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),LAPKRIČIO (November) 16 D., 1937 M., No. 86. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAIŠiandien prasideda be-! 
darbių ir mažai dirbančių
jų surašymas arba cenzas. 
Laiškanešiai kiekviename 
name paliks blankas ant 
kurių yra atspausdinta 14 
klausimų. Kiekvienas ne
turįs darbo darbininkas ir 
dirbantis ne pilną laiką 
darbininkas turi atsakyti 
į visus klausimus be atidė
liojimo, nes cenzas baigsis 
šeštadienį, lapkričio 20 d. 
Klausimai labai aiškūs ir 
kiekvienas šiek tiek mo
kąs angliškai gali į tuos 
klausimus atsakyti. Tik 
reikia labai aiškiai para
šyti savo vardą ir pavar
dę. Geriausia parašyti tv- 
pewriteriu, bet gerai ii' 
ranka, tik vardą ir pavar
dę rašyti aiškiai, neiškrai
pyti. Jeigu kas pats nega
li gerai išpildyti, tai lai 
paduoda tiems, kurie mo
ka anglu kalbą, kad išpil
dytų. Bet išpildykite ir 
paštui gražinkite prieš 
šeštadienį, lapkričio 20 d. 
š. m. Tos klausimų ir at
sakymų blankos nebus 
naudojamos kitokiems ti
kslams kaip tik, kad suži
noti bedarbiu ir ne pilną 
laiką dirbančių darbiniu 
kų skaičių.

KUO LABIAUSIA SUSI
RŪPINUS LIETUVOS 

VALDŽIA?

TSB praneša, kad Lietu
vos valdžios pastangomis 
šiemet Lietuvoje buvo be
veik per pusę atpigintas 
alus. Dėl to alaus gėrimas 
taip pakilo, kad bravori-1 
ninkai nesuskubo paten
kinti pareikalavimų. Šių 
metų vasarą išgerta dvi
gubai daugiau, negu per
nai. Valdžia gavo alaus 
akcizo 129 procentais dau
giau, ir bravorininkai ge
rai pasipelnė. Bravorinin
kai pardavinėjo ne pakan
kamai išlaikytą alų.

Be to, rašo TSB, kad a- 
laus suvartojimui padvi- 
gubėius, nesumažėjo, bet 
padidėjo ir degtinės par
davimas.

Vadinasi, Lietuvoje žmo
nės daugiau gėrė, o žmo
nės geria, kada jie neturi 
kitokio užsiėmimo ir gy
vena nepastoviose gyveni
mo salvgos.

Taigi dau^ naudingiau 
būtų, kad Lietuvos val
džia duotų laisvę dorai 
spaudai, draugijoms ir or
ganizacijoms, kurios rū
pinasi žmonių švietimu, o 
ne kaip daugiau išleisti a- 
laus ir degtinės.

Lietuvos Motorizavimas
Šįmet per 9 mėnesius 

Lietuvoje automobilių pa
daugėjo 400.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (

Lenkai okupavę Vilniaus kraštą labai jį nuskurdino, šiame atvaizde matome 
būrelį Vilniaus krašto išbadėjusių vaikų, kurie ant mėšlyno maitinasi visokiomis 
atmatomis.
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Ispanijos Nacionalistai Sumušė Kairiuosius
p-cū.jjos. REMIA NAUJOS MAŠI- MASKVOJE AREŠTAVOHendaye, ] 

Ispanijos rubežius — 
gono fronte eiija 
mūšiai. Ispanijos 
listai smarkiai 
kairiųjų valdžios 
menę. Bataljonai žuvo ka- Mass.), paraginta kun. J. kričio 15 d. — Pereitos sa
ro lauke. Nacionalistai Bakano, nuoširdžiai parė- vaitės pabaigoje gauta ži- 
bando apsupti kairiuosius mė Darbininko naujos rai- nių iš Maskvos, kad prieš 

j*!.. • mašinos mėnesį atšauktas iš Var
šuvos sovietų^ambasado- 
rius Lenkijai,' Y. Davtian 
areštuotas Ma s k v o j e. 
Taipgi areštuota ir jo 
žmona, buvusi operos dai
nininkė Maxhora.

Be to, areštuotas iš Kau- 
i no atšauktas į Maskvą pa

smarkūs 
naciona- 
sumušė 
kariuo-!

NŪS FONDĄ PASIUNTINĮ LIETUVAI
LDS 7 kp. (Worcester, Varšuva, Lenkija, lap-

Pareiškė Protestą Prieš 
Lenkiją dėl Persekiojimo 
Vilniaus Krašto Lietuvių

Japonai Apsupo
200,000 Kiniečių

MIRĖ M. GURINSKAITĖ Shanghai, Kinija — Ja-

Sekmadienį, lapkričio 14 
! d., š. m., 2 valandą po pie- 
jtų, šv. Juozapo par. salė
je, Lowell, Mass. įvyko 
j LDS Naujos Anglijos Ap
skričio suvažiavimas.

Suvažiavimą atid arė 
pirm. J. Kumpą ir vieti
niam klebonui kun. Pr. 
Strakauskui esant su sek- 

■madieninės mokyklos dar- 
!bu užsiėmus, atkalba mal- 
! dą kun. Pr. Juras ir taria 
nuoširdų įžanginį žodį at- zaciiose. Daug yra dirbusi 

ir LDS organizacijoje ir 
bendradarbiavo laikraš- 

i čiui “Darbininkui” ir ki
tiems katalikiškiems laik
raščiams.

Palaidota pirmadieni, 
i lapkričio 15 d. iš šv. Jur- i 
į gio lietuvių par. bažny
čios. Velionės tėveliui rei- i 

[škiame užuojautą.

JAPONIJA VĖL PASISA
KĖ PRIEŠ BRUSELIO 

KONFERENCIJĄ

ponai apsupo Soochovz 
miestą. Du šimtai tūks- 

Chicago, III. — Lapkri- tančių gyventojų nesuspė- 
Įcio 10 d., 10:30 vai. vaka- jo pabėgti ir dabar jiems 
re mirė Monika L. Gurin- gresia mirtis. Japonai is 
skaitė, gyv. 3347 S. Litua- anksto įspėjo gyventojus, 
nica Avė. Ji susirgo in- bet jie nesuspėjo išsikrau- 
fluenza ir vėliau prisimetė styti, nes transportacija 
plaučių uždegimas. Sirgo labai suparaližuota. Japo- 

i tik pora dienų. Velionė nai sako, Soochovv ir Wu- 
buvo gimusi ir augusi šio
je šalyje. Nuo pat jaunys
tės dirbo katalikybės ir 
lietuvybės darbą visose 
mūsų centralinėse organi-

Katalonijoj, bet kairieji džių rinkimui 
praneša, kad nacionalis- fondą, 
tams nepavykę.

Sabinanigo srityj gen. 
Franco kariuomenė paėmė 
daug kairiųjų į nelaisvę. 
Kairiųjų lakūnai iš oro 
bombardavo gen. Franco 
koncentracijos stovyklas 
Teruel, Calatayud, Moli-' Be to, p. Ščiuka rašo, siuntinys Lietuvai, Vikto- 
ne de Aragon, taip prane- Kad jeigu tuo reikalu bū- ras Podolskis; areštuoti 

tų surengtos prakalbos ar v. Barabanovas, karinio 
susirinkimas, tai ir daug- palydovo pavaduotojas;

ii , spaudos
; atstovas; M. Listopado- 

“Tass” žiiįių 
koresponden-.
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I Kuopos raštininkas p. 
M. P. Ščiuka prisiuntė 
Darbininko administraci
jai $6.25. Aukavo šie: kun.
J. Bakanas $5.00; Vladas 
Barisas 25c.; Vladas Rim-Į 
ša $1.00.

vvkusiems atstovams ir 
svečiams bei viešnioms.

Vyksta prezidiumo rin
kimas. Užgirta ta pati 
apskričio valdyba vado
vauti susirinkimui. Nau
ja išrinkta mandatų ir re
zoliucijų komisija iš trijų 
asmenų, būtent: A. F. 
Kneižys, ‘Darbininko’ re
daktorius, S. Bugnaitis, ir 
p. Glavickas.

Mandatų komisija pra
neša, kad dalvvauįa iš 9 
kuopų ir Centro 47 atsto- 
vai; v Tokio, Japonija — Japo-

Išklausyta protokolo iš nįja nepriėmė ir antrojo! 
jivįetjmo dalyvauti Bruse- 
lio konferencijoje Japoni-, 
jos - Kinijos karo reikalu.

sih miestus jie pradėsią 
bombarduoti, nes tuose 
miestuose yra kiniečių a- 
municijos ir ginklu sandė
liai ir dirbtuvės. Smarkūs 
mūšiai eina Shanghai va
karinėje dalyje. Japonai 
pasiryžę užimti kiniečių 
sostinę Nanking.

Vilnius — Vokiečių tele
gramų agentūros žinio
mis, lenkai uždarė Vil
niuje nuo 1926 metų lei
džiamą lietuvių laikrašti 
“Vilniaus Rytoju”.

v •

ša iš Madrido.

apUnkęsJkarorefZronUZapt » "aUj°S ^.Aleksandrovas,
reiske spaudai, “kad kai-' 
riųjų jėgos dabar esą sti
priausios negu kada yra 
buvę, ir kad jų pusėje e- 
sąs laimėjimas.

Į_„, :
I Dėkojame LDS 7 kp., ovas> sovietų 
į ypač aukotojams už para- agentūros
mą. tas.

Vėliau areštuoti iš užsie
nių atšaukti pasiuntiniai, 

; būtent, K. Jurenev, Rusi
jos pasiuntinys Vokietijai 
ir M. Karsky, sovietų pa- 

Washington, D. C. —Šio- siuntinys Turkijai.
mis dienomis prez. Roose- Suimtieji įtinami da- 
velt, Pritarimą su , sąmoksle prieš Sta-
penkims J. V. pramones ]jn ir ieš jo diktatū 
ir industrijos vadais, kaip 
tai: Gerard Swope, Gene
ral Electric kompanijos 
prezidentu; S. Sloan Colt, 
Bankers Trust kompani
jos iš New Yorko prezi
dentu; Henry C. Tumer, 
Tumer Construction Co. 
prez.; Robert E. Wood, 
Sears - Roebuck Co. prez.; 
Edward F. McGrady, La
bor Relations of the Radio

. of America vice - 
prez.; Marriner S. Eccles, 
Board of Governors of 

ANGLIJA IR FRANCO, the Federal Reserve Sys-
SUSITARĖ

DARBININKAI REIKA
LAUJA SUMAŽINTI 

PRAGYVENIMO 
NAS

KAI-

I

PREZ. ROOSEVELT 
SKELBIA NAMŲ STA

TYBOS VAJŲ

Detroit, Mich. — United 
Automobile Workers uni
ja pradėjo kampaniją, kad 
priversti kompanijas su
mažinti pragyvenimui rei
kalingų produktu kainas, 
ypač mėsos. Kaikur jau 
paskelbė “susilaikymą nuo 
mėsos” savaites. Darbi
ninkai protestuoja prieš 
aukštas kainas už produk
tus. Automobilių unijos 
viršininkai atsišaukia į 
kitas unijas ir ragina sto- Corp. 
ti į kovą.

Londonas — Anglijos 
valdžia įr Ispanijos nacio
nalistų vadas gen. Franco 
galutinai susitarė dėl pa
sikeitimo atstovų. Abieju 
šalių specialus atstovai 
eis Dasiuntinių pareigas. 
Tokiu susitarimu Anglija 
pripažįsta gen. Franco 
valdžią.

I

tem pirm.; 
dabartiniu 
niu patarėju, ir Isado Lu- 
bin, Darbo Departmento 
statistikos skyrius komi- 
sijonierium.

Prez. Roosevelt planuo
ja sustabdyti valdžios sta
tybos projektus, bet nori 
išplėsti privatinę namų 
ir pramonės statybą.

Be to, Federalė valdžia

J. M. Daiger, 
FHA finansi-

Spėjama, kad kas nors 
yra netvarkoje su užsienių 
reikalų komisaru M. Lit-

pereito suvažiavimo ir iš 
klausyta raštiškas ir gy 
vu žodžiu, apskričio ats
tovų iš LDS Seimo raport. f)abar Japonijai bus pa-

Peržiūrėta LDS Seimo siūlyta pripažinti paliaų- 
priimtos rezoliucijos. Ypa- bas tai yra sustabdyti 
tingai apsistota klausi- kara jr pradėti derybas be 
mais apie: spaudos ben- fcjfų valstybių įsikišimo 
dradarbių fondo komisijos Jejgu Japonija j- ~-----
darbuotę; instruktorių bei 
prakalbininku reikalus; 
rinkimo raidžių 
fondo ugdymo

v •

v •
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LIETUVIAI BAISIAI 
VARŽOMI

Iš Vilniaus krašto nuo
lat plaukia liūdnos žinios. 

Dabartiniams Vilniaus 
■ krašto valdytojams viso
kios priemonės yra geros 

i ir tinkamos. Jei ko lenkai 
’: Vilniaus krašte negali pa- 

- - -.. ir S]°. daryti oficialiai viešai, taisiūlymo nepriims, tai ki- t - - - - - -
tos valstybės stos_ Į g^ai” \tlfek7

tą viską jie “labai gražiai 
mašinos tt--’-- • - • j 11 giauu “kitais“S1""3 gelba Kimiai, parupinda- nekaltais būdais”.

Toki lenkų metodai ypač 
naudojami persekiojant 
__________ ___________________________ j lietuviš
kąją spaudą. Beveik kiek
vienas numeris konfiskuo
jamas, o jei laikraštis išei
na nekonfiskuotas tai ta
da jis “dingsta” lenkų pa
štuose ar kur kitur pas o- 
ficialius žmones, 

j Su ypatingu atsidėjimu 
rūpinasi lenkinti Vilniaus

gresas pradėjo sesi jas.1 ni<rai 
Pramonės ir industrijos & 
vadai atsišaukė į Kongre
są, kad jis susirūpintų pa
kelti pramonę ir industri
ją. Be to, Kongresas 
išspręsti darbo ir 
klausimą; 
trolės planą 
jos dalybos 
jau seniai 
Kongresą.

v •

... reikalą: mos jai reikalingų ginklų 
metinės gegužinės ir kitų jr amunjcijos. Bet labai a-

ta valdyba budėti katali-, jos pasjūlymas nugąsdins j 
kiškų reikalų sargyboje, J nii 
kurie dažnai esą keliami _________
su ^tendencinga^ politika j v KONGRESAS PRA

DĖJO POSĖDŽIAUTIvaldančiosios srovės Lie
tuvoje. Išnešta plati pro
testo
lenkus dėl persekiojimų 
Vilniečių. Sekančiame su
važiavime bei suvažiavi
muose pageidauta turėti 
nuo 20—30 minučių ilgu
mo referatas.

Susirinkimas vyko gy
vai ir entuziastingai. Vis; 
atstovai domėjosi organi-

rezoliucija prieš
v • v •

vinovu, nes jis staiga tu-1 zacijos gerove ir būdais, 
rėjo išvykti iš Brušsell’io kaip galima būtų sekmin-
į Maskvą.

Visoje Rusijoje eina ma- ’ tas reikalas, 
siniai areštai ir 
tusiųjų” 
kaltinami 
Stalinui ir jo diktatūrai.

giau pravesti vienas ar ki-

i

“nusikal- Į Baigiant dienotvar k ę 
šaudymai. Visi nuoširdžiai padėkota kleb. j 

neištikimybėje kun. Pr. Strakauskui i 
vietinei Lowellio kuopai 
už nuoširdų priėmimą ir 

ERO patalpų suteikimą. Susi- 
DRAUGIJOS VALDYBA rinkimas uždarytas su!

----------- malda, kurią atkalbėjo 
Vilnius — Naują Šv. Ka- pats šeimininkas kleb. 

zimiero draugijos valdybą kun. Pr. Strakauskas. 
sudaro: kun. Taškūnas,! 
pirm., Z. Stašienė, 
pirm., kun.

NAUJA ŠV. KAZIME

VVashington, D. C. —
Pirmadienį, lapkričio 15 ---------- ---
d. Jung. Valstybių Kon-!jęra§to ije-tuvius lenkai ku

nigai.
I ---------------
PASIENIO POLICIJOS 
VALDININKAI SUŽEI

STI

• v

turi 
algų 
kon- 

; nau- 
kurie

derliaus 
ir kitus 
bilius, ] 
yra įnešti į

i

* ANGLIJA SUVALSTYBI
NA ANGLIES KASYK

LAS

I Po susirinkimo čia pat 
vice- įvyko apskričio parengi- 

Bieliauskas, mo komisijos atstovų po- 
kasininkas, R. Bagdonas, sėdis, kuriame buvo pasi- 
sekr. ir J. Maceika — na-, skirstyta pareigomis. Pir- 
rys be ypatingų pareigų. | mininku išrinktas p. Vin-

, cas Valatka-, vicepirminin- 
nori sumažinti valstybės ku — p. A. Zavetskas, iž- 
išlaidas $695 iiiilijonais,1 dininku p. A.. Peldžius, se- 
kad galėtų subalansuoti, kretorius — X Kumpa, 
budžetą. H Rap.'čių;

. € •

Londonas, lapkričio 14 
d. — Pagal naują įstaty
mą, Anglijos vyriausybė 
suvalstybina visas Didžio
sios Britanijos privatines 
anglies kasyklas, liepos 1 
d., 1942 m. Už suvalsty
bintas kasyklas valdžia 
sumokės privatinėms kor
poracijoms ir asmenims 
$332,250,000. Vyriausybė 
padarė šį žygį, kad pakel
ti anglies pramonę, kad 

■ sumažinti bedarbių skai-

Klaipėda. Lapkričio 6 d. 
Autonominės policijos val
dininkai netoli Klaipėdos 
automobiliu suvažinėjo 3 
pasienio policijos valdi
ninkus, sunkiai sužeisda- 
mi du iš jų. Po įvykio jie 
norėjo automobiliu pa
bėgti, o mėginus juos su
laikyti, bandė priešintis 
ginklu; vis dėlto, jie tapo 
pasienio policijos Klaipė
doje sulaikyti. Du autono
mijos vachimstrai suimti 
ir jiems keliama byla už 
pasipriešinimą pasienio 
policijos pareigas einan
tiems pareigūnams.

