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Prezidentas Rooseveltas 
paskelbė lapkričio 25 d., 
Padėkonės Dieną. Jis ra
gina žmones pašvęsti tą 
dieną padėkojimui Viešpa
čiui Dievui. Pirmą toki 
tautinės šventės paskelbi
mą padarė prezidentas 
Washingtonas, lapk. 26 d. 
1789 m. Jis savo raštu į- 
sakė, kad “viešos padėkos 
ir maldos diena būtų pa
skirta, kurioje žmonės tin
kamai padėkotų Viešpa
čiui Dievui už Jo suteik- 

gerybes ir, kad žmo- 
Jo atsiprašytų už tau- 
nusikaltimus”. Taigi 

dienos sumanytojų ir

tas
nes
tos 
tos
skelbėjų yra noras, kad 
žmonės tą dieną padėkotų 
Dievui už Jo malones.

Tačiau, jei šiandieną A- 
merikoje būtų padarytas 
žmonių sąrašas, ar nors 
pusė šalies gyventojų ga
lėtų pasakyti, kad tą die-
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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisSs va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

v
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Gausi Minia Dalyvavo Į Anglija Krypsta Vokietijos Pusėn
Darbininko Baliuje KATALIKAI PLATINA

KOMU
I

Cambridge, Mass. — še
štadieni, lapkričio 20 d., 
Eikš BaBroome įvyko lai
kraščio Darbininko meti
nis balius ir kartu paminė
jimas Jung. Valstybių 
konstitucijos 150 metu su
kakties. Svečiu ir viešnių 
į balių suvažiavo tiek 
daug, kad nei sutalpinti, 
nei aptarnauti nebuvo ga
lima kain pridera. Buvo a- 
pie J 500 žmonių, daugiau
sia jaunimas. Tokios gra
žios, inteligentiškos ir 
gausios publikos svetai
nėje niekada nėra buvę, 
koki buvo pereitą šešta
dieni Darbininko baliuje.
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Dubliu, Airija, lapk. 23, 
Mr. James Campbell,

SMARKUS MŪŠIAI 
ARAGONO FRONTE

ną jie praleidžia pagal Tl,ri bfiti nebuv0 kolo<:
prezidentų nuro d y m ą ? 
Kiek yra bedievių, kurie jos, didelios ar mažos, iš 

kurios nebūtų dalyvavęDievo visai nepripažįsta?įbaliuk Pirmosios lakštu.
Ir LtioL” o nei laidu cm unlr_ _____Ir kiek apsileidusių Krik
ščionių, kurie savo geriau
siam Geradariui užmiršta 
padėkoti. Taigi nors Kata
likai turėtu neužmiršti tos 
dienos reikšmės. Visą ka 
tik turime esame gavę iš 
Dievo.

Syki maža mergytė ei
dama su savo tėvu vaka
re tarė: “Tėte, aš dangaus 
žvaigždes suskaitysiu”. Už 
kiek laiko tėvas girdi ją 
sakant: “šimtas... du šim
tai... keturi... penki... O aš 
nemaniau, kad jų yra tiek 
daug”... O ar nedaug mes 
gavome iš Dievo gerybių? 
Suskaityk savo palaimas 
Iš Dievulio gautas, 
Ir suprasi koks Jis geras, 
Kiek padėkos vertas. T.

Ryga, Latvija, lapk. 23. 
— Sovietų Rusijoj GPU 
išbraukė 220 kandidatų 
vardų, paduotų gruodžio 
12 d. rinkimams. Tarp to 
skaičiaus buvo 16 kunigų 
iš įvairių apskričiu pa
duoti kandidatais. Iš Mas
kvos pranešama, kad sua
reštuota kun. Woloschin. 
kuris būk tai pasakęs, kad 
Stalino naujoii konstituci
ja tik teoretiškai teleidžia 
tikybinę laisvę... Krasna- 
jarske sušaudyta provos- 
lavu vyskupas Pavel, du 
žydu rabinai ir vienas ka- 
talikū kunigas už “prieš
valstybini veikimą”.

Per dvidešimtį metų ko
munistai sugriovė Rusijo
je 24,000 bažnyčių ir 129, 
000 bažnyčių ar cerkvių 
pavertė kitiems reika
lams. Apskaičiuojama, 
kad nužudyta apie 40,000 
dvasiškiu. Per pereitus 
metus 2,600 dvasiškių bu
vo areštuota, vieni ištrem
ti, kiti jų sušaudyti.

DARBININKAI SUGRĮ
ŽO DARBAN

na Čižauskai iš Worcester, 
J. Vaičaitis ’š Brockton. 
Antanas Giedraitis ' iš 
Providence. Mame r t a s 
Karbauskas iš Cambridge, kalbėdamas Kataliku so- 
Mariiona Treinavičiutė iš 
So. Bostono ir kiti.

Balius prasidėjo Jung. 
Valstybių konstitucij o s 
sukakties minėjimu. Ba
liaus Rengimo Komisijos 
pirmininkas A. F. Kneižvs 
pasakęs Įžanginę kalbelę, 
pakvietė muziką Mamerta 
Karbauska paskambinti 
nianu Lietuvos ir Ameri
kos himnus. Visa publika 
sugiedojo himnus. Al Ste- 
ver»s orkestras sugrojo 
militari maršą. Adv. Cu
nys pasakė 5 minučių kal
bą anie Jung. Valstvbių 
konstituciją ir jos reikš- 
•k-EZ? ¥atlkanas Palail» vvsk"P0

Aušros kuriuos grojo Al Stevens . . “ . .usros, i _ —j vVashmgton, D. C. lapk. Ir minia susuko:
— Vatikanas užgyrėl-

Madridas, Ispanija —
Visame Aragon fronte ei
na smarkūs mūšiais. Ispa
nijos sukilėliai iš oro bom
bardavo Bujaraloza ir Sa- 
rineną miestelius. Radika
lai puolė sukilėlius Sara- 
gossa srityj.

Sukilėliai daro pasiruo
šimus pulti Madridą ir Al- 
rneria.

RUSIJA NUSILEIDŽIA 
ISPANIJOS KARO REI

KALU

! -----------------
Berlynas, Vokietija —

Šiomis dienomis Anglijos 
vyriausybės specialus ats
tovas vice-grafas Halifax 
lankėsi Vokietijos ir turė
jo pasikalbėjimą su Hit
leriu. Pastarajam pavyko 
pakreipti Anglija savo pu
sėn. Anglijos atstovas pa
siūlęs Vokietijai grąžinti 
kolonijas Afrikoje, jeigu 

-tik Hitleris sutiktų už- 
megsti glaudesnius santy- 

t kius su Anglija.
Europos diplomatai ne-

- - I ., kad bijo- gali kol kas suprasti ko 
viena, nes Anglija siekia savo tokia 

sutinka 
grąžinti Vokietijai ne tik 
kolonijas, bet žada dar 
remti Vokietijos reikala
vimą pertvarkyti pačią 
Tautų Sąjungą.

Taigi Anglijos nauja 
kryptis sukėlė daug susi
domėjimo Europoje.

Londonas, — Rusijos 
(ambasadorius Ivan Mais- 
įky tautų nesikišimo komi- 
itetui pareiškė Londone,; 
kad Rusija sutinka pripa
žinti Ispanijos nacionalis
tams karo teises, kada žy
mus skaičius svetimšalių 

I 'savanorių kareivių bus at
šauktas. Iki šiol Rusija 
apie tai visai nenorėjo nei 
klausyti. Ta staigi permai
na Įvyko dėl to, 
josi pasilikti viena, nes Anglija siekia 
Anglija, Prancūzija. Vo- politika. Anglija 
kietija ir Italija, be Rusi- 

bet jį platina lėktuvų i Kiniją. Sakoma, jos vedė derybas Ispanijos 
Katalikai, kurie kad Rusija, matydama ne- karo reikalu. Tačiau ir

, da- toks Rusijos pasiūlymas

tės iš tolimesniųjų koloni
jų buvo tai artistai pp., 
Jonas ir Marijona Čižaus
kai iš Worcester, 
Vartų parapijos. Jiedu at- orkestras. Visą laiką _ Vatikanas už?vrėi
vvko i svetaine dar prieš vai velke pastas, p. O. į » * &*'_
7 valanda. Didžiausias už- Siaurienei vadovaujant. Arkivyskupo Eduardo 
plūdimas buvo tai tarp Polkos ir valso kontesto Mooney, Detroft zyg) dėl 
8:30 ir 10 vai. vakaro, i teisėjais buvo šie: adv. pagarsėjusio radio kalbe-' 
Kaikurie žmonės turėjo Benjaminas Svkes; p. Ber-.tojo kun Cha. es Cou- 
išstovėti eilėje, kad pasi- nardas Koraitis, I. J. Fox goliro kuris spalių 5 d. 
dėti drabužius, pusę ir lietuviu skyriaus vedėjas; i nemandagiais, žodžiais kn _ i , I- •b*’--?-*__ ___tilrd-vn Amonknc: nrP7.inpnciauęiau valandos, kas su- 
darė daug nemalonumo 
stovintiems, o rengėjams 
rūpeščio ir darbo, kad vi
sus aptarnauti. Pritrūko 
vietų drabužiams. Parū
pinta vieta ant balkono.
Daug žmonių išėjo negau
dami vietos pasidėti dra
bužius. Tai aiškus Įrody
mas, kad Naujos Anglijos 
lietuviai nuoširdžiai remia 
laikrašti Darbininką.

