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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teiste va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

Nevv York, N. Y. spalių 
14 d. — Įžymus Amerikos 
Katalikų kunigai ir pa- 
saulionys pasirašė ir išlei
do viešą manifestą, pa- 
reikšdami, kad Ispanijos 
sukilėliai kovoja už teisin
gumą ir žmogaus teises, ir 
reikalauja Amerikos pro
testantų atsakyti, ar jie 
yra pasiryžę užgirti Isoa- 
nijos radikalų valdžios 
žiaurų krikščionių perse
kiojimą Ispanijoj.

Šis katalikų manifestas 
yra tiesioginis atsakymas 
protestantams, kurie spa
lių 4 d. viešai pasmerkė 
Ispanijos Katalikų hierar
chijos ganytojišką laiška. 
Protestantai savo pareiš
kime ne tik norėjo užslėp
ti faktus apie Ispanijos 
radikalu žiaurumus, bet 
tuo pačiu norėjo iššaukti 
religijos karą Jung. Vals
tybėse.

NACIAI NUSISTATĘ 
KRIKŠČIONYBĘ SUNAI

KINTI

Berlynas, Spalių 14 — - 
Vyskupas Conrad von 
Preysing savo ganytojiš
kame rašte sako, kad na
cių valdžia pamažu eina 
prie krikščionybės sunai
kinimo Vokietijoje. Jis 
sako, kad uždarę katali
kiškas mokyklas, naciai 
instruktuoja mokytojus 
neapkęsti krikščionybės ir 
Bažnyčios.
KUNIGAS NeTsDUOD A 
IŠPAŽINTIES PASLAP

TIES

Trivandrum, Pietinė In
dija, Spalių 14 —Kun. Po
vilas, klebonas Šv. Juoza
po bažnyčios, yra traukia
mas į teismą už neišdavi
mą išpažinties paslapties.

Vieno gyventojo daug 
brangių daiktų buvo pa
vogta. Vagis vėliau prie 
kunigo Povilo atliko išpa
žintį ir dalį pavogtų daik
tų atidavė kunigui, kad 
tas sugražintų savininkui. 
Kunigas daiktus sugraži
no savininkui.

Policija pareikala v o, 
kad kunigas pasakytų va
gies vardą. Kunigas atsa
kė: “kad ir mirti reikėtų 
išpažinties paslapties ne- 
išduosiu”.

Už paslapties neišdavi
mą jis yra patrauktas į 
kriminalį teismą.
FRANCO SIŲS MAISTĄ 
ANDORRA GYVENTO

JAMS

Londonas, Spalių 14, — 
Generolas Franco šią žie
mą siųs maistą mažos An- 
dorra respublikos gyven
tojams.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
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Šaunieji Lietuvos bernužėliai raitužėliai gusarai, sugrįžę iš šio 
nevrų, mergelių gėlėmis apkaišyti joja laikinosios Lietuvos sostinės Kauno gat
vėmis.

Arkivyskupo Pareiškimas CIO Klausimu
Detroit, Mich. — Arki

vyskupas Edward Moo- 
ney, kalbėdamas spaudos 
atstovams apie pasikalbė
jimą su kun. C. Coughlin 
CIO klausimu, pareiškė, 
kad Katalikų Bažnyčios 
autoritetas niekad 
tvirtinęs, jog CIO 
prieš katalikybę.

Kadangi kun. C. Cough
lin savo straipsniais “So
čiai Justice” savaitrašty 
pasisakė prieš CIO ir įro
dinėję, kad ji yra komu
nistų įtakoje, tai J. E. Ar
kivyskupo Mooney spau
dos atstovai klausė, ar jis 
yra davęs savo užgirimą 
tokius 'straipsnius talpin
ti? Jo Ekscelencija pareiš
kė, kad jam kun. Coughlin 
tų straipsnių neparodęs 
prieš talpinimą. Kad iš
vengti nesusipratimų ir 
nesudaryti impresijos, 
kad tarp Katalikų Bažny
čios ir CIO yra pagrindi
nis pasipriešinimas prin
cipuose, kaip pavyzdžiui 
yra tarp katalikybės ir 
mahometanizmo, tarp ka
talikybės ir komunizmo, 
J. E. arkivyskupas Ed- 
ward Mooney pareiškė, 
kad Katalikų Bažnyčios 
jokis autoritetas nėra 
tvirtinęs, kad CIO yra 
priešais su katalikybe, ta
čiau yra neabejotina tie
sa, kad CIO yra komunis
tų, kurie deda visas pa
stangas panaudoti tą or- 
gani z a c i j ą komunisti
niams tikslams, ir todėl y- 
ra kiekvieno sąmoningo 
kataliko pareiga CIO or
ganizacijoje be pasigailė
jimo priešintis toms ko
munistinėms pastangoms.
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FORDAS DĖL STREIKO 
UŽDARE DIRBTUVĘ
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Japonija Sutraukė'200,000
Kareivių Į Shanghai

GEN. FRANCO KARIUO
MENE VĖL PUOLA 

MADRIDĄ

ROOSEVELTAS ŠAU
KIA SPECIALI KON

GRESĄ

Washington, D. C. Spa-Hendaye, Prancūzijos-
Ispanijos rabežius, spalių lių 14. — Prezidentas Roo- 
14 d. — Ispanijos sukilę- ‘ seveltas paskelbė, kad A- 
lių kariuomenė gerai pasi- merikos valdžios kongre- 
ruošusi pradėjo naują a- sas turi susirinkti lapkri- 
taką prieš radikalus Mad-. čio 15 d. užbaigti svarbius 
ride. Miestą apšaudė ka- j klausimus. Jis nori, kad 
nuolėmis. Daug sužeista ir kongresas galutinai suda- 
apie 20 užmušta. Į šiaurę 
ir rytus nuo Madrido su-

I kilėliai smarkiai supliekė
* radikalus ir atsiėmė ke- 
, liūs miestelius. Sukilėliai 
nori atkirsti Madrido ra
dikalų susisiekimą su Ka- 
talonija.

darbo 
javų 
javų

SYRIJOJ NUŠOVĖ 
JUNG. VALSTYBIŲ 

KONSULĄ

MINISTERIS ATVEDA 
JAUNUOSIUS PAS 

KUNIGĄ

ISPANIJOS RADIKALAI 
KRAUSTOSI IŠ VALEN- 

CIJOS

rytų įstatymus darbinin
kų atlyginimo ir 
valandų klausimu, 
kontrolės reikalu,
apdraudos klausimu ir ki
tais svarbiais reikalais. 
Be abejonės užsienių rei- 

i kalais kongresas padarys 
■ kokį nutarimą.

_________
ITALIJOS KAREIVIAI 

NE ISPANIJAI

Beirut, Syrija, Spalių 14 
d. — Pereitą antradienį 
Karayan armėnas nušovė 
Jung. Valstybių konsulą 
Theodare Marriner. Tai 
jis padarė, kada konsulas 
važiavo aut o m o b i 1 i uj 
žmogžudys areštuotas ir 
klausinėjamas pareiškė,! 
kad jis konsulą nušovęs ; 
už tai, kad jis jam neišda
vęs leidimo įvažiuoti į 
Jung. Valstybes. Vėliau 
paaiškėjo, kad leidimas 
buvo išduotas ir jau buvo 
pasiųstas, o tik jis nega
vo laiku, nes buvo persi
kėlęs gyventi į kitą vietą.

Konsulo kūnas bus par
vežtas į Jung. Valstybes.

RADIKALAI NUŽUDĖ 300 
STUDENTU

Santander, Ispanija, — 
Spalių 14, — Ispanijos ra
dikalai, bėgdami nuo na
cionalistų visą naikina ir 
žudo. Prie Potes mieste
lio jie nužudė 100 belais
vių, o Comillas mieste nu
žudė 300 seminarijos stu
dentų. Vienus jie prikalė 
prie kryžių, kitus surįšę 
sumetė į vandenį.

LENKAI SUDARĖ DAR
BININKŲ PARTIJĄ

Varšuva, Spalių 14, 
Tautinė darbo partija 
Krikščionys 
susivienydami 
Lenkijos darbininkų par
tiją. Naujos partijos pre
zidentu išrinktas genero
las Juozas Haller.

ir 
demokratai 

sudarė

Kansas City, Mo., spalių 
14 d. — Pereitą antradie
nį Fordas uždare dirbtuvę, 
kurioj buvo sustatomi au
tomobiliai (assembly 
plant). Fordas norėjo, kad 
darbininkai susirašytų į 
kompanijos uniją, ir kada 
darbininkąi pasipriešino, 
tai jis uždarė dirbtuvę. 
Darbininkai dabar pikie- 
tuoja dirbtuvę ir pasiryžę 
nepasiduoti.

$100,000 GAISRAS
BRIGHTONE

Batavia, III. Spalių 14— 
Protestantų ministeris, 
Porter French, taip su
tvarkė, kad jo parapijos 
jaunieji galėtų eiti į Šv. 
Kryžiaus katalikų bažny
čią ir klausytis, kai kun. 
William Donovą i aiškina 
Katalikų Bažnyffos mok
slą. Jis pasakė: “Aš noriu, 
kad jaunieji turėtų platu 
supratimą ir tikrą tiesą, 
o vienatinė vieta tai gau
ti iš katalikų kunigo”. 
Daug ir senesnių protes
tantų ateina klausytis ku
nigo pamokslų... Šiais lai
kais protestantai yra la
bai susidomėję Katalikų 
Bažnyčios nesikeičiančiu 
mokslu.

Pranešama, kad Ispanių 
jos radikalų valdžia išlei
do įsakymą, kad visos 
ministerijos tuojau kraus- 
tytusi iš Valencijos į Bar- 
celoną, Katalonijos pro
vinciją.

Ispanijos radikalų val
džia nebesitiki atsilaikyti 
prieš stiprų sukilėlių 
spaudimą.

55,000 ISPANU PABĖGĖ
LIŲ

Roma, Spalių 14, —Apie 
50,000 savanorių įstojo į 
Italijos kariuomenę. Ta
čiau vyriausieji valdinin
kai griežtai pareiškė, kad 
kareiviai nebus siunčiami 
į Ispaniją. Jie tvirtino, 
kad kareiviai bus laikomi 
Italijoje sustiprinimui ka
riuomenės.• ♦

- ---------------- -
CIO. IŠREIKALAVO 

DARBININKAMS DI
DESNES ALGAS

Shanghai, Kinija — Ja
ponija visu smarkumu 
bombarduoja Kinijos tvir
toves Šiaurės Stories ir 
Chapei aplinkumoje. Ja
ponai. apšaudydami kinie
čių laivus, pataikė į Jung. 
Valstybių laivą ir sužei
dė vieną jūreivi. Jung. 
Valstybių admirolas tuo
jau įteikė Japonijos admi
rolui protestą.

Tarptautinėje Shanghai 
dalyje japonams nepavy
ko sumušti kiniečių. Ki
niečiai oficialiai praneša, 
kad po nevykusių mūšiu 
Japonija išstatė 200,000 
kareivių prieš kiniečių, 
pusiau mažesnį skaičių.

Per 60 dienu japonai 
bombarduoja kiniečiu ka
riuomenės sieną, bet jokiu 
būdu negali jos pralaužti. 
Žiaurūs mūšiai tęsiami. 
Japonų apskaičiavimu, ki
niečių užmušta apie 60,000 
arba po tūkstantį į dieną 
ir tris kart tiek sužeista. 
Kiniečiai prisipažista, kad 
iu užmušta 20,000 ir apie 
55,000 sužeista per 60 die
nų kovos su užpuolikais.

Kiniečiai, gindami Shih- 
kiachwang, labai nuken
tėjo. 200,000 kiniečių ka
reivių panikoje. Daug jų 
pateko į nelaisvę.

— v •

SOVIETAI RENGIASI 
RINKIMAMS

Maskva, Spalių 14 —So
vietų rinkimai į valdžios 
vietas įvyks gruodžio 12 
d. šių metų. Rinkimai bus 
vedami pagal naują “de
mokratišką” konstituciją. 
Rusijoje yra viena parti
ja, tai komunistai, ir tik 
už juos žmonės tegalės 
balsuoti. Jau pareikšta, 
kad Stalinas yra pirmas 
kandidatas į Sovietų auk
ščiausią vietą... Daug “lai
svės” Rusijoje. Viena par
tija, vienas kandidatas. 
Tokios pat “demokrati
jos” siekia ir Amerikos 
lietuviai komunistai ir so
cialistai, bendrafrontie- 
čiai Lietuvoje.

VOKIETIJA SUDARĖ 
SUTARTĮ SU BELGIJA

Berlynas, Spalių 14 — 
Vokietijos valdžia sudarė 
sutartį su Belgijos val-Trečiadienį, spalių 13 d.

į spalių 14, naktį kilo ek- džia. Vokietija pasižadėjo 
spliozija ir gaisras sande- Belgijos nepulti, jos kraš- 
lyj, Braintree St., Brigh- to žemių neužimti ir jei jį 
tone (Bostono) priemies- • būtų puolama kurios nors 
tyj. Vienas gaisrininkas į valstybės, Hitlerio valdžia 

tarini nkų' nuo užpuolikų jai padėtų 
■ apsiginti. Belgijos valdžia

sužeistas,, 10 gaisrininkų'nuo užpuolikų jai padėtų 
numetė nuo kopėčių, ka- apsiginti. Belgijos valdžia 
da karštai čtfaš prasimu- yra pilnai patenkinta ir iš- 
šė. Gaistftš padarė $100, reiškė dėkingumą Vokieti- 
000 nuostolių. ” jai už taikos užtikrinimą.

Paryžius, Prancūzija — 
Prancūzų vidaus reikalų 
ministeris Dormoy, kalbė
damas spaudos atstovams 
apie ispanų pabėgėlių iš
siuntimą iš Prancūzijos 
pareiškė, kad šiuo metu 
Prancūzijoje esama apie 
55,000 ispanų pabėgėlių, 
kurių išlaikymas valsty
bei kasdien kaštuoja vie
ną milijoną frankų. Mi
nisteris siūlo juos visus 
išsiųsti į Ispaniją.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Atlantic City, N. J. Spa
lių 14, — John L. Lewis 
suvažiavusiems CIO ats
tovams pareiškė, kad jo 
vadovaujama unija išrei
kalavo darbininkams di
desnes algas. Jis sakė, 
kad plieno pramonės dar
bininkams algos buvo pa
didintos $250,000,000 į 
metus; automobilių darbi
ninkai gauna daugiau 
kaip $100,000,000 į metus. 

į Kiti darbininkai, kurie 
priklauso prie unijos gau
na didesnes algas.

I

Spalių 9 Minėjimas Kaune
Visoje Lietuvoje 

dvyliktą valandą 
minutei sustojo 
mas, neišskiriant

lygiai 
vienai 
judėji- 
gelžk. 

traukinių. Organizacijos, 
visuomenė, Vilniaus pa
grobimą vieningai pami
nėjo su didesniu pasiryži
mu atgauti savo sostinę.

Derliaus Švente Vendžio- 
galoj

Spalių 10 d. Vendžioga- 
loje ūkininkai suruošė 
“Derliaus šventę”. Daly
vavo 3000 ūkininkų ir Vy
riausybės atstovai.

Pagaliau Grąžintas
Spalių 12 d. lenkai grą

žino pagrobtą policininką 
Stankevičių.

U.S.A. Ministeris Lietu
vai ponas Norem su šeima 
spalių 31 d. atvyksta į 
New Yorką ir lapkr. 3 d. 
laivu “Manhattan” išplau
kia į Lietuvą.

WS SUVAŽIAVIMAS
Kaunas, Lietuva — Spa

lių 30 d., Kąro muziejuje 
įvyks WS suvažiavimas.

CIO NORI VIENYBES 
SU AMERIKOS DARBO 

FEDERACIJA

Berlynas, Spalių 14, — 
Laikraštis Angriff paduo
da Sovietų oficialų Tass 
pranešimą, kad į keturius 
mėnesius Rusijoje buvo 
376 sabotažų teismai ir, 
kad 1,980 žmonių nuteis
ta sušaudymui. Iš pa
smerktųjų, sako buvo di
džiuma komunistų parti
jos veikėjai.

RUSIJOS SOVIETAI
NUŽUDĖ 10 ŽMONIŲ

Maskva, Spalių 14, — 
Sovietų valdžia pasmerkė 
10 žmonių mirtimi. Jie bu
vo kaltinami už sugadini
mą javų.

Sovietų apšvietos komi
saras Andrey S. Bubnovas 
buvo pašalintas iš val
džios aukštos vietos. Jo-

Atlantic City, N. J. Spa
lių 14, — John L. Lewiso 
CIO prašė Amerikos Dar
bo Federacijos susirinkti 
pasitarimui apie darbinin
kų vieningumą. CIO pa- 
siųlė, kad iš abiejų orga
nizacijų būtų išrinkta po 
100 žmonių, kurie aptartų
priemones sudarymui vie-jkio paaiškinimo neduota, 
nos galingos darbininkų bet manoma, kad Stalinas 
organizacijos.

William Green, Ameri- šu. Bubnovas buvo Lenino 
kos Darbo Federaci jos geras draugas ir bolševi- 
pirmininkas tą pasiūlimą kų vadas per 35 metus. Jo 
atmetė. Jis nenori daryti areštavimas sukėlė daug 
jokios vienybės su CIO. neramumų Rusijoje.

nujautęs jį esant jo prie-
v • < y •

Darbininku Radio Programa 
2:00 Valandą po Pietų

J*________________________

Darbininkų Radio programa įvyks šeštadienį, 
spalių .10 d., 2 vai. po pietų iš stoties WC0P, Boston. 
Programą išpildys Cambridge lietuvių parapijos Ra
dio Grupė, vadovaujant muzikui Mamertui Karbaus
kui. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles įr klausytis gražių lietuviškų dainelių, muzi
kos ir kilbų, šeštadienį, 2 vai. po pietų.
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DARBININKO BALIAUS 
RENGIMO KOMISIJOS

SUSIRINKIMAS
įvyks pirmadienį, 

lių 18 d. š. m., Nekalto 
Prasidėjimo P. Švč. lietu
vių parapijos mokyklos 
svetainėje, 432 Windsor 

Mass

X

=====
BALIAUS RENGIMO 

KOMISIJOS:

Minint 150 Metą Jungtinių Valstybių Konstitucijos Sukakti
“DARBININKO” METINIS

BALIUS m ŠOKIAI
Parduodu Įvairiausios rū
sies auksinius ir sidabrinius
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
So. Boston, Mass.

St., Cambridge, 
7:30 vai. vakare.

Visi komisijų pirminin
kai ir nariai, rėmėjai ir 
prieteliai kviečiami daly
vauti, nes tas susirinki
mas yra labai svarbus 
sėkmingam baliaus suren
gimui.

Pirm. A. F. Kneižys, 
Sekr. Jonas Kumpa.

DAKTARAI
DR. J. LANDŽIUS

(SEYMOUR)
N-RAY APARATAI
ITtraviolietinė šviesa 

Diathernia
Pritaikau akinius

Valandos — 9 iki 9 vai. vak.
534 Broadway, Tel. ŠOU 2712

So. Boston, Mass.