ARABŲ IR ŽYDŲ RIAU
ŠĖSE UŽMUŠTA 7

Jeruzalė — Lapkričio 14 
d. čia vėl kilo riaušės tarp 
arabų ir žydų. Septyni 
žmonės užmušti.
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VIETIjĖ^ ŽINIOS
TĖVįl MARIJONU RĖMĖ 
: jy PARENGIMAS ' ■

Pereitą sekmadienį, Pro- TZ» turinčių iš visų apie
• — . ' __ • * "1 41/141 ‘ It«-» 4-o Ii Iri r. Iri ividence o Sv. Kazimiero 

parapijos jaunasis choras 
vadovaujant vargoninin
kui p. A. Giedraičiui, su
rengė puikų koncertą Šv. 
Petro bažnytinėj svetai
nėj, So. Bostone. Pelnas iš 
koncerto buvo skiriamas 
Tėvų Marijonų Kolegijos 
statybai. Dalyvavo ir Šv. 
Kazimiero parapijos kle
bonas, kun. J. Vaitekūnas, 
kurs pasakė labai naudin
gą kalbą. Nurodė, kad A-, 
merikos lietuviams būtina pratimo kalbėtojas visus 
išlaikyti savo tautybę. Tai karštai paragino, 
galima atsiekti tik turint m * 
inteligentus vadus, I—

* • - % 
tistiškai nurodė, kad N. 
Anglijoj, nuo Bridgeport, 
Conn., iki Nashua, N. H. 
yra 18 lietuviškų parapi-
• j • ' V • • v • •------------ a-------------- -- ------------------ -------------------- -------------------J

10,000 gerų katalikiškų 
šeimų, kas sudaro apie 
50,000 žmonių. Toks stam
bus lietuvių skaičius leng
vai gali ir pastatydinti 
Kolegijos rūmus ir juos 
išlaikyti. Reikia tik su
prasti švietimo reikalą ir 
vieningai jį paremti. Jeigu 
Kolegijos išlaikymo reika
las būtų visų gerai su
prastas, tai sudėtinė lėšų 
našta išeitų labai lengva. 
Prie tokio vieningo susi-

bažnyčioje, gruodžio 19 d., dėsi. Tiesa, faf buvo Kris- 
11 vai. ryte. taus Karaliaus Šventė,

kurioj vyrai uniformuoti,
11 vai. ryte.

REKOLEKCIJOS
Šv. Petro bažnyčioje, 

kun. Pranciškus Aukšti
kalnis S. J. ves Merginų 
Sodalicijos narėms ir kan
didatėms metines trijų 
dienų rekolekcijas. Tėvas 
Aukštikalnis pradės reko
lekcijas gruodžio 5 d., va-i 
kare, jas baigs gruodžio 8 į 
d., vakare.

iyuiiuj vyiax UUlLUiUlUUU, 

vadovaujant dvasiškijai 
A-l * 1 ♦ • ’ V?

z

rinko' T So.’Station daug 
miestd h- jo giminių ir pažįstamų, 

goninėje; mirė, ilgai šit- Tėvas < Vengras yra* labai & 
dies. liga sirgusi Joana patepldntas • soutHJjęste-' 
Tvėragienė 43 m., gyv. 56 mečių vaišingumu.

SIMPSONNCTEISTAS

Prafc“r augh°' 'Pe"“nl. lapkričio^ 
tinę. Palaidota iš šv. Pet- d- ateistas mirtimi Ed- 
ro bažnyčios, Sv. Benedik- *a]rd p- Sunpson uz mi
to kapuose, lapkr. 15 d. ^dym^dviejų policininkų 

r Henry G. Bell ir Lawren-
ce P. Murphy. Jis bus nu
žudytas savaitėje balan
džio 3 d.

MIRĖ
Lapkr. 1-2 d., .» >«iGRABORIAI

atliko procesiją, o choras 
su vargonais skelbė tą ga
lingą religinį jausmą, ku
rį gali tik per' bažnytinę 
muziką pareikšti.

Norą tai buvo pamaldos, 
bet momentais mintis 
skrisdavo Lietuvos — Pa
nevėžio Katedron, kur 
jaučiamas gilus religingu
mas Vyskupo Paltaroko 
katedros globoj. Bet, tik
rumoj šį kartą buvau Bos
tono Šv. Petro par. bažny
čioj, vadovaujant klebonui 
kun. Virmauskiui ir tam 
dideliam kultūros poetui 
kun. . Urbonavičiui, 
paminėtas pavardes 
tuvoje — katalikai 
su didele pagarba.

Sekančią dieną teko pa
tirti didelį vaišingumą 
klebonijoj ir susipažinti 
su dvasiškija, kuriai reiš
kiu ir visados reikšiu di
džiausią pagarbą, nes ma
no gyvenime teko patirti 
didžiausią paramą iš kuni
gijos kaip tai: Italijoj. 
Lietuvoje ir dabar Ameri
koj — Newark ir Bostone. 
Kalbu ne kaip moteris, 
bet kaip žmogus dėkingas 
tam luomui.

Trečią dieną dar teko 
malonus siurprizas, su
rengtos man išleistuvės 
bostoniečių, kuriose buvo 
taip gražiai ir dideliame 

įkidkyje pagamintų valgių, 
kad nepajėgta buvo su- 
valgyt nei pusės. Vis tai 
darbas ponių bostoniečių! 
Iš tikro, tai buvo mano 
sielos šventė, kurioje ga
lėjau tyliai gėrėtis, bet 
kalbėti ir dekuoti tuomet 
nepajėgiau, nes nesitikė
jau, kad mūsų brangūs a- 
merikiečiai turi tiek šir
dingumo mums užjūrio 
lietuviams.

Taigi prašau priimti ma
no džiaugsmą, linkėjimus 

i ir didžiausi dėkingumą iš 
Newark, N ."Į., (kur ilges
niam laikui apsigyvenau), 
ponioms išleistuvių globė
joms: p. Bušmanienėi, p. 
Cunienei, p. Gailienei, p. 
Juškienei, p. Petreikienoi, 
p. Marksienei, p. Šiaurie
tei, p. Skeisgalienei ir p. 
Zaletskienei.

Be to, dalyvavusiems iš 
dvasiškijos: kun. P. Vir
mauskiui, kun. K. Urbona
vičiui, kun. K. Jenkui ir 
kun. K. Vengrui. Pasau
liečiams: p. J. Antanėliui, 
p. E. Buketaitei, p. Bush- 
manui, p. Januliui, p. Ja- 
nušonienei, p. Juškai, p. 
Gailiui, p. Gapučiui, po- 

i nams
Cuniui, 
Siauriui, 

j Skeisgelai, ponams dr. Va
leckams, p. Strigūnui, p. 
Varnui ir p. Norinkaitei. 
Ėmiau iš “Darbininko”, 
bet galėjau ką apleisti, už 
tai prašau man atleisti.

Dar neišdildomai malo
nų atsiminimą paliko 
Cambridge’o Seselės vie
nuolės, klebonas* kun. Pr. 
Juškaitis, Thompsono — 
Marianapoho kolegija, 
“Darbininko” redakcija ir 
stotyje išlydėjusios ponia 
Siaurienė ir klebonijos šei
mininkė maloni panele 
Marytė.
Dainininkė Jonė

Žukauskaitė.
P. S. Tiesa, nors paties 

miesto neteko gerai ma
tyti, bet apylinkės gra
žios ir žavingos. Taigi 
Bostonas liks man visa
dos vienas iš pirmų -gra
žiausių atsiminimų. J. ž.

LRK FEDERACIJOS 3-ČIO 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS 

įvyks antradienį, lapkričio 16 d., 
š. m., 7:30 vai. vakare, šv. Pet
ro par. bažnytinėje salėje ant 
5-tos gatvės, So. Boston, Mass.

Kviečiami visi atstovai daly
vauti. VALDYBA

ĮSPŪDŽIAI IR PADĖKA 
' BOSTONIEČIAMS

Abi 
Lie- 
mini

Lapkr. 11 d., Carney li
goninėje, mirė trumpai 
sirgęs, Juozapas Mockus, 
57 metų, gyv. 206 Athens 
St. Jis paėjo iš Naujos A- 
leksandravėlės parapijos, 
Telšių apskr. Amerikoje 
pragyveno 32 metu. aPli- 
ko, Lietuvoje žmoną, sūnų 
ir dukterį. Palaidotas lap
kričio 14 d.

t

galima atsiekti tik turint Taip pat atvykęs į pa- 
vadus, ku- rengimą kun. A .Morkū

nuos dabar auklėja Ma- nas, MIC., nuoširdžiai Ko- 
rianapolio Kolegija. Sta- legijos vardu padėkojo už 

-------labai skaitlingą bostonie
čių rėmėjų atsilankymą ir 
realų kolegijos rėmimą.
Jaunasis Providence cho

ras susidaro išimtinai iš 
moksleivių — mažų ir pa
ūgėjusių, bet tarp jų yra 
gerų dainininkų ir vaidin
tojų. Jie pastatė visai ge
rą minstrel shovv — lietu
viškai, kas yra viena iš la
bai retų retenybių. Čia tai 
jau p. Giedraičio nuopel
nas. Jis stropiai darbavo
si, kad vaikučiai išlaikytų 
gerą lietuvių kalbos tar- 

! mę. Didžiumoje jie tai iš- 
į laikė. Pasižymėjo šitie 
i dainininkai ir daininin- 
■kės: Vytautas Kapickas, 
Benas Akulevičius, Rapo
las Virbickas ir Rapolas 
Avižinis; panelės: Alena 
Nemeikaitė, Marcelė Vir- 
bickaitė, Ona Našlėnaitė, 
Milda Avižiniutė, Rožė 
Špokaitė, Alica Klimavi
čiūtė. Ypatingo gyvumo į- 
nešė Juodukai ir Radio 
Pipirų Dvigubas Kvarte
tas.

Vaidintojų ir dainininkų 
judesiai buvo tiek judrūs 
ir dramatingi, kad p. Gie
draitis juos nufilmavo.

Po koncerto įvyko ben
dra vakarienė, kurią pa
ruošė uolios ir niekad ne
nuilstančios bostonietės 
rėmėjos.

Vakarą vedė kun. K. Ur
bonavičius. Smalsys.

DEAKONAS BALTRU- 
ŠIUNAS SVEČIUOSE

D H T A R a I
Tol So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A, L. KAPOČIUS
usi W Broadway. So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis oon 9 iki 12 7. diena 
Suimtomis nuo 9 Ik! 6 vai. vakare.

. Nerišliomis nuo 9 Iki 12 vai. diena, 
(pagal sutarti)

I
Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

! LIETUVIS GYDYTOJAS

[Ofiso Valandos: 2—4 ir C—b

278 Harvard Street, 
Įkamp. Inmau arti Centrai Sq 
[ Cambridge; Mass. ' --ĮVAIRŪS skelbimai

PARSIDUODA Pekarnč su na
mu ir 3-ju karu garadžiumi. Na
me yra keturi kambariai gyven
ti ir storas. Biznis išdirbtas per 
virš 35 metus. Biznis apgyventas 
lietuviais ir lenkais. Parduosiu 
labai pigiai arba išrendavosiu. 
Atsišaukite: Juozas Versiackas, 
20 Austin St., Norwood, Mass.

(12-30)

I1

I

I

PAIEŠKAU: Jurgio Permeno, 
paeinančio iš Urvikiu kaimo, Ma
žeikiu valsčiaus, Mažeikiu apskr. 
Atvykęs į Ameriką 1904-5 metais. 
Jis pats ar kas apie jį žinantis 
meldžiu man pranešti, už ką bū
siu dėkingas. J. K. Chapas, 
8- Langham St., Rochester, N. Y.

(9-12-16) Lapkr. 10 d., deakonas 
Antanas Baltrušiūnas, 
southbostonietis, kurs .bus 

I šventinamas i kunigus.
s«<-! gruodžio 17 d., atlankė sa- 

>«n įr l-npals. Joj. ,.„l, VQ tėveUus vietinius

kunigus savo pirmųjų šv. 
i J~ •„ J- mišių iškilmių reikalu. Jis 

rijusiai slyst ^foiic.v Or/lori, arba po- IrlpKAmil ppinprini dnlpri laiške Adresas: ’5U KlvUOnU SUbltare KaS

Išėjo iš spaudos nauja vaistų kuvga
SVEIKATA LIGONIAMS

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
Augmenimis, žievėmis. Žiedais, 
j "

vfeokių augalų lietuviškai,” angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ilgas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
ną su prisiuntimu $1.00. Pinigus go-

lilerinj doleri laiške. Adresas:
paul Mikalauskas (link primicijų pamaldų, 

248 W. Fourth St., So. Bostou.^Iass. - įvyRg §y

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

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERITY WINNER 100 Proof 1 m. Senumo 

I KVORTA — $1.25
Ruginė Straight degt. 90 proof 1 m. senumo $1.25 
California Grape Brandy didelis butelis už $1.25
GIN kvorta .................. 99c.
RUM už pt. — 69c. — kvorta.......................$1.25

ALUS GARRISON
B A Y STATĖ 3 kėniai , 90 proof degtinės

t už 25c. -.i Kvorta
jt ’ f .T? I

$1.09

Nors jau du mėnesiu 
kaip svečiuojuosi už jūry- 
je, bet pirmą kartą tenka 
važiuoti traukiniu Ameri
koje, ir reikia pasakyti, 
kad įspūdis puikus, pato
gus ir visiems lygus. A- 
merika yra šalis, kuri nu-, 
stelbia visą Europą demo
kratiškumu, visiems priei
namais patogumais ir 
aukščiausia moderniška 
technika. Mes užjūrio lie
tuviai turėtum giliau pa
žinti ir įvertinti tą “Auk
so šalį” ir su didele pagar
ba kalbėti apie ją—Ame
riką. Deja, apie Ameriką 
•nes Lietuvoje daugiausiai 
žinome karikatūriniai, gal 
iš ankstybesnių laikų grį
žusių mūsų nacių ameri
kiečių, kino filmų ir leng
vos literatūros. Mes sve- 

, čiai, pažinę Ameriką ir 
grįžę Lietuvon turime 
spaudoje perstatyti Ame
riką taip kaip ji tikrumo- 

į je yra.
Nors labai daug važinė

jau, bet vietinės kalbos 
( nežinant ima nerimas 

prieš Bostoną, kad neišli
pus ankščiau ir kad susiti
kus laiku. Bet, laimė — iš
lipau vietoje ir stotyje su
tikau — muziką poną R. 
Jušką, kuris mane nuvežė 
tiesiog i savo šeimos na
mus. P-nia Juškienė labai 
maloniai priėmė, vaišin
dama keletą dienų draugi
joj savo puikiai auklėja
mų vaikučių, kad mano 
maloniausi ir simpatiš
kiausi atsiminimai liks 
Bostone, nes tokių šeimų: 
retai galima rasti.

Tą patį vakarą teko iš
girsti muziką p. Jušką 
dainuojant ir mane nuste
bino, kad toks puikus kul
tūringas balsas nebuvo 
deleguojamas Lietu v a n 
per Pasaulinį Eucharistinį 
Kongresą, kur Amerikos 
lietuviai galėjo puikiai 
pasirodyti savo galingais 
talentais Lietuvoj.

Tuo labiau p. Juška yra 
dainavęs operoje, o dabar 
susidėjusi o m s šeimyni
nėms apystovoms dainuo
ja solo ir vargonininkau
ja Bostone, kur turi pui
kiai išlavintą chorą. Taip
gi teko išgirsti dainuo
jant solo poną J. Antanė
lį, kuris turi gražų, labai 
malonų ir jautrų balsą. 
Bendrai, reikia džiaugtis 
Bostono inteligentais ir 
visu jaunimu, kuris puo
šia chorą savo gražiais 
balsais.