Kodėl taip mažai senes
niųjų dalyvavo baliuje?

leido savo sūnus ir dūkte-1 i d ;,k!!s.1??u.s
ris pasilinksminti ir tuo 
pačiu paremti Darbininką.
Jeigu būtu buvęs koncer- miKraaumnKus,
tas ar vaidinimas, tai bū- 
tų gausiai dalyvavę senes-! 
nieji. LDS veteranai ir 
Darbininko rėmėjai.

Taigi šis balius buvo įr jas pagerbia. Rusijos du kreiptis į Šventąjį Sos- 
taip sakant gražiausia konstitucijos skyrius 124, tą, bet jo taip yra pareiga 
mūsų jaunimo pramoga. jįs sako, užtikrina žmo- rūpintis, kad dalykas ne- 
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p. Marijona Treinavičiutė,! 
muzikos mokvtoja; p. A- 
leksandras Stauk ū n a s, 
Hackers TSardavėjasr-ff. 
Vladas Paulauskas, toniko

(Tęsinys 3 pusi.)

KOMUNISTAI IEŠKO KA
TALIKU PALANKUMO £

cialinės draugijos susirin
kime pasakė:! “Katalikai 
darbdaviai, kušrie nemoka 
darbininkams teisingo at
lyginimo, katalikai, kurie 
reikalauja iš neturčių di
džių nuomų už butus, ka
talikai profesionalai, ku
rie iš vargšu ir našlių rei- RUSIJA SIUNČIA LfiK- 
kalauja didžio užmokesnio 
už patarnavima. tie kata
likai platina komunizmą, patikrintų šaltiniu sužino- 
Jie komunizmą nasmerkia ta. kad Rusija išsiuntė 50 
žodžiais, 
darbais.
nesilaiko artimo meilės ir pasisekimą Ispanijoje
socialinio teisingumo dau- bar smarkiai pradėjo siųs- yra miglotas. Ji žada pri- 
gina komunistų skaičių”, ti pagąlbą Kinijai. pažinti Franco karo tei-

______________________  sės, kad žymi dalis sve
timšalių kareiviu bus iš jo 
kariuomenės atšaukta; ir 
ji pasilieka sau teisę sprę- 

Ne.”. sti koks skaičius sudaro 
Didesnė dalis susirinku
siu ju buvo moterys. Tai 
labai skaudus Katalikams 
Įvykis. Jei Katalikai suki- 
la prieš Bažnytinę valdžią, 
prieš vyskupus, tai su jų 
Katalikybe kas nors nege- 
įai; galima drąsiai sakyti, 
kad jie yra tik va^du ka
talikai, tik vilkai avies 
kaįlxj&_____’__ _

Kiek vėliau, kun. Char
les E. Coughlin viešai pa
reiškė ištikimybę Katali
kų Bažnyčios vyriausybei 
ir prašė savo admiratorių 
nesiųsti daugiau reikala
vimų i Vatikaną. Tačiau, 
Union for Sočiai Justice 
vadas Walter Baertschi kų

tikavo Amerikos preziden
tą Rooseveltą. Apaštališ- 

i kasis delegatas Amerikai 
JL-- E,—Amletet Cicognani 
gavo iš Vatikano Įsakymą 
padaryti tokį pareiškimą. 
“Atsakant į visus pareiš
kimus draugijų ir atskirų 
asmenų kaslink kun. 
Charles E. Coughlino vei
kimo Šventasis Sostas da
ro tokį atsakymą:

“Šventasis Sostas palai
ko Detroito ArkivyskupoParyžius, Prancūzija,-

Lapk. 23, — Prancūzijos įspėjimą kun. Charles E. 
komunistų partijos gene- Coughlino už jo pareiški-

j kominterno narys Mauri- ir tinkamus. Kiekvienas 
j ce Thorez norėjo Įtikinti vyskupas turi ne tik teisę, 

’’ | katalikų laikraštininkus, bet ir pareigą savo diece
zijoje prižiūrėti Katalikų 

į lo ir Katalikų Bažnyčios Bažnyčios mokymus. Jei 
nėra jokio nesutarimo, kunigas jaučiasi, kad vys- 
Komunizmas, jis sako, at- kūpąs neteisingai su juo 
sižvelgia į visų nuomones pasielgė, gali tinkamu bū-

v •

taip sakant j
mūsų jaunimo pramoga.

Baliuje dalyvavo.beveik nėms sąžinės ir tikybinę sudarytų viešo sąjūdžio ir 
visi mūsų profesijonalai. laisvę. Komunistai gina taip, kad nesukeltų žmo- 
Teko sueiti šiuos, o jų ne- Katalikus nuo Hitlerio už- nėse nesutarimų”, 
abejoju dalyvavo ir dau- nuolimų i 
giau: advokatai — Juozas Franco persekiojimų,

TUVUS Į KINIJĄ
Shanghai, lapk. 23, - Iš

I

žymią dali. Todėl Maskva 
i gali dalykus tęsti ilgam 
laikui, nes dėl savo biznio 

; sumetimų ji Ispanijoje 
dar taikos nenori.

i
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Al TO DARBININKŲ 
STREIKAS

Pontiac, Mich, lapk. 23, 
— Sėdėjimo streikai auto
mobilių fabrikuose nesi
baigia. Fisher Body, fa
brike 500 darbininkų 
streikuoja. Jų uniia to 
streiko neužgiria. Bet dar
bininkai priešinasi savo 
unijos vadams ir streiką 
tęsia. Šis streikas išstūmė 
apie 15,000 kitų darbinin- 

1 iš fabriku dėl dalių 
pareiškė, kad jis Į Popie- trūkumo. Su kompanija 
žiaus ir Į kun. Coughlino eina pasitarimai. Darbi- 
pareiškimus visai nekreip-' ninkai reikalauja. kad 
siąs dėmesio, bet ir toliau kompanija nė vieno strei- 
kritikuosiąs Bažnytinę vy- kierio nepavarvtų iš dar- 
riausybę, kuri privertė Unijos vadas Homer 
kun. Coughlin nutraukti (Martin, pareiškė, kad 
savo kalbas per radio. streikas esąs visai prieš 
Kur nueisime be paklus- unijos konstituciją. Blogai 
numo, be autoriteto gerbi- kain darbininkai savo uni- 
mo?

NAUJASIS SOCIAL JUS
TICE VADAS YRA PRO
TESTANTAS IR MASO

NAS

jos įstatu nebesilaiko. Tas 
kelias veda prie iširimo.

LIEPIA PASIDUOT

DEVYNIŲ VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA BAI

GIAMA

Akron, Ohio, laok. 23, - ■ 
Goodyear Tire & Rubber 
Co. darbininkai, po trijų 
dienų streiko sugrįžo prie 
darbų. Streikavo apie 12,- 
000 darbininkų. Jie priėmė 
kompanijos pasiūlymą ir 
vėl pradėjo dirbti.

Cunys iš So. Bostono, Juo
zas Gailius iš So. Bostono, 
A. ir S. šalnai iš So. Bos
tono, Povilas ir Benjami
nas Sykes iš Norwood: 
daktarai — A. Gasson iš 
Norwood, A. J. Gorman iš 
Brockton, A. Kapočius iš 
So. Boston, J. Repšys iš 
Cambridge; inžinieriai — 
Jonas 
wood, 
Turck 
ninkas 
iš Norwood;
Mešlis iš So. Boston; gra- 
boriai D. A. Zaletskai, J. 
D. A. Zaletskai, Juozas 
Kasperas (Casper) ir kiti. 
Visi vedusieji profesijo- 
nalai atvyko su savo žmo
nomis, kas sudarė tikrai 
gražų įspūdį.

Iš muzikų - artistų daly
vavo šie: Jonas ir Mari jo-

Jasionis iš Nor- 
G. Glazauskas, H. 
iš Sharon; vaisti- 
Antanas Mickūnas 

Dr. Jonas

Komunistai gina taip, kad nesukeltų žmo-

ir nuo generolą Gi tuo pačiu metu, kada 
jis Vatikanas padarė tą pa- 

jis sako. Platesnis supra- reiškimą, įvairiuose mies- 
timas artimo meilės ture- tuose Union for Sočiai Ju
tų suvienyti komunistus stice klubai surengė pra
šu katalikais. Taip kalbė 
jo komunistų vadas komu- kun. Charles E. Coughli- 
nistams. Bet kada jo buvo nui Arkivyskupas duotų 
užklausta, kodėl Rusijoje, pilną laisvę per radio kal- 
Meksikoje ir Ispanijoje 
Katalikų bažnyčios degi
namos ir katalikai žudo
mi, jis neturėjo tinkamo 
atsakymo. Komunistai nu
siduoda didžiais žmonijos 
pricteliais, kada jiems rei- teris Frederick Pallandi 
kia gauti savo partijai no, kuris žinoma, kalbėioj GĄ KARĄ SU KINIJA 
ri a u trinu narill bet. i siedavo Irari ^mneraim latsvA« nip. ----------

Kaip jau žinome, 
Charles E. Coughlin

kalbas, reikalaudami, kad

bėti, ir jo kalbu nekriti
kuotų. Bostone, Mechanics 
Building svetainėje Union 
for Sočiai Justice tarp ki
tų kalbėtojii buvo pakvie
stas ir protestantu minis-

kun. 
savo 

laikraštuką “Sočiai Justi
ce“ pardavė Walteriui W. 
H. Baertschi iš Maumee, 
Ohio. Jis dabar yra to lai
kraštuko redaktorius ir 
Sočiai Justice Tarybos va
das.

Walter W. H. Baertschi 
yra protestantas ir maso
nas. Štai jo paties žodžiai 
(Sočiai Justice No. 14): 
“I am a Protestant and a 
Mason...”