ę
I

Tel. S. B. 2805-R
LIETUVIS

OPTOMET RISTASĮ
Išegzaminuoju akis | 
priskiriu akiniu* j 
kreivas akis atitie | 
sIdu ir ambiijoniS Į 

akyse sugrąžinu 5

I

iIi

I
3

Spalių 12 d., vakare, 
tuomet daugelis apvaikš
čiojo Columbo dieną, Ųįe- 
tuvos Dukterų po Globa 
Motinos Dievo moterų ir 
merginų draugija laikė
savo susirinkimą. Nuo
dugniai apsvarstė savo 
rengiamą vakarą, kurs į- 
vyks lapkr. 7 d., 7 vai. va
kare, bažnytinėje salėje.

Toliau, nutarė remti pa
nelės Jonės Žukauskaitės 
koncertą, kurį Šv. Petro 
parapijos choras rengia 
spalių 31 d. gražiame So. 
Bostono High School au- 
ditoriume. Išrinko dvi at
stoves pasitikti panelę ar
tistę ir paėmė parduoti 15 
įžangos bilietų. Draugijai 
patiko, kad įžanga mažutė 
(45c.). Visi turės progos 
dalyvauti nepaprastame 
koncerte.

Nutarta duoti dovaną 
kun. K. Vengrui ir daly
vauti jo pamaldose spalių 
24 d., 11 vai. ryte, ir ban- 
kiete spalių 27 d., 7 vai. v.

Nutarta darbuotis dėl 
lapkričio 20 d. parengimo 
“Darbininko” naudai.

Galop tapo nutarta daž
nai turėti parengimus.

T 
t
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| koše (aklose)
! šviesą tinkamu laiku.
i J. L. PAšAKARNIS, O. D.
I 447 Broadway, South Boston
V................

Tel. So. Boston 2860

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutarti)

MISIJOS
Daug vyrų lanko misi

jas šią savaitę, kuriąs 
skelbia Tėvai Marijonai, 
Šv. Petro bažnyčioje. Šios 
vyrų sėkmingos misijos 
iškilmingai baigsis spalių 
17 d., 3 vai. p.p.
v Vaikų ir mergaičių, nuo 
pirmos Komunijos am
žiaus ikį 15 ar 16 metų, 
misijos baigsis spalių 16 
d., 9 vai. ryte.

Mažų kūdikėlių, iki pir
mos komunijos amžiaus, 
palaiminimas įvyks spalių 
16 d., 2:30 vai. p.p.
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BALIAUS RENGIMO 
- KOMISIJOS:

Sekretoriatas:
366 West Broadway 

Sp. Boston, Mass.

GĄRRĖS PIRMININKAS 
Kun. B. Juškumis,

Cambridge, Mass. 
PirĮnirinkąs

A. F. Kneiž/s,
Norwood, Mass.

KVIETIMŲ
B. Cūnienė, Pirm.

W. Roxliury, Mass.
F. Zaletslrienė,

So. Boston, Mass.
Py. Ą. Gasson, 

Norwąod, Mass.
Dr. A. J. Gorman,

Brockton, Mass.
J. Stačiokas, 

Athol, AĮass.
VĮ. Paulauskas, 

Lovvell, Mass.
Ą. J. Patackis, 

Hąrtford, Conn.-*
Ed. čiočys, 

Providence, R. I.
L. Venčienė, 

Lawrence, Mass.
T. Mikučionienė, 

Nashua. N. H.
Adv. P. Boblys, 

Woreester, Mass.
Mąg. pelionienė,

Woreester, Mass.
B. Ajauskas, 

Brighton, Mass.
4. Stonytė,

Įludson, Mass.
A. Krušas, 

Brockton, Mass.
J. Jeskelevičius, 

Montello, Mass.
Q. Kąšėtąitė, 

Brockton, Mass.
J. Glavickas, 

Worcester, Mass.
J. čižauskas, 

Worcester, Mass-
J. Žemaitis, 

TVorcester, Mass.

Lapkričlo-Nov, 20,1937
šį R .f M JTO
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8 Maišine St., Cambridge, Mass.
i

Mass.

Mass.

Tel. Trovvbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—h

278 Harvard 8treet, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.

Cambridge, Mass.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi 

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474
•—   —=»—z.c—

JOHN J, GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1046

LANKĖSI
Trečiadienį, spalių 13 d.. 

Darbininko redakc i j o j 
lankėsi kun. J. Vaitekū
nas, Providence lietuvių 
parapijos klebonas, jo gi
minaitis p. Kazys Gaidi- 
mauskas, ką tik atvykęs 
iš Lietuvos, Skapiškio pa
rapijos, Kupiškio valšč. ir 
kun. Švedas, MIC-., Maria
napolio Kolegijos profeso
rius. Kun. Vaitekūnas ir 
kun. Švedas yra. nuošir
dūs “Dąrbininko” bendra
darbiai.

Kun. J. Vąitekūnaą pąli- 
ko Darbininko adpiinią- 
tracijąi spaudos darbelį.

Taipgi lankėsi kun. An
driušis, MĮČ., dienrąščio 
“Draugo” administrato
rius, kuris per dvj sąvąi- 
tes su kun. Morkūnų, 
MIC. skelbią šv. misįjąs 
Šv. Petro įiętųviiį parąpi- 
jo^ bažnyčioje.

Pirmadienį, spalių 11 d. 
lankėsi Kauno Delnas 
kun. Ę. Kapočius, lydimas 
įun. P. Juįto. Redakcijai 
prąšant, dėle kųn. F. £ą- 
počįus pąąįžądėjp rąžyti 
Darbininkui. Pradžią jąu 
pądarė. Dėkojąnąe Ge^- 
Svečiui už teikiamą para
mą lietuvių dar
bininkų »laikrąščiui “Dar
bininkui”.

dinin^as. Iš Nevz Yorko 
p. Pranas Razvadauskas 
grįžo ketvirtadienio ryte, 
ir tą pačią dieną lankėsi 
Darbininko redakci joj. 
Džiaugiasi turėjęs gerą 
kelionę ir malonų svečia- 
vimosi tėvynėje Lietuvoje. 
Dalyvavęs įvairiuose Pa
vasarininkų susirinkimuo
se, lankėsi įvairiose Lie
tuvos katalikų įstaigose. 
Parvežė daug sveikinimų 
nuo. Amerikos lietuviams 
pažįstamų asmenų, kaip 
tai, Dr, J. Leįmonp, p. 
Zdąnkaųs ir kitų.

p. Pranas Razvącįaus- 
kas, redakcijos prašomas, 
sutiko paradyti savo į- 
spūdžįųs iš Lietuvos. 
Lauksime.
• • M- •

8US1BINKITE lAĮKV
Šv. Jpno Ęv. pąšąlpįnės

J.
Mass.

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS
Antradienį, spalių 12 d. 

grįžo iš Lietuvos p. Pra
nas Razvadauskas, biznie
rius ir buvęs L. Vyčių or- 
ganizacijos vice - pirmi

ninkas ir LDS Centro iž-

— SKANŪS VALGIAI ĮR GfRIMAI;
— SKRAJOJANTI PAŠTĄ — Kuri mergaitė gaus

daugiau atviručių bus išrinkta to vakaro KARA- 
ŲAITfc Vaikinas ~ KARALAIČIU.

-r KONSTITUCIJOS SUKAKTIES CEREMONIJOS, 
vadovaujant Stepono Dariaus Posto Amerikos 
Uegijopft Penui.

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

— GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS ir kiti įvairūs
pamarginimai.

KVIEČIA RENGĖJAI

Dr. J. Mešlis.
So. Boston,

St. Wallace,
So. Boston,

CEREMONIJŲ
Romanas,

So. Boston,
J. Smigias,

So. Boston,
p. Stonkus,

Roslindale, Mass.

PASTOS
O. Siaurienė,

So. Boston, Mass.
P-nia Januškevičienė,

. So. Boston, 
J. Varnas,

So. Boston,
P. Juškienė,

So. Boston,
0. Jankienė,

So. Boston,
TIKIETŲ
J. Kumpa,

So. Boston,
P-nia Janušonienė,

So. Boston,
Valatka,
So. Boston,

Kilmoniutė,
So. Boston,

S. Jeneliūnas,
So. Boston, Mass.

K. Valatkevičius,
So. Boston,

DOVANŲ
M. Kilmoniutė,

So. Boston,
K. Vosylienė,

So. Boston,

BIZNIO
H. Plekavičius, 

Cambridge. Mass.
B. Žilienė,

Cambridge, Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

PROPAGANDOS

A. F. Kneižys, 
Nonvood, Mass.

P-nia Koraitienė,
Rosindale, Mass.

Ą. Ivaška,
So. Boston, Mass.

Adv. J. Cūnys,
W. Roxbury, Mass.

A. Mickūnas, 
Nonvood, Mass.

SPAUDOS
S. Grigalavičius,

Šo. Boston, Mass.
Ą. Peldžius,

So. Boston, Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Ą. Zaveckas,
Cambridge,

M. Venis,
So. Boston, 

PRIĖMIMO 
J. Puodelienė,

So. Boston,
O. Voverienė,

So. Boston,
J. Landzienė,

So. Boston, Mass.
F. Grendelytė,

Šo. Boston, Mass.
J. Jakavonytė,

Brockton, Mass.
ŠOKIŲ - ' •
E. Marksienė,

So. Boston, Mass.

V.

M.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

11 vak.

L St. LIQUOR STORE
Parduodam goriausius Įvai
riu rūsiu TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose Įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmą ir užsienio, pasirinki, 
mas didžiausias ir Įvairiausias. 

VESTUV 8 M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki

POKILIAMS,

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

I Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SOUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ. 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

'•f

Mass.

Mass.

W $149

LRK FEDERACIJOS 
3-ČIOJO SKYRIAUS 

susirinkimas
Antradienį, spalių 19 d., 

š. m. 7:30 vai. vak., Šv. 
Petro par. bažnytinėje sa
lėje ant 5-tos gatvės įvyks 
mėnesinis susirinkimas.

Kviečiami visi atstovai 
dalyvauti. Valdyba,
MARIJONU KOLEG. RĖ
MĖJŲ SUŠIRINKIMĄS

Sekmadienį, spalių 17 d. 
tuojau po užbaigos misijų 
bus Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų susiri n k i m a s. 
Prašome visų narių skait
lingai dalyvauti, nes rei
kės išrinkti atstovai į Ko-
• v •> O' •

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA So. Bostone

- geroje vietoje,s»v, apnp IUV. Broadw
draugijos susirinkimas į- biraio distrikta šelfinis su narni
vyks sekmadienį, spalių 
17 d., 1 vai. po pietų, Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
svetainėje, 492 Ei Seventh 
St. Visi nariai sueikite 
laiku, kad galėtume už
baigti susirinkimą prieš 
misijas.
J Gliąeclpsų raštipinkas.

LIETUVOS VY£IŲ 17-tas 
ALGIRDO KUOPOS

_ »

mėnesinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, spalių 
į7-tą, parapijos svetainė-
je, 7-t6s gatvės, 5 valandą 
po pietų.

Prašome visų narių at
silankyti į šį svarbų susi
rinkimą. Raportą išduos 
ąpie“Ha lloween” parengi
mą, kuris įvyks spalių 30 
d. parapijos svetainėje. 

Sekr.

arba be namo. Biznis išdirbtas 
per daugelį metę. Geram žmogui 
puiki vietą. Atsišaukite į “Dar
bininko’’ administraciją.

(15-19-22)

Ką tik gavome iš Lietuvos di
delėmis raidėmis maldaknygę — 
“šventas Dieve”- Maldaknygė 
turi 656 puslapius, nedidelio 
(onnato — 5x$į dydžio, juodi, 
tikro kolenkoro apdarai, kaina ■ *. •• 4 * • • •
tik 81-95.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite: “Darbininkas“, 366 W 
Broadway, So. Boston, Mass.

legijos seimą, kuris įvyks 
šio mėnesio 31 d. Taipgi 
šiame susirinkime daly
vaus ir misijonieriai.

Valdyba.
MŪSŲ JAUNIMAS 

POLITIKOJE
Mūsų jaunimas, ypatin

gai Bostono skyrius Lie
tuvių Demokratų Lygos, 
šiais metais labai intere
suojasi politikoj. Artinan
tis rinkimams šis Bosto
no skyrius Lietuvių De
mokratų Lygos vienbal
siai indorsavo buvusį jau 
3 kartus mayoru ir guber
natorių, James M. Ourley 
į mayorus.

Tur būt pirmą sykį So. 
Bostono istorijoj, kad lie
tuviai turi savo politinį 
centrą kandidato Curley 
kampanijos, kuris randa
si 319 West Broadway ir 
ta vieta atdara nuo 12:00 
vidudienio iki 10:00 valan
dos vakaro. Visus kviečia 
užeiti ir sužinoti ar esate 
užregistruoti balsuoti ar 
ne. Tame lietuvių centre 
pagelbės užregistruoti ir 
suteiks įvairius kitus pa
tarimus. Lietuvių politi
niame centre darbuojasi 
lietuviai jaunuoliai.

Pilietis.

i

t
l pusi.

ATEIVIAI 
NERIZIKUOKITE BOTI 

DBPORTUOTAIK 
Patapkite piliečiai*. Nauja 18S
knyga duos jum* nurodymu*. kbtuay- 
mn« ir atsakymu*. I-engvai įpranta
ma. PriMtjsk 11.00 ir fanai knygelę. 

belu publishing co.
Dept. 47 P. O. Box 358. Pittsburgh. Pa.

VILNIAUS GfiDULO 
MINĖJIMAS

So. Bostone. Vilniaus 
Gedulo dienos minėjimas 
įvyko spalių 10 d., 2 vai. 
po pietų, Lietuvių Salėje. 
Jį suruošė prieš metus lai
ko įsikūręs Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrius. 
Žmonių prisirinko pilna 
salė. Kalbėjo: Dariaus Po
sto vice komanderis Sta-

sys Stankus, prof. Pranas 
Galinis, Lietuvos nepri
klausomybės kovų sava
noris V. Balčius ir adv. 
C. W. Tamulionis iš Wor- 
cester, Mass. Dainavo: 
“šešios Birutės” vad. V. 
Minkienei, (Jos pradėjo 
programą su Amerikos 
himnu), Adelė Mickevi
čiūtė, solistė iš Providen
ce, R. I. ir Gabijos choro 
grupė, vad. S. Paurai. Jis 
užbaigė programą su Lie
tuvos himnu. Programą 
vedė sk. pirm. S. Mockus.

Aukų Vilniaus vadavi
mo reikalams surinkta 
$47.64 ir Vilniaus pasų ir 
ženklelių parduota ųž $15.

Stambesnes aukas au
kavo šie: S. B. Lietuvių 
Piliečių draugija $10.00; 
Motiejus Vilkišius iš Law- 
rence, Mass. $2.00 (Be to 
jis pirko ženklelių už $3.00 
ir užsimokėjo nario mo
kestį $1.00) Po $1.00: A. 
Ašmenskas, F. Grendelis, 
S. J. Minkus, prof. P. Ga
linis, J. L. Petrauskas, A. 
Bernotas, A. Zaleckas, F. 
Tuleikis, S. Paura, Pr. Ge- 
rulsHis, S. Mockus, J. Mį- 
kąlOĮlis, S. Norkūnas, M. 
Glebienė, A. Kavaiiaus- 
Hiutė, J. Kropąs.

Be to, .keliolika asmenų 
užregistravo savo 
niaus pasus.

Ąbu gausūs spąĮių de
vintos minėjimo susirinki
mai, fcurie pripildė dideles 
sales, ir gausios aukos 
vilniečių reikalams — yra 
tinkąmąs bostoniečių at
sakymas į lęnkų barbariš
kus persekiojimus Vil
niaus lietuvių. Lietuviai 
be Vilniaus nerimsta!

V. V. S. sk. rašt

v •
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JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SWUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gynen. vieta: 838 Dorchester Ava 
Tel. Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPEBAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
494 Bast Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St 
Tel. ŠOU Boston 3860 

Patarnavimai Dieną ir NaMf

4

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Bes. 
564 Kast Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
I
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
GRĮŽTA KUNIGAS VIN
CAS ANDRIUŠKA, MIC.

pildė. Ir šįmet baigęs 
mokslus atvažiuoja į A- 
merikos Jungtines Vals
tybes darbuotis lietuvių 
tarpe.

Pernai kun. Vinco moti
nėlė buvo sunkiai susirgu- ■ 
si — bet gerasis Dievulis i 
ją išlaikė gyvą ir jau su
stiprėjo, ir greit pamatys 
savo sūnų-kunigą.

Jaunasis levitas yra ga
bus rašytojas. Jis yra ra
šęs ir rašo į įvairius Lie
tuvos ir Amerikos laikraš
čius bei žurnalus. Teko su- į 
žinoti, kad kun. Vincas I 
Lietuvoje redagavo klieri
ku marijonu laikraštį 

, “Georgianum”. 
j Kun. Vinco draueai ir 
pažįstami jam meldžia iš 
Dievo stipriausios sveika
tos ir įvairiausių maloniu 
bei palaimų, šventame ir 
sunkiame sielų išganymo

Sužinota, kad Amerikon 
grįžta kun. Vincas J. An- 
driuška, MIC. Spalių 13 d. 
jis išplaukė iš Cherbourgo 
laivu “Queen Mary”. Lin
ksma širdimi, ilgte pasiil
gę jo laukia jo mylimieji 
tėveliai ir brolis, kurie gy
vena Worcester, Mass. 
Kun. Vincas Amerikoje 
pirmas šv. mišias atna
šaus šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje, Worcester.

Kunigas Vincas gimė 
Worcester sausio 12 d., 
1913 m. Jis tenai ir pradė
jo lankyti mokyklą —vie
šąją. Vėliau tėveliai leido 
į Šv. Kazimiero par. mo
kyklą — kuomet parapija 
ją pasistatė. Baigęs para
pijinę mokyklą — ir jaus- jarbe! 
damas savyje Dievo kvie-į Avė—salve, Pater Vir
timą, ir norėdamas pasi- cente! J. B.
švęsti sielų išganvmui — 
pasirįžo tapti kunigu. Tat. 
1928 metų vasarą ir išvy
ko į Tėvų Marijonu veda
mąją kolegija, Hinsdale, 
Ulinois. Jį lydėjo jo tėve
lių palaiminimas ir drau
gų geriausi linkėjimai. 
1930 m. jaunas Vincas pa
siaukojo Dievui ir Jo tar
nybai — Jam sudėdamas 
tris vienuolių įžadus. 1931 
m. jis baigė kolegiją su 
pagyrimu. Kolegijoje pa
sižymėjo netik moksle, bet 
ir muzikoje — savo skam
biu balsu ir smuikos gro
jimu.

Vyresniųjų siunčiamas, 
jis nuvyko į Montreal, Ka
nada filosofijos mokytis. 
Ir tenai jis pasižymėjo 
moksle, ir studentų -’ko- 
legų buvo gerbiamas ir 
ir mylimas dėl savo links
mumo, rimtumo, nuošir
dumo ir prietelingumo.

1933 m. jis važiuoja Lie
tuvon baigti mokslus. Sa
vo tėvu šalyje begyvenda
mas, jis labiau pamylo 
Lietuvą — jos žmones ir 
visa kas lietuviška.

1936 m. Visų Šventu 
šventėje lapkr. 1 d. klieri
kas Vincas Mariiamoolėje 
buvo J. E. Ark. Pr. Kare
vičiaus įšvęstas kunigu. 
Jaunų dienų troškimai ir 
siekimai realizuoti — išsi-

CAMBRIDGE LIETUVIŲ 
DĖMESIUI!