Sekmadienį teko būti Šv. 
Petro parapijos bažnyčioj, 
kurioje pajutau didelį 
džiaugsmą, nes buvo pilna 
žmonių (telpa apie 1500 
asm.) ir visi mūsų broliai 
lietuviai taip1 gražiai mel-

v •

v v •

• V •

• v •

Lapkr. 13 d., staiga mi
rė, Bronislava F. Wheeler 
(Gaubaitė) 30 metų, savo 
namuose 291 D St. Paliko 
vyrą Alfredą ir tris vaiku
čius. Palaidota iš šv. Pet-

KRIKŠTAS
Lapkr. 14 d., tapo 

krikštytas sūnus Pranciš
kaus ir Juzefinos Steckių 
Kūma buvo Adolfina Stec- 
kytė.

NAUJAS KONTESTAS 
EINA PIRMYN

•> pa JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St. 
TeL ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

I

i

I

v • —

Kalinauskams, p. 
p. Petreikiui, p.

p. Zaletskui, p.

• v

NĖRA JOKIŲ MJSLIŲ 
IŠRIŠTI

Entuziazmas apie naują Old 
(>old $250.000 kontetą smarkiai

ro bažnyčios, lapkr. 16 d., kyla. Dar yra laiko įstoti i šį 
Naujos Kalvarijos kapuo- kontestą. Tik pamąstvkit; $100, 
Se. .000 pirma dovana, ir 999 kitos

------------------ dovanos sudarant $150.000. Mes 
patariame savo skaitytojams, jei 
dar neįstojote i kontestą, tai pa
darykit tą dabar. Dar yra laiko 
laimėti turtą. Nereikia jokio 
aukšto mokslo. Darbininkas arba 
profesores turi lygią progą lai- 
mti turtą. Nėra jokių mįslių iš
rišti.

Kontestantas tiktai turi pripil
dyti trūkstančią kalbą piešiniuo
se. Tiktai nuvykit pas artimiau
sią cigaretij dealerj ir įsigykite 
Old (rold Cigaretų buletiną su 
pilnais įstatymais ir kontesto 
smulkmenomis. Jei dealeris netu
ri šių buletinų, kreipkitės j Dar
bininko raštinę.

APSIVEDĖ
Lapkr. 14 d., Antanas 

Sandaravičius apsivedė su 
AJena Stadalninkaite, gyv. 
155 N St. Liudijo Petras 
Sandaravičius ir Viktoria 
Rudokaitė.

IŠVAŽIAVO
Lapkr. 12 d., 6:35 vai. 

vakare, išvažiavo Chica- 
gon kun. K. Vengras, 
MIC, kurs laikė So. Bos
tone savo primicijas ir, 
čia per tris savaites sve
čiavosi. Svetį išleisti prisi

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
Funeral Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

I

(ARTI LIET. BAŽNYČIOS)

>

Montello, Mass.

Atidarome naują modernišką Vaistinę ir 
kviečiame visus lietuvius skaitlingai atsilankyti 
ir pamatyti mūsų naują Vaistinę. Turime pilną 
pasirinkimą.

Kampas Ames ir Main St.,

YOUR PHARMACY

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SV6.

’trminlnk? — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Fice-pirm. — Ona Janktenft,

1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot Rašt. — Bronė Cunienė, 

29 Gould St, W. Roxbnry, Mass. 
Tel. PAR 1864-1V.

Hn. Rašt. — Marijona Markonintė, 
♦115 IVashington St, Roslindale, Mass.

Tel. Parkvray 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlnllutė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
rvarkdarė — Ona Misglrdlenė,

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

443 E. 7th 8t., So. Boston, Mass.
OrangŲa savo susirinkimus laiko kas 

sutra ntsTuInka mSnsato.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas Neviėra,
16 AVinfield St., So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

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

Maršaika Jonus Zaikis.
7 W!nfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietį;. Parapijos salėj, 492 

E. Tth St., So. Boston, Mass.

7:30 rai. vakare, pobatnytlnėj avė 
tainčj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
M« nmtotentn matlnlnks.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius ffičsą, vaisaus, daržoves ir kitokius daik

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MA88.

peRkins S<į. 
CASH MARKEI

Pqvilas Balų.
490 Broadway,f J'■
-,-i-' '.'t*?

*>
$•

Tel SOUth Boston 9367
• ■ m •

*!» — — “ —’ ^,-P^statan Ice Creamą ir užkan- 
trUsiunaSt fiaVj, ^<l£ias piknikams ir visokiems 

ŠOU p.rengim.ma
r 81", .

i'ir visokiems
♦ parengimams.

■ i**’

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ.,
SO. BOSTON. MASS. 

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

I
$149 ""SS

BIG SAVIN mm for mo othsi MstoNssDrma 
MEMORI AL GRANITE CO.- 

d?incy.°ĮUa**.

Muakuhj

NUSIPIRKITE BONKUTC
ŠIANDIEN.

: Me. ir Ne.
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DIRBA sekantį susirinkimą, kurs
Lapkr. 12 d., vakare, šv. įvyks gruodžio mėnesį, ir 

Vincento Pauliečio Lab- išrinkt tinkamą valdybą.
Daug narių važiuoja į 

Sidabrinį Apskričio ban- 
kietą, kurs. įvyks sekma
dienį, lapkričio 
Providence, R. I. 
kurie dar nėra 
vietų, prašome susirinkt 
sekmadienį į parapijos sa
lę, 2-rą vai. po pietų, lap
kričio 21-mą, arba sekre
torei duoti žinot — ŠOU

daringos draugijos ir jos ' 
pritarėjų susirinkime pa
sirodė, kad visi nariai ir 
rėmėjai ‘St. Peters’ X-mas 
Basket Fund Commettec’ 
uoliai ir sumaniai dirba. 
Jie renka aukas ir savo 
pažįstamiems siuntinėja 
laiškus.

Jie tikisi, kad Rakau
skaitės koncerte dalyvaus 
net tokie žmonės, kaip-3520. Bankietas prasidės 
Bostono mayoras ir Mass. 5; 30.
valstybės Gubernatorius ( Raportas buvo išduotas 
ir k. I kaslink “Halloween”

-------------- kių. Pelno liko virš 
Gera pradžia.

Galima primint,
■” sezonas

21-ma. 
Nariai 

užsisakę

ir k.
v •

so-
$60.

NUŠOVĖ LIETUVĮ
Brighton, Mass. (Bosto- „Bo^lin^ 

no priemiestis) - Lapkri- prasidėio> ir iaunimas in_ 
cio 14 d. Vincas Arlaus- • feresuotas_ Taipgi vra 
kas, gyv. 44 Antwerp St.,Lteamų„ -g aDylinkės ko. 

lonijų, kurie pasiruošė 
žaist Vyčiu “Bowling Al- 
leys”. Gražiai veda mūsų 
“Alleys” p. M. Gaputis.

Verta priklausyti prie 
tokios jaunimo organiza
cijos, kuri veikia Dievui 
ir Tėvynei.

kad 
jau

v •

o dar kitos siuvasi įvai- rodė gerą širdį atlikdamas 
rius kostiumus. Girdėjo- savo pareigą. Tokių nuo- 
me, kad Cambridge Sąjun- širdžių Darbininko rėmė- 
gietės smarkiai rūošiasi į jų turime ir daugiau, bet 
balių, šeštadienį, lapkri- pageidaujama, kad visi 
čio 27 d., parapijos svetai- lietuviai katalikai tą patį 
nėję, 492 E. Seventh St 1 - ■’
So. Bostone. Worcesterio 
Sąiungietės organizuojasi negalite vykti į balių, 
važiuoti bus’u ir siuvasi 
madnius. naujoviškus Ros- nasipirkite. 
Gurnus. Nnrwoodietės ža
da neatsilikti nuo kiti’, o kurie negalės atvykti i bn- 
Atholietės žada būti nir- liu, bet tikietą pasinirkt’ 
mutinės baliuje: Nash”s- tai dauvuma erali. Patartu
tės sako, subvtis visas ki- na, kurie išgali, nupirkti 
tas kolonijas. Bostone Sa- tikietą tiems, kurie nori ir 
iungietės visas ir iš visu gali dalyvauti, bet neišgali 
kolonijų viešnias ir sve- nusipirkti tikieto. Padary
čius maloniai priims ir kime taip, kad šių metu 
pavaišins. Kuri koloniia Darbininko metinis balius 
bus gausiausiai atstovau- būtų tikra Naujos Angli
jama. tai toji e’aus dova- jos lietuviu bendra šventė, 
ną. Taigi kviečiame visus, lapkričio 20 d. š. m.
o ypač jaunimą dalyvauti -------------
su kostiumais, nes bus Waterbury, Conn. — 
duodamos dovanos už nui- LDS 5-tos kp. J. Totilas 
kiaušį ir naoraščiausį kos- “Darbininko” administra- 
tiuma. Pas?mdvtas geras ei jai rašo: 
orkestras. Tai f i “good ti- Tamstų gavome 
me”

• v •

'•t padarytų, ką padarė p. J. 
Stačiokas. Jeigu jau patys 

tai 
nors tikietą arba tikietus 

Suprantama, 
kad atsiras ir daugiau,

59 m. amžiaus, buvo nu
vykęs pas draugą į South 
Hanson. Ten pasiėmę šau
tuvus šaudė į taikinius. 
Vincas Arlauskas, pasiė
męs blėkinę, pasiūlęs savo 
draugui pataikyti šūvi į 
blėkinę. Jo draugas palei
dęs šūvį, bet pataikęs ne i 
blėkinę, bet Arlauskui į 
paausį. Vincas Arlauskas 
nuo to šūvio ir mirė. Lai
dojamas iš šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčios 
ketvirtadienį, lapkričio 18 
dieną.

Paliko nuliūdime žmoną 
ir dukrelę 10 metų am
žiaus. Paėjo iš Lietuvos, 
Nemajūnų par.

trys Laikai apdege
Lynn, Mass. — Trys vai

kai pavojingai apdegė, ka- 
da jie įsipylė gasolino į 
blėkinę uždegė degtuku, 
kad sutarpinti šviną. Gą
sdinąs ekspliodavo ir pa
vojingai apdegino vaikus. 
Taigi atsargiai su degtu
kais.

i
i

Sekr.

II Į
VYČIŲ 17-TOS ALGIRDO 

KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyko sekmadienį, lapkri
čio 14-tą, parapijos sve
tainėje, 2:30 vai. po pietų.

Susirinko gražus būrys 
jaunimo. Daug svarbių 
dalykų apsvarstyta. Taip
gi įvyko nominacijos, kurs 
yra naujas dalykas mūsų 
organizacijoje. Patartina, 
kad visi nariai pribūtų į

S, ’ T

BANDITAI PAGROBĖ 
$15,000

Keturi ginkluoti bandi
tai, penktadienį po pietų, 
lapkričio 12 d. užpuolė Pa- 
ckard Motor Car Co., Co- 

' mmonwealth Avė, Boston 
ofisą ir prigrasinę ofiso 
darbininkus, pagrobė apie 

' $15,000 ir pabėgo. Laike 
užpuolimo dvi mergaitės 
analpo. Ginkluoti kompa
nijos darbininkai negalėjo 
pavartoti ginklų, nes bijo
josi netekti gyvybės. Vie
nas banditas paleido šūvį, 
bet nė vienas nebuvo su
žeistas. Banditai veikė 
taip greit, kad neužėmė nė 
minutės ’ laiko apiplėšti. 
Penki įtariami asmenys a-r 
reštuoti. Policijos komisi- 
jonierius įsakė pamačius 
banditus šauti. ;

“Tikietus nuo 
ir LDS 

visiems užtikrintas. 5-tos kp. susirinkime paė-
Sąjurigietč. mė platinti: Uršulė Liut-

-------------  kevičienė, Pranas Šiuopis. 
I/AtIIIMA---------- Alekas Krikščiūnas ir J.VAZIUJJA Totilas. Manau, kad tikie-
_______ , tų grąžinti nenriseis — vi- 

Athol, Mass. — p. J. Sta- sus išparduosime.
čiokas, Šv. Pranciškaus -------------
lietuvių parapijos vargo- Nashua, N. H. — LDS 
nininkas rašo p. B. Cunie- 65-tos kp. sekr. p. K. J. 
nei, Darbininko baliaus Nadzeika rašo: “Tamstų 
kvietimo pirmininkei štai tikietus gavome. Juos pla
ką: j tina p-nia Mitchell ir aš.

“Didžiai Gerb. p. B. Cu- Manau, kad nei vieno ne- 
niene— grąžinsime — parduosime

“Aš gavau Tamstos visus. Iš Nashua žada at- 
kvietimą, tikietus ir lape- vykti didelys “bunčius”. 
liūs Darbininko baliaus. Jei nesudarysime busą, 
Stengiuos kiek galėdamas tai pribusime automobi- 
padirbėti, kad į balių vyk- “ ‘ 
tų kuodaugiausia. Aš la
bai norėčiau būti baliuje, 
bet negalėsiu, nes lapkri
čio 21 d. pąs mus prasidės 
40 valandų atlaidai. Turiu 
daug darbo. Du tikietu 
paėmiau ir padovanojau 
kitiem, kad tik daugiau 
važiuotų.

Viso gero,
J. Stačiokas. !

liais”.
KAS YRA FAŠIZMAS

Mussolinis su savo sūnu
mi pietauja.

Sūnus: — Tėveli, kas y- 
ra fašizmas?

Mussolinis — tyli.
Sūnus: — Tėveli, kas y- 

ra fašizmas?
Mussolinis dar tyli.
Sūnus: — Tėveli, kas y-

P. S. Prisiunčiu $1.00 už ra fašizmas?
du tikietu”. | Mussolinis: — Valgyk

p. Jurgis Stačiokas pa- ir tylėk.

-Cxd'. .
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EMERSON 
Model Q-I57 

AC-DC—plays everyvrhere. 
American Broadcasts and 
Police calls. Modern Bake-
lite cabinet with many n»w 
featurea.

Here's on Ideal 
M2n<l" Se* for 

Your Home
For living room, bed- 
room, children's room, 
kitehen — or for your 
office. Come in end 
see how Emerson Radio 
mee+s every wish of the 
family.

EMERSON 
Model R-154

S-Tuba AC Suparhatamdyna 
Mt wrth all advane* faataraa. 
Amarican Broadeatti, All 
Polka Banda. Amateur and 
Aeroplano Statiem.

Tne Radio of Tomorrow 
Can BeYoursToday..!

"MIRA,A*,e ^m«ing 
M'R*CLE t°ne 

C H A M B E R”
(Muchanical ™— pa,.n„ p.n<J;n<j)

Most revolutii------- •
tion j ’

’P’akar. 
chamber 

egualizes 
instrument 
bala neės'1 

room. Virtually Re-creates

----- tonary inven-
’ince the dynamic 

Acoustical 
blends and 

voice and in- 
’ones and 

receptionthroughout the
th. Arti* k Your Hom'e."-,y Re*Createi

Ofher New EMERSON 
Feafures

1. Emerson Micro-Selector brings

e,!“"and forei^

2. Large GEMLOID Dial, m.k« 
tuning easy.

3. Automate Volume Control and 
Tone Control giye better 
reception.

4. Handsome Styling. Hand-rubbed 
cabinets.

5. There are Emerson sets for 

every purpose and every purse.

EMERSON Model R-167
5-Tub. AC Sup»rh«t»ro4yn«. American 
Broadcasts, All Police Bandi, Amcteur 
and Aeroplane Station*.

You qet Big-Sef Performonce 

in Emerson’s šmuli radio. 
Sold on EASY TERMS.

KOSTIUMŲ BALIUS J
Lapkričio 2 d., įvyko 

Moterų Sąjungos 13 kp: 
susirinkimas. Svarstyta a- 
pie įvyksiantį kostiumų 
balių. Paaiškėjo, kad vie* 
nos jau ruošiasi kepti 
dzūkiškus kugelius, o ki
tos kalakutiškus blynus,

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA.

!>
< i

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

Atėję j tavernos ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

>

ti su ukrainiečių labai 
garsiu veikėju ir rašėju, 
teisių daktaru, ponu Lon
ginu Cegielskiu ir ponu 
Pranu Puku; tai jie, pir
masis, daktaras Cegiels- 
kis žiūrėdamas į “Prisikė
limo” bažnyčios paveikslą, 
jausmingai tarė: “Tikrai 
tai majestotingas pamin
klas toji “Prisikėlimo” 
bažnyčia! Daug mačiau į- 
vairiausių puikių pastatų, 
bet toji bažnyčia tai viską 
viršija. Jūs, lietuviai viso
mis išgalėmis privalote 
remti kunigą Kapočių, ku
ris rūpinasi jos pastaty
mu!” O ponas Pūkas, ka
da ją pamatė, tai tarė: 
‘Graži, labai graži! Nebėr 
ką ir sakyti toji pamink
linė “Prisikėlimo” bažny
čia! Tai tikroji gėlė arki- 
tektorinės kūrybos!’ O po
nai Žadeikiai — Kazys ir 
jo gerbtinoji žmona, Jųo- 
zapina, žiūrėdami į vaizdą 
tos “Prisikėlimo” bažny
čios, pasakė: “Tikrai, tai 
labai graži bažnyčia, o y- 
pač gi tuo, kad joje yra 
susigrupavus kuotyriau- 
sia simetrija; toji tai 
kiekviehą žavėjantį poezi
jos ritmika!” O mūsų čia 

tos taip labai gražios ir nenuilstamas veikėjas po- 
puikios bažnyčios!” O 5-tą nas Kazys Dryža, prižadė- 
lapkričio man teko susiei- jo doleriukais prisidėti

MINTYS APIE “PRISI
KĖLIMO” BAŽNYČIĄ
Paskiausiu laiku man 

teko gauti (spausdintą 
ant atvirutės) paveikslą 
paminklinės “Prisikėlimo” 
bažnyčios, statomos Kau
ne, kurios tai reikalu da
bar Amerikon yra atvykęs 
kun. dekonas Feliksas Ka
počius.