JAPONUA NUMATO IL

Shanghai, lapk. 23.—Ja
ponija ragina Kinijos vy
riausi vada Čiang-Kai-Šek 
pasiduoti. Tokią žinią Ja
ponijos lakūnai numetė į 
Kinijos sostinę Nankingą. 
Kinai valdžią jau perkėlė 
į Chungkingą. Perkėlimo 

įtiksiąs kaip sako Yu-.Ten, 
1, kad būti toliau nuo ka
ro fronto, kur Japonai ne- 

i galėtų diktuoti taikos są- 
Ivgu, ir 2, kad parodytų 
Kinijos nusistatymą kovo
ti iki galui. Tačiau Japonų 
kariuomenės dalys jau ne
toli Nankingo, ir jį gali 
greitai užimti. Kinija 
smarkiai ginkluojasi, ypač 
oro karui. Iš Rusijos ji ga
vo dar 50 lėktuvų

Brusells, Belgija, lapk. 
23, — Devynių valstybių 
atstovai baigdami pasita
rimus apie taika Japonų 
su Kinais, nori išnešti ko- 

i &ą nors rezoliuciją. Ta 
rezoliucija Kinijai jokios 
pagalbos neduoda, tik pa
sako, kad Japonija negar
binga už nesilaikymą pa
darytų sutarčių, ir kad jai 
tolimesnis pasitikėjimas 
kitų tautų yra negalimas. 
Įspėjami taip pat Ameri
kos, Anglijos ir Prancūzi
jos bankininkai, kad jie 
Japonams neskolintų pini
gų, nes būsią patys atsa
kingi. Kinijos atstovas 
tuo konferencijos darbu y- 
ra labai nepatenkintas ir* 
sako, kad Japonų - Kinų 
karas turėtų būti pavestas 
Tautų Sąjungai. Toliau, 
rezoliucija sako, kad dvi 
ar daugiau valstybių, e- 

i sant reikalui, vėl konfe
renciją gali sušaukti. A- 
merikos atstovas Norman 
Davis vra pasiryžęs grįžti 
atgal, žodžiu, devvniu val
stybių konferencija nieko 
svarbaus nenuveikė.

i

REIKALAUJA ŽMONIŲ 
BALSAVIMO KARO 

KLAUSIMU

daugiau narių, bet įsigavę kad žmogaus laisvės nie- 
į valdžią pasidaro didžiau- kas neturėtų varžyti. Vie- 
siais priešais, — žiauriau- nas iš kalbėtoju sakė: 
siais persekiotojais kiti) “Mūsų, kaip Kataliku rei- 
isitikinimu. o ypač tikin- t kalaujama, kad kun. Char- 
čiųjų darbininkų. Komu- les E. Coughlino vytiausy- 
nistai žodžiais pasirodo bes nuosprendį, kuris 
nekaltais avinėliais, bet draudžia jam kalbėti, pri- 
darbais plėšriausiais žvė- imtumėm. Ar mes, kaip 
rimis. i Katalikai, tai priimsime?”

IVashington, D. C. —
Kaikurie senatoriai iške
lia reikalavimą, kad žmo
nėms būtų leista balsuoti 
Amerikos karo klausimu. 
Kad šalies vadai neįveltų 
Amerikos į Europinį karą, 
sako turėtų būt leista vi
sos šalies piliečiams balsa
vimais pareikšti savo nuo
mones. Toks įstatymas, 
žinoma, nebūtų galioje, jei 
Amerikai reikėtų gintis 
nuo kitų tautų užpuolimų.

Tokio, Japonija, laok. 
23, — Paskyrimas didžios 
sumos karo reikalams nu
rodo, kad Janonija tikisi 
ilgo karo su Kinija. Ja
ponijos prezidentas Hiro- 
hito kareiviams pasakė; 
“Išrodo, kad kelias į taiką

į Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, lapkričio 27 d., 2 vaL po pietų įvyks 

Darbininkų Radio Programa, kurią išpildys p. Mari
jonos Treinavičiutės, muzikos mokytojos radio gru
pė. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles^r klausytis muzikos, dainų ir kalbų iš

SU Kinija yra labai ilgas”. [WČOP, Boston radio stoties.
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KALĖDŲ PINTINĖMS 
. , ‘ AUKOTOJAI
: * - •

Šy> Vincento Pauliečio 
Labdaringa draugiją daro 
vajų, kad šįmet galėtų su
teikti biednuomenei ko- 
daugiausiai Kalėdinių Pin
tinių. Ši draugija gavo 
pritarėjų, kurių pagelba 
pradėjo vajų, daro viešus 
susirinkimus, penktadie
niais, ir renka aukas.

Aukų daug surinko V. 
Širka ir V. Kališius; Vi: 
Brazauskas ir VI. Jakštas, 
V, Valatka ir V. Valat- 
kevičius, K. Šidlauskas ir 
Juška, M. Venys, ir kiti.

Aukotojų vardai dar te
bėra pas rinkėjus. Jų tik 
sekančius kelis sužinojau: 
G. A. Murray, Congresma- 
nas J. W. McCormick, Dr. 
Jakmauh, adv. K. Kali
nauskas, kun. F. A. Vir
mauskis, J. Stukas, Joes’ 
Spa. Blinstrubs’ Tavern, 
Diamor.d Cafe, W. Taruš- 
ka, kun. K. Urbonavičius, 
Sullivans Liąuor Store, 
Boston Beer Co., Howard 
Beer Co., Šv. Jono E v. Dr.,

I

Į

Couneilman D. Coakley, 
W. Skudris, kun. K. Jėh- 
kus. (Kitų aukotojų var
dai bus skelbiami vėliau): i 

Tuo pačiu ypu, tam pa- ! 
čiam tikslui Vincentiečiai 
rengia ir artistišką kon-i 
certą panelei M. Rakaus
kaitei, kurią visi laikraš
čiai taip labai giria, gruo
džio 9 d., ketvirtadienio 
vakare 8 vai., Municipal 
salėje.

ŽINUTES

DAKTARAI

Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir

akyse

akinius 
akis atitie- 
amblijoniš- 

sugrąžinn

Ląpkr. 27 d., vidurnaktį 
baigiasi laikas kėlimo ves
tuvių.

Gruodžio 5 d., po mišpa
rų kiin. K. Jenkūš skaitys 
paskaitą Maldos Apašta
lystės draugijos vadovy- 

I bėję.
7:30 vai. vakare kun. F. 

i Aukštikalnis, S. J. pradės 
sodalietėms rekolekcijas. :

Gruodžio 7 d., klauso
mos išpažintys prieš Mari- 
]os šventę.

Gruodžio 8 d., Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šveh-

■ «•
Gruodžio •) d., 8 vai. va-; 

kare, Municipal salėje, šv. 
Vincento Pauliečio Labda- 

i ringą draugija rengia 
koncertą. Pelnas eis šelpti 
biednuomenę Kalėdų me
tų. Koncertuos Lietuvos 

Į operos soliste panelė ar- 
I tistė Marijona Rakauskai-

•y

> v
ir4

Šventėje

DARBININKAS
i<
5

STAR BREWING CO
BOSTON, MASS.
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v Banner Ale 
r Pale Ale

šv.Įf. K.anevičiute, B. Gri- 
maitė, E. Vasiliauskaitė, 
C. Vainoriutė. Buvęs.

Yra baigus chester] 
Aukštesnę Mokyklą. P-nąs 
Urbonas yra baigęs Brigh- 
ton Aukštesnę Mokyklą." 
Jis yra automobilių me
chanikas.

P-nai Sandai yra LDS 
nariai ir ilgamečiai Darbi
ninko skaitytojai. Jaunai 
porelei, pp. Jonui ir Onai 
Urbonam linkime ilgiau
sių metų! Rap.

LOS N. A, APSKR. ATS
TOVU PARENGIMAMS 

SUSIRINKIMAS
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Tel. S. B. 2805-R i
LIETUVIS

iOPTOM ET R ISTASl
II
i
i
J koše (aklose)
ršviesą. tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. | 
| 447 Broadway, South Bostoiy 
Jjiitiiiitiiiiuiiiiii tini Mititwiii»i»i»»iiin'iH«i»in»HMiii»«M»» (■£ i

ĮVAIRŪS skelbimai

t

tė ex-amerikietė ir 
Petro parapijos choras.

Gruodžio 12 d., kun. F.
M. Juras skaitys paskaitą, 
vadovybėje Pranciškonų 
Brolijos.

Gruodžio 17 d. deakonas 
A. Baltrušiūnas šventina
mas į kunigus.

Gruodžio 19 d., įvyksta
. kun. A. Baltrušiūno primi
cijos ir pagerbtu vės.

i
I

I

II

I
!
i

I

— X.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSH1S, M. D.
(REPŠYS)

: LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—h

1
 278 Harvard Street,

kamp. Inmau arti Centrai Sq .

Cambridge, Mass.

PAIEŠKOJIMAS
Konstantas Matukaitis, paei

nantis iš Eglahalio kaimo Kąlva- 
J'ji.’s v 
Kričių. Lietuvi

■ veliu Worccstery. 
ekvt. i?. L. o iš ten jis prapuolė 

į dingo. Yra svarbus reikalas — 
ii:;i kas apie jj žino prašome pra
nešti šiuo adresu; Amerikos Lie
tuvis, 14 Vernon Street, Worces- 
ter, Mass. (26-30)

t ' 
----------- :------ — - — 1 —----------- --  - -

PARSIDUODA Pekarnė su na
mu ir 3-jų karų 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., Nonvood, Mass.

(12-30)

idsčiaus. Mariampolės aps- 
a; preš 13 metų gy- 

. paskui Pawtu-

SVEČIAI
Lapkričio 21 d., Šv. Pet

ro bažnyčioje, kunigas 
Vanagas, kurs gydosi pas 
specialistus Deaconess li
goninėje, laikė sumą ir pa
sakė įspūdingą pamokslą. 
Po to tuoj grįžo ligoninėn.