I

>
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Bernardas Koraitis
411 NVASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

Sutaupys Pinigų
J. I. Fox kailinių kompanijos lietuvis atstovas B. Koraitis gavęs daugelį pakvietimų 

atvykti su I. J. Fox kailiniais į namus, buvo išvykęs 100 mylių Bostono apylinkėm Jis par
davė daug kailinių, kuriais lietuvaitės labai patenkintos. Dabar p. Koraitis gavo daug nau
jų pakvietimų, taigi jis išvyksta 200 mylių Bostono apylinkėn su didelių naujausios ma
dos kailinių pasirinkimu. Kurios norite, kad B. Koraitis atvyktų su kailiniais, parašykite 
jam laišką ar atvirutę, o jis pas Jus atvyks, nežiūrint ar kailinius pirksite ar ne. Jo atsi
lankymas nesudarys Jums jokių išlaidų.

Per B. Koraiti pirkdamos I. J. Fox kailinius sutaupysite daug pinigų. Tai-gi pasi
kvieskite ii i savo namus dabar, nes šiame sezone jis vyksta paskutinį kartą. Tat pasi
naudokite proga!

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

KELIONEI Į LIETUVĄ

l

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
(Per Gothenbursą, Švediją) 

Laivų iSplaukimai iš New Yorko
KUNGSHOLM _______  Spalių 23

GRIPSHOLM ................ Spalių 2<>
DROTTNINGHOLM Lapkričio 18 
GRIPSHOLM ............ Gruodžio 8

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėles ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Swedish American Line
154 Boylston St., Boston, Mass.

I
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Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji, paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Antradienį, spalių 19 d. 
atsidaro Cambridge vaka
rinės mokyklos, kuriose 
bus mokoma anglų kalba 
ir pilietybės. Anglų kalbos 
ir pilietybės pamokos bū
davo pradinėse mokyklo
se, bet šįmet įvyks Cam
bridge High ir Latin mo
kykloj. Pamokų nebus 
pradinėse mokyklose. Pa
mokos įvyks antradieniu 
ir ketvirtadienių vakarais 
nuo 7:30 vai. iki 9:30 vai.

Lietuviai, norintieji pra
mokti geriau anglu kalba 
ir išgavimui pilietybės 
teisių reikalingų dalvku, 
pasinaudokite proga. Gau
siai lankykite vakarinę 
mokykla. Pilietybė kiek
vienam šios šalies gyven
tojui būtinai reikalinga, 
taip pat ir kalba.

p. Rose M. O’Toole Ron- 
deau prisiuntė ši vakari
nės mokyklos atsidarymo 
pranešimą ir ji prašo pa
raginti lietuvius ją lanky
ti.

ADF ĮTARIA NLRB 
SUARDYME UNIJŲ

Denver, CoL, Spalių 14 
d. — Čia vyksta Ameri-

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 
DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 1VČ.

Pirmininke — Eva Markslen®,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
Vfce-plrra. — Ona JanklenS,

1428 Colnmbia Rd.. S. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Bronė Cnnienė,

29 Gonld St., W. Rostrary, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė. 
4115 Washington St., RoeHndale, Mass.

TeL Parlway 0558-W
IMIntnk« — Ona Stanlullnte,

105 W«*t 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdart — Ona Mizglrdlene, 

1512 Colnmbia Rd., So. Boston. Mass
Kasos Globėja — Ona 8laurienė.

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Dranglja saro snslrtnklmns laiko kaa 

aatrg ntarninkg m Brasta.

SV. JONO EV. BL. P At ALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Plrm. Albinas Neviera,
16 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

Prot RaAt Jonas Gllneckls,
5 Thomaa Pk., So. Boston, Maaa. 

Fin. Ra*t. Aleksandras IvaSka,
1514 Colnmbia Rd„ S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuleikls,
100 Bowen St, Po. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zaikis,
7 Wlnfleld St, So. Boaton, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėl dieni kiekvieno mėnesio
2 vai. po piettj. Parapijos salėj, 492 

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

7:80 vaL vakar*, pobažnytinėj ssr 
taMj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokoh) raitininką

SMAR
KIAI DIRBA PROVIDENCE, R. I.

v •Kaip jau visiems žino
ma, “Darbininko” metinis 
balius ir šokiai įvyks lan- 
kričio - Nov. 20 d. Eikš 
Bali Room, Cambridge, 
Mass. Šiam metiniam pa-

kos Darbo Federacijos 57 palydėjo ligi sienos. Tuo 
metinis seimas. Seimo va- pat traukiniu ligi Vilka- 
dai, pradedant prezidentu viškio važiavo J. E. M. 
William Green, tebesako Reinys.
prakalbas, kuriomis grie-j --------------
žtai smerkia CIO ir tiesia “DARBININKO” METI- 
planus kovai prieš tą or- NIO BALIAUS TIKIETŲ 
ganizaciją. Taipgi įtaria ir PLATINTOJAI 
National Labor Relations’ 
Board kaipo CIO talkinin
ke, būk toji taryba nepri- 
pažinųsi dirbtuvėse ADF 
unijų ir pataikavusi CIO 
unijoms. Priėmė rezoliuci
ją, kurioj reikalauja, kad 
Kongresas padarytų NL
RB darbų tyrinėjimą ir rengimui yra susidaręs 
kad pakeistu įstatymus, platus komitetas, kuris 
kurie tai tarybai duoda nuoširdžiai dirba. Kaip 
teises veikti. girdėti, tikietų platintoju

John P. Frey, metalo a- tarpe eina lenktyniavi-j 
matninkų unijos prezi- mas, mat kas daugiausiai 
dentas, savo kalbo j e tikietų išplatins yra ski- i 
smarkiai puolė Edwin S. riamos trys premijos (do- 
Smithą, NLRB nari už vanos) — $7.00, $5.00 iri 
suruošimą John Lewis ir $3.00.
sovietų ambasadoriui pie- Tikietus platina* šie as- 
tų. Frey reikalavo, kad menys: 
prez. Roosevelt tokį tary- 
bininką prašalintų.

Amerikos Darbo Fede-į Norwood, Mass., 
racijos vadai jokiu būdu nienė, So. Boston, Mass., 
nesutinka tartis su CIO A. Dzekevičius, Providen- 
vadais vienybės klausimu.• ce, R. I., F. Grendelvtė, 

-------------So. Boston, Mass., J. Gla- 
SUGAVO 4 VALSTYBIŲ viekas, Worcester, Mass., 

BANKŲ PLĖŠIKUS st. Griganavičius, So. 
----------- --------------Boston, Mass., O. Ivaškie- 

Bangor, Me. —Čia Jung. ■ nė, So. Boston, Mass., po-

BANKŲ PLĖŠIKUS

i

JUOKŲ - DAINŲ VAKA
RAS

Sekmadienio vaka r e, 
spalių 17, tuojaus po pa
maldų choras rengia juo
kų ir dainų vakarą —Min- 
stralį, kuriame bus artis
tų bei artisčių matytų ir 
nematytų, juokdarių ir šo
kikų. Tarp dalyvaujančių 
artistų bus dain. Antanas 
Giedraitis, mūsų parapi
jos gražiabalsis, kuris pa
sirodys visame savo geru
me. Taipgi bus ir svetim-

I taučių artisčių. ......
Tai bus proga visas sa

vo bėdas užmiršt ir links
mu tapti iki kitų metų. O 
jei juokdariai kai kurio 
nepalinksmins, galite 
kreiptis ir gaut savo pini
gus atgal. Visados ką cho-. Taipgi labai svarbu

z~..7n?ni!r.g

vyksta trečiadieniais. Vi
si gali žaisti kas tik turi 
“kapeikų”.

i Vyčių šokiai šeštadienį 
puikiai pavyko ir visi iš 
toli atvažiavę dėkojo už 
puikų laiką. Muzika buvo 
puiki, grojo Woyse Sim- 
mons, o jaunimo buvo pil
nutėlė svetainė, tai ir ne-į 
stebėtina, kad visi turėjo 
“good time”.

Trūbininkas.

MONTEILO, MASS,

Telephone 
SO BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Troku 

Agentūra.
Taisome visokių ISdirbysėii) auto 
mobilius. Taisymo ir demonstrav’ 
«no vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St 

60UTH BOSTON, MASS. 
zoe. Knt>ofivv<i» ir Peter Trečioką* 

savininkai

J. Andriliūnas, Athol, 
Mass., B. Adomaitienė, 

B. Ciu-

LDS 2 kuopos svarbus 
nepaprastas susirinkimas 
įvyks antradienį, spaliu 
19 d., 7:30 vai. vakare, 10 
Arthur St. svetainėje. Bus 
renkami atstovai į apskri
čio suvažiavimą, kuris į- 

I vyks spalių 31 d., Lowelly.
i kad& . . . | taipgi mum avaiuu, nau j

ras rengia visi būna pa- mūsų kuopa, kaip praeity-

MONARCH HOME 
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummings Highway

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms.

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

Valstybių slaptoji polici-;nia Janušonienė, So. Bos- 
ja sugavo bankų plėšikus. ■ ton, Mass., J. Jeskelevi- 
du iš jų nušovė. Vienas iš čius, Monteilo, Mass., P. 

tos Juškienė, Arlington, Mas
sachusetts, C. Kavolis, So. 
Boston, Mass., M. Kilmo- 
niutė, So. Boston, Mass., 
Ag. Kurienė, Norwood, 
Mass., A. F. Kneižys, Nor- 
wood, Mass., W. Minkelis, 

iWestfield, Mass., B. Mi- 
čiunienė, New Britain, 
Conn., P. Naujokaitienė, 
Norwood, Mass., K. J. Na- 
dzeika, Nashua, N. H., J. 
Puodelienė, So. Boston, 
Mass., A. J. Pateckis, 
Hartford, Conn., J. J. Ro
manas, So. Boston, Mass.. 
P-nia Raškauskienė, So.

plėšikų išpasakojo < 
gaujos planus. Toji plėši
kų gauja buvo Brady va
dovybėje. Areštuotas Ja
mes Dalhover, 30 m, am
žiaus, buvo žinomas kaipo 
žiaurus žmogžudys kelio
se valstybėse. Plėšikai 
planavę užpulti ir apiplėš
ti bankas Massachusetts, 
Maine, Rhode Island 
Connecticut valstybėse.

DAR 62 ŪKIAI Iš
ŽYTINIŲ

n
•*

tenkinti. Tai ir dabar tiki- je, taip ir šį metą gausiai 
mes taip padaryti. Įžanga pasirodytų Darbininko, 
labai pigi, o ką pamatyti mūsų organo metiniame 

„v : baliuje, kuris įvyksta lap
kričio 20 d./ Cambridge, 
Mass. Tikietus jau gavo
me pardavinėjimui. Taigi 
svarbu, kad į tą susirinki
mą ateitu visi nariai. Ne
užsimokėjusieji nariai tu
rės gerą progą užsimokėti. 

Visus kviečia į susirin
kimą Kuopos Valdyba.

ir išgirsi už nei jokius pi
nigus neparduosi. Pasi
matysime Minstralėj.

ir

VAR-

Kaunas — Lapkričio 9
Žemės Bankas už skolas j Boston, Mass., O. Siaurie- 
parduoda dar 62 ūkiu iš nė> So. Boston, Mass., J.

F. Smilgis, Cambridge, 
Mass., P. Svirskas, Ha- 
verhill, Mass., J. Smigias, 
Boston, Mass., J. Stonytė, 
Hudson, Mass., J. Totilas, 
Waterbury, Conn., V. Va
latka, So. Boston, Mass., 
O. Valatkevičiutė, So. 
Boston, Mass., K. Vencius, 
Lawrence, Mass., J. Vai
čiūnas, Manchester, N. H., 
T. Versiackas, Lowell. 
Mass., Stella Valatkevi- 
čienė, So. Boston, Mass., 
A. Zaveckas, Cambridge, 
Mass., B. Žilienė, Cam-

pirmų ir antrų varžytinių. 
Visi parduodami ūkiai su
daro 1274 ha žemės. Apie 
5-ta dalis išvaržomų ūkių 
priklauso apskričiui.

IŠVYKO STUDIJAVUSI 
LIETUVOJ AMERIKIE

TE

' Kaunas — Rūgs. 19 d. 
išvažiuojančią iš Lietuvos 
amerikietę stud. Valeriją 
Jakštaitę išlydėjo gausus 
studentų ir pažįstamų bū
rys. “Šatrijos” korporan- 
tės stoties perone atsi- bridge, Mass. 
sveikindamos sudainavo Į Pastaba — Tikietų buvo 
keletą dainelių. Danilevi- pasiųsta LDS kuopų sek- 
čius ir stud. Sakevičiutė Į retoriams iš kurių iki šiol

Bazaras užsibaigė sėk
mingai, už kurį kun. J. 
Vaitiekūnas dėkavoja dar
bininkams ir lankiusiems. 
Dabar tuos daiktus, kurie 
lik nuo bazaro išleis Bin
go vakarėliuose, kurie į- 

dar neturime pranešimo; 
kam įduoti platinti tikie- 
tai, taigi jų vardai dar ne
galima paskelbti. Gavę 
pranešimus, tuojau pa
skelbsime ir tų vardus, 
kurių šiame sąraše dar 
nėra.

Baliaus Komisijos 
Sekretoriatas.

MIRĖ DR. K. GIEDRI
KAS

Iš Vilniaus praneša, kad 
Lenkijos gilumoje, Ka- 
mienicoje, mirė lietuvis 
dr. Kazimieras Giedrikas. 
Velionis visą laiką palai
kė su mūsų visuomene 
santykius ir buvo nuolati
nis lietuviškų laikraščių 
prenumeratorius. Jo sese
rėnas Antanas Narakas 
gyvena Kaune.

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

.' Sptaoza

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVE

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Piw

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHVANTAN FURK1TURE CO. 
326-328 W. Broadwny, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

t

Telefonas 
Woroester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

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.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia JRd., 

South Boston
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Šv. Pranciškaus Dvasia
Neseniai minėjome šv. Pranciškaus dieną. Visose 

katalikų parapijose ta šventė buvo minima didesnė
mis ar mažesnėmis iškilmėmis, dažniausiai rekolekci
jomis, kurias uoliai lankė tretininkai ir tretininkės. 
Dvasišku atžvilgiu tos iškilmės neša Bažnyčiai dide
lę naudą. Apsivalo širdys, sustiprėja uolumas, užsi
dega Dievo ir artimo meilė. Šv. Pranciškaus tarnai 
yra vieni geriausiųjų katalikiškosios akcijos darbuo
tojų. Jie neužsibrėžia plačių planų, nedaro didelių už
simojimų, bet geru pavyzdžiu ir nuolatiniu pasiauko
jimu įveda katalikybės principus į kasdienį žmonių 
gyvenimą. Tai tarsi darbščiųjų skruzdelių darbas. Jos 
netrukšmauja, nesigarsina, bet pastato didžiulį nau
dingą namą - skruzdėlyną.

Šv. Pranciškaus dvasia labai jauki, simpatinga 
ir visiems prieinama. Tai populiariškiausia Evangeli
jos interpretacija — Kristaus mokslo aiškinimas ir į- 
gyvendinimas. Šv. Pranciškus žiūrėjo į gamtą kaipo 
į Dievo galybės ir meilė reiškėją įę skelbė savo meilę 
augalams ir gyvūnams. Tame jis buvo taip nežemiš
kai paprastas, kad net nekataliku mokslinčiai ir is
torijos kritikai priskaito jį prie dvylikos dideliausių 
pasaulio genijų. Taip, jis buvo genijus, nes mokėjo 
mylėti. Ir tas meilės genijus pastatė sau < 
paminklą žmonių širdyse. Ja.u sukako virš 700 metų 
kai Šv. Pranciškus pasimirė, bet jo dvasia gyvena ir 
šiandie. Virš 30,000 Pranciškonų ir Pranciškiečių vie
nuolių sudaro reguliarę Bažnyčios kariuomenę, kuri 
šiais religinės kovos laikais teikia labai reikšmingą 
pagalbą katalikybei. Pranciškonų ir Pranciškiečių 
vienuolių uolumas ir pasišventimas visiems gerai ži
nomi. Vienuoliai darbuojasi misijose, vienuolės mo
kyklose. Vienuoliai tvarko suaugusiųjų gyvenimą, 
vienuolės moko ir auklėja vaikučius ir jaunimą. Jie 
apima ištisą katalikiškosios akcijos dirvą ir platina 
Kristaus Karalystę žmonių širdyse.

Bet šv. Pranciškaus įtaka čia nesibaigia. Kaipo 
tikras meilės genijus jis žiūrėjo į ateitį ir jau 700 me
tų atgal numatė katalikiškosios akcijos reikalingumą 
pasaulionių tarpe. Jis įsteigė Trečiojo Ordino pasau
liečių vienuoliją, į kurią gali įstoti bet koks Dievą 
mylįs katalikas bei katalikė, lavintis dorybėse ir ge
ru pavyzdžiu šviesti kitiems ir plėsti Dievo ir artimo 
meilę. Ištiesų, galinga ir naudinga šv. Pranciškaus 
dvasia! , K.

kfrfai ‘ žmogų nudžiugina, 
bet paškui nudrumščia jį įi 
chaoso bedugnes.

Mokslas, kaipo neįsten
gia išmokinti žmoniją gy
venti. Tiesą, mokslo dėka 
pergaliami yra gamtos 
gaivalai; surandamos i- 
vairios panicėjos - gyduo-; 
lės įvairioms ligoms; bet 
dar nesurasta, negirdėta, 
kad mokslas gydytų žmo
nių moralines ligas, soči-! 
jalius ir ekonominius kri- 
zius. Reikalinga čia kitos 
atramos, kuri netiktai 
mokslą įstengtų palaikyti 
ir pirmyn pavaryti, bet ir 
tuo pačiu atveju galėtų 
išspręsti, pagydyti dorinio 
ir fizinio gyvenimo trūku
mus ir paskui galėtų nu- 
taikinti tam tinkamus 
normus to gyvenimo sėk
mei. Toji atrama, tas gy
venimo pagrindas, kuris 
vienas tiktai gali žmogaus 
protą ir valią užpildyti y- 
ra tikėjimas. Nesileisime 
į tą klausimą, kuris tikė
jimas yra geriausias. Ka
talikams tėra tiktai vie
nas kriterijus: —

Katalikų Tikėjimas tė
ra tikriausias ir tikrai į 
dangų vedąs tikėjimas.

Bet, padedant šį kriterijų 
į šalį, kaip galima išspręs
ti, kuris tikėjimas draug 
su mokslu atneša dau- 
giausią naudos. Katalikai 
čia vėl aišku, kuriuo keliu 
keliaut. Bet, apart to, mes 
galime pasakai, kad tas

DARBININKAM .