Gavęs ją, pirmiausiai 
parodžiau Miss Mary Z. 
Woods; o jinai gi ją pa
mačius, tuoj šūktelėjo: 
“Most modern!” — ‘Nau- 
jagadyniškiausia!’ Po to, 
progai pasitaikius, paro
džiau ją viengenčiui, Jo
kūbui Šolomskiui; o jis gi, 
sužavėtas jos grožiu, tuoj 
jausmingai tarė: “Tikrai 
tai puiki ir graži bažny
čia! Amerikos lietuviai 
būtinai privalėtų pagelbė
ti ją užbaigti statyti!” O 
ponia Agota Klėinot-Ra- 
gulienė, pamačius paveik
slą tos bažnyčios, pasakė: 
“Tiesiog negalima nei a- 
kių nukreipti nuo vaizde

S

Modern Electric Company
142 Broad Street Pawtakcet, R. I.

Tel. Perry 2200

I I

AN ACENCY

NEW ENCLANDS

prie pagaminimo iš to pa
veikslo klišes, talpinimui 
j laikraščius, lietuviškus 
ir kitataučių, kad visi ga
lėtų pasigerėti. K. V.

Prierašas: Kas norėtų 
su kun. F. Kapočių susi
rašyti, tai lai rašo jam 
sekamu adresu: 6916 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
UI.

i

REMTINAS BALIUS
Vakare, lapkričio 24-to, 

Lietuvių muzikalėje sve
tainėje, prie Allegheny A-

Y
■Įwqrld

HAOIO

OF THE

jau kas kita! Ji yra tar
tum užuomazga arba pra
džia Šv. Jurgio parapijos.

Todėl šį balių kiekvie
nas privalėtų paremti sa
vo atsilankymu ir para
ginimu savo draugų atsi
lankyti. Rengėjai visus 
maloniai kviečia. Katali
kiško Susivienymo 20-toji 
kuopa 7-tą lapkričio už
gynė tąjį balių ir 
dalyvaus bendrai.

lytėlę. Tik dar trūksta P. 
Švč. Marijos stovylos. Ko
plytėlė pastatyta ant 
šventoriaus. Atidarymas 
ir šventinimas greičiau
siai įvyks kitais metais 
gegužės mėnesyj.

Kaunierhis.

nariai 
K. V.

MINERSVILLE, PA.
ve., ir Filton gatvės įvyks ( Šv. Pranciškaus lietuvių 
Šv. Jurgio pašelpinės dr- parapijoj jau penkti me- 
jos bendrai su Lietuvių tai kaip garbingai klebo- 
Respublikonų klubu ba- nauja kun. K. Klevinskas. 
liūs. Kai dėl klubo, tai Jis čia daug gražių darbų 
nieko pozityvaus negaliu yra atlikęs; daug pageri- 
pasakyti nes nežinomi; nimų padaręs, ir žmones 
man jo’ nuopelnai; bet dvasiniai sustiprinęs, šiais 
draugija ,šv. Jurgio, tai!metais įtaisė Liurdo kop-

SHENANDOAH, PA.
Šios kolonijos lietuvių 

parapijoje jos priešai per 
daug metų trukdė parapi
jiniame . ir katalikiškame 
darbe. Bet dabartiniam 
kleb. kun. J. Karaliui pa
vyko tvarkos ardytojus 
nuginkluoti. Džiaugiasi 
parapijiečiai užbaigę visas 
bylas ir nesusipratimus. 
Dėkoja Dievui ir prašo Jo 
savo mylimam kleb. kun. 
Karaliui sveikatos.



______________ .___________ DARBININKAI 
tai neleidžia pasiekti; žmonių esąmą nelygių gabu
mais, darbštumu, sveikata, pajėgomis. Iš čia kaip tik 
pąęįpą luomu ir turtu įvairumas. Tai visuomeninei 
nelygybei "pagydyti receptą turi Kataliku Bažnyčios 
SOcialįnis mokslas. GiFiasi savo receptais ir kiti so
cialinės nelygybės priešininkai. Jų tąrpe yra ir sočią? 
jistąi. Jie visi reikalauja griežtai nelygybę panąikipti. 
Jįe tvirtina, kad visuomeninė nelygybė esanti visų 
socialinių nelaimių ir vargų šaltinis, kąd nelygybės 
pasėka yra nuolatinė kova tarp turtuolių ir beturčių. 
Sulig socialistų mokslo, turtuolių išnaudojimai dar 
labiau blogina pavargėlių būklę, tačiaus, esą, tų iš
naudojimų pašalinimas beturčių dabartinės padėties 
nepagerins, kad čia reikalinga tokįa radikali reforma, 

$5.o° jęUrįos dėka pranyktų pasauly turtuoliai ir beturčiai.
x -n j darbininkas __ Tuomet visi būtų lygūs; būtų tikras rojus ant žemės.366 West Ęroadway „ n„^°uth Boston’ Mass' t Si o^ioii^, t

Telephone SOUth Boston 2680

Antradienis, Lapkričio 18, 1937

DARBININKAS n. 
(TBE s i i

Publi8hed every 'Tuesday and Friday except Holidays sunh as 
Nę^F Teąp, Good Friday, Memorįal Day, Įndeuejidence Day, 

Labpr Thanksgiving $n<į Christaiaa

6AINT JP3ĘPH B LITHUANIAN R.Q. AS800IATI0N OF LABOR
Entered as secoiųi-class mtter Sepu 1915 at the post offlce at Boston, 

Mas& under the Act of March 8, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1108 

Act of October 8, 1917, authoriaed on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly .......................... $4.06
Foreign yearly .......................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

.:į;. Rašo P. Razvadąuskas.

Važiuojam Į Lietuva

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams

Į šį socialistų melagingą mokslą atsako Leonas 
XIII, kad, įvedus absoliutinę lygybę, susilauktumėpi 

t-x t t- i v • "KT a * * tik: “didelės visuose sluoksniuose maišaties, sunkiosTV O LHS1O -N ULdSimO nelaisvės ir nepakeliamos priklausomybės nuo valsty.- 
^tų piačiai atidarytos duiys pavydui, nepasi

tenkinimui ir nesantaikai; pritrūktų uolumui ir talen
tui akstino, vadinasi, būtų užakęs Šaltinis, įš kurio 
turtai plaukią. Pagaliau vietoj išsvajotos lygybės su- 
silauktumėm visiems lygaus nedatekliaus ir lygaus 
vargo”. Šiuos popiežiaus žodžius pilniausiai patvirti
na Paryžiaus komuna, Prancūzijos teroras, Sovietų 
Rusijoj nuolat besiliejąs kraujas, Meksikos religinė 
belaisvė, Ispanijos brolio prieš brolį kruvina kova.

Socialistai tvirtina, kad visuomeninė nelygybė 
gimdo neapykantą ir kovą tarp turtuolių ir beturčių. 

‘Nelygybę palaidojus, tuodu luomu bus amžiams iš
skirti. Šio tvirtinimo klaidingumą nurodo Leonas XIII

i

Gauta žinių, kąd K. Stašys, Vilniaus Lietuviu 
Komiteto pirmininkas ir vienas stambiausiųjų ir uo? 
liausiųjų veikėjų Vilniaus krašte, yra nuteistas me
tus kalėti ir sumokėti 10,000 zlotų pabaudos. Lenkų 
teismas rado jį nusikaltusių prieš valiutos įstatymą 
ir būk tai už valstybės išdavimą. Drauge su juo tei
siami ir kun. K. Čibiras, kun. Butkevičius ir kiti. Visų 
apkaltinimai tokie pat: nusižengimas prieš valiutą ir 
prieš valstybę.

Ryšiumi su kun. Butkevičiaus pavarde čia savai
me prisimena garsioji prelato Butkevičiaus byla, ku
rią buvo iškėlę bolševikai apie 15 metų atgal. Teisė 
garsus Krylenko, buvusis caro armijos puskarinin- 
kas, paskui raudonosios armijos vadas, paskui sovie
tų teismo prokuroras, dabar jau išvarytas iš bedievių 
ir komunistų partijos. Prelatas Butkevičius buvo nu
teistas sušaudyti už netoliesia tokius pat priekaištus, 
kuriuos dabar lenkai daro kunigams Butkevičiui, Či
birui ir p. K. Stąšiui. Reiškia, bolševikų pavyzdys vel
tui nenuėjo, jį pasekė lenkai.

Vadovaujantis nepakantumo ir siauro fanatizmo 
dėsniais, kaip kad dabar daro lenkai, bet kokį tautinį 
mažumos veikimą galima įtraukti į išdavystės kate
goriją. Jei Lietuvoje būtų nors šešėlis panašumo 
tiems persekiojimams, kokius iškeliama mūsiškiams 
Vilniaus krašte, jei lenkai pajustų nors šimtinę dąlį 
tos priespaudos, kurią jie praktikuoja link mažumų, 
ypač lietuvių, tai kiltų nenuilstantis gvoltas dėl lie
tuvių “barbariškumo”. Bet lenkai Lietuvoje turi daug 
privilegijų — mokyklų, draugijų, studentų korpora
cijų, tautinio veikimo grupių. Sąvo teises jie uoliai 
daboja ir dėl mažiausiu tariamųjų suvaržymų iškelia 
spaudoje tiek triukšmo, kad, rodos, Lietuva kėsinasi 
ant Lenkijos nepriklausomybės. Įš mažiąusio inciden
to jie nori sudaryti ^cąsųš belli beį priekabę kariauti 
su Lietuva. Dėl to jų atkaklaus triukšmo Lietuvos 
vyriausybė kažkodėl visuomet nusileidžia. Negalima j 
sakyti, kad lietuviai būtų bailūs. Jie parodė didvyrįš- 
kos drąsos, kada buvo teisiami Klaipėdos sąmoksli
ninkai. Hitleris grasino, sutraukė keletą korpusų ka? 
riuomenės Lietuvos pasieniuose, tačiau lietuvių nenu? 
gąsdino; teismas tinkamai nubaudė sukilėlius. Gi sų 
lenkais visai kas kįfą. Kodėl? Sųijkų į tai atsakyti. 
Čia kažkas nesuprantama.

Kaip ten bebūtų, mes amerikiečiai neprivalome 
gilintis į užkulisinės politikos pinkles. Turėdami prieš ' 
akis tokį žiauraus persekiojimo faktą, einame prie 
vienintelės logingos išvados — smarkiai protestuo- 
jam prieš lenkų priespaudą, kurią mes pažymim tin
kamu vardu — nekultūringų “sarmatų” barbarišku- Į 
mas.

Nelygybę palaidojus, tuodu luomu bus amžiams iįs-

(Tęsinys)
Kaunąs nedaug skiriasi 

nųp Paryžiaus ąr Berlyno. 
Žinoma, Kaunas mažesnis, 
judėjimas irgi dąjjg ma
žesnis, vienok Kaunas 
naujas, naujas namais, 
pagražintais parkais, ku
rių tiek daug yra, ir nau
jas visa tvarką, žodžiu, nė 
kiek neatsilieka ųuo Eu
ropos didmiesčių. Kaunąs

Apart to, labai gražios 
apylinkės. Vasaros karš
čiuose, kauniečiai slepiasi 
Vytauto kalne, miesto so
de, ar Nemuno pakrantė
se. Daug važiuoja į Kau-

labai atsižymi švara ir 
tvarka gatvėse, Paryžiui 
to pemątysi. Kaune yra no priemiestį — A. Pane- 
dąug ąąujų grąąių nąmų, mųnę.
kuriuos galima būtų sfą? rortas gražus, 
tyti užsieny kaip tai: Že- | 
Plės ūkio rūmai, Ateitinip? 
kų namai, Žemės Bankas, 
Karininkų Ramovė r daug 
kitų, kurie pųošįa Kauną. į 

Kaune yra daug gražių) 
bažnyčių ir įvairių įstai-

V • Čia tai tikrai kū- 
pųšynas, 

viešnamis ir puikus plia
žas pasimaudyti. Iš Kąu- 
no į A. Panemunę eina 
autobusai, todėl susisieki
mas patogus.

Policija irgi labąi man
dagi. Užklaustas policmo- 
nas atiduoda pagarbą ir 
malonįąi paaįškįną, Valdi
ninkų tappe, irgi tą patį 
pastebėjau, tikri inteligen
tai.

Kiti Lietuyos miestą i 
irgi nelabai atsilikę nuo 
Kauno. Šiaulių miesto 
gražus ir gal pavys Kąu- 

tinėms kovoms, iš kurių kyla netvarka ir didžiausias ^a> ^et šią vasarą buvo 
žiaurumas. Jis ne tik trokšta vienybės, taikos ir pu?Į taiso]nos kiaulių Riesto 
siausvyros, “kas gimdo gražių dalykų ir tvarką”, bet gatves ir kiti patobulini - 
ir “tai kovai sustabdyti ir net jos šaknims pakirsti Į n!aE Sianlmose^ yra gra^i 
teikia krikščioniškų priemonių, turinčių nuostabios gimnazija, bažnyčios ir 
ir visokiąriopos galios”. {dau- ?raz1^ namu-

“Visų pirma” - kalba toliaus Leonas XIII” — i Klimatas- Lietuvoj ge- 
visos religijos tiesos, kurių globėja ir aiškintoja yra resnis 0 ypač nuvažiavus 
pati Bažnyčia, tatąi gali sutaikinti ir suvienyti tur-!; kurortus Kurortu Lietu- 
tuolius ir biednuosius, būtent, primindama abiem lųo- vo,- netrūksta, tik reikia 
mam jų savitarpio pareigas, ypač tas pareigas, kurios ' kai kur pagražinimų, 
iš teisingumo seka.. Iš tųjų pareigų darbininkus ir 
biednuosius liečia šitas: pįlnai ir ištikimai atidirbti j 
tą, kas pasižadėta laisvu noru ir teisinga sutartimi; 
darbdayio neskriausti: nei jam, nei jojo turtams ne
kenkti ; ginant savo reikalus, susilaikyti nuo prievar
tos ir niekuomet nekelti maišto, nesusidėti su nedorė
liais, kurie tyčiomis daro didelių, be jokio saiko, pri-' 
žadu, nes iš to kyla tik bergždžias nusivylimas ir tur? 
tų naikinimas”. Čia aiškiai pabrėžtos darbininke pa
reigos.

Dąrbdąvįų pareigas darbininkų atžvilgiu taip en
ciklika Rerum Novarum atpasakoja:

“Turtuoliai ir darbdąviai privalo: nelaikyti dar
bininkų vergų vietoj, gerbti juose aukštą jųjų krikš
čionybės Jąr ląbiąų paaukštintą vertę; to reikalauja 
teisybė. Ir sveikas žmonių protas ir krikščioniškoji 
filosofiją moko, <kad sunkus rankų darbas yra dora 
priemonė savo gyvybei palaikyti. Bet už tai yra gėda 
ir nežmonįškuiųąs nąudoti žmones kaip daiktus, kad 
tįk pralobtom, ir tik tiek juos tevertinti, kiek jų dar
bo jėga gali duoti naudos. Krikščionybė liepia, be to 
dar, atsižiūrėti į darbininkų tikybos bei sielos reika
lus. Todėl darbdaviai privalo rūpintis, kad darbinin
kas būtų laisvas nuo darbo tinkamu tikybos parei
goms atlikti laiku. Jie privalo pašalinti nuo darbinin
kų paleistuvystės pavojų ir šiaip yisas pagundas į blo-

geras ir neteisingas, kaip ir liberalų mokslas, tad so
cialinių klausimo išsprępdimas jų visuomenine san
tvarka nėra galimus.

Krikščįonių visuomeninis mokslas yra vidury 
liberalų ir socialistų mokslo. Jis vienoda energija ir 
jėga pripažindamas ir reikalaudamas gerbti darbo ir 
kapitalo teises, nenori ir neleidžia, kad vienas kuris 
mįnętų veiksnių kito būtų nuslopintas ir pavergtas. 
Krikščioniškąsąi ųąokslas yra priešingas toms nuola

šiais žodžiais:
“Yra didžiai blogas dąlykas tame klausime vaiz? 

duotis, kad tuodu luomu patys savaime yra priešingu 
vienas antram, lyg kad pati prigimtis būt skyrus, kad 
turtuoliai ir pavargėliai - bėdingieji žiaurioje kovoje 
vieni su kitais grumtųsi. Tai yra visai priešinga svei
kam žmogaus protui ir tiesai. Kaip tik yra priešingai. 
Kaip žmogaus kūno dalys viena su kita jungiasi ir iš 
to kyla tąm tikri jų santykiai, simetrija vadinami, 
taip lygiai ir visuomenei gamta skyrė, kąd tuodu luo? 
mų draugiškai sutaptų su viens antra įr viens ant
ram padėtų išlaikyti visuomenėje pusiausvyrą. Vie
nas yra būtinai reikalingas kito: nei kapitalas be dar
bo, nei darbas be kapitalo negali būti”.