MIRĖ
Lapkr. 21 d., mirė, savo 

namuose, 438 W. 4th St., 
Adomas Burneika, 45 me
tų amž., paėjo Daugų pa
rapijos. Amerikoje pragy
veno 29 metus. Paliko 
žmoną, tris sūnus, dukte
rį, du broliu ir dvi seserį. 
Laidojamasdapkr. 24 d., iš 
kv. Petro bažnyčios, 9 vai. 
ryte, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

i

Rengimo komisija ir vi
sos Sąjungietės nuošir
džiai visus kviečia atvykti 
į kostiumų balių, lapkri
čio 27 d. Tai bus paskuti
nis pąsiliriksminimo vaka
ras prieš Adventus. Gros

1 įvyks sekmadienį, gruo
džio 5 d., š. m., 2 vai. po 
pietų. “Darbininko” patal
pose, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

į Į šį susirinkimą kviečia
mi visų LDS Naujos An
gį -
valdybų nariai, taipgi šv. 
Roko parapijos atstovai, 
iš Montello, dalyvauti pa
sitarimuose.

Šioje atstovų konferen
cijoje bus nutarta kada 
turėsime LDS apskričio 
nutartus turėti parengi
mus it kokiose vietose.

Po šio susirinkimo aps
kričio parengimų komisi
ja turės progos pradėti 
naują darbą sekantiems 
metams.

Jonas Kumpa, 
Apskričio Pirmininkas 

Tarnas Versiackas, 
Apskričio Sekretorius.

i 
’l 

lijos kuopų atstovai bei 
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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 

Patamavimat Dieną ir Naictj

I

<

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

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

įvairūs skelbimai

I

idb pilvo 2A.U.vvllLllb. VrlObj 

Jurgio Sinkaus orkestras.! 
Bus skanių valgių ir gėri
mų. Įžangą tik 25c. .

Rengimo Komisija. Į

--------------------t 
NAUJA PORELĖ

■X - *T i 5» ■ 9^ * T-- "• ** . » į
La^kridiS* l(T*d. priėmė Vien Bostone, bet visoje

STAR BREWING 
COMPANY 
Progresas

Star Ale visų yra megia-

I JUOZAS M. DIL1S
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

i O/A

I

KOSTIUMŲ BALIUS

Moterystės Sakramentą Naujoje Anglijoje.
p. Ona Sandaitė, gyv. Dor-! Star Brewing Company 
chester ir p. Jonas Urbo- yra valdoma Murphy šei- 
nas, gyv. So. Bostone Šv. mynos. Dabartine šios į- 

! Petro lietuvių par. bažriy- staigos vadovybe paten- 
čioie. Vestuvių bankietas kiną kaip senus taip ir

flBh. Telefonas
SOUth Boston

— . «■ —'---------------

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

; ADVOKATAI ŠALNAI
r darbininko name

866 Broadway, 
Bouth Boston, Masi

----- - ---------- ------- -

I

ii jspaiklbs nauju raišty, knygų 
SVEIKATA LIGONIAMS

i Gydymas, visokių Iijrų šaknimis, '■ 
i \ugmenimis. Žievėmis. Žiedais, Sėk- 1 
lom.- ir I^rpSas, Joje telpa 311 vardų 

ivisokii) augalų lietuviškai, angliškai
1- lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisiuntimu $1.00. Pinigus ge
rinusiai siųst Money Orderi, arba po
pierini doleri laiške. Adresas:

’ PAUL MIKALAUSKAS
2- lS IV. Fourth St., So. Boston, Mass.

(15-1!H

DARBININKO BALIAUS
KOMISIJOS SUSiRIN- 

KIMAS
įvyks, pirmadienį, lap

kričio 29 d., š. m , 7:30 
yal. vakare, Darbininke. 
Visi komisijų nariai kvie
čiami dalyvauti..

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

; JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
. k ’ r . „t

; 598 East Broadvvay,
; SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 . Room 3

f. ,r. Residence:
.16 Thomas Pk., Tel. S. B.104B

Teltphone
SO. BOSTON 

1056

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
117 Ė St. (kampas Broadvray) 

South Boston, Mass. , 
f TelefoiuU; Sau Boston 2738 

Namų: Talbot 2474

BAY TIEW
NOTOR SERVlCt

STUDEBAKER
Automobiliu ir Trokij 

Agentūra.
ritinome visokį g fMIrbysčig auto
mobilius. Taisymo ir demonatravl- 
mo vieta:

1 Hamlin Street
- it E. Eighth gt. £ 

SOUTH BOSTON, MASS.
ir Peter TreMokM* 

MTinlnkaf

APSIVEDĖ
Lapkr. 21 d., apsivedė 

Pranas Malukas su Alena 
Mačiulaityte, gyv. 787 E. 
3rd St. Liudijo Stasys Ma
tukas ir Ona Overkaitė.

NAUJŲ NARIŲ PRIfeMI 
MO PRAMOGA

Pereitą trečiadienį, lapk. 
17, Šv. Petro par. salėje, 
Septintos gatvės. įvyko di
džiojo choro privatus nau
jų narių priėmimas. Cho
ras turi savo ritualą nau
jų narių priėmimui ir tas 
sudarė daug juokų ir nąu: 
jiems nariams baimės. Bet 
visi pasirodė geri Sportai 
ir viskas išėjo kuogeriau- 
siai ir juokingiausiai.

Po visų ceremoriijų sekė 
puikus bankietas, kuriame 
dalyvavo apart choristų ir 
kleb. kun. P. Virmauskis 
ir kun. K. Urbonavičius. 

! Gerb. vadai ; sėdėjo visą 
laiką, kada vyko ceremo
nijos it skaniai prisijuokė.

Buvo priimti sekanti 
nauji nariai: A. Cutlanis, 
J. Keršanskas, A, Jakavo- nis, P. Valutis, J. Valat
kaitė, M. Rleponis, H. Na- 
riflieriČhltė, P. Zabutis,

Lapkričio 27 d. įvyks 
Moterų Sąjungos 13 kp. 
kostiumų balius, parapijos 
svetainėje, .492 E. 7th St. 
Rengimo komisija smar
kiai darbuojasi, kad šis 
Sąjungiečių vakarėlis pa
vyktų. Už gražiausius, 
juokingiausius ir pras
čiausius kostiumus bus 
duodamos dovanos, ku
rias aukavo mūsų biznie
riai, kaip tai:, So. Boston 
Supply Co., Walters Mar
kei, kuopos vice-pirm. p. 
E. Janušonienė ir kiti.. 
Taipgi bus duodamos do
vanos iš kurios kolonijos 
gausiausiai dalyvaus ba
liuje.

v •

i

čioje. Vestuvių bankietas _ _
įvyko pas jaunosios vedu- naujus klijentus ir jų alus 
si broli kur dalvvavn n-! vra skaitomasyra skaitomas vienas ge

riausių.
Star Ale galima gauti if

P-nia Ona Urboniene krano ir buteliuose. Ji ger- 
(Sandaitė) yra veikli So- , darni visi yra patenkinti 
daliėte, Vyte ir Choristė, i jo puikiu skoniu. Skl. 
. ■* ■>«!- 4 i------- -4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ---- ----------- ‘-------------------------------------------

sį brolį, kur dalyvavo a- 
biejų jaunųjų tėvai ir ar
timiausi giminės.

IL STREET LIQUOR STORE
195 L STRĖĖT ...... SOUTH BOSTON.

OLD QUAKER APPLE BRANDY $1.25 Pt.
20 METŲ SENUMO — SOTTLĘD IX BOXb

SHAWMUT GINCpppj AI ŲSHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. □IIA/UMjO Kvorta $1.19

GOLD PENNANT Arielką—90 Proof—kv. $1.09 
Bay Statė Alus — 3 kenai už 25c.

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

Šiais Metais Geriausiai 
Pirkti

DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti

ANUO SQUARE 
MOTORS INO.,

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

-• «a. v • • **

IŠPARDAVIMAS
BEfcCO MALEVA, ioo Ntdš. TAKUMO, KURIĄ SOUTH BOSTON 
HARDWARE PARDAVINĖJO PO $3.00 UŽ GALIONĄ, DABAR PAR- 
StDtbDA PO

■O i

7

l’AIPGI KITI GERI PIRKINIAI. PASINAUDOKITE PROGA DABAR, 
KOL YRA. KREIPTIS PAS:

A. J. KLIMAS
HENRY’S HARDV/ARE

290 BKOAI>W A¥, SO. KOŠTOS, MįšŲ LfTHUAJrfAN įfūRKfTVtt 
82&S28 W. Broadway, So. Boston

ja.