Linksmas Lietuvos kareivis.
(Iš “Kario”) i

• NZ

I

dideliausią tiknausias, |

A. P. Sandvs

Tikėjimas ir Mokslas
Mokslas pastato pagrin

dą ir paruošia individą 
protingam, akyv.iam vi
suomenės gyvenimui. Vie
nas iš mokslo svarbesnių
jų uždavinių yra jaunuo
menės prirengimas prie 
ateinančio valstybės ir ti
kybinio gyvenimo vado
vavimo. Kadangi moks
las yra tas kriterijus, kurį 
protas panaudoja nusta
tyti ir sunormuoti gyveni
mo filosofiją ir pasaulė
žiūrą, iš to jau matosi, 
kad mokslas užima labai 
svarbią vietą žmogaus vi
suomeniniame ir pavie
niame gyvenime. Kokiame 
moksle žmogus bus išauk
lėtas, išskiriant pavienius 
atsitikimus, kur asmuo 
beieškant tiesos trokšta 
atsiekti tobulesnę gyveni
mo filosofiją, arba tokiuo
se atvejuose, kur žmogus 
nekenčia tos arba kitos 
gyvenimo filosofijos varž
tų, ieško liuksusų ir leng
vumų, tokiais to mokslo 
normais jis vadovausis. 
Praktinis kasdienis gyve
nimas mums tai gyvai į- 
rodo. Kaip žmogaus valia 
siekia gėrio,, taip jo pro
tas mokslo, žinojimo. Ne
patenkinęs šiuos troški

• v

mus žmogus jaučias 
tiktai nelaimingas, 
tiesiog dedasi pražuvęs. 
Įvairūs pasaulio giliamin
čiai gerai nujautė tų žmo
gaus troškimų traukimą. 
Tadgi, jau nuo pat anti
kinių iki pat šiųdienių 
minties sistemų, įvairūs 
filosofai proponavo įvai
riausias folosofines siste
mas, norėdami jomis pa
tenkinti žmogaus sielos 
troškimus, ir, tuo pačiu 
atveju nustatyti ta jų 
moksline sistema tam tik
rą gyvenimo filosofiją.

Istorija faktinai mums 
įrodo, kad įvairios šios 
proponuojamos mokslo si
stemos, — kaip epikureiz- 
mas, kurio tikslas laikinai 
smagumai; nepriklauso
moji etika, kuri pastato 
ir siūlo žmogui savas do
ros taisykles; grynaisis 
mokslas, kuris savo išda
vomis žada rojų jau čia 
žemėje; indiferentizmas, 
kuris sako, kad nereikia 
visai gyvenimo klausi
mais rūpintis;. pesimiz
mas, kuris liepia viską at
sižadėti, net ir pačios lai
mės ieškojimo, ’ nesiekė 
toliau negu žmogaus jus
lingumo — kurios tik lai-

ne- 
bet

v •

kuris tikrai remiasi Kris
taus mokslu, to mokslo 
sąžiningu išpildymu; ku
riame nesireiškia jokio e- 
goizmo; kuris suveda vi
sas savo gaires į centrą-i 
linį mokslo stotį, iš kur 
išplaukia teisingiausi, ne
klaidingi įsakymai, — į 
Dievą. Jei mes, kaip isto
rikai gvildensime šį klau-i 
simą, turime pripažinti 
faktą, kad tiktai vienas 
Katalikų Tikėjimas yra 
tikras, nors ir kiti tikę ji-i 
mai remiasi Kristaus 
mokslu, bet antrame pun
kte — sąžiningu to moks
lo pildymu ir išlaikymu, 
tiek savų egoistinių už
gaidų pilni, kad jie visai 
nukreipė savo gaires visai 
svetimais keliais. Tadgi, 
ir jokio panašumo nėr ir 
istoriniai visai nesuderi
nami su Kristaus pagrin
diniais mokslo punktais.

Tikėjimas, kaip žinome, 
nėra tai intuicijos arba 
žmogaus jausmų išmistas. I 
Mūsų valia ir jausmai 
laukia gėrio, mūsų protas 
tiesos, žinojimo, objekto. 
Protas nepasitenkina ne
objektyvūs vertės gaiva
lais. Kad protas galėtų 
gėrėtis kokia nors tiesa, 
toji tiesa turi turėti savy
je objektyvūs vertės. To
dėl, protas prieš pasiren
kant kokį nors tikėjimą, 
apsvarsto pirmiausia tikė
tinumo motyvus; čia jis 
apsvarsto tikėjimo patin
kamas ir nepatinkamas 
tiesas, ar jos priimtinos 
ar nepriimtinos; kad šios 
tiesos plaukia iš išmintin
go šaltinio; kad už jį yra 
aukštesnė Būtybė.

Matome tadgi, kad iš 
tikrųjų tikėjimas nesąs 
intuicijos ir jausmų pada
ras. Tas proto darbas ir j 
toliau yra reikalingas pri 
ėmus kokį nors tikėjimą. 
Kodaugiau protas žinių į- 
gyja, to daugiau turi jame 
tikėjimas stiprėti jeigu 
tikėjimas atbuks, nors tas 
protas ir toliau’ Sieks ži
nių, vistik, jis neįstengs 
aplenkti tų baisių iliuzijų, 
kurios aptemdo ir dažnai
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ir teologijoje, tinkamas kas kokiais nors atžvil- 
išauklėjimas mūs jaunuo- ', gials nusilakta daug iš to 
menės vadovybės darbui, nepasipiktinta; bet, kuo- 
Būtinai reikalinga, kad met katalikas studentas, 
katalikiški principai būtų lankantis katalikiškąją į-, 
įdiegiami, išugdomi, ir 
paskui drąsiai skelbiami 
kad šie netiktai būtų mūs 
katalikų pripažinti, bet 
taipgi kitatikių.

Bet, jei katalikas stu
dentas ir mokslinčius no
ri, kad jo įtekmė siektų 
toliau, siektų aukštesnius 
žmonijos siekinius, neuž
tenka kad jis būtų išlavin
tas savoje filosofijoje ir 
teologijoje; reikalinga 
dar, kaip jau pirmiau bu- 

j vo išvesta, sekuliarinių, 
profaninių mokslų žino ji- Tikėjimą ir Bažnyčią, bet 
mas. Ir tai ne bet koks. 
Bet sunkaus darbo, pasi
šventimo, stropumo, var
go įgytas mokslas. Visuo
menei netiktai reikalingi 
dvasiškieji darbuotojai, 
bet taipgi reikalingi pa- paguodžiantis įspūdys. 
saulionys vadai, giliamin- Katalikas studentas ir 
čiai, plačių užsimojimų ir mokslinčius gali suteikti 
veiklos vadai. Čia ir reiš- neįkainuojamos pagelbos 
kiasi tas pasaulionių apa- dvasiškijai, padėdamas 
štališkumo darbas. jai vesti organizacijas, i

Kad tas katalikiškos staigas, parapijas, i 
minties skleidimas plė- damas vargšams, 

i totūsi, reikia kad pati damas nemoksus, 
bendruomenė rūpintųsi iš- zuodamas. Jo 

j duoti aukštų kvalifikaci- kaip tik ir šiais 
jų, giliai protaujančių vy- yra brangus ir neįkainuo- 
rų ir moterų, kurių mora- jamas visuomeniniam dar- 
linės ir mokslinės ypaty- bui perlas.
bes padės jiem išmintin-J 
gai planuot ir greitai eg- 
zekutuot, sukels kituose 
veikimo entuziazmą ir in
spiruos kituose tą gilią 

į katalikišku mokslu pasiti
kėjimo nuotaiką. Pana
šaus charakterio žmonės 

j paprastai tokiais negims
ta, T ' - - - - ‘
sunkaus darbo, griežtos 
disciplinos dėka.

Trumpai pažvelgkime 
dabar kaip jaunas studen
tas katalikas gali tiesiogi
niai dirbti savo Bažnyčios 

I naudai. Geras pavyzdys 
yra svarbiausias apašta
lavimo darbas. To punkto 
svarbumą galime išvesti būti laimingas, jei jis ne
iš pačių žmonių padaro- ra savo vietoje, jei tam 
mų gyvenime distinkcijuJ pašaukimui, kurį dažnai 

| Žiūrėkime, kuomet papra-j neapsižiūrėjęs apsirin k o 
stas jaunuolis darbiniu- netikimas.
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staigą kuomi nors nusi
kalsta, didžiausias alasas 
pakeliamas ir pastebiama, 
kad tas ir tas yra katali
kas, lankąs katalikišką į- 
staigą; kad jam reikėtų 
daugiau tais dalykais ori- 
jentuotis ir panašiai ne- 
sielgkt. Atpenč, jei stu
dentas ir mokslinčius yra 
dievotas, katalikiškais dė
sniais įsąmonintas, tai y- 
ra tikras rekomenduojan
tis faktorius, kuris netik
tai išoriai išaukština jo
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tuo pačiu atveju paskati
na jaunesniuosius jo Tikė
jimo brolius prie ateinan
čio visuomenės darbo ir 
pagaliau patiems senes- 
niesiems darosi gražus ir

rai reikės darbuotis, ir jis 
turės išduoti tam tikrus 
efektingus rezultatus.

Koks yra tas kataliko 
studento, kataliko moks
linčiaus uždavinys moks
lo atžvilgyje? Koki rezul
tatai laukiami iš jo pusės? 
Ko iš jo tikisi Bažnyčia? 
tėvynė? Visų šių klausimų 
eilę galime suvesti prie 
vieno atsakymo: Katali
kas studentas ir mokslin
čius privalo, taip aukštes- 
niose, taip žemesniose 
mokslo srityse, taip pro
fesijose, taip amatuose, 
taip dideles industrijose, 
taip paprastuose juod-dar- 
biuose, įnešti Kristaus 
mokslo elementą, arba ki
tais žodžiais, sukrikščio
ninti visas gyvenimo sri
tis. Neužtenka, kad šių 
dienų katalikas studentas 
arba mokslinčius būtų ap
sukrus, veiklus, apsižiū- 
rįs; reikalinga jam dar ži
noti socialinius ir bent 
paviršiai ekonom i n i u s 
mokslus. Kitaip, kaip jis i 
sugebės kovoti prieš nar
sius, plėšrius industrijos 
magnetus, kurių principai 
kaip tik ir priešinasi krik
ščioniškai filosofijai ir te
ologijai? Kaip jis pasi
priešins godiems, vilk- 
šiems politikos engėjams, 
kurie tiktai ieško savo e- 
goistinių užgaidų užpildy- 

Į mo, kurie užmiršta reikti- 
į niausius žmon i š k u m o 
j principus, kurie kaip žal
čiai tykuoja užnuodinti 
žmonių moralę, išplėšti 
tikėjimą, jei jis nepasi
rengs sutikti panašaus 
gaivalo sunkenybes? Kaip 
jis galės patiekti sociali
nėm visuomenės ligoms 
gyduoles, jei jis nesusipa- 1 
žins su tų gyduolių efek
tingumu? nepažins tąją 
mokslo sistemą, kurioje 
išvystyti gyvenimo klau- ( 
simų atsakai, kuriais jis 
turi vaduotis ir sulyg jų 
kitus vesti? Čia katalikui 
studentui ir mokslinčiui į 
statomi priekin katalikiš
ka sociologija, kuri netik
tai aprūpina pavienį žmo
gų, bet turi kaip užduotį 
rūpintis visuomene, nu
statyti socialiniam gyve
nimui normus, be kurių 
socialinis darbas neįma
nomas.

Pagaliau, kaip katalikas 
studentas ir mokslinčius 
galės kovoti prieš tuos įsi- 
briovusius įvairiose pro
fesijose materializmo suo- 
maišus, jei jis tinkamai 
neapsipažins su katalikiš
kąja filosofija ir teologi
ja? Kaip jis įstengs har
moningai suderinti visus 
profaninius mokslus, pro
fesijas, industrijas, ama
tus su katalikybe? Vie
nintelis būdas atsiekti 
harmoningo -sudėtinumo, 
tai pirmiausia, mūs pačių 
katalikų tinkamas išauk-

paklaidina protą neišeina- 
muos gyvenimo labirin
tuos. Žinoma, yra tiesų, 
kurios perviršija žmogaus 
protą, bet čia ateina pa- 
gelbon Dievo Apreiški
mas. Kad Dievo Apreiški
mas yra galimas netenka 
abejoti, kadangi tas netik
tai filosofiškai įrodoma, 
bet ir istoriškai.

Kad žmogui yra reika
lingas objektyvus tikėji
mas, parodo žmogaus ir 
gamtos tikslingumo fak
tai. Kitaip mes jokiais 
būdais neišgalėtumėm ob
jektyviai išrišti įvairius 
gyvenimo klausimus. Ko
dėl tuomet siekti dangaus 
karalystės? kodėl vargti? 
kodėl skursti ir kentėti? 
Viskas betiksliai 
tuomet daroma.

Dievas yra vienas, vie
na yra ir tiesa. Dievas bū
damas tiesa negal kitko 
mylėti, kaip tik tos tiesos, 
kuri yra Jis Pats. Tadgi, 
Jis reikalauja, kad žmo
gus, tas Jo paveikslo ats
pindy^/mylėtų vieną tikrą 
tiesą, kuri yra Jis Pats. 
Objektyvus tikėjimas tad
gi, netiktai reikalingas bet 
ir būtinas. Tas pilnas ti
kėtinumo objektyvumas 
apsireiškia tiktai viename 
Katalikų Tikėjime.

Iš viso kas buvo pasa
kyta, galime išvesti, kad 
mokslas neparemtas tikė
jimu, nors jis ir atneš e- 
fektingiausius natūralius 
rezultatus, vis vien, jis ne
įstengs pagerinti žmogaus 
sielos gyvenimo būklę, ne
įstengs to žmogaus cha- 

Į rakterį dorybėn pakelt. Ir. 
tiktai mokslas sujungtas 
su tikru tikėjimu, pagrįs
tas Kristaus mokslo prin
cipais, objektyvus, filoso
finiai ir istoriniai įrodo
mas, Dievo apreikštas, 
vienas Katalikų Tikėji
mas, gali patenkinti tas 
žmogaus proto linkmes, 
troškimus, gal patenkinti 
tuos jo valios neaprėpia
mus gėrio siekimus.

Mokslas yra raktas į 
progresą. Bet jei norime 
tą progresą varyt pirmyn, 
reikalinga, kad atšikraty- 
tumėme nuo visokio pago- 
nizmo, reikalinga, tam 
mokslui esencialus ele
mentas, reikalinga yra re
ligija. Čia kaip tik katali
kui studentui ir mokslin
čiui duodasi proga paro
dyti kelią į progresą. Čia 
ir reiškiasi kataliko stu
dento ir mokslinčio gyve
nimo pareiga, kuriai turi 
likti ištikimas. Kaip žino
me, katalikas studentas 
lankydamas katalikiškąją 
instituciją, netiktai ruo
šiasi nepermatytiems žy
giams, kuriuos jam bus 
pravartu padaryt jo Baž
nyčiai, jo tėvynei ir visuo
menei, bet jis ruošiasi 
tam tikromis mokslo lini
jomis, kuriomis jam tik- Įėjimas savoje filosofijoje

būtų
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mokin- 
kateki- 
mokslas 
atvejais

ir visuome- 
kada jis pasirinks

Pagaliau, katalikas tik
rai patarnaus savo Bažny
čiai, tėvynei 
nei, 
tam tinkamą pašaukimą
ir jį paseks. Daug blogo 
būtų išvengta, jei kiekvie
nas pasirinktų savo pa
šaukimą ir sąžiningai jį 

bet yra išauklėjami sektų. Istorija pilna nelai
mingų nuotikių, dėl to, 
kad vienas arba kitas ap
sirinko tą arba kitą pa
šaukimą kuriame jis netu
rėjo jokios teisės būti. 
Žmogus, kuris yra paten
kintas ir laimingas, nori 
kad ir. kiti laime džiaug- 
tūsi. Bet nę vienas negali

Kibirkštys
Jung. Valstybių statisti- darbininkų valdomas kra- 

kos žinios paduoda, kad 
rugpiūčio mėnesio pabai-1 
goję buvo 6,285,000 bedar
bių. Šiuo metu bedarbių 
skaičius be abejo padidė
jo, nes daug dirbtuvių su
trumpino darbo laiką ir 
atleido darbininkų.

Ispanijos radikalų val
džia uždraudė kariuome
nei ir jos vadovybei sava- i 
rankiškai veikti. Armija j 
ir jos vadai turi nuolan
kiai klausyti radikalų dik
tatoriškos valdžios, kurią 
sudaro socialistai ir ko
munistai. Tokį dekretą 
pasirašė apsaugos minis- ' 
teris Indalecio Prieto (so- į 
cialistas). Socialistai ir 

į komunistai, kur tik įsi
gauna į valdžią, tai visa
da siekia diktatūros. Bet 
nebūdami valdžioje labai 
garsiai kalba apie “demo
kratiją”.

i “Naujienos” sakė: “Kad 
j Vilnius galėtų grįžti Lie
tuvai, turi * sugriūti ta 
Lenkijos sistema, kurios 
vaisius buvo Želigovski ja- 
da... Kol šita klasė valdys 
Lenkiją, tol Vilniaus klau
simas negalės būt taikos 
keliu išspręstas, o eiti į 
karą kas norės net ir dėl 
Vilniaus? Lenkija turės 
pasidaryti valstiečių ir
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štas, kad Lietuva galėtų 
su ja susikalbėti.

“Tas laikas ateis. Kada, 
sunku pasakyti; bet ateis. 
Kai darbo žmonės bus šei
mininkai Lietuvoje ir Len
kijoje, tai Vilniaus klausi
mas išsiriš”.

Jeigu Lietuva galės su
sikalbėti su Lenkija, kai 
tas kraštas bus “valdo
mas valstiečių ir darbi
ninkų”, tai “Naujienoms” 
nėra reikalo laukti, “kai 
darbo žmonės bus šeimi
ninkai Lietuvoje”.

išvers- 
kalba 
Petro 
“Žemė

i į

Sovietų Rusijoj 
ta ir išleista rusų 
mūsų tautiečio 
Cvirkos apysaka 
Maitintoja”. Sovietų Rusi
jos knygų leidėjai pasky
rė 3 tūkstančius rublių 
honoraro, bet Petras Cvir
ka tų pinigų negali išsi
vežti iš Rusijos. Jis turi 
juos praleisti Rusijoj. Va
dinasi, davė honorarą ir a- 
tima. Tokia tai laisvė 
“darbininkų tėvynėje”.

Uraguajuj lietuviai ko
munistėliai ruošiasi leisti 
laikraštuką. Bet jo atei
tis greičiausia bus tokia 
pat, kaip ir kitų trijų, ku
rie trumpai pagyvenę mi
rė.



Penktadienis, Spalių 15 d., 1937

Kinija ir Japonija
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rRašo P. Gudas
Per metus laiko pasaulio dėmėsi buvo patraukusi į 

Ispanija su savo naminiu karu. Tas karas ten nepasi- į 
baigė ir jis nenustojo savo svarbos dabartinių įvykių 
eigoje, bet pasaulis jau kitur savo akis nukreipė. Da
bar žiūrima į tai, kas dedasi Tolimuose Rytuose. Žiū
rima į japonų žygius prieš Kiniją.

Gal nei viena iš kariaujančiųjų pusių Ispanijoj 
nesitikėjo, kad jų imtynės taip užsitęs. Bet užsitęsė ir 
galo nesimato. Dabar Japonija tur būt tikėjosi keliais 
smarkiais smūgiais pritrenkti Kiniją ir laimėti tą, ką 
buvo užsibriežusi. Bet to padaryti nepavyko ir nepa
skelbtas karas užsitęsė ir jam galo nesimato.

Į Ispanijos naminius reikalus įsikišo kitos di
džiosios valstybės, nes tas karas palietė ir jų reika
lus. Tie reikalai ne vien materiališki, o ir idėjiniai. 
Viso pasaulio raudonieji nori, kad Ispanijoj laimėtų 
jų bendraminčiai ir kuo gali jiems gelbsti. Tą pat da
ro ir viso pasaulio baltieji.