Visuomenės organizmą sudaro kapitalas ir dar
bas, turtuoliai ir beturčiai. Iškreipus tarpųsavius, na
tūralinius jų santykius darosi tame organizme mai
šatis, kurios dėlei kyla socialinis klausimas.

Socialinis klausimas yra bene vienas iš sunkiau
sių klausimų. Įsižiūrėkime, kaip jį mėgina išspręsti 
dešiniąųsi liberalai — Mančesterio mokyklos sekė- 

į — socialistai. '
Liberalai skelbia absoliutinę individo autonomi

ją, kurios siekimų — kuodaugiausiai turtų įsigyti — 
nei visuomeninės įstaigos nei valstybės įstatymai 
.kliudyti neprivalo. Liberalų pagrindinis principas yra 
: neribota konkųrepcija — daryk kaip tik nori ir kaip 
pačįam patinka, Su aukštosios etikos teisėmis, tegul 
jas bala! Suprantamą, kad prie tokios socialinės san
tvarkos visur ir visuomet didesnis kapitalas laimės, 
ankščiau ar vėliau nugalėdamas kiekvieną saVo ma
žiau turtingesnį konkurentą. Kapitalas diena iš die- 
inos teliksis į neskaitlingą kapitalistų klasę, tuom pat 

ĮĮ kart nuolatos didės darbininkų skaičius. Liberalų 
santvarkoj negerbiama dorovinės teisingumo ir gai
lestingumo pareigos. Darbininkas leidžiama išnaudo
ti, skaitant jį paprasta darbo mašiną. Liberalų įsta- K timdavystė draudė darbininkams jungtis į bet kurios 
rūšies profesines Sąjungas ir tik dar nelabąi seniai 

—, * tas draudimas tapo nuimtas. Mat liberalų jnaųymų,
l\ I PI I IQI m PI C organizuotis, reikštų kėsintis ant asmens laįsyės.MI11 I Iik I IIMmiJI 11 IMw Soeiąlizmąs laikosi pozicijos kitame — priešin-

gajne liberalizmų! kraštutinume, reikalaudamas kapi
talistinės santvarkos visiško nugriovimo. Socialistai 
skelbia, kąd yiepatinis ir pagrindinis visuomenės 
veiksnys yra darbas ir tik jis esąs tikras gamybas ir 
turto eĮejnentas, sutelkiąs daiktams ekonomiškąją 
vertę; vertė gi eanti įkūnytas į daiktą dąrbąs, o to 
daikto mastas esąs laikas, reikalingas tam laikui pa
gaminti. Jei vertė esmė būtų tiktai darbas, o jos mas
tąs — rili darbo ilgis, tuomet, suprantanja, visa ką 
darbininkes pagamintų, jam teisingai prjklaųsytų, 
nes dąrbąs taptų vienatinių ir išimtinu nuosavybės

i

i- i ' • n :jaj įr kairiausi

(Dr. Antapo Rakauskų referatas, skaitytas 
A.L.R.K- Federacijos 26 kongrese).

1891 metais, Gegužės mėn. 15 d., visuomeninės 
nelygybės kamuojamai žmonijai užšvito nauja žvaig
ždė — nauja išsigelbėjimo viltis. Tą dieną Popiežius 
I/eonas XIII paskelbė savo garsiąją, amžiais minėtiną 
encikliką °ReFum Novarum”. “Ta encikliką”, sako 
garsus visuomenės veikėjas, kunigaikštis Aloyzas 
Liechtenstein’as “yra dokumentas, kurį mūsų laikų 
istorikai privalo padėti kaip angalvį prieš naują da
bartinių laikų tarpą; nes jis nurodo priešais kelią, šaltiniu. Tiems gi, kurie vedą įmones, teikia įrankių, 
kuriuo socialinis klausimas plėtosis, paduoda ne tik žaliavos ir pinigo ir tikrumoje yrą tikri gamintojai, 
geriausią, bet ir vienatinį galimą būdą išrišti jam; ;socialistų mokslu nieks ar beveik nieko nepriklausytų, 
dideliais ruožais, neįsileisdamas į smulkmenas, vien 1 
tik kas yra svarbiausia, pažymėdamas, iškelia į vįr? 
šų patį socialįnio klausimo branduolį, nurodo klaidas, 
kurių reikia saugotis, ir paduoda priemones, kurios 
reikia vartoti”. (Socialinis klausimas p. 127.)

Popiežius Pius XI “Rerum Novarum” dokumeų- turtu ir gamybos šaltiniu, kaip gamta ir darbas, nes 
tą pavadina Socialinės Santvarkos Magna Charta. kapitaląs negalėjo ątsįrąsti pirmiau ųž darbą, Pes jis 
Jo šventenybė sako: “Mūsų vaizdingas Pįrmtąkųnas j iš darbo yra kilęs. Kapitalas yrą teJDLŠkąs turtų vęik- 
paėmė iš Evangelijos, kaip iš gyvo ir gyvybę duodan- snys. Jo vaidmuo ^gamyboje vĮeppk negalima laikyti • w « . • • < • • < •  * •• • v • • ■ I •• •«• • « « '*• * z“?* * • • « •

Perdėm aišku, kad ši sąntyarka yra klaidingą. 
Darbas juk nėra vienatinis yeptės elementas; lygiai 
jis nėra vienatinis turto ir gamybos veiksnys. Qąmtą 
ir darbas yra pirmaeiliais turto ir gamybos šaĮtįpiąis. 
Kapitalas negali būt laikomas tokios pat reikšmės

čio šaltinio, doktrinas, galinčias, jei neišrišti ant kart, 
tai nors mažiausia sustabdyti mirtiną vidujinę koyą, 
kuri terioja žmonių šeimą- Nebus perdėta pasakius, 
kad Leopo enciklikos pasitarpąvimas naudingai per 
daugelį metų įrodė save esančią Magpą ęharfą, ant 
kurios remiasi galutinai visa Krikščioniškoji veiklą 
socialiniuose dalykuose”. (Quadragesąimo Ąpno p. 
13.).

Sulig Bažnyčios mokslo negalimas yrą daik
tas, kad žiponių draugijoje visi bylų lygūs. Prigimtis

antraeiliu ir kenksmingų. Gamybos vystymasis be ką? 
pitalo bendradarbiavimo nėra galimas. Dalykams tajp 
esąnt, gamybai teikiąs kapitalas tyri tęįsės prie pel
no pasidalinimo. Kapitalas yra nuosavybę Įr kaipo 
tokia tenka gerbti ir be tinkam# ątlygipįnjo kapita
lo savįnįpkui nėrą galimą toji nuosavybė įmtt Kapi
talas, neturėdamas teisės prie pelpp pąsįdąĮlnimo, ai? 
šku, atsisakytų duoti kapitalo, o tuomet gimtų liūdnų 
išdąvų ir gamybai ir visam kraštui.

Kaip matome, socialįstų mokslas yrą lygiąi ne-
9 * s • ■ •

Vienas iš gražiausių 
Lietuvos kurortų, tai Pa
langa. Vaizdas ir apylin
kės labai gražios. Čia yra 
viešbučių, vilų, kad ir sve
timtaučiai pasitenkintų. 
Pąlangoie vasaroja tūks
tančiai žmonių daug yra 
ir svetimtaučių. Pragyve
nimas Palangoj pinga kas 
metai.

Netoli nuo Kauno yra 
Birštono kurortas. Čia y- 
ra mineralinio vandens 
šaltinis. TūkstapČiai žmo
nių važiuoja gydytis ir. 
pasveiksta. Birštone dar. 
trūksta patogumų.

v •

ku paleistuvystes pavojų ir šiaip visas pagundas j blo
gą ir jokiu būdu netrukdyti jiems savo šeimos reika- Įro 
lais rūpintis bei nevaržyti jų pastangų taupyti. Ly
giai nevalia apkrauti darbu daugiau, negu jų sveika
tą pąkelią, jiei duoti tokio darbo, kurs netinka dirban
čio amžiui ar jo lyčiai. Bet visų didžiausia darbdavių 
pareiga yra duoti kiekvienam, kas jam teisingai pri
dera gąutį. Žįnojųą, nustatant teisingo atlyginimo sai
ką, reikią atsižvelgti į daugelį aplinkybių, bet apskri
tai turtuoliai bei darbdaviai lai žino, kad nei Dievo 
įsakymai, nei žmonių įstatymai neleidžia spausti rei- 
kaląųjančių ir vargstančių savo naudos dėliai ir nau
dotis jų vargais save pralobimui. Nusukti gi pridera
mo atlyginimo — tai sunkiausias nusikaltimas, kuris 
šaukiasi dangaus keršto. Štai nuvalusiųjų jūsų lau
kus darbininkų užmokestis, kuris jūsų sulaikytas, 
šaukia, ir jų šauksmas pasiekė Kareivių Viešpaties 
ausis; Pagaliau turtuoliai turi stropiai vengti, kkd 
nei prievarta, nei suktybėmis, nei visokiomis kitomis 
spekuliacijos priemonėmis neatimtų iš pavargėlių to, 
ką jie yra susitaupę, tuo labiau, kad jie neganėtinai 
yra apginti nuo skriaudų ir neteisybės; jų nuosavybė 
juo yra menkesnė, juo nepalįepiamesnė privalo būti.

Tąip tai kąlba Katalikų Bažnyčios galva į tur
tinguosius primindamas jiems jų pareigas, kurių, de
ja, toli gražu turtuoliai ųepildo.

Prisiminus nors maža dalimi K^UĮĮl^ų Bažnyčios 
soicąjinio mokslo doktrinas, aiškiai matosi visapusis? 
kas teįsipgųmas įr dąrbdaviųi ir darbininkui.

Enciidikose aiškiausiai nurodyta kaip ir kada 
darbininkas pasielgia tejsėtąi paskelbdamas darbda
viui streiką ir ka|p jis tp teisėtumo nustoja-

Darbininkų orgąnięavimosį klausimu ęnęiklikoje 
“Rerum Novarum”rsakoma, kad “darbininkų Šąjun? 
gos turi būt suorgąųizuotos įr tvarkomos taip kad jos 
būtų geriausią ir tinkąmiaųsia priemonė ten, kam 
|qs yra, būtent, pagelbėti kiekvienam nariui pagerin
ti kūnp, ąieloą ir nųpsavybės padėtį iki pačios aukštu
mom, kad jos taip pat butų ypatingai susirūpinusios 
religijos ir moralybės pareigomis, kąd socialinės pa
dėties gerėjimo atpižįūrėti ypatingąjį

Atsižiūrint į enciklikas kaip° į vienatinę priemo
nę sociallniui klausimui išrišti išnęškime if pąįejski- 
me savo seserų ir brolių tąrpan šūkį sąmoninti visą 
lietuvišką šeimą Katalikų Bažnyčios socialiniu moks
lu, aiškinant ir platinant Popiežių enciklikas.

• v
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Susisiekimas Lietuvoje 
patobulintas. Autobusais 
jau galima nuvažiuoti i 
kiekvieną miestelį. Keliai 
pataisyti, kur ne plentai 
tai kąsti ir žvyruoti. Žvy-

► Lietuvoje netrūksta, 
todėl jį ir naudoją. Aš 
daugiausia važinėjau au
tobusais. Čia noriu pareik
šti vieną pastabą. Auto
busu darbininkai šoferiai, 
konduktoriąi, kontrolie- 
rai, daugiausia žydai,, ir 
žydams daugiausia pąta’? 
kauja. Būną net taip, kad 
su konduktorium sunkiai 
susikalbi lietuviškai, ? 
konduktorius su pasąžie- 
riais žydais visą laiką kal
ba žydiškai. Atrodo, kad 
esi kur nors žydų žemėje. 
Čia reikėtų kaip nors pa- 

i tvarkyti. Apart šios pa
stabos Lietuvoje susisie
kimu esu patenkintas. 
Traukiniais irgi puiku va- 

; žinėti.
I . (Bus daugiau)

I
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ŠVEDIJOJ NUKRITO DI- 
DEĮJS METEORAS

užomis dienomis Švedi
joje buvo pastebėta krin
tant keletą meteorų. Vie
nas didelis meteoras buvo 
pastebėtas krintant vaka
rinėje Švedijos dalyje.- Ki
tas nukrito netoli Vadste? 
nos miesto. Pirmasis mete 
oras nukrito labai švytė
damas, dėl ko iš karto bu
vo manyta, kad krinta už
sidegęs lėktuvas. Kįek vė
liau įdopaus meteorų kriti? 
mas buvo pastebėtas prie 
Malmo. Meteoro švytėji
mas buvo toks stiprus, 
kad atrodė naktis pavįp- 
tusi diena.
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Lietuva ir Jung.’Valstybes
PasirašeSutartį : 5

Spalių 18 d. Lietuvą ir 
Jung. Valstybės pasirašė 
sutartį emigrantų karinės 
prievolės sutvarkymo rei
kalu ryšium su natūrali
zaciją įr piliečių pąrąįkė- 
liipu gyyenti iš vienos su
sitariančios šalies į kitą.

Sutartis paliepia 1) tuos 
Lietuvos piliečius, kurie 
jau nątųralizayosi Ameri
koje ir jau įgiję ten JAV 
pilietybę, vėl atvyksta į 
Lietuvą’ ąrba atvirkščiai, 
ir 2) tuos, kurie yra gi
mę Amerikoje iš tėvų — 
Lietuvos piliečių, ir vėliau 
yra atvykę į Lietuvą, ąr- 
bą atvirkščiai. Ligi šiol ir 
vieni ir kiti minėtų pilie
čių tam tikrais atsitiki
mais galėjo būtį pašaukti 
Lietuvoje ir, eventualiai, 
Amerikoje atlikti karine 
prievolę. Tie atsitikimai 
Lietuvos ir JAV įstaty
mais buvo nevienodi. Ne
suderinus šiuo reikalu a- 
biejų šalių nuostatų, atsi
rasdavo praktikoje nema
ža neaiškumų. Antra ver
tus, patsai galimumas bū
tį pašauktu i kariuomenę 
arba susilaukti bylos už 
karinės nrievolės savo lai
tų neątlikima. Pasirašyta 
ų Jung. Vąlst, sutartis 
Ikmato, kad laikinai su? 
giže į savo pirmykštės pi- 
lįeybės šalį natūralizuoti 
kit<6 šalies teritorijoje pi- 
liečti nebus šaukiami at- 
lįktikarine prievolę ar bet 
kokį kitą ištikimybės val
stybe veiksmą ir nebus 
baudžimi už nirmvkštį e- 
migraima arba už neat
siliepimą į šaukimus at
likti preyoię, jeigu minė
ti asmenys neturėjo stoti 
i karo tapybą prieš tai, 
jie bona fįtįe ąosigyveno 
juos nątįpalizavubįos ša
lies teritjrijoje. šiomis 
teisėmis lesinaudos tik 
tie piliečiai kurie atsisa
kys nuo įgftų natūraliza
cijos teisių pasilikdami 
gyventi save kilimo šaly
je. O atsisariusiais nuo 
natūralizacijos teisių bus 
ląikomi tie piliečiai, kurie 
išgyvens savo kilimo šaly
je daugiau, kiip dvejus 
metus ir nepateiks įrody
mu, kad jie yra pasiryžę 
grįžti į juos natūralizavu- 
sia šąli.

Taigi, pagal naujai na- 
sirašyta susitarimą, Lie
tuvos pilietis, natūraliza- 
vęsis Amerikoje ir atvy
kęs laikinai, ne ilsiau., 
kaip dviem metam i Lietu
vą, negali būti nei šaukia
mas atlikti Lietuvoje ka
rinę prievolę, nei kitus iš
tikimybės valstybei veik
smus. nei baudžiamas už 
persikėlimą gyventi į A-
meriką arba neatsiliepimą vą lietuviu profesionalų

DARBININKAS
■ .. - lW I. » U. ■■-— I ... J -T-

Dramos įsikūrimo metais 
vadovavo Dramai ir Dra
mos Meno Taryba. Nuo 
Į925 m- vąsąrps Vąlstybės 
Teatrui (sujungtoms Ope
rai ir Pramai) vadovauja 
Teatro Direkcija, kurios 
pirmininku buvo pasĮęirtar Į 
buv. Dramos direktorius 
L. Gira; administratorius 
buvo A. Ęęrnauskas. Nup 
1926 m. Teatro direkto
rius buvo Ą. Sutkus, o 
nuo 1928 m. J. Savickis. 
Nuo 1930 m. pradžios ligi 
1933 m. gruodžio 1 d. di-

tu lai ku grįš ' > į antrosios 
šąlies teritoriją, Taigi, na- 
tūralizuotų Amerikoje 
Lietuvos piliečių vaikai, 
gimę ir nuolat gyvenę Lie
tuvoje, nęgąll būti verčia? 
mi atlįktl karinę prievolę, 
jiems laikinai (neilgiau * 
dvejų metų) apgįgyyępus 
Amerikoje. Įr atvirkščiai 

Lietuvos piliečiai, dar 
; nenatūraliauotų Jung. 
■ Vąrit gimę įr nuolat gy
vena Amerikoje vaikai, 
jeigu jie laikinai (neilgiau rektorių buvo Ą. Oleka- 
dvejy metų) apgigyvena Žilinskas, buvęs Maskvos 
Lietuvoje? negąli būtį yer? • Dailės Teatro artistas, 
čiąmi atlikti ę|ą karinę i nuo 1933 m- gruodžio 1 d. 
prievolę. Čia paminėtu pi- ligi 1935 m. pradžios či
liečių vaikąi,’ nenųstpda? rektoriaus pareigas ėjo V 
mi sutartyje pyipątyty Kasakąitjs, q nuo 1935 m. 
teisių, gali gyventi Ll^tu- pradžios yra Viktoras la

kūne yrą gimę ypje ir ilgiąų kaip dyęiusdeika.
! mpfiis iAipm bus nateikti _ .Operos Įkūrimui di?