LIETUVIŲ RAKANDŲ
KRAUTUVE

BALDUS' 
PERKRAUS-

TOME .
ViMT

PIGIAI * 
GREITAI 
SAUGIAI

TeL SOUth Boston 4618
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Gausi Minia Dalyvavo " ‘ 
Darbininko Baliuje

t

viešnias aptarnavo ska*(Pradžia 1 pusi.)
išdirbę jas. Polkos kontes- niais valgiais ir saldžiais 
tą laimėjo: Robertas gėrimais p. Plekavičiaus 
Dambrauskas, 210 Colum- ir p. Žilienės vadovybėje, 
bia St., Cambridge, Mass. būrys Cambridge vyrų ir 
su Anna Stankiute, 503 E. moterų ir choristai. Visus 
5th St. So. Boston, Mass. maloniai patiko ir pašto 
Valso kontestą laimėjo: p. numeriais apdalino būrys 
J. Kasperas su žmona, moterų ir merginų iš Au-| 
Kontestantai gavo gražias xiliary p. Puodelienės va- 
taures dovanai. Pašto po- dovybėje. P-nia B. Cūnie- 
puliarumo konteste . (Ka- nė, Kvietimij komisijos 
ralaičio ir Karalaitės) lai- pirmininkė visiems gelbė- 
mėjo p. Stasė Valatkevi- jo ir rūpinosi, kad baliaus 
čienė (Šejefkaitė) ir p. dalyviai būtų patenkinti.
Jonas Varnas. Jiedu buvo, Baliaus gražumu, gausu- 
nufotografuoti ir andova- mu, pelningumu džiaugia- 
noti taurėmis (Loving si rengėjai, bet džiaugiasi 
Cup). I. J. Fox per p. Ber- ir visi baliaus dalyviai, 
n arda Koraiti dovanotą si- nes savo dalyvavimu pa- 
dabrinės lapės kailio apv- rėmė laikraštį Darbinin-! 
kaklę laimėjo d. Betty O-. ką, pasimatė su pažįsta-; 
xalis. 4115 Washington mais ir daugiau gavo pa- i 
St.. Roslindale, Mass. NoJžinčių, linksmai laiką pra- 
542. Iš Naujos Anglijos leido. Taigi valio, Naujos 
parapijų choru gausiau- 1 Anglijos lietuviai ir lietu
siai dalyvavo Norwood ir vaitės, Darbininko rėmė- 
Cambridge, bet buvo daug jai ir prieteliai! 
ir iš So. Worcester, Law-, 
rence ir Providence.

Balius praėjo didžiausiu 
pasisekimu, gražiausioj 
nuotaikoj. Pažymėtina,1
kad svečių buvo ir iš New 
Yorko, būtent, Amerikos 
redaktorius p. Juozas B.1 — Grafo Tolstojaus duk- 
Laučka; iš Thompson p. tė Aleksandra kalbėdama 
Jonas Pilipauskas, Maria- apie komunizmą pasakė, 
napolio Kolegijos profeso- kad Rusijai gręsia revo- 
rius ir Studentų žodžio (liucija. Ji mano, kad žmo- 
redaktorius. . nės greitai sukils prieš
Į balių buvo atėję kleb. Staliną už tuos nesibai- 

kun. P. Juškaitis ir kun. giančius šaudymus ir jį 
J. Plevokas. I arba nužudys arba jis pa-

Svetainėje svečius ir bėgs, o paskui visame kra-

SOVIETU RUSIJAI GRESIA 
REVOLIUCIJA “

Į............... -
St. Paul, Minn. lapk. 18,

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 -............................
RUM už pt. — 69c. — kvorta

ALUS
BAY STATĖ 3 kenai

už 25c.

........................99c.

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

Kvorta — $1.09

k DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

tV. JONO EV. BL. PASALPINf 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vlce-Pirm. Albinas Nevieni,
16 IVinfield St., So. Boston, Mass. 

1’rot. Rašt. Jonas Glineekis,
5 Thomas Pk, So. Boston. Mass. 

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

Iždininkas Pranas Tulei kis,
100 Bowen St, Po. Boston. Mhscu 

Maršalka Jonas Zalkfs.
7 U'lnfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija Įniko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS iVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Janklenė,
' 1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Bronė Cuntenė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass.

Tel. PAR 1864-W.
Fin. Rašt. — Marijona Msrkonintė,
4115 Vaahlngton St., Roslindale, Mass.

TeL Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliutė, •

105 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mlzglrdienė. I - „ „ . „

1512 Columbia R<L. So. Boston. Mass. E- 7th SL« So- Boston, Mass.
Kaune Globėja — Ona Slaurlenė.

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Dranalja savo rastrlnklmna laiko kas 

•h*h» ntsrnfnka

7:30 vai. vakare, pobatnytlnėj ava 
*alnM

Visata draugijos reikalai! kreipkite 
ns« nmr»koh»

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

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

POVILAS BUSHMANAS
48 Cretcent Avenue, 

Telėnhone Columbia 8702 
29 Savin HH1 Avenue. 

DORCHESTER MA88

PERKINS SQ. 
. CASH MARKET 
Povilas Baltrušiūnas, aav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU S120

I KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į'LIETUVĄ

Sutaupysite 10 Nuošimčių

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

PIRKDAMOS PER B. KORAITI
. . . ' ' : ■

Jau tūkstančiai lietuvių moterų ir merginų yra pirkę kailinius per Bernardą Koraitj 
ir visos puikiausiai yra patenkintos. Taigi, a tek i mūsų krautuvę šiandien ir lengvomis 
sąlygomis Įsigyk vėliausios mados kailinius.

411 WASHINGTON street 
BOSTON, MASS.

t
Bernardas Koraitis

Neužilgo ateina šalta žiema, bus reikalingi kailiniai. I. J. F0X didžiausia kailinių fir
ma Amerikoje turi tūkstančius vėliausios mados kailinių pasirinkimą,. Kainos labai prieina
mos. Nelaukite nieko, ateikte tuojau į I. J. F0X krautuvę ir klauskite Bernardo Koraičio, 
kuris šios kompanijos lietuvis atstovas. Per ji pirkdamos kailinius, sutaupysite 10 nuošim
čių ir gausite geras sąlygas išsimokėjimui. Jis Jums duos metus laiko išsimokėti ir neskai
tys jokio už tai nuošimčio. ' .

LTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

NEW YORK - KLAIPĖDA
Per Gothenburgą, Švediją 
išplaukia iš New Yorko 

gruodžio 8.
.... Sausio 22 
pirkdamas 
ir atgal.

brošiūrėlė ir kalno- 
nemokamal pas

8h
1

i___

i

GRIPSHOLM ..........
Iiltf ITTNINGHOLM

Sutaupysi pinigą 
laivokortę ten

Ekskursijų
raStis, gaunama 
visus mūsų autorizuotus lalvokor- 
čiij agentus, arba

Swe>dish American Line
154 Boylston S t., Boston, Mass.

kaltinami valstybės “grio- munas ir Dauguva. Mažos 
vėjais” ir priešais ir jie mergaitės perstatė ruoši- 
esą sušaudomi arba iš- masi gultų. Medinių ka- 
siunčiami į sunkiųjų dar- reivių paroda ir lėlių 
bų kalėjimus. į krautuvė ir driliai visus

“Vienatinę tikrąją lais- sužavėjo. “Daugiau drą- 
vę Rusijos žmonės teturė- sos” veikalėlį apie Vilnių 
jo tik tuojau po caro vy- gražiai patrijotingai f

loję, Torresdale, Pa., neti
kėtai, nes tik sirguliavo, 
mirė Juozapina Steponavi
čienė (Rybikauskaitė ),
žmona įžymaus viengen
čio, p. Klemenso Stepona
vičiaus, kuris yra ne tik į- 

jo tik tuojau po caro vy- gražiai patrijotingai su- žymus biznierius ir savi- 
riausybės nugriovimo. Bet vaidino. Dainele “Vilniaus ninkas Richmond Grocery 
tai buvo tik trumpas lai
kas. Nuo to laiko žmonės i 
gyvena baisiausiame var
ge ir skurde ir nuolatinė- 

kenčiamos. Pavyzdžiui, užjje baimėje. Vienu laiku 
pora paprastų čevervkų j penki milijonai žmonių 
reikia mokėti 235 rublius,;buvo sugrusta į kalėjimo 
o darbininkas į mėnesį te- stovyklas. Komunistai sa- 
uždirba nedaugiau 190; vo partijos nariu yra nu- 
rublių. 
tojai, mokytojai ir kiti ! kaimiečių išžūdę apie 10, 
profesionalai, kada dėl 000. Bet juo labiau bus ū- 
aplinkybių ar blogų sąly- ■ kininkai varžomi ir žūdo- 
gu negali tinkamai savo mi, tuo baisesnė bus revo- 
užauotis atlikti, yra ap- liucija prieš komunistus”.

šte kils karas prieš bolše
vikus.

“Šiandieną jau matosi 
aiškus tikybinis atgimi
mas Rusijoje. Daug fabri
kų darbininkų slaptai su
rengia pamaldas ir į jas 
gausiai susirenka. Ir įdo
miausia, kad to tikybinio 
atgimimo sąjūdžiui vado
vauja Rusijos inteligentai.

“Gyvenimo sąlygos Ru
sijoje yra tiesiog nepa-

nedaugiau 190' vo partijos narių yra nu- 
Inžinieriai. gvdy- žudę 12,000, o vargdienių

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 1 
KOLONIJOSE

CAMBRIDGE, MASS.
40 V AL. ATLAIDAI
Lietuvių Nekalto Prasi

dėjimo bažnyčioje sekan
čiame sekmadienį, lapkri
čio 28, 29 ir 30, įvyks 40 
valandų švč. Sakramento 
adoracijos atlaidai. Pra
sidės sekmadieni, 11:00 
vai. su iškilmingomis šv. 
mišiomis. Pamokslą tai 
progai pasakys svečias 
kunigas. Vakare pamokslą 
sakys kun. K. Jenkus So.! 
Bostono lietuvių parapijos 
vikaras.

Iškilmingi mišparai bus 
kas vakarą 7:30 vai. Pir- j 
madienio vakare pamoks-

j Klemensą, ir 4 dukteris — 
Aleną, Kliarą (Kuprickie- 
nę), Juozapiną (Maršal- 
kienę) ir Marijoną (Stan
kevičienę). Be to, paliko 
dar 11 anūkų, seserį Ago- 

!’ tą Kleinot — Ragulienę ir 
patėvį Justą Briedį.