Dabar Tolimuose Rytuose imasi ne vien japonai 
su kinais. Kaip Japonija, taip ir Kinija turi plačiame 
pasaulyje pritarėjų ir rėmėjų. Ypač Kinija tokių pri
tarėjų ir rėmėjų daug susilaukė.

Kad žinios iš Tolimųjų Rytų karo lauko būtų 
aiškesnės ir įdomesnės, tai reikia susipažinti su tais 
kraštais ir tenykščiomis tautomis; reikia susipažinti 
su jų praeitimi, jų kultūra, jų dabartiniu stoviu. Ka
dangi kinų ir japonų kraštai yra tolimi ir žmonės yra 
skirtingos rasės, tai mūsų plačiai visuomenei jos y- 
pač mažai tėra žinomos.

Keletu straipsnių bus patiekta pluoštas žinių a- 
pie Kiniją ir Japoniją.

ŠIS TAS APIE AZIJA
Kinija ir Japonija randasi Azijoj. O Azija yra 

didžiausias mūsų žemės kontinentas. Azija yra veik 
du sykiu didesnė, negu Šiaurinė Amerika, o gyvento
jų turi šešis sykius daugiau. Azijoj gyvena veik pusė 
viso pasaulio žmonių. Yra apskaičiuojama, kad visa
me pasaulyje žmonių yra du bilijonai. Tai Azijoj gy
vena vienas bilijonas žmonių.

Azija yra taip didelė, kad Europa jai yra nelygi
nant Florida Jungtinėms Valstybėms.

Šiaurinė Azijos dalis yra tai visiems žinomas Si
biras. Sibiras Azijai yra tai nelyginant Šiaurinei A- 
merikai Kanada.

L pietus nuo Sibiro ir randasi Kinija.
Iš rytų Kiniją skalauja Pacifiko vandenynas. 

Tos Kinijos pakrantės yra žemos lygumos, o toliau į 
vakarus prasideda kalnai. Pradžioj kalnai yra lėkšti 
ir siekia virš 10.000 pėdų augščiau jūros paviršiaus. 
Tose kalnų lėkštumose randasi Kinijos dalis Tibetu 
vadinama. J pietus nuo Tibeto eina Himalajų kalnai 
su Everesto viršūne, kuri siekia 29.002 pėdu augščiau 
jūros paviršio ir yra augščiausia kalnų viršūnė pa
saulyje. Tie Himalajų kalnai skiria Kiniją nuo Indi
jos ir tie kalnai per šimtmečius tiems kraštams truk
dė susisiekti.

Kinai ir japonai yra geltonosios rasės žmonės Ir 
paprastai vadinami mongolais. Jie sudaro tris ketvir
tadalius Azijos gyventojų.

Nors krikščionybės lopšys yra Azija, bet Azijos 
gyventojų tik maža dalelė teišpažįsta krikščionybę. 
Du trečdaliai Azijos gyventoju yra braminai ir bu
distai. Abi šios tikybos yra kilusios iš Indijos. Maho- 
metanizmas yra taip-gi kilęs Azijoj ir žymi Azijos 
gyventojų dalis išpažįsta tą tikėjimą.

Azija dažnai jungiama su barbarizmu, bet reikia 
atsiminti, kad ten kilo ne vien didžiosios žmonijos ti
kybos, o ten taip-gi padaryti pirmieji kultūros žings
niai. Prijaukinimas šunų, arklių, avių yra azijatų dar
bas. Javų, daržovių, vaisių kultivacija prasidėjo Azi
joj. Prieš keletą šimtmečių prieš Kristų Indijos gy
ventojai jau augino medvilnę ir gamino bovelninius 
drabužius. Arbata ir šilkas kinams buvo žinomi dar 
tada, kada Europoj buvo tamsu ir juoda.

Azijatai pamaži kilo kultūroje. Bet kai europie
čiai pradėjo kilti, tai taip susigyvino, kad azijatus 
pavijo ir pralenkė.

(Bus daugiau)

KOLEGIJOS RĖMĖJU SEIMAS

bARBtNlNKAS

Žinios Iš Lietuvos
JEZNAS

r
S

ją Mariją Zabielaitę ir, 
net nieko nepaaiškinę, už 
ką ją ištremia, taip pat 
neleidę pasiimti nė daiktų, 
ištrėmė į Neprikl. Lietu
vą.

NUBAUDĖ UŽ ŠNIPINĖ
JIMĄ SVETIMAI VALS

TYBEI

jonų litų. Perkamas šeš
tas 3000 tonų laivas; ir 
statomi šeši baidokai.

Lietuvos banko aukso 
fondas spalių mėnesį pa
siekė 76,78 mil. litų.

kiek jie liečia vyro pašaukimą 
pareitas;
mai, prtsian maldos, kurios lai 
vaizdžiai mums primins svarbia 
sius mūs sielos reikalus ir gy 
nimo atsakingumą;

Nauja, kad yra skyrius. ] 
skirtas Vyri? Apaštalavimui, k 
kiekvienas ras reikalingu paa 
kinimų ir bendras maldas pri 
Komuniją ir po Komunijos.

Nauja, kad knyga išleistu a 
gražaus šilkinio popierio ir į 

puošta gražiomis iliustracijomi:
Pačios maldos parinktos su 

patingu rūpestingumu: jos apii 
visus kataliko vyro gyvenimo 
kybinius reikalus; visos paimt 

j iš pačių šaltiniu, aprūpintos ; 
i laidais ir parašytos lengva, t 
. syklinga ir gražia mūs kalb 
l kur reikia, pridėti lotyniški tel 
i tai. bažnyčioje giedami.

Viską suėmus. VYRAI BR 
LIAI — naujausia ir geriam 

j maldaknygė; tai ne tik grai 
rūpestingai parinktu maldų ša] 

i nis, bet ir tikras kataliko vy 
religinis valdovas, ši knyga r 
sipelno, kad kiekvienas katalik 
vyras, prieš pirkdamas malė 

! knygę, pareikalautų ją parody 
Nėra abejojimo, kad, ją pamal 
kitos jau neims Į rankas. T 

KVČ konferencijoj pa- visO8e ^vykiose vyi 
sknita būtinai reikalaukite VYR.

koji Akcija Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse” ma
loniai sutiko skaityti J. E. 
Vysk. M. Reinys.

PASTATE KARIAMS
PAMINKLĄ

mdterims.
| — Lietuvos rašytojai šie
met leidžia didelį metraš
tį, kuriame savo raštais 
kvietė dalyvauti ir svetur 
gyvenančius lietuvius ra
šytojus. Rašytojų Draugi
ja skelbia, kad į jos kvie
timą gyvai atsiliepė ir už- užderėjo šio valsčiaus a- 
sieniuose gyvenantieji lie
tuviai rašytojai.
— Vilniaus Tei s m a s 

Švenčionyse teisė šešis lie
tuvius kunigus, kaltina
mus neva už pavardžių 
krikštijant lietuvinimą;

i keturi kunigai išteisinti, o 
kun. Budreikis i 
kalėti 1 mėnesiui, 
kis 2 savaites.
— Lošiamųjų ir pasianso

į

I
1

i Piliakalnis Vadinamas 
Trimis Vardais

Steponiškių kaime, Jėz- 
no vaisė., nuo vieškelio 
Jėznas — Kalviai į rytus 
apie 30 metrų, yra pilia
kalnis, kuris nuo ežero 
pusės turi apie 40 metrų 
aukščio, o nuo vieškelio — 
vakarų pusės apie 25 met
rus. Šis piliakalnis vadi
namas trimis vardais: 
Paukščių, Steponiškių ir

■ Vilkų.
; Pasakojama, kad ant jo 
viršaus kadaise buvęs pa
statytas dievaitis - Per
kūnas šu dviem savo pa
dėjėjais. Perkūnas (statu
la) turėjęs pakeltoje ran- kortų naujiems piešiniams 
koje raudoną, ugninį ka- pagaminti Lietuvos Rau- 
muolį, kuris reiškęs die- donasis Kryžius paskelbė 
vaičio galybę. Dievaitis a- konkursą;

; pyliųkės gyventojų labai būti įteikti iki 1938 metų i 
buvęs gerbiamas ir buvu- vasario mėn. 1 dienos. Už 
sios deginamos ir prie jo tinkamiausius piešinius 
įvairios aukos, tad ir iš- paskirtos trys premijos 
kasama piliakalnio viršū- 3000, 1000 ir 500 litų.

Tsb.

ŠIMKAIČIAI
Puikus Linų Derlius

Šiemet ypatingai gerai

pylinkėje linai. Linų ap
dirbimas šiame valsčiuje 
kasmet tobulėja. Praeitais 
metais Vidgirio km. ūk. 
Šiaulys įrengė modemiš
kai pastatytą didelę jaują, 

I kurioje jis išmynę per 
300-tų ūkininkų linus. Be 

nuteistas to, yra dar pastatyta ir 
Pruns-1 kitose vietose, nors ir ma

žesnių, bet gerai įrengtų 
jaujų.
PABAISKO KLEBONO 
PLĖŠIKAMS BAUSME 

PATVIRTINTApiešiniai turi
Dranovui ir Dronseikai.

i gurie buvo apiplėšę Pa
baisko kleboną kun. P. 

_     A L . Dringellą ir kuriuos Apy- 
nėje anglies dalelių. Be to,'— Trūksta lauky darbi- jardos Teismas buvo nu- 

-___ -- -- - - ' - - - - -- - - baudęs kalėti ligi gyvos
galvos, Apėl. Rūmai baus
mę patvirtino.

viršūnėje stovėjusi su pi- ninku Marijampolės ir kai 
nigais spinta, iš kurios kuriose kitose apskrityse, 
kiekvienas galėdavęs po ūkininkai dėl darbininkų 
saują pasiimti pinigų. Ta- stokos negali laiku nudir- 
čiau viena mergina šėmu- bti kai kuriuos rudens 
si ne vieną, o tris saujas, darbus, 
tai spintos antvorės kri
tęs jai ant rankų ir nu- 

f kirtęs jai ranką, o spinta
su dideliu trenksmu nu
kritusi į čia pat stovinti 
vieną ežerą.

—
PASTATE VILNIAUS 

KRYŽIŲ

— Aviacijos šventė Tel
šiuose šį rudeni įvyko pir
mą kartą ir praėjo labai 
sėkmingai. Apie 12.000 
žmonių dideliu smalsumu 
stebėjo kaip mikliai nardė 
erdvėse oro arai. Žemai
čiai ypač domėjosi bemo- 
toriniais sklandytuvais ir

„ , . , ... oro traukiniu norinčiu už
Spitrėnų pav-kų micia-, pinigus paskraidyti atsi- 

tyva jų ir kitų gerų žmo- j ra jo tiek laug, kad visus 
nių aukomis pastatytas nepajėgė patenkinti, 
gražus Vilniaus Kryžius. _ Darbininkams sanato- 
kurį per vizitaciją Jo, rija stato Birštone Kauno 
Ekscelencija Panevėžio apygardos ligonių kasa. 
Vyskupas pašventino. ■ Kauno mįesto ligoniu ka- 
v Kryžius pastatytas aik-!sa Kačerginėje, ant ‘ Ne- 
stėjeprfes bažnycią^ap-, muno kranto, netoli Kau

no. stato vaikams vasar- 
i narni — sanatoriją, kur 
į vasarą siųs silpnesnės 
sveikatos mokyklinio am
žiaus vaikus.

! — Latvių meno paroda 
bus suruošta šių metų 
lapkričio ar gruodžio mė
nesį Kaune. Tsb.

tvertas gražia betono ir 
geležies tvorele.

Iš vienos pusės Kryžių 
puošia Kristaus Kančia, iš 
kitos Aušros Vartų pa
veikslas su žemiau padėtu 
įrašu “Neapleiski mūsų 
Motinėle... Užtark pas 
Tėvą Visagalį, kad mums 
gražintų Vilniaus šalį”.

Kryžiui parinkta gra
žesnė vieta, taip kad va
žiuojant iš visų pusių ge
rai matosi ir puošia baž
nytkaimį.

I 
I
I

KLAIPĖDOS KRAŠTE 
PRIVALOMAS PLAU

KIOJIMO MOKSLAS

KLAIPĖDAI 685 METAI
■ , > ,  .

Šiemet sukanka lygiai 
685 metai nuo Klaipėdos 
miesto įsikūrimo. Prieš 
tai toje vietoje buvo kur
šių ir žemaičių gyvenamas 
kaimas Klaipėda, kurią, 
sumiestinę ir pastatę pili, 
kryžeiviai pavadino “Me- 
melburg”. Lietuvos valdo
vai Klaipėdos atsisakė 
1423 metais. 1923 metais 
Lietuva vėl grįžo prie 
Klaipėdos ir visais būdais 
pradėjo tvirtintis pajūry
je- ______

IŠ TEISMO SALES

PASŲ AFERA KLAI
PĖDOJ

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

Seimas prasidės 10 valandą ryte iškilmingomis 
šv. mišiomis ir pamokslu. Posėdžiai įvyks kolegijoje 
auditorijoje 2 valandą po pietų. Seimas baigsis Šven
čiausio 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- 
napoHo Kolegijos darbas yra arti širdies.

Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

Šiomis dienomis Klaipė
doj susekta pasų klastoji
mo afera. Svarbiausias 
klastotojas, vienos auto
nominės įstaigos valdinin • 
kas Grosmanas 
vos paspruko, 
vienas viršaitis 
Ii. Afera iškilo, 
už 5000 litų išduotas pa
sas vienam nansistui. ne
turėjusiam teisės Lietuvo- 

į je gyventi.

iš Lietu- 
Suimtas 

ir dar ke
ltai buvo

Klaipėdos Krašto sei
melis susirinko rugsėjo 
men. 24 dieną. Tarp kitų, 
yra paklausimas apie 440 
hektarų žemės nusausini
mą už atlyginimą valsty
bės reikalams. Vokieti
ninkai šitam susirinkime 
be jokio pagrindo įžiūri 
Lietuvos vyriausybės už
simojimą prieš vokišku- 
mą Klaipėdos krašte.
— Kaune moterų darbo 

paklausa padidėjo, kad sa
vivaldybės darbo birža 
tuojau duoda darbo vi
soms užsiregistravusioms

Klaipėdos krašto direk
torija nutarė visame kra
šte mokyklose įvesti pri
valomą plaukiojimo mok
slą. Tuo tarpu Įvedamas 

' privalomas plaukioji m o 
mokslas tiktai miestų mo
kyklose, o vėliau bus į- 
vestas ir kaimų pradžios 
mokyklose.

Jaunimą norima išmo
kyti plaukioti, kad mažiau 
būtų skendimo nelaimių. 
Plaukiojimo mokymą mo
kyklose vykdyti susiran
dama daugiau tokių kliū
čių, kad moksleiviai lan
ko mokyklas 
mą, pavasarį, 
nesimaudoma, 
kur mokyti 
Kaip pavyks šitą direkto
rijos sumanymą įgyven
dinti, tuo tarpu neaišku.

Miškui atželdinti 1938 
metams paskirta 700,000 
litų.

Plytų gamyba. Statyba 
Lietuvoje eina taip spar
čiai, kad esamos 277’ply
tinės pagamina tik dvylik
tą dalį pareikalavimo.

Lietuvos laivininkystės 
bendrovė padidino pagrin-. 
dinį kapitalą iki 3,5 mili->

rudenį, žie- 
kada dar 
taigi nėra 
plaukioti.

Kaunas — Kariuomenes 
Teisme prie uždarų durų 
buvo svarstoma pade- 
marklinijo gy v e n t o jų 
Skriskio ir Veraičio, kalti
namų šnipinėjimu vienos 
svetimos valstybės nau
dai, byla. Kar. Teismas 
Skrinskį pripažino kaltu 
ir nubaudė 12 metų s. d. 
kai., o Veraitį išteisino.

J. Variunaitį, šnipinėju- 
sį vienos svetimos vals
tybės naudai, nubaudė ka
lėti ligi gyvos galvos.
KVC. KONFERENCIJA

Kaunas — šių metų K. 
V. C. konferencija numa
tyta sušaukti lapkričio 
pabaigoje.

“Katalikiš-I
BROLIAI maldaknygę.

Šią didžiai vertingą maldaki 
gę galite užsisakyti “Darbini 
ke” Jos kaina $1.30.

I

Utenos apskr., Vyžuonų 
vi., Snrakšių km. gyv. Jo
nas Zabulionis turėjo du 
sūnus — Liudą ir Domi
ninką. Pastarasis buvo tė
vui geras, bet Liudas jo 
neklausė, daužėsi ir 1.1. 
Dėl to, skirstydamas že
mę. tėvas Liudui užrašė 
mažesnę dalį. Liudas tada 
supyko ir smarkiai sumu
šė tėvą. Už tai jam buvo 
iškelta byla. Tačiau tėvo 
širdis greit atsileido ir 
Siūlė sūnui susitaikinti, 
bylą nutraukti. Kai tėvas 
kartą išvažiavo Į Uteną. 
Liudas puolė smaugti mo
tiną, bet ją dar gyvą pa
likęs uždegė trobas ir pats 
puolė j ugnį, bet buvo iš
gelbėtas. Tai įvyko 1935. 
X. 9 d. Po įvykio Liudas 
pradėjo nudaidnėti kvailą, 
tačiau teismas pripažino 
jį pakaltinamu. Panevėžio 
apygardos teisme jis gavo 
10 metų s. d. kalėjimo, *o 
Apeliaciniai Rūmai Šiomis 
dienomis tą sprendimą 
patvirtino, bet bausmę su
mažino iki 8 metų.

!

į

Prieš kiek laiko “10 cen
tų” įsidėjo straiDani “Nu
žudytų šunų sodas”, ku
rtame buvo parašyta, kad 
Vilkijos gyv. B. gaudo Šu
nis, juos žudo ir pakasinė- 
ja savo sode po medžiais, 
tuo būdu juos tręšdamas. 
B. tuo įsižeidė ir už šmei
žtus “10 c.” red. ir leidė
jui Aleks. Narkevičiui a- 
pylinkės teisme iškėlė by
lą. Teismas p. Narkevičių 
pripažino kaltu ir nubau
dė 7 paromis arešto.
— Lenkai atvežė ties 

Vieviu prie demark. lini
jos vilnietę lietuvę veikė-

Kėdainiuose Šv. Juoza
po parap. kapuose yra pa
laidota kelios dešimtys 
karių, kritusių dėl Lietu
vos laisvės. Yra ir kari
ninkų. Šiais metais kapai 
gerokai aptvarkyti. Pasta
tyti kryželiai. Pastatytas 
ir vienas bendras pamink
las 5 mtr. aukštumo. Pa
minklas vaizduojąs Kris
tų, gailestingai žiūrintį į 
mirštantį kareivį.

Šio paminklo pašventini
mas ir minėtuose kapuose A. 
pamaldos įvyko rugsėjo ] 
26 d. 9 vai. 30 min.

į

I

BAISI AUDRA CwRUZ- 
DŽIŲ VALSČIUJ

Š. m. rugsėjo 13 d. pava
karėj kilo baisi audra. Ėjo 
siauru, apie 200 metrų 
platumo, ruožu ilgio apie 
18 — 20 kilom, kliudyda
ma Rakandžių, Ratkūnų, 
Mikolaičių, Piktuižių ir 
Diržių kaimus. Gal ir dar 
toliau būtų, siautusi; bet 
už Diržių esąs didžiulis 
Tyrulio miškas matyt ją 
sulaikė.