L. džiausiu nuopelnų turi 
pirmasis Lietuvos Operos 
solistas, žinomasis teno
ras Kipras Petrauskas, li
gi toj buyusis Petrapilio 
Marijos Teatro solistas, o 
taip pat pirmasis jaunos 
lietuvių Operos dirigentas 
J. Tallat - Kelpša. Be K. 
Petrausko pažymėtini šie 
lietuvių Operos solistai: 

> • . ? r 1 x l - m x V- Grigaitienė (mezzo-
LiętUVOS Valstybes 1 Citras sopr.), J. Dvarionaitė 

(sopr.), A. Galaunienė 
! (dabar gauna pensiją), 
M. Rakauskaitė (dram. 
sopr.), V. Jonųškaitė - Jo- 
naitė (mezzo sopr.), A. 
Kutkąyskąs (ten,), Ą. So
deiką (bąrit.), J. Mažeika 
(barit.) ir kiti. Trejus me
tus operą turėjo, dar vieną 
dirigentą — lietuvių kom
pozitorių J. Gruodį. Nuo 
1928 m. be senų diriguoja 
dar ir M. Bukša, o vėliau 

gaicju įaaugu į oavv v JS1 trys SIC L t! a. Heli 11UU . _

viską teatrą. Rusų vąldy? pat savo įsikūrimo dirba ■ Hofmekleris. Operos 
mo laikais Lietuvoje ėmė i senuose/ buvusio Kauno Gyior4 veda nuo pat jo su? 
rastis teatralų mėgėjų. Miesto Teatro, rūmuose. 
1899 m. Palangoje įvyko 1923 m. Teatro rūmai bu? 
pirmasis lietuviškas spėk- vo pagrindai iš vidaus ir 
taklis. kuriame buvo su- iš oro perstatyti, 
vaidinta Keturakio komę? montuoti ir žymiai padi- 
dija “Amerika pirtyje”, dinti; scenos įtaisymo at? 
Už Lietuvos ribų, Petram- žvilgiu padaryta paskiau .• 
lyje ir kitur lietuviški vai- siu patobulinimų, kurių 
dinimai buvo pradėti ruoš- lig šiol neturi nė vjenąš 
ti kiek ankščiau. Pirmųjų Pabaltijo, o ųet ir didžių? 
lietuviškų vaidinimų tiks* jų Rusijos sostinių teatrų, 
las buvo ne grynai meni- Dabartinis Lietuvos Vals- 
nis, bet patriotinis: tais tvbės Teatras tyri 760 sė- 
vaidįnirnais lietuviuo s e dimų vietų. Ligi 1922 m. 
buvo žadinama ir ugdoma pavasario Valstybės Teat- 
savosios tautos ir savojo ras buvo Lietuvių Meno 
krašto meilė. 1904 m. Kūrėjų Draugijos privą? 
spaudą leidus, lietuvių tus teatras, valstybės sub? 
kultūrinio gyvenimo sąly-' sidijuojamas. 1922 m. pa? 
gos šiek tiek pagerėjo ir vasarį jis buvo suvalsty- 
Vilniuje bei kituose Lietų- bintas ir perėjo Švietimo 
vos miestuose ėmė kurtis Ministerijos žinion, 1926 
teatralų mėgėjų būreliai, m. kovo-24 d. Seimo buvo > 
Lietuvių dramaturgijos priimtas Valstybės Teątro 
tėvu yra laikomas Alek? Įstatymas, kųfįup, be kit- 
sandras Fromas Gužutis, ko, visi Valstybės Teatro 
o lietuviško teatro tėvu— tarnautojai gavo valsty- 
Gabrielius Liandsbergis bės tarnautojų teises. Per 
Žemkalnis. Lietuviai teat- 15 sąyp gyv3-^!110 metll 
ralai mėgėjai paruošė dir-

Į

Lietuvių Kambariui Medžiaga 
, Užsakyta iš Lietuvos

į šaukimus karinę prievo
lę atlikti, jeigu šią bųyęs 
Lietuvos, o vėliau Ameri
koje natūralizavęsis, pi
lietis neturėjo stoti Lietu
voje į karo tarnybą ąųkš? 
čiau, negu yrą apsigyye.- 
nęs Amerikoje. Toks pilie? 
tis, nenustodamas sųtąr? i 
tyje numatytų teisių, gali į 
išbūti Lietuvoje ir ilgiau 
kaip dvejus metus, jeįgu 
jis pateikia įrodymą, ka4 
jis neatsisako nuo pątūra? 
lizącijos.

Taip pat nebus verčiami 
atlikti karinę prievolę ar 
bet kokį kitą ištikimybės 
valstybei veiksmą tie as
menys, 
vienos šalies teritorijoje 
iš tėvų, kurie yra antro
sios šalies piliečiai, jei jie, 
nuolat gyvendami savo gi
mimo šalyje, laikinai (ne
ilgiau dvejų metu) 
gyvens antrosios šalies te- laikoma oratęstą neribo? 
ritorijoje. Šie asmenys ga? tam laikui, jeigu nei vie- 
li pasilikti kitos šalies te- na susitariančių šalių jos 
ritorijoje in ilgiau kaipi neatšauks bept vienus me- 
dvejus metus nenustodami! tus prieš termįnuį pasibaį- 
sut.artyje numatytų teisių,■ giant.

metus, jeigu bus pateiktį 
pakankąmi įrpdymai, kad 
jie’ greitu laiku 
Jung. Valstybes.

Sutartis galioja 
apsi- čiai metų, tapiąu

grįš į

dešina? 
ji bus

kuris buvcLietuvių profesionalinisi niam teatrui,
teatras tegalėjo įsikurti! įsteigtas Į920 m- T kian
ti k atgavus Lietuyps pę- cįięją jis yrą yadįpamas 
priklausomybę- Teątro Lietuvos Valstybės Teat- 
pradų gana daug yrą Įie- ru.
tuvių tautosakoje, pąvyz- Lietuvos Valstybės Te- 
džiųi, vestuvių apeigose ir atras yrą pirmutinis ir 
lietuvių liaudies papro- šiandien vįeniptęlis įietur 
čiuose. Tačiau dėl nepa- vių profesionąlinis teat? 
lankių kultūrinio gyveni- ras. Jį sudaro Operos, 
mo sąlygų tie pradai ne- Dramos ir Bąletp teatrai, 
galėjo išaugti į savo lietu- Visi trys šie teatrai nuo
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Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA 
Bremcrhavcne užtikrina patogią kelionę j 
Kauną. Patogus geležinkelio susisiekimas iš 
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252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.
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audinį nuo šutimo, jisai 
esti mirkinamas tam tik
rame skystime. Vienas da
bar gautų pavyzdžių buvo 
mirkytas ąžuolo žievių 
skystime, kitas — beržo 
žievių. Kiekvienas toksai 
skystis savotiškai perkei
čia audinio spalvą, toną. 
Mes išsirinkome tą, kuris 
mirkytas ąžuoliniame sky
stime. Audinio raštas la
bai gražus 
o su jomis 
jasi įstrižai 
vingiai, lyg
mi paukščių lėkimą, 
kelius.

Kuomet gąusįme iš Kau- ’į Kambario

5 
- '|.l | ■« l|H ................. .. X. I Ii

to ir prieita prie galutinų 
nutarimų ir užsakymų.

Dar kiti dalykai, kurių 
turime laukti iš Lietuvos: 
1) natųralio didumo pieši
nių, kambariui ornamen- 
tacijos pavyzdžių; 2) į 
langą tinkamos emblemos 
piešinio; 3) Lietuvos Uni
versiteto ženklo, spalvuo
to; 4) parinktų įrašų į 
karoyzą, k. ą. liaudies pa
tarlių apie mokslą, ap- 
švietą; 5) vardų mirusių 
asmęnų, atsižymėjusių lie
tuvių kultūroje, kas bus 
inkorporuota į rašomosios. 
lentos uždangą.

Šitie ir kiti dalykai bu
vo svarstomi po keletą, 
kartų per dvejus, trejus 
metus. Dabar jau beveik 

; viskas galutinai išspręsta.
> darbas buvo 

manoma pradėt dar šiais 
metais, bet tenka dar ati
dėti, ypač dėl to, kad jo 
fondas dar neužbaigtas. 
Laukiame dar aukų iš A- 
męrikos lietuvių. Čekius 
ar money orderius reikia 
rašyti: 
Lithuanian Memor ial

Room Fund, o siusti: 
W. Zamblaųskas, 31 Mino- 
oka St., Pittsburgh (10). 
Pa.

Dėl informacijų galima 
rašvti sekretoriui: J. Bal- 

, trušaitis, 205 Senęca St.. 
Pittsburgh, Pa.

J. Baltrušaitis, 
LKFK Sekr.

t

smulkmenose, 
gražiai vieni- 
einą platoki 

simbolizuoda- 
jų

no sąskaitą, Pitt- Uniyer- 
i sitetas pasiųs iš mūs kam
bario fondo pinigus New 
Yorko draftu. Mūsų atsto
vybė, Kauno Komitetas 
peržiūrės medžiagą ir, ra
dęs ją visiškai gera ir tin
kama, įsakys tųojaųs pa? 
siųsti Amerikon. Tokia 
procedūra numatyta tame 
užsakyme, memorandume.

Kita visą medžiaga bus 
perkama Amerikoj. Čia 
bus dirbami baldai ir visu 
kita.

Šio speciąlio susirinki
mo vedėja ponia Mitchell 
perskaitė p. Gudaičio laiš
ką, gautą birželio mėp, Tš

•r

ANEKDOTAI APIE MARCONI
roje paskyrė Marconiui 
karališkojo laivyno linijos 
laivą “Cąrlo Alberto”, o 
admirolui Mirabello pave- 

i dė išradėją lydėti ir pri
žiūrėti. Mirabello į Mareo- 
nio bandymus iš pradžių 

! žiūrėjo skeptiškai, nepasi- 
, paskiau 

taip susižavėjo radioteie- 
grafija, jog nerasdamas 
kitąip savo jūrininko šir- 
dies džiaugsmui pareikšti, 
pasiūlė jaunajam Marco- 
niųi jį įsūnyti...

Sardinijos pietuose Mar- 
conis pradėjo susisiekti 
su Anglijos radio siunti
mo stotimi, kurią jis pats 
neseniai buvo pastatęs 
Poldhujoje. Poldhujos sto- . 
tis vieną vakarą vis didi
no ir didino bangų ilgį 
taip, kad pagaliau “Carlo 
Alberto” priėmėjams išny
ko indukcijos spiralių e- 
banito stiebai. O laive ži
nojo, kad Poldhujos stotis 
turi duoti dar vieną oficia
lią telegramą Italijos ka
raliui. Admirolas Mirabel
lo šaukė ir keikėsi, baisiai 
grūmodamas ir dejuoda
mas. Jaunasis Marconis gi 
sau šaltai dairėsi aplink, 
sugriebė žvakę, apvyniojo 
anie ją elektrinio varpelio 
vielą — ir vėl indukcija 
buvo sudaryta. Išdidžiai 
iis galėjo perduoti tele
gramą iš Poldhu: “Jo Did. 
Italijos Karaliui: Jūsų Di
denybės pasiuntinys siun
čia Jums Marconio teler 
grafu savo pagarbos pa
reiškimą. Carignani u i”. 
Senas jūrų vilkas Mirabel
lo stovė jo čia pat žado ne? 
tekęs ir tik murmėjo:
“Kas galėjo pagalvoti,

ukad prakeikta žvakė gali 
atlikti tokį didelį patamą-

Šiomis dįęypinis Pįtts? 
byrgho Ųyįvęrsitetąs ir 
Lietuvių Kąmbąrip Fon
dų Kpmifętąs nusiuntė Į 
Kąųną užsąkymą kai ku
rių me4žiagų, reikalingų 
įrengimui Liet. Kambario.

Tątąį nutarta specialia
me bepdrąnie Universite
to atstpvybės ir Lietuvių 
Komiteto susirinkame rug
sėjo X7 d. Užsakymas yrą 
Memorandume IV, kuris 
pągamintąs Uniyersitel o 
arčhįteklorių raštinėje, iš- 
versfąs lįetųviškąį įr pa
siųstas Lietuyiu Kamba- 

i rio Komitetui Kąupe,
Užsakytą šie dąįykąi:
1) Lininio ąuiįinio 40 

metrų įlgio, pusantro me
tro pločio. Tuo audiniu 
bus kambario sienps Iš
klotos.

2) Juodojo ąžuolo, Kam
bario fryzui.

Sen|aųs mes rinkomės 
audinį iš kelių skirtingų ( 
pavyzdžių. Dabąr esame 
gavę iš Kauno du pavyz
džiu vieno ir to paties au
dinio. Mat, kad sulaikius i__________
atruose.

1936 m. pabaigoje Teat- 
i re buvo nuolatinių tarnau
tojų : administracijos — 
15, meno vadovvbės — 7, 
operos solistų — 30, dra
mos artistų — 56, meno 
technikos personalo — 10. 
technikos personalo — 67,
iš viso 302 žmones. Greita Marconi nuovaka

1931 m. rugsėjo 23 d i matyti iš dviejų epizodų.
buvo atidarytas V aisty oes. ^ur vieną kartą situaciją

x- . •'skyrius išgelbėjo šluotkotis, o ant
rą kart — žvakė. Istorija 
apie šluotkotį dąr įr šian
dien tebepasakojama Ro
moje jūrų ląįvvnp minis.- ,K. „ . ,
terijoje. Atsitikimas buvo tikėdamas tuo, 
toks:

Padarius Marconiui An
glijoje pirmąjį nuostabų 
bevielio telegrafo bandv- 
mą, Italijos oficialių sferų 

i bu vo atkreiptas į jį dėme- 
į sys, ir tuo metinis jūrų 
I laivyno ministeris Bene- 
detto Brinas pakvietė jau
nąjį išradėją į Romą, kad 
jis ten savo bandymus pa
kartotų susirinkusioir 
valdžios įstaigoms. Marcc- 
nis pakvietimą priėmė. Į 
laivyno ministeriją susi-1 
rinko daugybė karių, se
natorių, užsienio valsty
bių pasiuntiniu ir moksli
ninkų, kurie turėjo suręsti 
apie išradimo naudingu
mą. Marconis turėjo pada
ryti “stebuklą”: iš vieno 
ministerijos aukšto nusių
sti elektros bangas į kitą. 
Marconis paprašė medinės 
karties atremti vielai, ku
ri turėjo atstoti anteną; 
tačiau jokios medinės laz
dos visoje ministerijoje 
nebuvo galįma rąsti, ir ek
sperimentas turėjo būti a- 
tidėtas sekančiai dienai.— 
Tik staiga Marconis pa
matė vieno je kartėje seną 
šluotą. “Šluotkotis bus 
puikia antena”, — pasakė 
Marcoųis, greit pritvirtino 
prie jo metalinę vielą, vie
nam ądmirolui liepė iškel
ti aukštyn šluotą ir tuojau 
telęgrąfąvo Marzės abėcė
lę į viršutinį aukštą: “Vi- 
va l’Italia”. Kai viršuje 
radio telegramą priėmė ir 
susiripkįmas apie ta| ąu? 
žinojo, antenos laikytojas} 
puolė ant Marconio, apka
bino jį ir — pabučiavo 
Šluotą...

Po to Italijos vyriausy
bė tolimesniems bandy? 
mams daryti atviroje jū-

I
Teatro dramos ; 
Šiaulių mieste. Šis naujai 
įkurtas Dramos Teatrus1 
beveik visą laiką važinėja 
po provinciją su gastrolė
mis. 1935 m. jo nuolatinė 
būstinė iš Šiaulių buvo 
perkelta į Klaipėdą. Ir da
bar jis yra toks skrajojus, 
provinciją aptarnaująs, 
Drąmos Teatras. Jo ko
lektyvą, kurio visą bran
duolį sudarė iš centro dra
mos nukelti artistai, da
bar sudaro 30 artistų ir ą- 
ple 20 kitokių tarnauto jų.

Pirmasis Operos spek
taklis įvyko 1920 m. gruo
džio 31 d.

Pirmasis dramos spek
taklis įvyko Į920 m. gruo
džio 19 d.

Pirmasis baleto spektak
lis — Delibes “Copnelia” 
buvo pastatytas 1925 m. 
gruodžio 4 d. baletmeiste
riui P. Petrovui vadovau
jant.

Per sezoną, kuris visa
da prasideda rugsėjo 15 
d. ir baigiasi birželio 1 ar
ba 15 d. opera suvaidina 
apie Į15, drama apie 120 
ir baletas apie 40 spektk- 
lių. Be to, per sezoną te
atre būna per 20 koncertų.