Velionė buvo pavyzdin
ga katalikė, veikli ir duos- 
ni. Rėmė pavargėlius ir 
Bažnyčią. Nors ji buvo ba
jorė, bet visada kalbėjo 
lietuviškai ir vaikus auk
lėjo lietuviškoje dvasioje. 
Teko sužinoti, kad apie 40 
ar 35 metai atgal, kada 
lietuviai atvažiuodavo iš 
Lietuvos ir, nemokėdami 
kalbos, pateko į nelaimę, 
ar kas susirgo, tai a. a. 
Steponavičienė eidavo į 
pagalbą, būdavo vertėja

visiems pati- kompanijos, bet ilgametis 
išrekliamavo LRKSA 20 kp. ir vienas iš 

Šv. Jurgio parapijos kūrė
ju- I

Iškilmingos laidotuvės 
įvyko lapkričio 13 d. iš šv. 
Mykolo par. bažnyčios Pa
saulio Atpirkėjo kapuose, 
Bridesburg, Pa. (Philadel- 
phijos priemiesty). Laido
tuvių pamaldose dalyvavo 
10 kunigų. Nors tą dieną 
labai lijo, bet vistiek daug 
žmonių dalyvavo laidotu
vėse. Sunešė daug dvasi- ir net suvargusiems ir ser- 
nių bukietų ir gėlių vaini- gantiems savo pinigais ap- 
kų. Tik vienoje Šv. Jurgio 
lietuviu par. bažnyčioje 
buvo užprašyta 11 šv. mi
šių už a. a. Steponavičie
nės vėlę.

i A. a. Juozapina Stepona
vičienė buvo 67 m. am
žiaus. Gimus Lietuvoje, 
Baisogalos par., bajorų 
sodyboje Liauda. Ameri
koje pragyveno 45 metus 

. ir 44 metus pragvveno ve
dybiniame gyvenime su p. 
Klemensu Steponavič i u. 
Išaugino 7 vaikus: tris sū
nus — Adomą, Mykolą ir

Kalneliai”, 
ko. Puikiai 
spaudą vaikučiai rodyda
mi ir aiškindami katali
kiškus laikraščius. “Tegy
vuoja spauda”, Esu ant 
šio svieto. Plaukia Nemu
nėlis ir Lietuva Tėvvnė 
Mūsų, mokyklos vaiku
čiai gražiai sudainavo.

Pasibaigus, visi namon 
skirstėsi su geriausiais į- 
spūdžiais. Pelnas buvo 
skirtas Seselėms mokyto
joms. Daugiau tokių va
karų visi pageidavo.

Buvęs

JUOKU VAKARAS IR 
KONCERTAS

dienoje.
Gruodžio 1 iki 8, įvyks 

metinės parapijos reko
lekcijos, kurias teiks kun. 
F. Kapočius iš Lietuvos. 
Kuriose parapijose jis 
skelbė ar misijas ar reko
lekcijose, visi begalo gėrė
josi jo gražia, malonia iš
kalba ir turiningais pa
mokslais. Cambridge lie
tuviai turės progos ger
biamo svečio pasiklausyti 
per visas astuonias dienas 

I rytais 8 vai. ir vakarais 
7:30 valandą.

Patartina visiems kaip 
(vietiniams taip ir apylin- 

ląTakvs'kun? P.' stra'k'aus- ka®. ^tuviams uoliai Mau
kas, Lowell’io lietuvių pa- .Tkalp « vai atlaidų
rapijos klebonas. Antra-!taiP Noveaos ir rekolekci-; 
dienio vakare užbaigiant™ Pievo bangiomis ma- 
atlaidus pamokslą sakys lo"e,n?la- <^™us>a proga 
kun. P. Juras, JJawrenee’o;atslIlktl adventine įsoa- 
lietuvių parapijos klebo
nas.

Visomis dienomis bus 
nemažai svečių kunigu. 
Geriausia proga bus vi
siems prieiti išpažinties. 
Atlaidams įgyti reikalinga 
išpažintis ir šv. Komuni
ja. Lai kiekvienas pasirū
pina išpildyti tas sąlygas, 
kad pelnyti visuotinius at
laidus.

Rytais pirmos mišios 
bus 5 vai.; paskutinės mi
šios ir pamokslas 8 valan
dą.
REKOLEKCIJOS IR NE
KALTO PRASIDĖJIMO

NOVENA
Lapkričio 30, vakare

mokėdavo gydytojui, nors 
ji pati nebuvo taip turtin
ga tais laikais. Todėl am
žiną atilsį jos vėlei prašo
me Aukščiausiojo.

RicmondietisLapkričio 21, Didysis 
i parapijos choras surengė 
; ir išpildė juokingą ir gra
žų programą. įžanginę 
kalbą pasakė V. Sabas — 

j choristas. Tris trumpas 
komedi jėles suvaidino:
J. Gailevičius su P. Gaile- 
vičiute, M. Karbauskas ir
K. Samalis. Radio grupė 
perstatė kaip per radio 
“broadeastina”. Anaunce- 
ris buvo V. Sabas. Jis 
daug visokių juoku pripa
sakojo. Grupė dainavo: 
“Sveiki. Broliai, Mėlyns 
vandenėlis, Ant Tėvelio 
dvaro, Man pasakė Kar- 
veliukas ir Oi žydi”. Solo 
M. Grybaitė dainavo: ‘Tai 
gražumas dukter ė 1 ė s”. 
Duetą: K. Samalis ir M. 
Karbauskas: ‘Oi Dievu
liau’.

Komedija ‘Muzikos mė
gėjai’ — Sabo — vaidino 
J. Samalis, S. Gūdis, A. 

i Gailevičiutė, J. Sutkiutė ir 
A. Jakutis. Visi puikiai 
savo užduotis atliko.

Pertraukoje kai bėjo 
įgerb. klebonas. Visas cho
ras — muz. M. Karbaus- 

Ikui vadovaujant, dainavo: 
Palankėi, Gosnodi Pomi- 
Jui, Kariai, Lopšinę, Plau
kia su Laivelis, Vieni, 
Vieni, Šokim, Šokim ir 
Lietuva Tėvynė. Dainos 
gražiai, harmoningai ir 
jausmingai buvo sudai
nuotos.

tos kuopos, žmonių buvo pilnutėlė 
vakarą vedė svetainė. Girdėjęs.

• v

I

kas, Lowell’io lietuvių pa-įdotia’ kaiP 40 vaL at,aidų

atsilikti adventinę išoa- 
žintį, bei pradėti Naujus 

j Bažnyčios metus geriau
siai prisirengus. Visi eiki- 

Į me arčiau prie Jėzaus.
Patarėjas.

GRAŽUS VAKARAS

Lapkričio 14, naraoiii- 
nės mokyklos vaikai išpil
dė labai gražų vakaro pro
gramą. Buvo skelbiama, 
kad LDS 8 kuopa vado
vaus tame parengime. Ne
pasirodžius 
valdybai,
gerb. klebonas. Programa 1 
susidėjo iš dainų, vaidini
mų ir žaislų. Dainelės ir 
vaidinimai bei driliai ne
paprastai gražiai — žavė-

, Daina-, 
kaip gražu, Kur Ne-

PHILADELPHIA, PA,

I 
I

Teko nugirsti, kad vieti
niai veikėjai laukia atvyk
stant į Philadelphia Prisi
kėlimo Bažnyčios statybos 
pirm, dekono kun. Kapo
čiaus, ir jį pagerbti nori 
suruošti nors kuklų priė
mimą — puotą.

Girdėjęs.

----------- •......... ....... ....... .............. . — --------------- - 

prasidės noveną į Nekal- jančiai išipildyta. 
tąjį Panos žarijos Prasi- |vo: A kaip gražu,

MIRĖ JUOZĄPINA , 
STEPONAVIČIENE 

Lapkričio 8 savo vil-

ANTRI METINIAI 

ŠOKIAI
RENGIA STEPONO DARIAUS POSTAS No. 317

Lapkričio-Nov. 24,1937
LINCOLN HALL

24 Lincoln St., Brighton, Mass.
Gros Dariaus Militarinė Orkestrą. Prie įžangos 

tikietų bus duodama ir dovana — Kalakutas. Bus 
linksmas ir malonus balius. Taigi, visi į šį paren
gimą. Jžanga 35c.

Bušai ifeta nuo Broadw*y ir kampu B. St. 7 vai. vakare. 
Visus Kviečia RBNGftJAI. 
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Antradienis, Lapkričio 23, 1937 DARBININKAS

DARBININKAS ‘ ?
(THE W0RKEB)

Published every Tuesday and Friday eicept Holidays sutjh as* 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeuendence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------------- by----------------

SAU^T JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASS00IATI0N OP LABOR
Eotered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
A.cceptance for malling at special rate of postage provided for in Sectlon 1106 

Act of October 8, 1917, authorlzed 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

Ar Popiežius Tyli
K

PRENUMERATOS KAINA-
Amerikoje metams .................. $4-00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams .......................... $5.00

DARBININKAS
306 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Dėl Vaikų
Suvalstybinimo

Oregono valstybėj seniai jau eina kova dėl mo
kyklų. Toks dalykas, kad buvo užsimota suvalstybinti 
visas privatines mokyklas. Suprantama, čia buvo tai
koma į katalikus, nes jie daugiausia turi mokyklų — 
parapijinių ir aukštesniųjų. Katalikai griežtai tam su
manymui priešinosi, ir pagaliau tas klausimas atsidū
rė Aukščiausiame Amerikos Teisme (Supreme Court), 
kuris po ilgų nagrinėjimų paskelbė šitokį nuosprendį:

“Pagrindinė laisvės taisyklė, ant kurios remiasi 
visų mūsų valstybių valdžia, nepripažįsta galios bet 
kuriai valstybei suvalstybinti jos vaikus, verčiant 
juos įgyti mokslą vien iš viešųjų mokytojų. Kūdikis 
nėra koks valstybės padaras; tie, kurie jį peni ir gy- 
veniman priruošia, turi teisės, sujungtos su aukšta 
pareiga, vaiką auklėti ir prirengti jį prie atsakomin- 
gu pareigų”.