Audra daugiausiai nuo
stolių padarė Radandžin 
ir Diržu km. Čia nugriovė 
po keliolika trobesių ir 
daug nunešė stogų.

Po vienu vėjo griauna
mu trobesiu Rakandžių k. 
buvo 4 žmonės, kurių vos 
neužmušė.

Diržių k. yra nulaužtų 
net šimtamečių ąžuolu. 
Vienas, apie metrą storu
mo, krisdamas pataikė 
ant svirno ir visiškai jį 
sugriovė. Ten pat buvo 
karvė, kurią audra gero
kai paridino.

-š♦

OLD GOLD JUMS TjĮ 
DUODA

Pereitą mėnesi OLD GOI 
t'igaretų dirbėjai buvo p.-iskell 
kontestą, kuriame galima bu 
laimėti $200.000. bet šiuo syk 
$250.000 Įvairiu prizų. Paske 
tas kontestas pasiekė visa kra.; 
— nuo Paėifico iki Atlanto 
visame krašte stojo didelės ei 
kontęstininkų.

Šis kontestas susideda iš paj 
d' mo braižiniuose tuščių vie 
Čia nėra jokio galvosūkio išri 
klausimus. Paprastas darbiu 
kas gali tą padaryti, lygiai kf 
kolegijos studentas ar profes 
rius.
Šis interesingas kontestas ką 1 

prasidedi' ir jis bus labai Įdomi 
Jei Jūs dar neįstojote Į ji. 1 
nelaukite ilgai. įstokite tuojau. 

Nuvykite pas Jūsj arčiausi 
garėtu dealeri ir gaukite C 
Gold Kontesto Buletiną DYKJ 
sykiu su visais Įstatymais 
smulkmenomis, Nėra jokio apj 
vimo. 
Gold 
progą 
skutinę. su didesnėms dovanoti 
ir su kitokia mintimi. Tėmyki 
šj laikrašti dėl tolesnių skelbia

Dvigubo Švelnumo f 
pasiūlo -Jums didžiau: 
gyvenime, didesnę už j

‘VYRAI BROLIAI*
Tatai yra visai nauju bfldu pa

rašyta maldaknygė. Sakau nauju 
būdu parašyta, nes čia —

Nauja, kad joje gražiai bei su
prantamai aprašyti bažnytiniai 
metai ir svarbiausios bažnytinės 
apeigos:

Nauja, kad prieinamu bfldu iš
aiškinti vięj^sakramentai. jų a- 
pcigos ir nurodyta, kaip su tin
kama pagarba ir rimtumu bei 
mandagumu sakramentus imti.

Nauja, kad labai suprantamai 
ir įdomiai nusakomi svarbiausi 
žmogaus gyvenimo klausimai,

Įvyks Sekmadieni, Spalių 
d., 2 vai. po pietų, šv. Juozą 
Parapijos salėje, Rogers St., J 
well, Mass.

Kadangi šiais metais rudeni 
ir žiemą yra nutarta turėti A] 
kričio bendrai su Centru prak 
bų bei debatų reikalais margi 
tas, todėl prašomos visos L1 
kuopos savo susirinkimuose pr 

I vyksiant Į apskričio suvažiavu 
nusitarti pageidavimą, kokią, d 
ną (suprantama sekmadieni) i 
rėtumėte, kad Jūsų kolonija 
Įvyktų panašios kalbos. Būtų ( 
ra, kad kuopų susirinkimui 
būtij rezervuota koki du ar ti 
sekmadieniai. Jeigu pasitaiky 

' kad pageidavimai supultų ke 
kuopų tą pati sekmadienį, k 
galima būtų išvengti keblumų 
ten pat išspręsti.

Taipgi prašome visų kuopų 
rinkti po daugiaus atstovų į i 
važiavimą, nes bus renkama 1 
misija dėl Apskričio parengta 
kurie Įvyks sulig nutarimo: v 
um žiemą, o antras metinis j 
vasarį. j

LDS. N. A. Apskr. Valdyta 
Dvasios Vadas Kun. S. Kneii 
Pirmininkas Jonas Kumpa, 
Vice-Pirmintakas A. Zavetski 
Iždininkas K. Nadzeika.
Raštininkas Tarnas Versiacka
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CAMBRIDGE, MASS. Vozniaekyte. Worcester, Mass.Vilkišienės ir J. Kazlaus
kienės, sudainavo vieną 
dainelę, akompanuojant p.
S. O’Neil. Vėliau Jono Ma
to orkestras grojo popu
liarius muzikos kūrinė
lius.

Sveikinimo klebonui ku-. 
nigui Strakauskui kalbas 
pasakė visi dalyvavusieji 
gerb. kunigai ir šie pa- 
saulionys: Tarnas Ver-
siackas, LDS Apskričio ir 
kuopos raštininkas, p. 
Juozas Strakauskas, kleb. 
kun. Strakausko brolis. 
Jonas Balevičius (Pasta
rasis perskaitė sveikinimo 
eiles Šv. Vardo draugijos 
vardu). Vytautas Paulau
skas. Visus kalbėtojus la
bai gyvai perstatė kun. P. 
Juškaitis.

Paskutiniu vakaro kal
bėtoju buvo to vakaro 
garbės svečias kleb. kūn. 
P. Strakauskas. Jis dėko
jo visiems už sveikinimus 
ir linkėjimus, už dovanas 
ir už suruošimą šaunaus 
bankieto.

Parapijos svetainė la
bai gražiai buvo išpuošta 
ir stalai papuošti rožėmis.

To taip šaunaus bankie
to rengėjais ir šeiminin
kėmis buvo šie: A. Dzedu
lionis, J. Šaukimas, J. Ba
levičius, pp. A. Dzedulio- 
nienė, A. Vilkišienė, M. 
Žukauskienė, J. Sabaliau
skienė. S. Gudeliunienė.
T. Sedliskienė, J. Kazlau- 

| skienė ir T. Versiackienė.
Prie stalu labai maloniai 
patarnavo šios panelės: 
J. Narinkevičiutė. A. Nor- 
kūnaitė, A. Didikaitė, A. 
Saulėnaitė, M. Blažonvtė. 
T. Barisaitė, A. Vilkišiū- 
tė ir O. Dulkytė.

Bankietas visapusiškai 
pavyko. Dalyvių buvo pil
na svetainė. Buvo svečių 
iš Lietuvos, Illinois ir Ca- 
lifornijos valstybių ir iš 
So. Bostono ir Dorchester.

Rap.

I
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE I

LOWELL, MASS.
IŠKILMINGAI PAGER- 
- BE SAVO KLEBONU 

PRANCIŠKŲ
Spalių 10 d. Šv. Juozapo 

lietuvių parapijos parapi
jiečiai labai iškilmingai 
pagerbė savo kleboną kun. 
Pranciškų Strakauską, jo 
varduvių proga, suruošda- 
mi šaunų bankietą parapi
jos svetainėje. Bankiete 
dalyvavo šie kunigai: kun. 
K. Urbonavičius, kun. P. 
Virmauskis, kun. dr. Star
kus, kun. A. Petraitis, 
kun. K. Jenkus, kun. J. 
Morkūnas, MIC., kun. 
Pauliukonis, MIC., kun. 
Andriušis, MIC., dek. kun. 
F. Kapočius, kun. Krus- 
nauskas, kun. dr. A. Bru
žas, kun. P. Juras, kun. J. 
Skalandis, kun. J. Plevo- 
kas, kun. P. Juškaitis, 
kun. S. Bucevičius ir vieti
nis kleb. kun. Pranciškus 
Strakauskas.

Vakarienę pradedant, p. 
Vladas Paulauskas, vieti-' 
nis biznierius ir buvęs

LDS Centro pirmininkas, 
pasakęs įžanginę kalbelę, 
pakvietė kun. K. Urbona
vičių sukalbėti maldelę. 
Po to, p. Vladas Paulaus
kas pasveikino savo kle
boną LDS 97 kp. vardu ir 
pakvietė toastmasteriu 
kun. P. Juškaitį, Cambrid
ge lietuvių par. kleboną, 
kuris neseniai minėjo sa
vo 20 metų kunigavimo ir 
klebonavimo sukaktį. Ku
nigo Juškaičio sukaktuvių 
bankiete toastmaste r i u 
buvo kun. P. Strakauskas 
ir visus ten dalyvaujan
čius garbės svečius gerai 
“išmaudė”, tai dabar kun. 
P. Juškaitis atsilygino.

Bankieto šeimininkas p. 
Pranas Dzedulionis pasa
kė sveikinimo kalbelę visų 
parapijiečių ir bankieto 
rengėjų vardu. Po to jau
nų vyrų glee klubas, vado
vaujant vargonininkei p. 
S. O’Neil (Kašėtaitei) su
dainavo keletą dainelių., 
Glee klubą sudaro šie jau
nikaičiai: R. Milius, P. 
Dzedulionis, Vyt autas 
Paulauskas. P. Kavaliaus-į 

| kas, P. Vilkišius, J. Ka- 
sinskas, A. Andriuškevi- 

i čius, J. Ruškys, Jr., K. 
; Andriuškevičius ir V. Na- 
I rinkevičius.
i

Svečiams ir viešnioms į 
besistiprinant skaniais ga
biu šeimininkių pagamin
tais valgiais buvo išpildy
ta sekanti programa:

Grojo guitarais J. Kas- 
monas ir B. Kasinskas; 
kvartetas dainavo — po. j 

i Julė Didikaitė, R. Jonvtė, 
M. Grondaitė ir A. Bau- 

' mylaitė; trio dainavo — 
i pp. V. ir A. Vilkišiutės ir 
| S. Kriaučiunaitė: Jonas 
Kasinskas, plačiai žino
mas tenoras sudainavo 

■ solo: šoki pašoko p. A. 
i Baumylaitė, akompanuo- 
i jant p. S. O’Neil. Grunė 
! mergaičių pasakė sveiki- 
! nimo eiles ir savo klebo-1 
j nui įteikė dvasini bukietą, 
į P-lės A. Saulenaitė. A. Di
dikaitė ir O. Zapnickaitė 
sudainavo keletą gražių 

į dainelių. Solo sudainavo 
. J. Sabaliauskas, o po to 
sekstetas, susidedąs iš po
nių J. Sabaliauskienės. A. 
Žukauskienės., Sedlickie- 
nės, A. Dzedulionienės, A.

I

I
i
I
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I

i

I 
i
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CREMO ALEi
i Padarytas Tam,ii Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavernos ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausiu miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!
I

NORWOOD, MASS.

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
’ I r

PADĖKA
Visų, parapijos baliaus 

įvykusio spalių 12, Elk’s 
salėje, darbininkų, gaspa- 
dorių ir aukotojų ar val
giais ar pinigais prašau 
priimti mano nuoširdin- 
giausią padėką. Lai ge
rasis Dievas Jums gausiai 
už viską atlygina.

Kun. P.‘ Juškaitis.
Klebonas.

Spalių 12, 9 vai. ryte 
prieš mišias susižiedavo 
H. B. DoNahue su Mari
jona M. Zdanevičiute (Da- 
vanage). Kleb. kun. P. 
Juškaitis atnašavo šv. mi
šias jaunavedžių intenci
jai. Per mišias jiem buvo 
suteikta specialus šliūbo 
laiminimas.

Jaunoji 1931 m. yra bai
gus parapijinę lietuvių 
Cambridgeiuje mokyklą.

Ilgiausių metų ir laimės 
jaunavedžiams.

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA

I

I 
I

Spalių 22, Commander 
viešbutyje Cambridge, pa
rapijos choras rengia la
bai šaunu, puošnų ir sve- 

I tinga balių. Viešbučio sa
lė erdvi, puiki ir begalo 
patogi tokiems parengi- 

■ mams. Visi iš visur kvie
čiami šiame choro baliuje 
dalyvauti. Prasidės prog
rama apie 9 vai. vakare ir 
trauksis iki pirmos ryto 
spalių 22. Pelnas skiria
mas užbaigti mokėti už 
naujus Hammond vargo
nus.

Kauno Dekanas kun. 
Kapočius spalių 11, buvo 

l specialiai pasiklausyti tų 
vargonų meliodiias. Jis 
labai gėrėjosi ir sakė, dė- 

Gal dėl tos prie- siąs tokius Kaune Prisikė- 
i limo bažnyčioje. Tu ir Aš, 

_________

SVARBUS LDS 8 KP.
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį spalių 17 d. 
tuojau po sumos įvyks 
svarbus susirinkimas, ku
riame bus kalbama apie 
rengiamąjį “Darbininko” 
metinį balių ir šokius, lap
kričio 20 d., Eikš Ball- 
room, Cambridge, Mass. 
Taigi, prašome visų na
rių skaitlingai dalyvauti.

Valdyba.

CHORO BALIUS

BALIUS

spa-Columbus dienoje 
lių 12, Elk’s salėje įvyko 
metinis lietuvių parapijos 
balius. Diena buvo laba! 
puiki. Oras buvo daugiau 
panašus į vasaros, o ne į 
rudens. < 
žasties daugelis geriau 
mėgo praleisti tyrame ore 
laiką, o ne svetainėje.

Šiame baliuje buvo žy
miai daugiau jaunimo, 
nekaip senųjų.

Sekmadienį, spaliu 17 d.. 
7 vai. vakare, Šv. Jurgio 
lietuvių parapijoj įvyks 
Vilniaus užgrobimo minė
jimas, parapijos svetainė-

I je, St. James St. Bus kal- 
į bu ir dainų. Kalbėti pa
kviestas kun. K. Urbona
vičius ir kiti kalbėtojai, 
kurių kalbų išklausyti tu
rėtų sueiti visi šios kolo
nijos lietuviai, vyrai ir 
moterys. Lenkai labai se
ka lietuvių veikimą Vil
niaus atvadavimo reikalu. 
Jeigu lietuviai nesueina 
gausiai į Vilniaus vadavi
mo reikalu parengimus, i 
tai jie daro sau išvadas, 
kad lietuviai nebesidomi 
Vilniaus kraštu, ir todėl 

i dar labiau pradeda perse
kioti vilniečius lietuvius 
dėl lietuvybės.

I * Šios kolonijos lietuviai 
i visada buvo jautrūs Lie
tuvos ir Vilniaus krašto 
klausimu. Todėl ir sekma
dienį, spalių 17 d. turėtų 
gausiai sueiti išklausyti 
kalbų, pareikšti griežtą 
protestą įlenki jai ir len
kams už persekiojimą Vil
niaus krašto lietuvių ir 
vilniečiams išreikšti užuo-

' — * 
zikai Čižauskai yra žymūs 
muzikos artistai, tai pasi
reiškė jų dainavime.

Muz. J. Čižauskas jau 35 
metai dirba muzikos sri
tyje ir yra didis muzikos 
žinovas. Jo žmona, p. Mą- 

. rijona Čižauskienė taipgi 
yra muzikai atsidavusi. 
Kartą Prof. Ch. Bochan, 
Peabody Conservatory of 
Music, išsireiškė, kad po
nia Čižauskienė daugiau 
kompetentinga balso lavi
nime už eilinę mokvtoją 
Jų balsai žavėjo publiką.

Koncerte pp. Čižauskai 
sudainavo duetą — “Lie
tuva”, kurį išpildė su di
džiausiu pasisekimu.

Visas koncertas rodvte 
rodė, kad pp. Čižauskai y- 
ra tikri muzikos artistai.

Juokų dalį sumaniai iš
pildė: Juozas Matašins- 
kas, Albinas Vieraitis, 
Antanas ir Kazimieras 

į Tamošiūnai.
Taigi nestebėtina, kad 

' vakaro programa taip la
bai visiems patiko, nes 
buvo turininga ir artistiš
kai išpildyta. Ten Buvęs.

Spalių 9 dieną įvyko ba- 
Apie pelną dar neteko ^us Lukoševičiaus ir 

nugirsti, kiek tikrai liks. 
Manoma, kad atliks ne
blogiausiai. Buvęs.

VILNIAUS GEDULO 
DIENOS MINĖJIMAS

panelės A. Kuzmickaitės 
susižiedavimo proga. Ba
lius įvyko K. of C. svetai
nėje. Dalyvavo su virš 
100 žmonių. Jaunuolių 
vestuvės įvyko spalių 12 
dieną.

Tūlų kliūčių dėlei, pra
eitą sekmadienį nebuvo 
galima Vilniaus užgrobi
mo dienos minėti. Todėl 
Vilniaus užgrobimo diena 
bus minima sekmadienį, 
spalių 17 d. Choras išpil
dys dainų programa. Kun. 
Augustinas Petraitis iš 
Worcester, pasakys vė
liausias žinias iš Lietuvos, 
ypač iš Vilniaus. Nes jis 
neseniai iš ten grįžo. A- 
part jo bus ir daugiau kal
bėtojų. Minėjimas įvyks 
parapijos salėje, 7 vai. va
kare.

Sekmadienio ryte 9 vai. 
gerb. klebonas atnašaus 
šv. mišias už visus žuvu
sius Vilniaus vadavime ir 
už visus gyvus kenčian
čius lenkų priespaudos bei 
persekiojimo jungą.

Patartina toje dienoje 
visiems eiti prie šv. Ko
munijos ir jas aukoti už 

i Vilniją.
Na, cambridgeiečiai, pa- i 

sirodykime skaitlingai ir 
vieningai kovoje už Vil
nių. Ei pasauli mes be Vil
niaus nenurimsim, ne!

Vietinis.

I

PAKRIKŠTYTA

| Gedulo dienoje, spalių 9 
dieną minėjime greenfiel- 
diečiai surinko auku Gin
klų fondui $5.50. Pinigai 
pasiųsti per A. Dėdiną p. 
Jonui Budriui, Lietuvos 
Konsului, N. Y.

—
LDS 113 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyksta 
spalių 26 dieną, antradie
nio vakare, 7:30 vai. pas 
Joną Vaičiulį. Prašau 
skaitlingai dalyvauti.

A. Dėdinas.

TURNERS FALLS, MASS.
i1 Spalių 5 dieną priėmė 
Moterystės sakramentą 
ponų Giknių dukrelė Šv. 
Marijos airių parapijos 
bažnyčioje. Ponai Gikniai 
yra LDS 113 kuopos na
riai. Linkime jų dukrelei 
laimingo gyvenimo ir Die
vo palaimos. Ten buvęs.