Lietuvos Valstybės Te
atre yra gastroliavę: 1) 
anglu dramos teatro tru
pė, 2) Hąbimą (žydu teat
ras), 3) Maskvos Dailės 
teatro Prahos trupė, 4) 
Tayrovo teatras. Jame y- į 
rą dirigavę šie garsūs di
rigentai: Albertas Coats, 
Emilis Cooperis, Mikalo
jus Malko, Hermannas 
Šeherchenas, Castopąs Po- 
ųletas, Rene Batonas, 
Se'nenplugas, H. Tįeffel
čeris. Be to, jame yra da
lyvavę šie žymūs solistai:, 
Tr Šaliapinas, M. Čecho
vas, D. Barsova, M. Mak- 
sąkova, J. Hofmannas. N. 
Orlovas, Egon Petri, Zim-I 
basist, K. Jarboro, M. O- 
ehmanas, Viėrka Karalli j 
ir kt. Tsb. I

sidarymo muzikas J. Star
ką. Operos režisieriai yra 
buvę: K. Glinskis, Ą. Sut
kus, D. Arbeninas ir nuo 
1925 m. N- Viekovas, bu- 
vusis ligi tol Bulgaru Na- 
cionalės Operos Sofijoje ir 
Rumunų Karališkosios O- 

: peros Bukarešte vyriau? 
sias režisierius, nuo 1927- 
28 m. buvo Tichomirovas. 
o nuo 1928 m. T, Pavlovs- 
kis ir P. Oleką. Operos 
baletmeisteriais yra buvę 
P. Petrovas, O. Dubenec? 
kienė - Švede, Jurgis Kek? 
štas ir kt. Dekoracijas yra 
darę V. Didžiokas, prof.» 
V. Dubeneckis, prof. M. 
Dobužinskis, Galdikis, 
Varnas, Lįbertas, Grega? 
rauskąs, Šimonis, Truikys 
ir kiti.

Iš pradžių Dramos reži
sieriu trumpą laiką buvo 
art. J. Vaičkus, paskuti
nius kelis metus dirbęs A- 
merikos lietuvių trupėje; 
nuo 1921 m. Dramos reži
sieriu yra buvęs art. J£. 
Glinskis ir be jo nuo 1924 
m. B. Dauguvietis; vįgi 
minėtieji dramos režisje? 
riai savo dramatinę kąrje? 
rą dar prieškariniais lai? 
kąią PetFąpilyje, dirbdami 
profesionaliniuose ru s ų 
teatruose bei lietuvių ko- 

; lonijose mėgėjų kuopelėse, 
prądėjo. žymesniųjų Dra
mos artistų paminėtini, 
be pačių režisierių Glins
kio ir Dauguviečio (kurie 
taip pat kariais ir vaidi
ną), šie: O. Rymote, A. 
Vainiūnaifė, P. Ęųbęrta- 
vičius, J. PatFauskas, O. 
Kurmytė ir IĮ. Kačinskas. 
Nuo 1929 m. ligi 1934 m. 
teątro režisieriu tapo’pa
skirtas Andrius Oleka - 
Žilinskas, buvęs Maskvos 
Dailės Teątro artistas, da
bar dirbąs New Yorko te-

I

t

Valstybės Teatras Įsigijo 
turto, kuris draug su ru- 

imais siekia apie 5,000.000 
į ktų.

Pirmoji tik įsikūrus o_- 
peros vadovybė buvo vadi
namoji Operos Meųo Ta
ryba, kurią buvo sudarę 

i šie 4 vyriausieji jos kūrė- 
| jai: artistas - dainininkas 
IK. Petrauskas, dirigentas 
|j. Tąlląj-Kelpšą, muzikas- 
| kompozitorius J. Žįlęvi- 
ičįųs ir žinomai visuamp.- 
nės veikėjas St, Šilingas, 
Nuo 1922 ligi į 924 m. 6? 

1 perai vadovavo jau oąski- 
■ ri direktoriai: art. A. So
deika, art. J. Bieliūnas ir 
dirįg. J, Tąliat-Kęlpša. 
Dramos direktorių nuo 
1^23 m. ligi jos visiško SU* 
jungimo ąy Opera 1025 m 

} buvo poetas i ir kritikas 
iLifidas Gira; pirmaisiais
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DARBININKAS

DETROIT, MICH.

Reikia pasakyti, kad PHILCO RADIO
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VVORCESTER, MASS.

Įkas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

crrr.~nngrr

VAIŠĖS WASHINGTONE soį«
----------- rios atsilankė į L. Vyčių 

127 kuopos šokius, spalių 
23. Taip pat dėkojame vi- 
krui, Father Chadbourne, 
už jo atsilankymą į šiuos 
šokius. Šokiai pavyko ir 
pelno liko nemažai.

Washingtono apylinkėje, 
Baltijos Amerikos Drau
gija, kurią sudaro Lietu
vių, Latvių, Estų, bei Suo
mių tautų giminės ir kil
mės žmonės, sukėlė pir- 
mutinias savo vaišes sek
madienį, spalių 31-mą d. 
Tai buvo oysterių kepy- 
nės, kurios įvyko ponų 
Antanų Sadauskų ūkyje, 
Aleksandrijoj.

Dalyvavo būreliai visų 
keturių Pabaltijos tautų 
atstovai. Jų priešaky bu
vo ponas Rudolfas Smits, 
Latvių Pasiuntinybės Se
kretorius, ponia Grace Lo- 
wery, Tarptautinių Stu
dentų Centro, Washingto- 
ne, vadovė, Dr. E. Erikso- 
nas, buvęs kapitonas vo
kiečių kariuomenėje, ir 
kadaise Suomijos Seimo 
narys. Nemaža buvo ir lie
tuvių iš Baltimorės atke
liavę, jų tarpe p-lės Pali- 
janskiūtės, Radauskai, 
Ašmenskai, ir Kopeckie- 
nė.

Programa buvo gana 
plati ir įvairi. Prasidėjo 2 
vai. po pietų, ir kartkartė
mis viena po kitos šios 
tautybės sudainavo savo 
kalboj daineles. Viena žv 
miausių artisčių buvo po
nia Lissu Lindfors, suomė, 
kuri išpildė keletą savo 
žmonių giesmių, su dide
liu meniškumu ir vaizdy- 
bingumu.

Naujai sukurta Baltijos 
Amerikos Draugija stenr 
giasi savo kultūriniu bei 
visuomeniniu veikimu pla
tinti Amerikiečių tarpe 
Pabaltijos idėją, ir rūpi
nasi sukelti toms tautoms 
artymesnio pažynimo, už
uojautos, ir prielankumo, i 
Visi Washingtono ir apy
linkės lietuviai maloniai 
kviečiami prisidėti 
šios draugijos.

prie

HUDS9N, MASS.

PIRMAS VADAS

METINIS MINSTRELIS
•

Šv. Kazimiero parapijos 
choras vadovaujant muzi
kui J. Žemaičiui rengia 
labai šaunų minstrelį, ku
ris įvyks lapkričio 17 die
ną, 7:30 vai. vak., Kolum
bo Vyčių (K. of C.) salė
je, 10 Elm St. v.

Šiame parengime bus ir &a supažindinti ^trumpa 
lietuvišku dainų, 
visi atsilankusieji 
progos išgirsti mūsų para-

J. A. Mickeliūnas
CHICAGO, ILL. — 1932 

m. buvo suorganizuotas 
Amerikos Legionierių Da
riaus - Girėno 271 postas 

I Bėgyje šių penkių metų 
sėkmingo posto veikimo, 
laikau sau malonia parei-

Prie tosu &erb- P- J- A. Mickeliu- 
turės nu> kuris buvo posto ini- 

. ciatorius ir pirmas dviejų 
pijos naują chorą, suside- metų vadas, 
dantį vien tik iš moterų, 
pirmiaus priklausančių 
prie par. choro. Kelios sa
vaitės kaip minėtas cho
ras suorganizuotas, kuris 
labai puikiai gieda bažny
čioje laike trečiųjų šv. mi
šių kiekvieną sekmadienį. 
Pasibaigus minstrel i u i, 
prasidės šokiai. Visas pel-X 
nas parapijai. D-s.

SVEIKATA IR LIGA
Aš nežinojau kiek turiu 

draugų kol neapsirgau. 
Aš abejojau apie tavo 
draugiškumą... ir apie ta
vo... Šiandien širdy slap
tai meldžiu tavęs dovano
ti man. Aš nusidėjau prieš 
tavo širdingumą... Aš nu
sidėjau prieš tavo pasau
ly gerumą...

Jeigu kas man šiandien 
pasakytų, kad pasauly y-į 
ra beširdžių žmonių,, aš 

■ niekados netikėčiau — 
žmonės geri, labai geri 
mes juos tik kitaip įsi- 
vaizdinam...

Laiminga, kad aš apsir
gau nepervėlai... Kada gy
venimas prieš mane, aš 
pažinau žmones... aš paži
nau skausmą... Aš tik da
bar kitų žmonių skausmą 
galėsiu gyventi su jais... ■ 
Niekad nesirgusio žmo- \ 
vau s širdis yra be stygų... 
Jis pasauly tik scenoj ar
tistas...

Ačiū Tau Dr. Joniką iti 
už tokį rūpestingą prižiū-j 
rėjima. Skauda man širdį, 
kad aš Tamstai tik tą taip 
daug vartoiamą žodi, a- : 
Čių galiu ištarti. Dienos 
eis kaip ėjo, bet mano šir
dy padėkos maldoj aš Tau 
vis tarsiu slaptai tą pa
prastą žodį ačiū, ačiū. Tai 
viskas ką Tamstai ir ki
tiems aš galių ištarti. Gal 
nusidedu aš prieš daugiai’ 
kalbančius, gal kiti galėtų 
padėkos litanijas, jum ge
raširdžiai atkalbėti, bet aš 
tik galiu ištarti paprastai 
tą mano tėvų ir senuolių ♦♦♦ 
vartotą žodį ačiū.

Marija Aukščiūnienė, 
mūsų rašytoja ir veikėja, 
tą patį ir tau už tavo šir
dingumą fafiu ištarti. Ar 
žinai, kad nekartą tu ma
no akis sutikus radai ma
no širdy klūpančią ir kal
bančią tau padėkos mal
das.

Ačiū, tūkstanti kartų a- 
čiū. kun. Čižauskui už at- 
lankyma. Ačiū už dovanas 
ir tiek daug kartų atlan- 
kymą L. R. K. S. A. 171 
kp. finansų raštininkei ir 
visuomenės veikėjai, p. 
Medonienei; iš 171 kp. lan
kytojom solistėm S. Buk- 
šaitei ir M. Petrokaitei. 
ačiū muz. Nekrašiui, inž. 
Žiūrim. Ačiū už dovanas 
ir aplankymą veikėjam ir 
rašytojam Mediniam, mo
kytojai Kratavičienei, dai
nininkei Dailydienei, Žei
miam, Bridzevaičiam, Žu
kauskam, Raskam, Šim- 
koniam, p-lei Valantavy- 
čaitei, A. Cybart, L. De- 
mianchuk, Guzauskui ir 
kitiems.I r

Dovanokite, kad visų 
pavardžių negaliu sumi
nėti. Ačiū, kurie iš kitu 
miestų man prisiuntėte 
laiškus su linkėjimais. 
Nors keli žodžiai, bet bu
vo didelė pagelba man 
vieną laiptą užlipti aukš
tyn prie sveikatos.

Ona Pucetaitė.

Apart kitų posto narių, 
p. Mickeliūnas daugiausia 
darbavosi; prisidėjo be
veik prie kiekvieno darbo, 
kuris iki šiandien yra pa
sididžiavimas postui.

Reikia pasakyti, kad 
271 postas yra vienas iš 
žymiausių ir stipriausių 
postų Chicagoje, kuris su
silaukė didelio pritarimo 
iš visuomenės ir sutraukė 
gausų narių skaičių. Pos
tas turi moterų skyrių 

Šiuomi reiškiu širdinga (Ladies’ Auxiliarv), ku- 
padėką Mass., Maine ir N. rios daug darbuojasi le- 
H. Apskričio suvažiavi- gionierių naudai, ir savo 
mo atstovių vardu 58-tos darbu remia našlaičius ir 
kuopos Sąjungietėms ir ligonines. Taipgi suorga- 
iūju vadui klebonui kun. .nizuota “Sons of Ligio- 
Dr. A. Bružui už graži; — jniers”, kuris susideda iš 
širdingą priėmimą kuopos jaunų legionierių sūnų. Jų 
15 metų sukaktuvių ban- vra virš 40. Sudaryta 
kiete, 7 d.. lapkričio š. m. Drum & Bugle Course, ku

rie patarnauja visokiuose 
paraduose ir tautiškuose 

H. parengimuose.
Tik iš to galima supras

ti, kad p. J. A. Mickeliū
nas poste daug darbuoja
si, ir reikia tikėtis, kad 
jis darbuosis ir ateityje.

Šeštadienį, lapkričio 13 
d., Yuškos (Hollywood'i 
svetainėje, legionieriai iš
kilmingai minėdami Pa
liaubų Dieną, pagerbė pir
mąjį savo vadą, p. Micke- 
liūną, įteikdami jam do
vaną. Buvo graži progra-

Nashua, N. H.
V. Liutkienė, 

Mass., Maine ir N. 
Direktorė

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofonta*

I

{

Incline“'

* 0 S100P
^0 SOUINT

— * GrandConejrt ”

— Cone‘Gen"

Tai-FpSasrnaudokite •’ d“°dame 8en* kaina mainomis ihaują.
iS1Syklt e radio. MeS/uX

Į

Tas Puikus Radio Tik Už $114 50

Lapkričio 7 d., įvyko L. 
Vyčių 127 kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Nutarta 
duoti $5.00 dėl “coal col- 
lection”, ir nupirkti prizą 
dėl paranijos “Annual 
Whist Party”. Taip pat 
nutarta parengti vakarą 
paminėjimui Lietuvos Ne
priklausomybės, Vasar-o 
16 d. i

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1060 WasbingtOD St 
\ORWOOD MASS 
TEL Norw<»od 1503 
Montello Office: 

10 Tntervale St 
TEL Rro-ktot. >605

IR
v •

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

ma.
Ta proga sveikiname 

mūsų pirmąjį vadą ir lin
kime sveikatos ir sėkmin
gos darbuotės.

Legionierius.

YXYYYY
YYY
YYYY
YYYYY
YYYYYYY

(Politiškas Skelbimas)

BALSUOKITE už

JOHN HOLMES
Kandidata Į Majorus

(RESPUBLIKONĄ)

NOMINUOKITE TĄ, KURIS LAIMES

v •

Aš prižadu nedaryti 
tautos jokio skirtumo. 
Aš būsiu nominuotas ir 
išrinktas dėlto, kad esu 
Jūsų žmogus.

Esu Narni; savininkas. 

Taksų mokėtojas, 
Darbininkas,
Šeimos tėvas.

Balsuokie už JOHN HOLMES

One Pvcetaitė

MANO TĖVIŠKĖ
Supuos svajonių ežere. 
Idiotas ryja molynus tolina... 
Ar žinai mano. tAvlSke, t 
K o Vėl sinnėin tau rtainas-piržllns .

Atvnrk tu savo altorius...
Tam kas kalba ilgesio maldas— 
Mano tėviškę. ai regiu.
Meilė skambina Širdies stygas...

Šypsena Iflpos virpėjo.
Nekartą slaptai kalbant maldas... 
Man tolyj vėjas Šnabždėjo, 
Širdis trispalvėj ramumą ras...

Supuos svajonių ežere. 
Luotas ryja mėlynus tolius-.
Ak. žeme, mano tėviške. 
Tuoj išlipsiu j tavo krantua..

! eialių Old Gold paveikslų biule- 
(tenių su taisyklėmis apie kontes- 
Įtą. Perskaitykite jas atidžiai. 
Bet, jei jūsų krautuvininkas ne- 

j galėtų jums parūpinti tų paveik
slų. tai pasiųskite savo reikala
vimą į Darbininką.

t

■t

Toks, tat, šiandien yra priežo
dis visų rūkytoji} tarpe. Kur tik 
nepasisuki, matai rūkytojus Old 
Gold paveiksluotus uždavinius 
sprendžiant ir rūkant Old Gold 

— ’ kiekvienas yra 
$100.000 vertės

| 
prasidėjo dar

v

j Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

Ar Jau Įstojote Į NAU
JĄJĮ Old Goki Kontestą

cigaretus. Taigi, 
pasiryžęs laimėti 
dovaną.

Šis kontestas 
praeitą mėnesį ir, nežiūrint to, 
kaip nusako taisyklės, į jį įstoti 
dar nevėlu. Tad, visi mūsų skai- ! 
tvtojai turėtų pasinaudoti ta ne- I 
paprasta proga — tapti visam 
amžiaus laikui turtingu. Neati
dėliokite.

Šiame konteste nėra mįslių. 
Kontestantams leidžiama vartoti 
savo kasdieninė kalba. Taigi, ir 
paprasčiausias mechanikas ar šo
feris gali laimėti aukščiausią pi
niginę dovaną, lygiai kaip ir ko
legijos profesorius.