Tuo būdu laimėjo ne valstybė, bet vaikų tėvai ir 
globotojai. Jiems duota teisė ir uždėta pareiga savo 
vaikus atiduoti tokion mokyklon, kurią jie patys pa
sirenka. Pažymėtina, kad teismo nuosprendy pabriež- 
ta. jog vaikas ne valstybės, bet tėvų priklauso ir kad 
netikslu' ir priešinga laisvės principams suvienodinti 
vaikų auklėjimą taip, kad jie atrodytų lyg kokia be- 
dvasinė valstybės nuosavybė. Kaip būtų gera ir tiks
lu, kad ir kitos pasaulio valstybės atsižvelgtų į tėvų 
teises ir duotų jiems laisvės auklėti vaikus pagal sa
vo sąžinės įsitikinimus. Deja, taip nėra. Fašistinės, 
hitlerinės ir komunistinės valstybės tiesiog užgrobia 
vaikus dar iš lopšio ir paima juos savotiškai globoti. 
Čia jos paneigia įgimtą piliečių teisę paveldėti tai, 
kas jiems neužginčyjamai priklauso — jų brangiau
sią turtą, jų natūraliausią nuosavybę — vaikus. Jau 
net laukiniai žvėrys savo teises atjaučia ir už savo 
vaikus kosmarkiausiai kovoja. Gi žmonėms negalima 
jau nė tų teisių turėti, kuriomis gyvūnai naudojasi. 
Tas valstybinis vaikų užgrobimas ir paneigimas jų 
laisvės yra dideliausias tėvams smūgis. Toks moder
niškųjų valstybių elgesys yra atožanga bei grįžimas į 
Spartos ir stabmeldiškos Romos vergovių laikus. Ir 
tai viskas daroma labai siauru ir žemu tikslu: kad 
sauvališkoji mažuma lengviau galėtų valdyti didžiu
mą. Tad už vaikų auklėjimo teises visų valstybių di-. 
iieciai turėtų ko smarkiausiai kovoti. K.

v •

Bedievių Kongresas 
Londone

Rusijos bezbožnikai planuoja surengti tarptauti
nį bedievių kongresą Londone, bai. 6, 1938 m. Dėl to 
plataus bozbožnikų užsimojimo daroma visokių spė
liojimų. Visų pirma puola akysna atkakli bedievių 
drąsa. Anglija nėra bedieviška šalis. Kaip tik prie
šingai, joje pasireiškia religinis konservatizmas. 
Skelbti ten viešą bedievybę gan rizikinga. Tačiau Ru
sijos bedieviai paprastu savo atkaklumu skverbiasi 
ten su bedievybės kongresu ir mano, kad statydami 
bedievybės principą svarbiausiam pasaulio mieste, jie 
daug tuomi laimėsią. Prie to, juos įdrąsina pagarsė
jęs anglų liberalizmas dėl žodžio, spaudos ir įsitikini
mų laisvės. Tačiau čia anglų nusistatymas toli gražu 
nevienodas. Atsiranda ir griežtų opozicijos balsų. Vie
nas parliamento narys šitaip pasisakė: “Kad komu
nistai pasirinko mūsų valstybės sostinę metiniam jo- 
markui savo prieškrikščioniškai propagandai varyki, 
tai jau tikras įžeidimas mūsų tautai”. Tuo būdu ne
kviestieji svečiai nėra jau taip labai Anglijoj pagei
daujami. Ir patiems liberališkiems Anglijos protes
tantams bus nemaža nusivylimo, kai Rusijos bezbož
nikai, užuot rimtų argumentų, pasirodys su savo šlyk
ščia gatvine prieš religiją propaganda.

Dar vienu atžvilgiu bezbožnikai gali prakišti: 
kongrese paaiškės, kad komunizmas visų pirma sie
kia sugriauti religiją, o ekonominė santvarka tai tik 
antraeilinis jo tikslas. Iki šiol komunistai stengėsi i- 
rodyti, kad jie nori pagerinti biednuomenės būklę. Ka
dangi religiją stoja už privatinę nuosavybę, tai ji pa
reina komunizmui Į kelią, ir todėl religija reikia su
varžyti. šiaip jau, religijos praktikavimas esąs lais
vas. Komunistai dar su pasididžiavimu pabrėžia, kad 
jų naujoji konstituciją būk tai suteikia pilną tikeji- « • ? . 1 * 1 • V 4 f e * > • X ♦ “ « • 1 • -

SKAITYTOJI) PASTABOSvisai uestebėtiųa, kad 
šiandieną, kacfaAPijus Xi 
deda visas pastangas su
taikinti tautas, blogos va
lios žmonės skleidžia ne
teisybes, *' sakydami,' kad 
Popiežius nesustabdo ka- 
ro.

PIJAUS XI BALSAS
Katalikai ir visi geros 

valios žmonės bedievių 
kląstas žino: jie dėkoja 
Viešpačiui Dievui, kad 
Šiais pasaulio perversmo 
laikais, davė Bažnyčiai 
šventą, išmintingą ir drą
sų Vadą, Popiežių Pijų XI. 
Jis. kaip ir Dieviškasis 
Mokytojas, yra ženklas 
puolimui ir atsikėlimui. 
Kaip Pariziejai neapkentė 
Jėzaus Kristaus už jų blo
gų darbų pasmerkimą, 
taip šiandieną bedieviai 
neapkenčia Jo Vietininko 
Popiežiaus. Bet ar jis erš
kėčiais apvainikuotas, ar 
garbe apsuptas, jo balsas 
girdžiasi visame pasauly, 
kuris nuolatiniai ir drą
siai gina žmonių laisvę ir 
teises. Šmeižkite, jei nori
te, bet jūs negalite jo ne
pripažinti. Kada pasaulis 
graibstosi tamsybėse iš 
Vatikano skamba aiškūs, 
širdingi žodžiai, rodą ke
lią į taiką ir ramybę. T.

rykštę. Kiek vėliau jis vęl 
kreipėsi į valstybių vadus, 
prašydamas', kad nors šv. 
Kalėdų metu nustotu ka
riavę. Bet, kaip ir šian
dieną, Popiežiaus niekas 
nepaklausė.

Už metų laiko Benedik
tas XV vėl išleido raštą 
pasauliui: “Vardan Dan
giškojo mūsų Tėvo, var
dan švenčiausiojo Jėzaus 
Kraujo, pralieto dėl žmo
nių išganymo, mes įsako
me jums, tautų vadams, 
užbaigti tas kruvinas žu
dynes. Juk tai brolių 
kraujas visur yra lieja
mas. Gražiausios Europos 
dalys yra sunaikintos ir 
lavonais nuklotos. Jūs, ku
rie prieš Dievą esate atsa
kingi už taiką ir karą,’ 
klausykite tėviško Popie- Į 
žiaus maldavimo, nes yra 
Kristaus vietininkas že
mėje, o prieš Jėzų Kristų 
jūs turėsite duoti apyskai
tą”.

Ir kada taip verkiančia 
širdimi Benediktas “XV 
šaukė pasaulį prie taikos,; 
bedieviai išleido knygu
tę užvardintą: “Benędik-j 
tas XV Tyli”, kurioje jie 
apkaltina Popiežių, kad 
baisiojo karo metu jis tyli 
ir karo nesustabdo. Taigi

Kaip matome praktiko
je socialistų, komunistų ir 
liberalų tautininkų veiki
mas eina ta pačia vaga. 
Tik liberalai tautininkai 
iš palengvo, bet intensy
viai <įirba antį - katalikiš
ką darbą. Todėl nėra abe
jonės, kad Lietuvoje pasi
kartos Muravjovo laikai.

Lietuvos liaudis suspau
sta ir neturi tikrų žinių, 
nes cenzūra yra taip grie
žta, kad pralenkia ir ca
rišką. Tik gal dar nepasi
vijo bolševikiškos.

Ar ne laikas imtis prie
monių ir ištiest dešinę 
mūsų broliams Lietuvoje? 
Spauda mes jų nepasiek
sime, nes cenzūra mūsų 
laikraščių, kurie rašo ne- 
palankįai tautininkams 
liberalams, neįsileidžia. 
Taigi ar nebūtų gerai pa
daryti trumpąs ištraukas 
iš laikraščių, kurie rašo a- 
pie Lietuvos tautininkų 
veiklą prieš katalikus ir 
tas ištraukąs siųsti laiš
kais? 0 gal būtų galima 
siųsti ir iškarpas iš laik
raščių?

Turime daryti kokią 
nors išeitį ir padėti Lietu
vos katalikams apginti jų 
teises.

Laisvės Mylėtojas.

kia karus, jie iš neapykan
tos jį šmeižia.