LIETUVOS KARŽYGIŲ 
GALYBE

Pereitą sekmadienį šv. 
Kazimiero parapijos baž
nyčioje buvo Vilniaus ge
dulo dienos minėjimas. 
Vietos klebono tėvelio A. 
Petraičio pakviestas at
vykęs iš Lietuvos svetys 
Prisikėlimo bažn. klebo
nas kun. F. Kapočius pa
sakė tai dienai pritaikintą 
pamokslą, ragind amas 
karštai mylėti Dievą ir 
branginti tėvynę Lietuvą, 
kad tuo būdu sustiprėję 
dvasia, būtume nepalau
žiami, kaip tie karžygiai, 
kurie iškovojo mums lais
vę. Papasakojo graudų ir 
gražų pavyzdį, kaip jam 
esant Šėtos miestely vika
ru, vietos savanorių ma
žas būrys išvijo visą pul
ką gerai ginkluotų bolše
vikų. Tik, kai jam važiuo
jant su Šv. Sakramentu 
pas vieną sužeistąjį, visi 
tie karžygiai nusiėmė ke
pures ir visi kaip vienas 
suklaupė ant purvinos že
mės, tada paaiškėjo toji 
jų slapta galybė, kuri jų j 
širdyse degė ir kurios dė
ka priešų jėga buvo nuga
lėta. Kun. Kapočius paža
dėjo dar apsilankyti ir įienej, rengia “Whist Pa
slaugiau papasakoti apie rty’\ Tikimės, kad šis pa

rengimas, kaip ir visi 
į kuopos parengimai, bus 
sėkmingas. Atsilankiusie- 
sieji bus pavaišinti ska
niais užkandžiais ir gėri
mais. Kortuotojai gaus 
gražių dovanų. Jauname- 
čiai bus leidžiami už pusę 
bilieto, juos tvarkyti ir 
prižiūrėti žadėjo patyrusi 
jaunamečių vedėja, nese- 

rapijos auditorijoj įvyko njai į Worcesterį atvyku- 
muziku Čižauskų koncer- s* Dain. Marijona Čižaus- 
tas ir juokų vakaras. Au- kienė.
ditorija buvo pilna žmo- Kuopos veikli valdyba 
nių, kurių tarpe buvo kun. P-P- Mažeikienė, Žemaitie- 
K. Vasys, kun. švedas, ‘ -----x r> 
MIC., kun. J. Bakanas, 
kun. Pauliukonis, MIC., 
Dr. Rimavičius, Dr. Vaik- 
šnoras, Adv. Mileris, mu
zikos Prof. Jonas Banys, 
MIC., muzikas Mamertas 
Karbauskas ir kiti garbin
gi svečiai. Įžanginę kalbą 
pasakė kun. K. Vasys, vie
tinis klebonas, kurioje iš
reikšta labai gražių min
čių apie Čižauskų darbuo
tę muzikoje. Programos 
eigoje Adv. Antanas Mile
ris savo kalba supažindi
no žmones su muz. Čižau
skų nuveiktais darbais 
muzikos srityje. Jis pažy
mėjo kiek jie yra atsida
vę muzikai; kiek jie dirbo 
ir vargo atsiekti tai, ką 
šiandien atsiekė. Ir tiesa, 
visi dalyvavę pripažino, tiems, 
kad koncertas buvo artis-1 Dievo žodžius skelbti Ki- 
tiškai išpildytas. Kad mu- nijoj.

brangios tėvynės meilę.

AUŠROS VARTŲ PARAP.

I

i Ketvirtadienį, spalių 21 
_. 7:30 vai. vakare, para
pijos svetainėje, Mot. Są
jungos 69 kuopa, vado
vaujant pirm. T. Mažei-

j

Spalių 3 d. š. m. 7:39 vai. j 
vakare Aušros Vartų pa-

nė, Anusevičienė, Purienė 
ir p-lė Valentukevičiutė ir 
kitos duosnios narės deda 
pastangų, kad šis paren
gimas pavyktų.

Kviečiamos sesutės Są
jungietės ir iš 5-tos kuo
pos ir kitur paremti šia 
pramogą. Bus ir šokiai, 
įžanga tik 50 centų. Lau
kiama daug svečių ir vieš
nių. S-giete.

Klebonas kun. K. Vasys 
po dviejų savaičių atosto
gų, šios savaitės pabaigoj 
sugrįš namon. Parapijos 
vikaras, kun. J. Bakanas 
pereitą sekmadienį per 
sumą pasakė įspūdingą 
pamokslą, ragindamas vi
sus aukoti šios savaitės 
misijai, kuri skiriama 

kurie pasiaukojo

Spalių 3, Patricija-Ona, 
duktė Kazimiero ir Mari
jonos Steponaičių pakrik
štyta. Krikšto tėvais buvo 
Jonas Praspalius ir Anta
nina Loprete.

Spalių 10, tapo pakrikš
tyta Barbora - Filomena, 
duktė Jono ir Marijonos 
Vizgenu. Kūmais buvo Jo
nas Chrusciel ir Stanisla
va Poplauski.

APSIVEDĖ
Sekmadienį, spalių 10, 

pirmą valandą po pietų 
Moterystės Sakramentą 
priėmė R. D’Antona su

■

Profesionalai.,biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 

Lrai verti skaitytojų paramos.
Visi skelbkitės “Darbininke”.

I

BAY STATĖ 3 kenai 
už 25c.

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

KVORTA — $1.25
FAIRWAY 90 Proof 2 Metų Senumo 

KVORTA — $1.39

Sullivans Liąuors Store
295 W. BROADWAY, TEL. ŠOU 9772

GIN kvorta ........................ .99c.
RUM už pt. — 69c. — kvorta.....................  $1.25

ALUS GARRISON
90 proof degtinės

Kvorta — $1.09

A 
$

r
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St., Philadelphia. Pa.
Korespondentas.
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Neseniai Hollywoodo 
aktoriai buvo susirinkę į

buvo pakviestas laidoti 
kartu su kataliku kunigu. 
Kunigas nesutiko kartu 
su protestantų ministeriu

KAS YRA BAISIAUSIA 
PASAULY

sumindžioję savo i 
mingą priesaiką, niekšiš-

Šiomis dienomis šio 
miesto mokyklų komite
tas paskyrė Juozą Menke- 
liūną West Side aukštes 
nes mokyklos gimnasti
kos direktorium; p. E 
Kubiliutė gavo mokytojo? 
darbą Technikos aukštes- 
nioje mokykloje dėstyti 
anglų kalbą ir matemati
ką vakariniuose kursuose

dainas: ‘Pirmytl į kovą už 
, ‘Oi čiūčia liūlia’

Detroito Žinios kartos venti, bet Mirtis nežiūri 
išeivi ą nė amžiaus nė metų laiko

Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis pirmadienį.

Pažvelkite į saulę? Ji 
visiems šviečia, visus šil- 
de, nelaukdama prašyme 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimų ii 
pagyrimų, bet padėkite 
žmonėms gera valia —- ii 
būsite mylimi kaip saulė: 

Epiktetas

mą. Manoma, kad daly
vaus visi lietuviai kuni
gai, kurie darbuojasi sve
timtaučių parapijose. Pa
geidautina! Žvalgas.

NAUJI KAPAI
Pereitą savaitę nelaboji

I
pu, bet jau sveiksta. Pau-

ŠV. PETRO PARAPIJA
Pereitą šeštadienį įvyko 

laidotuvės vaiko, Roberto 
Glenn, 11 m. amžiaus. Tė
vai nesutiko"- savo vaiko-i dalyvauti, tai ministeris

jančiai sudainavo šias tris 
gios jaunikio ligos - ope- tivynę’ 
racijos turėjo būti atidė- 
tos net iki pereitam šęš- . tenių senukė kurį pora

gavo po pusę vištos, dar 
ko..., prieskonių ir našok-

Rutos 
Lelijos- 
Pijonkės 
Mėtos

„Taip turėtų būti ir kito
se parapijose, kad lietu
viai katalikai turėtų savo 
sporto organizacijas. At- į 
si mename kas atsitiko
Detroite, kada mes pavai
šinome Lietuvos sporti- vištienos vakarienė gra- 
ninkus, tai jie nei į baž
nyčią neatėjo sekmadienį šieji, 
ir sudarkė Detroito prog
ramą. Lietuvos sportinin
kų priėmimą suruošė Dėt- ti už vieną dolerį. Svečių 
roite katalikiškas jauni- dalyvavo arti 300. 
mas. Serga visiems gerai pa-

Redakeijos prierašas:—žįstamas mūsų graborius 
Detroito žinių rašė jas bu- Jonas Grebliauskas. Lin- 
vo susirgęs. Bet dabai kime veikiai pasveikti, 
jaučiasi sveikesnis ir pasi- Taip-pat serga ponia Apa- 
žada rašyti kas savaitę. | navičienė. Randasi Frank- 
Linkime Gerb. Bendradar- lin Sųuare ligoninėje. To- 
biui geriausios sveika- mas Žukauskas- buvo ap-1 
tos ir dėkojame už ben- sirgęs gan pavojingai gri-| 
dradarbiavimą.

Telefonas: Plaza 1350-

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
RAtTIMORE,

kaip buvo žadėta, dįenį, spalių 17 d. per su-

na senesniosios 
žmones ir retina 
eiles.

THEY’RE HERE TO SAVE YOU MONEY! These two great cars will open your eyes to frue motor car 
vaiues for 1938. A gredt array of proven corrffort and ridinu features, plūs distinguished interior and erterior 
styling win the title of "A^tikTCA'S FINEST VALUES" in the low priced field. AND REMEMBER — Dodge 

štili delivers for only a few doilars more than the lowesr priced cars. We cordially invite you to see and d r iv e 
Nmsogofs.

ANDREVV ŠOUARE MOTORS INC
554 Dorchester Avė. prieš andrew sq., subvvay g0. Boston, Mass

Parduodame ir vartotus garantuotus karus.

I

Penktadienis, Spalių 15 d., 1937

■ 4/. ■!
T U V*

■ J ■
Y

•t'
‘ 4. ♦J •

'r i;
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Rašo T.

DARBŲ UŽMOKESNIS
Garsus gydytojas stovė

jo prie operacijos stalo. 
Prie jo stovėjo daug kitų 
gydytojų, kurie atėjo pa
sižiūrėti ir išmokti. Gydy
tojas operaciją taip grei
tai padarė, kad kiti gydy
tojai stebėjosi jo pirštų 
miklumu ir kūno sudėjimo 
žinojimu. Užbaigęs darbą 
gydytojas atsisukęs į 
draugus gydytojus tarė:

“Du metai atgal maža 
operacija būtų išgelbėjus 
to žmogaus gyvybę, šeši 
metai atgal, jei tas žmo
gus būtų nustojęs gerti 
svaiginančius gėrimus, li
ga nebūtų atsiradus. Da
bar prigimties dėsnių ne
bepakeisi. Jis sveikatos į- 
sakymų nesilaikė, dabar 
turi savo gyvybe užmokė
ti”. Ligonis mirė... Daug 
sielų pražūsta, nes pra- 
džioje neatsilaiko prieš 
pagundas...

vieną parengimą. Tenai 
vienas laikraščio reporte
ris jų užklausė: “Pasaky
kite, kas jums gyvenime 
yra baisiausia, ko jūs la
biausia bijote? Juk jums 
reikia vaidinti ir su pik
taisiais žvėrimis ir į gilų 
vandenį šokti ir visokiose 
nelaimėse gelbėtis, tai ko 
didžiausiai bijote?”

Aktoriai negalėjo tuo
jau atsakyti, nes aišku, 
kas vienam baisu, kitam 
ne. Ir jie galvojo kokį at
sakymą duoti laikraščio 
reporteriui. Tačiau kaip 
visi nustebo, kada vienas 
iš aktorių, Pedro de Cor- 
doba, katalikas, pasakė: 
“Man gyvenime baisiausia 
yra mirtinoji nuodėmė”.

Kiti aktoriai, ir laikraš
tininkai tai išgirdę pažiū
rėjo vienas į kitą ir nusi
šypsojo. Ir ta žinutė tik
rai nebūtų patekus į die
ninius Amerikos laikraš
čius, jei reporteriai nebū
tų pamanę, kad tai labai 
keistas atsakymas.

O atsakymas ne keistas, 
bet visai teisingas, ir prieš 
aktorių Pedro de Cordoba 
aš lenkiu galvą.

laidoti iš bažnyčios, nes 
motina buvo katalikė, o 
tėvas protestantas. Tai 
klebonas sutiko iš namų 
palaidoti. Kunigas nuėjęs 
į namus, rado protestantų 
ministerį, kuris taip pat

turėjo pasitraukti, nors 
dėl to buvo daug nemalo
numų.

Taigi matome kaip i- 
vyksta, kada apsiveda su 
kitatikiu. Užtat katalikai 
ir katalikės turi vengti
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tokių sužiedotuvių. Ge
riausia apsauga nuo miš
rių vedybų, tai katalikas 
tedraugauja su kataliku, i 
o dar geriau su savo tau
tos jaunuoliu ar jaunuole.

_______
Pereitą šeštadienį įvyko 

jungtuvės Joanos Pūke vi
elutės ir P. Sheridan. La
bai buvo koktu, kad nei 
jaunojo, nei jaunosios tė
vai jungtuvėse nedalyva-i 
vo, o nedalyvavo todėl,
kad jaunasis yra protes- mirtis net keturis asme- 
tantas. Toki įvykiai labai nys išplėšė iš mūsų tarpo 
nemalonūs.

I
I

Gėdulos varpai skambėjo 
i penktadienį, šeštadieni.

Pereik sekmadienį mū: P“™adie"iJr an‘ratdie?i', „ 
sų klebonas dalyvavo p. ±2^“. “Ai™
F. Gedvilos vestuvių ban- 
kiete. p. F. Gedvilas apsi
vedė su lenkaite, kuri šio
je šalyje yra augus.

Lietuviai dėl Vilniaus 
užgrobimo su lenkais yra 
bloguose santykiuose, bet 
jaunieji, jeigu tik kiti ne- 
sikiš, gražiai sugyvens. 
Linkime jiem laimingo 
gyvenimo.

GĖDULO DIENOS 
MINĖJIMAS

Vakare, 10 d. spalių, Šv.
; Jurgio par. svetainėje į- 
vyko Spalių 9 d. minėji- 

' negyva lovoje. Keli metai mas> būtent liūdesio ir pa- 
atgal velionė sunkiai sir- siryžimo pasireiškimas, 
go, bet pastarais laikais i KaiP jau žinome 17 metų 
jautėsi žymiai sveikesnė, atgal lenkai, kaip judai 
buvo pradėjusi dirbti ir 
kas sekmadienį matėsi 
lankėsi ant šv. Mišių. Tik

A. A. Ona Budrevičiene
Pirma iš eilės buvo Ona A. A. Petronė Urbietenė 

Budrevičiene. ' Sirgusi il
giau negu dviejus metus 
širdies ir inkstų liga, už
baigė savo vargus. Buvę 
palaidota su trejomis mi 
šiomis. Velionė turėjo 58 
metus.

—

Biaurioji džiova išvarė 
iš pasaulio vos tik sulau-

Parapijos paskutinis šių 
metų piknikas puikiai pa
vyko. Oras pasitaikė gra
žus, tai ir žmonių gausiai 
suvažiavo ir linksminosi. 
Priklauso garbė už pasi- kusį 47 metų amžiaus An- 
darbavimą pp. Gedvilie-- taną Valiulį. Kun. Dubins- 
nei, Stanislovaitienei ir kas šeštadienį atnašavo 
jaunimui, kuris patarnavo šv. mišias ir pasakė trum- 
ir parapijos komisijai. pą pamokslėlį, nes " 
Sekantieji gavo pinigines aprūpino Antaną prieš 
dovanas: 457 Tito; 477 mirtį. 
Check; 2183 S. Rokas;; 
2989 A. Zimnickis. A. A. Marcelė Kuklierienč

Širdies ligos auka. a. a.
Vietinis klebonas ir kiti Marcelė Kuklierienė rasta 

kunigai dalyvavo 40 vai.: 
atlaiduose, Saginaw, Mi- 
chigan. Klebonas pasakė 
pamokslus lietuviškai ir 
angliškai. Saginaw yra 
maža lietuvių kolonija ir 
mažai lietuvių lankosi į 
bažnyčią, bet laike atlai
dų buvo pilna bažnytėlė. 
Tat kleb. kun. S. Kučas 
parodo gerą vaisių savo 
darbo.

Paskutinė iš eilės tai bu
vo Petronė Urbietenė. Ši 
pastaroji ir kelius metus 
buvo kankinama širdies 
ligos. Teturėjo 49 metus. 
Laidotuvės įvyko antra
dienį su trimis kunigais 
kartu atnašaujant šv. mi-

Ą. Ą. Antanas Valiulis šias. Visi palaidoti ant 
Holy Redeemer kapinių 
Mirusiųjų giminėms reiš
kiame gilią užuojautą jų 
liūdesio ir skausmo va
landoj, o už sielas aplei
dusių mūsų tarpą tariame 
nuoširdų Amžiną Atilsį. 
Tegul jie ilsėsi ramybėje 
iki mes pas juos neatei- 
sim.

Kašinskiutė - Schneeber-
ger

P-lės Onos Kašinskiutės 
vestuvės f 
mėnuo atgal, bet dėl stai-

ir Lietuvos himną.
Žmonių į tą vakarą pri

sirinko daug. Kazys Dry
ža, iš pradžių, žmonėms 

j išdalino savo perskaity- 
tus naujienraščius, o pa- 

j nelė Ona Unguraitė, šiek- 
i tiek jau pasveikus, po 
sunkios ligos, pardavinėjo 
Vilniaus pasus ir į juos 
lipdyti ženklelius. Beje, 
vietinis vargonininkas, 

iskil- būnant su chorų scenoje,
- - - _ . i prašė jurgiecių, kad jie

kai, smurtu puolė lietu- malonėtų paraginti savo 
vius ir pagrobė mūsų sos- dukreles įr sūnus, kad jie 
tinę Vilnių bei kitus Lie- prįgidėtų prie vietinio jur- 
tuvos miestus. To vakaro iečių parapijos “Rūtos” 
vedėju buvo Sv. Kazimie- °horo Kiek teko patirti, 
ro par. kleb. kun. Ig. Va- tai t© vakaro naudai dar- 
lanciūnas. Pirmu kalbėto- bavogi dar ir p_lė Natalija 
ju buvo_ kun. J. Cepukai- Mockeliunaitė, Mykolas 

' ~ ■ Bigenis ir Stasys Burkau- 
i skas. Už kiek p-lė Ona 
Unguraitė išpardavė pasų 
ir ženklelių neteko sužino- 

| ti, bet kolektos tai susi
rinkusieji sudėjo 25 dole
rius ir 22 centus. Tame 
vakare dalyvavo ir kun. 

I D. Mikšys ir vietinis kleb. 
Į kun. Ig. Zimblys.
i 
i

tis, neperseniai viešėjęs i 
Vilniuje, tai ir turėjo ką 
apie jį papasakoti. Po jo, 
būrelis mergaičių apie Vil
nių pasakė trumpus, bet 
gan gražius sakinėlius ir 
gražiai padainavo: “Leis
kit į tėvynę!...” Po to kal
bėjo kun. B. Virbickis. 
P-lė Alena Stanevičiūtė ir 
ponia Margarita Križa- 
nauskienė tikrai meniškai 
sudainavo: “Vilniaus Kal
neliai” dainą. Kun. M. J. 
Brundza ne tik plačiai ir 
nuosekliai paprasakojo a- 
pie Vilniaus ir abelnai 
Lietuvos reikalus, bet dar 
paprašė, kad žmonės atsi
stoję pasimelstų už žuvu
sius kovose lietuvius. Bai
giant vakaro programą, 

, vadovybėje p. Antano Dzi
ko, “Rūtos” choras žavė-dinimai: Vasiliauskas — 

Rūtų; Malinskas — Pijon- 
kų; širvydas — Mėtų; 
Litvaitis — Lelijų. Rate
liai stovi sekančiai:

Laimėjo Pralaimėjo 
0
1
2
3

Šv. Petro par. Jaunimo 
draugija tikrai pradėjo 
bowlinimo sezoną. Nors 
bowlininkai jau seniai žai
džia, bet pereitą sekma
dienį oficialiai pradėjo 
bowlyti. Praeityje šios 
parapijos jaunimas ben
drai žaidė su nuo bažny
čios ir katalikybės nutolu
siais žaidikais ir vadinosi 
bendru vardu — Lithua- 
nians, bet šį metą nutarė 
savo parapijos lygą turėti. 
Nors šioje parapijoje ma
žai jaunimo, bet tas nesu
laiko jų nuo organizacijų, 
ir dabar turi net 4 rate
lius ir aplikacijų dėl kelių 
kitų ratelių. Štai pirmi
ninkai ratelių ir jų pava-

tadieniui. Įvyko su šv. mi- 
šiomis. Jų gyvenimo su
tarties liudytojais buvo 
Petras Grybas ir Eleonora 
Lietuvnikaitė. Mišias at
našavo kun. dr-as L. Men- 
delis. Naujai šeimai il
giausių metų!