Nueikite į artimiausią cigare- 
tų krautuvę ir paprašykite ofi-

Profesional.nS. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
ra i verti skaitytoji) paramos.

Visi skelbki t ės “Darbininke”.

L STREET LIOUOR STORE
195 L STREET ___________ SOUTH BOSTON.

DYKAI PRISTATYMAS Į NAMUS
Tel. ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS.

OLD QUAKER APPLE BRANDY $1.25 Pt.
20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BOND 

SHAWMUT GINępppi Ą| CSHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. dlLvlALd Kvorta $1.19 

GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—k v. $1.09 
Bay Statė Alus — 3 kenai už 25c.

I

BROCKTON SAVINGS BANK
Comer Main and Court Streets

Deposits Received from $1 to $4,000 
Joint Accounts from $1 to $8,000 

“THE BANK ON THE HILL”

i
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DARBININKAS 1

Rytinių Valstybių Žinios
VIEŠA PADĖKA CONN.

APSKRIČIO SĄJUNGIE 
TEMS

Brangios 57 kuopos są- 
jungietės stoka f 
kuriais aš galėčiau išreik
šti tinkamą padėką Tams
toms už surengtą iškil
mingą ir gražią pagerbi
mo vakarienę ir įteiktą 
gražų corsage. Ši vakarie
nė man buvo didelis sur- 
prizas, nes nesijaučiu, kad 
aš užsitarnavau tokio pa
gerbimo.

Taigi iš gilumos širdies 
tariu ačiū, mielos sąjun- 
gietės, už jūsų trusą ir ge
rą širdį.

Širdingai ačiū Moterų 
Sąjungos Conn. Apskričio 
valdybai ir visoms kuo
poms už įteiktas gražias 
dovanas, kurias aš labai 
įvertinu.

Malonu man buvo 
Tamstoms dirbti, nes 
suomet pagelbėjot ir 
mėt visus mano darbus. 
Taigi nei nepastebėjau

1 * '
mo. Ačiū šeimininkėms, 
kurios pagamino skanią 
vakarienę ir taip maloniai 
patarnavo.

Praėjo 10 metų mūsų 
gražios vieningos darbuo
tės. Taigi mano troškimas 

žodžiu yra’ kad ir ateityJe’ aP’ 
siaustos seseriška meile 
dirbtume labui Bažnyčios, 
mūsų organizacijos ir tau
tos.

Marijona Jokubaitė.

MARUANAPOUO ŽINIOS
v •

Kristaus Kara liaus 
šventėje Marianapolis ce- 
lebravo Studentų organi
zacijos dieną. Studentai 
priėmė Šv. Komuniją lai
ke šv. mišių ir paskui se
kė bendri pusryčiai. Pus
ryčiams pasibaigus, kal
bėjo visų klasių atstovai 
ir keletas mokytojų apie 
Studentų veikimą visuo
menėje. Posėdis užsibaigė 
su labai atitinkama kalba 
Marijonų Provincijolo ku
nigo J. Jakaičio, MIC. Tą 
pačią dieną dešimtą va
landą prasidėjo kolegijos 

kaip praėjo 10 metų rašti-. Rėmėjų Seimas iškilmin- 
To i' o-nm i <s TYiisiomis kurias

SU 
vi- 
rė- • v •

ninkavimo apskrityje. Jai 
kokiu būdu mano darbai 
atnešė naudą Moterų Są
jungai arba mūsų apskri
čiui, tai ne man garbė pri
klauso, bet Tamstoms, 
mano brangios sandarbi-, 
ninkės, kad savo prakil-i 
niomis širdimis skatinote 
prie darbo.

Ačiū Manchester’io ir 
New Britain’o lietuviams 
ir visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie 
šios vakarienės pasiseki-

i gomis šv. mišiomis, kurias 
i celebravo kun. Bublys, 
j MIC. Asistavo kun. Pau- 
liukonis MIC ir kun. Jag- 

i minas MIC. Gražų pamok
slą pasakė kun. Pauliuko- 
nis MIC.

Antrą valandą po pietų 
prasidėjo seimo posėdžiai. 
Seimas pasibaigė iškilmin
gu palaiminimu. Po vaka
rienės seimo atstovai iš
siskirstė.
— Visų Šventųjų Dieno- 

i je buvo laikomos iškilmin-

* * *

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

* # *

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

i

PHONE
So. Boston 

2271

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

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

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston 
« ■ • Z' *

We Rėcommend 
and 

Guarantee

L

THFFUCLFOR
Modern

UOMCS

BROCKERT’S ALE

Telefonas
Woreester, 5-4335

gos šv. mišios ir vakare 1 
mišparai. Studentams bu
vo laisva diena.
s— Visa vėlinių • savaitę1 

Marianapoly yra laikomo^ J 
pamaldos už mirusius: ry
tais giedotos šv. mišios ir 
vakarais mišparai.
— Lapkričio 6 d. įvyko 

kolegistų Plenumo susi
rinkimas, 
kolegistai susirūpintų ir 
kitų kuopų gyvavimu, mė
gindami suorganizuoti 
naujų kuopų ir sustiprint 
tas kuopas, kurios mažėja 
ir nyksta.
— Šį metą Marianapolio 

kolegija ruošiasi persta
tyti labai įdomų veikalą. 
Pradeda šį metą ankščiau 
kaip kitais metais prakti
kuoti.

Vienas numatytų veika
lų yra paimtas iš Arthur’o 
raštų ir lietuviškame kun. 
dr. J. Navicko vertime pa
vadintas “Kruvinas Tur
tas”. Šalia šio veikalo bus 
teikiama ir komedija arba 
operetė.

B. Rusteika (L. K.)

Nutarta, kad

w •

WATERBURY, CONN.
Šv. Juozapo lietuvių par. 

bažnyčioje visi takai at
naujinti. Visi parapijie
čiai džiaugiasi, kad kleb. 
kun. J. Valantiejus pa
gražino bažnyčią. Ne tik 
bažnyčioje takai atnaujin
ti, bet ir svetainė išmalia- 
vota, kad net malonu žiū
rėti. V.M.

AMSTERDAMe N. Y.
Viena iš didesnių trijų 

lietuvišku parapijų Alba- 
ny diecezijoje yra Amster- 
dam. Čia klebonu yra kun. 
Juozas Židanavičius (Sei
rijų Juozas). Daugiau
kaip trisdešimts metų jis 
čia klebonauja. Suorgani
zavo parapiją, pastatė 
bažnyčią, kleboniją ir Se
serims narna. Bažnyčia 
gražaus styliaus ir 
žiai įrengta.

Pasisvečiavęs pas 
šingą kleboną, savo
draugą, ir Darinkęs aukų 
Kaišedorių katedrai ir Pi
vašiūnų bažnyčiai, išvy
kau su gerais Įspūdžiais.

gra-

vai-
seną

KAIŠEDORIŲ KATED
RAI IR PIVOŠIUNŲ 

BAŽNYČIAI AUKAVO 
ŠIE:

Po $5.00: — Guobis An
tanas ir Karolina, Bilienė 
Teklė, Kerbelis Mykolas. 
Morazienė Anastazija, 
Krystonaitis Justinas ir 
Ona, Ciekanavičiai Alena 
ir Jokūbas. Po $2.00: -- 
Glaveikiai Pranas ir Ago
ta, Aučiunas Vincas, Rim- 
kunas Stašys, Janušas Le
onas, Kibartas Juozas, Či- 
kanavičius Simonas, Mi- 
kinas Jonas ir Julė, Kana
poms Petras ir Ieva, Ale- 
konis Antanas, Bagdžiavi- 
čienė Sofija, Ropšys Jo
nas, Dr. Butkus Jonas, 
Stankevičius Motiejus ir 
Mariona, Kuklska Juoze- 
fa. Po $1.00: — Labuns- 
kienė Juzė, Strikolytė Ur
šulė, Cinikas Zygmantas, 
Raila Jonas, Bakučionis 
Stasys, Lukšys Juozas, 
Kučys Adomas, Makočiū- 
nas Bronis ir Ona, Mulia- 
vičienė Marijona, Plaukis 
Povilas, Simanavičius Piu- 
sas, Žostautas Antanas, 
Jankūnas Motiejus, Šatas 
Pranas, Miškinis Pranas,

v •
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RCA VICTOR
« A ■
f/.

Z PUSH A 
button... 

THERE’S YOUR 
STATION! *

F1RST SHOWING
wee/r__ 9:30 a. m.—5:30 p. m. daily
Don’t miss it.. .No obligation!

For you...radio’s latest and greatest development 
—ELECTRIC TUNING! First truly automatic 
tuning...amazingly simple and accurate! No dials 
to turn. Just push a button... there’s your station! 
Easy as lighting a room!

New Overseas Dial brings you the world’s 
greatest broadeast entertainment...Paris! London! 
South America!...50 times easier! New Sonic- 
Arc Magic Voice eliminates distortion and “boom” 
...gives you amazingly lifelike tone!

Other ezdusive extra-value features including 
Magic Brain, Magic Eye, give you more stations 
—greater power—inereased seleetivity! See these 
stunning sets—at amazingly low prices—NOW!

TRADE IN YOUR OLD RADI

Jąjį
*

/Y - 21-

j i
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0!
B!' ALLOVV ANCE • EASY TERMS • FREE HOME TRIAL ARRANGED
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i i THERE'S EXTRA VALUE IN K&f ALL THE WAY!
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IMPORTANT NEW FEATURES!

• Electric Tuning
• Armchair Control (optional)
• Soaic-Are Magic Voice
• Magic Brain
• Magic Eye
• RCA Metai Tubes
• Overseas Dial
• Beauty-Tone Cabinet
• Automatic Frequency Control
• Other RCA.Victor Features

Modern Electric Company
142 Broad Street

AN AGENCY

NEW ENCLANDS

*

Pawtucket, R. I.
Tel. Perry 2200

OF THE

LUViioJ RADIO
LARCEST RETAILERS

aukų davė, už kurias ta
riu jiems nuoširdų ačiū. 
Ačiū klebonui ir visiems 
aukotojams. Aš savo mal
dose nepamiršiu jų ir pra
šysiu jiems Dievo palai
mos. ’ J

Kun. A. Deksnys.

Blusius Mykolas, Pakuc- ■ Vincas, Morazienė Ona, 
kis Jonas ir Rozalija, Va- Meilunienė Marijona, Mo- 

tejunienė Stepanija, Sa- 
mulionis Jonas, Acas Juo
zas, Zaigalienė Anelė, 
Guobis Pranas ir Stepani
ja, Pūras Jonas, Karutis 
Zigmas ir Salomėja, Dap
kienė Joana, Maldutis Pet
ras ir Ona, Liberytė Uršu
lę, Dudienė Karolina, Dzi- 
džiavičienė. Kiti po 50 
centų.

Širdingai ačiū už aukas. 
Lai Dievulis jus laimina. 
’ Rinkimui aukų laikas 
buvo labai nepatogus. 
Viena, kolektoriai rinko 
aukas pagražinimui savo 
bažnytėlės, o antra čia y- 
ta didelis nedirbąs. Bet 
Amsterdamiečthf * yra ge- . _ , _
raširdžiąi žmpnės ir man, dingai atliko misijas, ku-

lašinąs Pranas, Paleliū- 
nas Pranas, Vainauckas 
Antanas, Togaila Anta
nas, Jurkūnas Mykolas, 
Šidlauskas Stasys, Kar
čiauskienė Viktorija, Rup
šys Kazys, Aleksaitis Jo
nas ir Magdalena, Myko
laitis Juozas, Girgžnai A- 
domas ir Antanina, Čes- 
nelis Simanas, Čiurlis Jo
nas, Gedvilas Adomas, 
Stanulionienė Apalionija, 
Baltuška Kazys, Samulis 
Anastazija, Šidlauskienė 
Pranė, Nagnrionis Anta
nas, Cerniavičienė, Kaz- 
lauckaitė Anastazija, Du- 
bickienė Petronė, Boblins- 
kas Jonas ir Zosė, Gedvi- 
lienė Veronika, Bereckas

ANSONIA, CONN.
Svečiuodamasis nekurį 

laiką Šv. Antano liet, par., 
turėjau progos pažinti 
tvarką toje parapijoje ir 
pažinti vietinius lietuvius. 
Ta parapija yra gerai 
tvarkoma, ypač dviejų pa
starųjų klebonų, dėlto 
žmonės tos parapijos yra 
labai dievamylinti. Pavyz-

Vėli-

’ rios buvo labai sėkmingos. 
Kristaus Karaliaus šven
tė, Visų Šventųjų dienoje 
ir Visų mirusiųjų 
nės dienoje daugumas
žmonių artinosi prie Die
vo stalo. Visas tas dienas 
laike mišių šv. būdavo pil
na bažnyčia. Taipgi sek
madieniais ir šventadie
niais per metus laike abie
jų mišių esti visados pilna 
bažnyčia. Dabar vietinis 
klebonas rengiasi ištaisyti 
gražiai savo bažnyčią iš 
vidaus ir iš oro. Artinan
tis bazarui (nuo 17 iki 27 
d. lapkr.) klebonas ir 
žmonės smarkiai darbuo
jasi. Ansoniečiai yra už
ganėdinti dabartiniu savo 
klebdhū, kun. V. Karkaus- 
ku? ■•a
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BALLROOM
Cambridge, Mass

GROS AL STEVENS' ORKESTRAS

LAIMINGAJAM p. B. KORAITIS ĮTEIKS I J. F0X $100 VERTES DOVANA - SIDABRINES LAPES APYKAKLĘ

DARBININKAS ANNUAL

To Be Held Saturday Eve

November 20,1937
ELKS BALLROOM 8 Magazine St. Cambridge, Mass

Dandng 7:30 To 12 P. M. Admission 40c

Bingo bus kas trečiadie
nio vakarą. Taigi visi pa- 
rapijonys prašome daly
vauti.

Providenco Diedukas

TIKRAS LIETUVIS 

JOSEPH D. GAYSON 
L4CKN8ED OPTIC1AN 

Geriausio stiliaus akiniai 
721 Main Št. Reoaįfa

11

” Metinis

VIEŠAS KVIETIMAS i 
LDS CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS
LDS. Conn. Apskričio ’ 

metinis suvažiavimas j- į 
vyks sekmadienį, lapkri- ’ 
čio 28 d., 1937 m. Šuva- i 
žiavimas prasidės šv. mi- . 
šiomis už mirusius LDS ; 
apskričio narius 8:30 vai. Į 
ryte, Šv. Trejybės lietuviu į 
par. bažnyčioje, Capitol i 
Avė., Hartford, Conn. Se- i 
sijos prasidės 1 vai. po 
pietų parapijos mokyklos 
svetainėje, Capitol Avė. 
ir Broad Street. Kviečia
me gerb. LDS kuopas da
lyvauti šv. mišiose ir su
važiavimo sesijose. Prašo
me pagaminti įnešimų or- 
nizacijos gerovei ir pa
tiekti raportus iš kuopų 
veikimo pereitais metais.

J. Mončiūnas,
Apskričio Pirmininkas, 

B. Mičiūnienė,
Apskričio Raštininke. 1

Baliuje bus skrajojantis paštas. Gavę daugiausiai atviručių, vienas iš vyrų ir 
viena iš moterų ar merginų bus išrinkti BALIAUS Karalaičiu ir Karalaite 
Išrinktieji Bus Aprengti Karališkai, Nufotografuoti ir Apdovanoti PoLoving Cup

Lapkričio 20 d., 7:30 vai. 
Vak., 8 Magazine St., Cam
bridge, Mass. įvyks laik
raščio “Darbininko” meti
nis balius, kuriame bus 
labai daug įvairumo. Gros 
Al Stevens’ orkestras ir 
Amerikos Legijono Da
riaus Posto benas. Specia- 
lėmis ceremonijomis bus 
paminėtos Jungtinių Ame
rikos Valst. 150-ties metu 
konstitucijos priėmi m o 
sukaktuvės; skrajojantis 
paštas bus tikra įvairybė.

Populiariškumo Karalai
tis ir Karalaite — Kadan
gi bus įvestas skrajojan-! 
tis paštas, tai kuris vyras 
ar vaikinas “Darbininko” i 
baliuje gaus daugiausia 
atviručių, tas bus išrink
tas baliaus karalaičiu, | 
o moterys* ar mergina —' 
karalaite. Išrinktieji bus 
nufotografuoti ir įteikta 
jiems po “Loving cup”.

Už Valcą ir Polką Pri
zai — Už gražiausiai pa
šoktą valcą ir polką dviem 
porom bus įteikta taipgi 
po “Loving cup”.

Įteikimas I. J. Fox Do
vanos — “Darbininko” ba
liuje taipgi bus įteikta si
dabrinės lapės apykaklė 
8100.00 vertės, kurią pa
dovanojo I. J. Fox kailinių 
firma per p. Bernardą Ko- 
raitį.

“Darbininko” Baliaus 
Kontestininkams dovana* 
— “Loving cups” nupirko 
sekantieji biznieriai: Lai
dotuvių direktorius Jo
seph Casper, Diamond 
Cafe — Pr. Razvadauskas 
ir Alb. Neviera, Rep. Mar- 
tin Schofield, Ruggeri’s ir 
Sullivans Liąuors Store.

v
J* '