* ___________ —

KĄ TEKO NUGIRSTI
Pirmoji veikimo sezono

mėnesių atgal buvo auto- 
mobiliaus sužeista jau 
pradeda pavaikščioti.

Ponia Ona Gručžkiunie- 
nė, praleidusi vasarą tė
vynėj Lietuvoj su savo gi
minėmis, grįžo į Baltimo
re. Jaučiasi daug sveikes
nė. Turi daug ką papasa
koti apie dabartinę būklę 
Nepriklausomos Lietuvos.

Mūsii parapijos Ketur- 
dęšimtė prasidės sekma-

NAUJAS RADIO PUS
VALANDIS

9-tą d. spalių, vakare, 8 
valandą, įvyko pirmą kar
tą ir nauja radio progra
ma, vadovybėje vietinio 
muziko, p. Antano Dziko. 
Nauja radio programa 
kaip girdėti, žmonėms la
bai patiko. Visi tik ir gė
rėjosi. Tad ji ir toliau? 
kiekvieną šeštadienį 8 va
landą vakare bus trans
liuojama iš stoties WTEL 
vadovybėje pono Antane 
Dziko, kurio gyvenamoji 
vieta yra: 3919 iE. Thomp- 
son
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Rytinių Valstybių Žinios
BROOKLYN, N. Y.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Nauji Įtaisymai 

Bažnyčioje
Per virš 20 metų jau ge

rokai buvo išsinešioję 
bažnyčios takų išklojimai, 
tad sumanus ir darbštus 
mūsų klebonas kun. Pau- 
lionis tą pastebėjo tik atė
jęs į šią parapiją. Bet ka
dangi pirmesni kiti reika
lai vertė daryti kas pir
miau buvo reikalinga, tai 
šie buvo ligi tam tikro lai
kotarpio atidedami. Da
bar ištikrųjų klebonas pa
darė tarsi “surprizą” pa- 
rapijonams. Nei aukų tam 
tikslui neprašydamas pe
reitą savaitę Įdėjo naujus 
bažnyčios takų išklojimus, 
kurie puikiai atrodo ir 
bus, tur būt “amžini”, nes j 
storo gurno. Jie yra gana į 
brangūs: kainuoja keletą 
šimtų dol., bet taupus kle
bonas, nors ir prie mažų 
pajamų sutaupė ir puikiai 
papuošė Dievo namus. 
Darbas atliktas tikrai ar
tistiškai. Klebonas yra 
pasižymėjęs pana šiais 
darbais netik šioje para
pijoje, bet ir Apreiškimo 
parapijoj. Už jo tokį pasi
šventimą bažnyčios puoši
mui, tik Dievas jam tegali 
atlyginti.

Parapijos Mokykla
Kaip pernai, taip ir šiais 

metais šeštadieniais esti 
lietuviška mokykla, kurią 
veda Seserys Pranciškie- 
tės. Tėvai turėtų skaitlin
gai siųsti savo vaikučius Į 
ją-

Įdomybių Balius
Spalių 9 d. par. svetainė

je, J. ir O. Karaliam iu 
pažįstami surengė jų 25 
m. vedybinio gyvenimo į 
sukaktuvių proga gražų Į 
bankietą.

Atlaidai
Mūsų bažnyčioje 40 vai. 

atlaidai įvyksta spalių 24, 
25 ir 26 dd. Pamokslus 
sakys ir savaitės rekolek
cijas ves kun. Plevokas. 
pasionistas. Choras, J. 
Brundzos vedamas, rūpes
tingai rengiasi prie šių at
laidų.

šviesos, Dievo ir artimo 
meilės.

GEDULO DIENA
Spalių 10 d., po pietų, 

Lietuvių svetainėje minė
jome spalių 9 d. Minėjimą 
suruošė V. V. Sąjungos 
skyrius. Programa buvo į- 
vairi ir turininga. Tik gai
la, kad nedaug žmonių 
atsilankė į minėjimą. Skv- 
riaus pirmininkas p. Poš
kus buvo programos vedė

ju. Pirmiausiai pakvietė 
Šv. Cecilijos chorą, vado
vaujant muz. K. Žalnie- 
raičiui, sudainuoti Lietu
vos ir Amerikos himnus. 
Dainuojant himnus, Lie
tuvių Legiono 4 postas i- 
nešė į svetainę vėliavas ir 
jas pastatė scenoje. Tai 
buvo jaudinantis įsnūdis.

Kleb. kun. A. Vaškelis 
ir kun. P. Karlonas pasa
kė gražias kalbas apie 
Vilniaus užgrobimą. Onu
tė Valinčiukė ir Jonukas 
Skrabulis pasakė eiles a- 
pie Lietuvos jaunimą, pa
siryžusį kovoti už tėvynę 
Tėvams garbė už išmoki- 
nimą savo vaikučių. P-nui 
A. Valinčiui pritariant 
kanklėmis, pp. K. Ražai- 
tytė, A. Šimanskaitė. M. 
Karlonaitė ir O. Tarašaus- 
kaitė žavėtinai sudainavo 
“Birutės” dainą ir kitas 
dvi liaudies daineles.

Principaliu kalbėtoju 
buvo prof. S. Rimavičius 
iš Marianapolio Kolegijos.

Šv. Cecilijos choras, va
dovaujant K. Žalnierai- 
čiui, sudainavo keletą dai
nelių apie Vilnių.

Šv. Cecilijos chorui ir 
jo vedėjui p. K. Žalnierai- 
čiui priklauso garbė už iš
pildymą dainų programos 
šiame minėjime.

Pertraukoje padaryta 
kolekta Vilniaus vadavi
mo reikalams. Surinkta 
devyni doleriai. Programa 
užbaigta Lietuvos himnu.

Jauna Lietuviška Porele
Spalių 4 d., kleb. kun. A. 

Vaškelis sušliubavo jauną 
porelę, būtent, p. O. Gile- 
vičiutę su p. S. Pranaičiu. 
Liudininkais buvo p. A. 
Kuckelytė ir J. Malinaus
kas, jaunųjų artimi drau
gai. Laimingos kloties 
jaunai lietuviškai porelei.

T. M.

DARBININKAS
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\R \Š NULIUS. IR » 
M»AC\OS ir Nisas apVmkui-

8
’ labai malonu klausytis 
savo kalbos ir dainų per 
radio.

Darbininkų radio prog
rama šioje kolonijoje la
bai gerai girdžiame ir 

, klausomės šeštadieniais. 
Tai linksmiausias laikas, 
kada išgirstame lietuviš
ką žodį per radio. Garbė 

j biznieriams, kurie savo 
skelbimais remia šią ra
dio programą.

A. P. Krikščiūnai.

I

Choro Parengimas
Šį šeštadienį, spalių 16 

d. choras rengia parengi
mą. Visą programą išpil
dys Newarko Šv. Cecilijos 
choras, muz. A. Stanšaus- 
ko vedamas. Suvaidins 
gražią - juokingą komedi
ją — “Stepanijos Vestu
vės”. Bus ir koncertinė 
dalis. Užbaigoje šokiai. 
Pradžia 7:30. Įvyksta pa
rapijos salėj.

NEW HAVEN, CONN.

NEW BRITAIN, GONN.
PASINAUDOKIME DIE

VO MALONĖMIS
Spalių 17 d., šv. Andrie

jaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje laike sumos, 
10:30 vai. ryte prasidės 40 
vai. atlaidai ir baigsis an
tradienio vakare, 7:30 vai. 
Lietuviai pasinaudokime 
Dievo malonėmis ir gau
siai susirinkime pagarbin
ti išstatytą Švč. Sakra
mentą. Pasimelskime ir 
už atšalėlius tikėjime ir 
tikinčiųjų persekiotojus. 
Lai Dievas duoda ir jiems 
nors mažą kibirkštėlę

Užbaigsim Jubilėjaus Me
tus Gražiu Koncertu

Jau visiems šios koloni
jos lietuviams yra žino
ma, kad šį metą Šv. Kazi
miero parapija mini 25 
metų gyvavimo sukaktu
ves. Kadangi tas jubilie
jus prasidėjo su pradžia 
metų, taigi artinantis me
tų pabaigai ir užbaigsim 
visus jubiliejinius paren
gimus su nepaprastai gra
žiu ir įvairiu koncertu, ku
ris įvyks lapkričio - Nov. 
14 d. parapijos svetainėje.

Koncerto programą iš
pildys žymūs muzikai Jo
nas ir Marijona Čižauskai 
iš Worcetser, Mass., kurie 
pirmą kartą atsilankys į 
mūsų koloniją. Taipgi da
lyvaus ir Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vado
vystėje gabios vargoninin
kės p-nios A. Kripienės. 
Rengimo komisija nuošir
džiai prašo kitų draugijų 
bei kuopų nerengti kitų 
parengimų minėtą dieną, 
bet ruoštis į šį rengiamą

JŪS matote, kas atsitinka su žmogum, kuris nėra 
apsaugotas iš viršaus, apačios ir visas aplinkui. 

Tas pats atsitinka cigaretui pakelyje, kuris nėra ap
saugotas visas aplinkui.

Old Gold yra vienatinis cigaretas apsaugotas iš 
viršaus, apačios ir visas aplinkui. Old Goldo pa
kelis yra dvilinkai apvyniotas. Du Cellophane už
valkalai vietoje vieno — užlipyti viršuj ir apačioj 
. . . dviguba apsauga nuo drėgnumo, sausumo dul
kių ir nuo visokio kito cigaretų smagumo priešo.

Todėl, Old Golds yra visuomet SVIEŽŪS viso
kiame ore, bi vietoje, bile laiku . . . ŠVIEŽOS ne
žiūrint kur ir kada jūs juos perkate. Jie suteikia 
jums prizinio derliaus tabakus puikiausiose sąly
gose. Geresni jūsų skoniui, geresni dėl jūsų.

lis 'iro apsaui0"
kiršaus, avac\os

« APUHKUV*.

„L0*"*’"5’Uivolkala, i£ 
Callapbana*' 
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JŪS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD GOLD’S
naujame $250,000.00 Piešinių KontMte. Gaukite Įstojimo blankų ir visus detafiškumus biu .

e cigaretų krautuvėje

koncertą, kuris bus vienas 
iš gražiausių šioje koloni
joje.

Dainų programai užsi
baigus, seks šokiai prie 
smagios orchestros.

Kadangi New Haven’o 
lietuviai yra susipratę, 
myli muziką ir dainas, tai 
komisija pasitiki, kaB ne
praleis šio puikaus kon
certo. Rengimo Komisija.

NEWARK, N. J.
ARTISTES J. ŽUKAUS
KAITĖS KONCERTAS
Spalių 10 d., Šv. Jurgio 

d-jos salėj įvyko seniai 
laukiamas artistės Jonės 
Žukauskaitės konecrtas. 
kuris buvo sujungtas su 
Vilniaus užgrobimo pami
nėjimu.

Minėta artistė tik vos
virš mėnuo laiko atvyko certo išpildymą barit. K. 
iš Lietuvos. Ji lavino bal- Hofmanas, kuris, čia žino- 
są apie 7 metus Italijoj, mas ir tenoras P. Andrei- 
tad kiekvienam buvo įdo- čikas iš Patersono. Pasta- 
mu ją išgirsti dainuojant, rasis yra tik kaipo mėgė- 

Kiekvienam, atvykus iš jas dainininkas. Balsas 
Europos, reikia, tarsi, per- gana silpnas, bet švelnus, 
sirgti kurį laiką pasikei- Choras muz. A. Stan- 
tusiu klimatu. Tuom tą šausko vedamas padaina- 
daugiau turi pergyventi vo 3 dainas. Kalbas pasa- 
dainininkai, o ypač ūmai 
atvėsus orui, labai atsilie
pė tas į dainininkę ir prieš 
pat koncertą teko susirg- įgrobimą ir jo atvadavimą, 
ti. Žinant tas aplinkybes, 
reikia tik džiaugtis Jos 
gražiu pirmu 'kartu Šioje

I

šalyje užsirekomendavimu 
dainos mene. Balsas nėra 
labai stiprus, bet švelnus; 
tembras gražus, ištarmė 
aiški. Dainuoja labai jau- _ _ 
triai. Dainuojant “Tykiai, A. Želinskas staiga susir 
tykiai Nemunėlis teka” ir 
“Karvelėli” stačiai žavėti
nai dainavo. Prisiminus 
“Močiutę sengalvėlę” jos 
“baltuosius plaukelius”, 
tarsi, sužibo dainininkės 
akyse gaili ašarėlė, nes ji 
gal būti prisiminė ir savo 
močiutę sengalvėlę, kuri 
jau ilsisi šaltuose kape
liuose...

Reikia tik sveikinti p. J. 
Žukauskaitę ir palinkėti 
geriausios kloties šioje ša
lyje. Į šį koncertą buvo 
gana daug atvažiavusių 
mylinčių meną ir pačių 
menininkų iš Brooklyno.

Artistei prigelbėjo kon-

KEARNEY, N. J.
Rugsėjo 29 d., Šv. Vardo 

draugijos sekretorius p.

go ir buvo nuvežtas į šv. 
Mykolo ligoninę, Newark. 
N. J. Ligoninėje jam pa
darė vidurių operaciją. 
Dabar sveiksta. Tikisi už 
dviejų savaičių 
pagelba grįžti į namus. 
Draugijos nariai labai už
jaučia p. A. Želinskui, jo 
žmonai ir visai šeimai ir 
linki išsveikti.

* Nariai, kurie norite at
lankyti p. Želinską, tai jis 
randasi ant antro aukšto 
No. 158. Lankymo valan
dos: nuo 2 iki 3 po pietų 
ir vakare nuo 7 iki 8.

Rap.

su Dievo

WATERBURY, GONN.

Spalių 2 d. atvykau į šią 
koloniją ir maloniai tapau 
Driimtas kleb. kun. A. 
Šimkaus. Ant rytojaus at
laikiau sumą, parinkau 
aukų Kaišiadorių Vysku
pijai ir atsisveikinau su 
savo buvusiais parapijie
čiais. Neskaitlinga lietu
vių Šv. Jurgio parapija, 
bet turi žmonių geros va
lios, kurie išgali parapiū 
užlaikyti. Čia nuo pra
džios tos parapijos yra 
buvę nemažai klebonu ir 
sveiku ir sergančiu. Pas
taraisiais laikais įau buvo 
įvykus ir betvarkė. Bet at
vykus kun. A. Šimkui, 
viską gerai sutvarkė ir vi
sų paranijonų yra myli
mas. Dabar planuoja apie 
naujos bažnyčios statvbą. 
Lai Dievulis jums padeda.

Kun. A. Šimkus yra 
mokslo vyras ir turėjo 
aukštas ir garbingas vie
tas Lietuvos Universitete, 
vra buvęs Šv. Tėvo atsto
vo sekretorium, nes lais
vai kalba prancūzų ir ita
lu kalba. Klebonaudamas 
Uticoj, laisvu laiku studi
juoja Šventa Raštą ir ma
no vykti Į Roma darbuo
tis toie srityje, bet tiktai 
tada; kada savo vieton į 
Uticą suras atsakantį kle
boną.

Dar sykį ačiū klebonui 
už vaišinsima ir parapi
jiečiams už aukas. Aš sa
vo maldose nepamiršiu 
jūsų.

Kun. A. Deksnys,
Pivošiūnų Klebonas.

• v

Prieglaudai.
Širdingai kviečia visus, 

ypatingai kuopos narius ir 
nares atsilankyti į aukš 
čiau minėtą pasilinksmini
mo vakarą. Valdyba.

—

Aukotojai Kaišedorių 
Katedrai ir Pivašiūnų baž- 

$5.00 Lileikai Ed- 
po 

Dylis Petras, Po-

WASHINGTON DEPOT, 
GONN.

Aną sekmadienį LDS 
5-ta kp. laikė mėnesinį 
susirinkimą.

Rengimo komisija ra
portavo susirinkimui, kad 
šokių vakaras, kurį rengia ■

Sekmadienį, spalių 10 d. 
iš New Britain atvyko ke
lios lietuvių šeimynos į 
šią koloniją pas pp. A. 
Krikšč i ū n u s. Besisve
čiuodami išklausė Nev 
Britain lietuvių radio pro
gramos. Toji programa 
šios kolonijos lietuviams 
labai patinka. Ponia J. 
Tamušaitienė, New Bri
tain radio choro narė, 
klausėsi programos ir 
džiaugėsi, kad taip gra
žiai choras dainuoja per 
radio. Pasibaigus New 
Britain radio programai, 
pasukome radio rodyklę ir 
gavome Waterbury lietu
vių radio programą, kurią 
veda komp. A. Aleksis. 
Tai buvo pirma šio sezono

nyčiai: 
uardas ir Valeria;
$1.00
deris Antanas. Dyrsa A-
domas, Palaima Jonas. 
Palaima Stasys, Gausas 
Stasys, Klimaitienė Katri- 
na, Valantinavičienė Ona, 
Kairaitienė Marijona, Dir- 
saitė Genovaitė, Rakievi- 
čius Aleksandras, Sabo
nis Martinas. Kaušas A- 
leksandras, Kazokas Jo
nas, Dylis Motiejus, Kli- 
maitis Stanislovas, Bu- 
čynskienė Veronika, šuni
škai Andrius ir Liudvika. 
Smulkiais $5.32.

Kun. A. Deksnys.
VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa- 
daugybė receptų — nurodymų 
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti. iš įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
228 puslapius.

LDS 5-ta kp. įvyks 23 d. programa. Visi~ gydžiau 
▼v u vcmiao. šio mėnesio, Nemuno sve- klausėmės — _ .
kė kleb. I. Kelmelis ir J. tainėje 48 Green -St Mu- ( armonikomis muzikos ir 
" ' * “ “ * * * zika bus gera ir įžanga ne- dainų. Grojant šokius

brangi. Įžangos tikietus jaunimas linksmai šoko 
galima gauti, iš anksta, ir dainavo. įsi ana ra- 
pas kuopos narius. Pusę dio vedėjams.letuvišką a- 
SždarbiS bu* -skiriama čiū. A. Tamošaiti pa.reiS_.
vietos -

Šio mėnesio, Nemuno sve- klausėmės ir gėrėjomės

Valaitis. Abu kalbėtojai 
apibudino Vilniaus už-

Vakaro vedėju buvo p. 
Gudas.. Publikos buvo pil
na svetainė. M. J.

zika bus gera ir įžanga ne- dainų. Grojant šokius

io -bue -akinama ciu. a. muv— H
Hetuvnj namaičių. k«, kad mums lietuviams fe

TIKRAS LIETUVIS 
JOSEPH D. GAYSON

UCKN8BD OPTICIAN 
Geriausio stiliaus akiniai

721 Main St- Room n 
Hartfort. Conn. Pfeonn t-ffMS