PIJUS XI PASMERKĖ 
KARĄ

Kada, 1935 m. jau buvo 
girdėti, kad Italija ren
giasi į karą su Abisynija, 
Jo Šventenybė Pijus XI, 
gruodžio 24 d. 1935 m. su
sirinkusiems Kardinolams 
kalbėjo: “Mes girdime pa
sakymą, jei nori taikos, 
rengkis prie karo”. O, kad 
būtų tai galima tikėti. Mes 
norėtumėm tai tikėti, nes 
būtų labai baisu, jei prie
šingai įvyktų. Mes taiką 
laiminame. Mes taikos no
rime. Mes už taiką mel
džiamės. Tačiau, jei būtų 
asmenys, kurie nori ne

“Kodėl, kada nekaltų 
žmonių kraujas liejas, Po
piežius tyli?” Tais mela
gingais šūkiais bedieviai 
mano atitraukti Katalikus 
nuo Bažnyčios. Jiems kal
bėti neteisybes yra pri
prasta. Jie gerai žino, kad 
Popiežius netyli, ir jie gir
di jo balsą, nes Petro bal
sas girdžiamas visame pa
sauly, tik iš neapykantos 
Kristaus Vietininkui jie 
skleidžia melagingas pa
skalas. Visus, kurie pa
neigia žmonių laisvę ir 
teises, Popiežius drąsiai 
pasmerkia; jo žodžiai 
skaudžiai paliečia ir be
dievius ir jie norėtų, kad 
jis tylėtų, bet jis, neatsi
žvelgdamas į asmenis, 
drąsiai pasmerkia blogą ir taikos, bet karo, tada mū- 
ragina žmones prie ramy- sų pareiga yra kalbėti ki
bęs ir taikos. ta maldą ir sakyti Mūsų

POPIEŽIUS IK TAIKA Ss' “kuriojkarS
Kalbėdamas į pasaulio džiaugiasi”.

Katalikes slauges, rugp. 
27 d. 1935 m. Popiežius Pi
jus XI sakė: “Paties ka
ro ir jo baisenybių prisi
minimas mus sudrebina. 
Gal niekas karo baiseny- 
bių taip gerai _ ir nežmo,‘įūtu“taika ir ram'bė 
Kaip jus slauges. Mes tiki- va!s,vbiu vadai jonurody. 

mų nepriima.
BENEDIKTAS XV IR 

KARAS
i Kai šiandieną bedieviai 
skleidžia melus apie Pijų 
XI. taip didžiojo karo me
tu jie darė apie Benediktą 
XV. Ir tada laikraščiai 
skelbė: “Popiežius tyli. 
Šv. Petro bažnyčios var
pai skambėjo Italų kariuo
menės pagarbai”. Tai bu
vo bedievių prasimany
mas. Mat jie nedasiprotė- 
ja, kad Katalikai tokiems 
melams negali tikėti, nes 
jie žino, kad Bažnyčios į- 
statai draudžia bažnyčių 
varpais skambinti pasau
liniams dalykams.

Kas atsimena 1914 m., 
tas žino, kaip nuo pat pra
džios Popiežius Benedik
tas XV nenuilstančiai dar
bavosi užbaigimui pasau
linio karo. Šįmet Ameri
kos prezidentas Chicago, 
III. pasakė kalbą apie ka
ro baisenybes ir taikos 
reikalą. Bedievių laikraš
čiai tą jo kalbą “verba- 
tim” persispausdino, neži
nodami, arba užtylėdami, 
kad-dalys tos kalbos yra 
paimtos iš Popiežiaus Be
nedikto XV raštų, išleistų 
20 metų atgal.

PRAŠĖ KARA UŽ
BAIGTI

Benediktas XV užėmė 
šv. Petro sostą lapk. 3 d. 
1914 m., pačioje pasauli
nio karo pradžioje. Pen
kios dienos vėliau jis iš
leido atsišaukimą į pasau
lį, prašydamas tautų vadų 
“dėl žmonijos gerovės už
miršti savo asmeninius 
nesutikimus ir Užbaigti 
baisų kąrą”. Viso gi pa
saulio katalikams Popie
žius įsakė melstis, kad 

‘Dievas sulaikytų bausmes

v •

v •

Popiežius Pijus XI tei
singai tat gali savo šmei
žikams sakyti: “Kas turi 
ausis klausyti, teklauso”. 
Šv. Tėvas visa daro, kas 
yra galima, kad pasauly 
būtų taika ir ramybė, bet

mes ir meldžiamės, kad 
bus surastas kitokis bū
das tautų ginčus išspręsti,! 
o ne baisiu karu, kuris grę 
šia visam- pasauliui”.

Daug kartų kitais atve
jais z Jo Šventenybė pa
smerkė karą ir įspėjo val
stybių vadus, kad dėtų vi
sas pastangas tarptauti
nius klausimus išrįšti tai
kos būdu. Gi prie kiekvie
nos progos pasaulio ka
talikus ragina melstis, 
kad Dievas iš Savo gailes
tingumo atitolintų karo 
baisenybes. Tik keletą die
nų atgal, kalbėdamas į 
Eucharistinį kongresą, 
Tripolį, Italijoje, Popie
žius pasakė: “Melskitės, 
kad visame pasauly įvyk
tų laukiamoji taika”. Bet 
ar valstybių vadai jo klau
so, ar ieško taikos būdu 
ginčus užbaigti? Ar be
dieviai, komunistai, kurie 
šaukia, kad Popiežius ty
li, jo balso klauso? įrody
mai yra neužginčijami, 
kad Rusijos komunistai 
pradėjo karą Ispanijoje. 
Jų pačiu laikraštis Izves- 
tia, spalių 20 ir 22 d. 1934 
m. rašė: “Ispanijos nami
nis karas yra kova už so
vietų galybę ir sovietai 
karui vadovauja”. Ir kad 
Ispanijos revoliucija 1934 
m. komunistams nepavy
ko, tai komunistas Ercoli 
pasakė: “kad Ispanijoje 
komunistai nėra užtekti
nai išlavinti Markso įr 
Engelso moksle sudaryti 
revoliucijas”. Komunistų 
partija, lapk. 5, 1934 m 
pareiškė: 
nėra 
būdu
(Int. Press Corr. lapk. 5, 
1934 m.). Komunistai kur 
tik galėdami sukelia revo
liucijas ir karus, ir ka
dangi Popiežius pasmer-

“Proletariatui 
priemonių taikos 
įsigauti galybę0.
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BIJOJO DIEVO RŪSTIN
TOJO

Rašo T.
buvau miręs ir tu palaido
jai mane”.

Ir dabar mirštantis žmo
gus atsiminė, kad gyveni
me jis daug gerų darbų 

ir kad tie,

Sykį šv. Jonas Efezos 
mieste nuėjo į vienus na
mus pasikalbėti. Ir jam buvo padaręs, 
ten esant atėjo; visiems ži- kuriuos jis pirmiau sušel- 
nomas bedievis. ŠV? Jonas pė, dabar danguje mel

džiasi už jį. Jis žiūri, dan- 
rodos, atsidarė ir 

kad Dievo bausmė j Viešpats Jėzus jam sako: 
.4-.. ------ ; ■ “Ką tu padarei vienam iš

Mano mažiausių brolių, 
Man padarei. Ateik į lai
mės vietą, kurią Aš tau 
prirengiau”.

Žmogus mirė, o jo sielą 
septyni angelai nunešė į 
dangų.

jį pamatęs tarė:
“Aš turiu eiti iš čia, nes gus, 

bijau, T 
nepaliestų šitų namų į ku
riuos tas Dievo rustinto- 
jas atėjo”.

SEPTYNI ANGELAI 
PRIE MIRŠTANČIOJO
Sykį vienas žmogus gu-

Įėjo šalę kelio. Jis pasikel-, 
ti nebegalėjo; jautė, kad! 
mirtis jau žiūri jam į a-Į 
kis. Nėra kas jam čia pa
dėtų, kas suramintų, kas' 
kunigą pašauktų. Silpnu'

KODĖL NEPADĖKOTI
DIEVUI

“NEGYVASIS RUOŽAS” 
ADMINISTRACIJOS 

UNIJOJE

saulis, dar nepilnai apsipažinęs su komunistu klasto
mis, ne tai tiki ne tai abejoja, kad gali būti ir kiek 
tiesos, jog komunistai nepersekioja religijos. Gi Lon
dono kongrese visiems abejojantiems bus aišku, kad 
komunizmas visų pirma siekia žmoniją sųbedievinti 
ir tuomi pasalinti tikėjimą kaipo stąinbiąusą kliūtį 
proletariato diktatūrai. Anglai turės progos pamaty
ti, kad rusų komunistai prasti ekonomikai, bet aršūs
siauri bedieviai, priešingi religijai ir demokratizmui, 

trio laisvę. Sovietų piliečiai negali atsistebėti, kaip Įprastas bus komunizmui laimėjimas nuo tokio išsi- 
žmonės gali tikėti tokiai melagystei, bet platusis pa- įgarsinimo • • K.

___ r________ _____ Vienas jaunikaitis man 
balsu jis sau vienas kalbė-' papasakojo, kas, jo gyve- 
jo: “Dievas pažadėjo ne- nimą permainė. Jis sakė: 
apleisti tų, kurie Jam pa-/‘Aš, kaip ir kiti jaunieji, 
sitiki”._________________i norėjau pasaulio linksmy-

Sunku jam buvo vienam bėmis pasidžiaugti. Bet 
mirti. Jis pradėjo melstis, sykį aš knygoje užėjau 
bet mintis vėl painiojosi, tuos sakinius: “Yra žmo- 
kad gal Dievas jį apleido,' nių, kurie murma, kam 
kad taip vienam priseina (Dievas prie rožių pridėjęs 
mirti. Tačiau, pažadinęs dyglius. Bet kodėl nepadė- 
širdyje gailestį, jis dar koti Dievui, 
karščiau pradėjo melstis, dyglių pridėjo rožes? 
Ir štai, jis mato, kad prie _
jo atsirado septyni ange- jau mąstyti, kad gyveni- 
lai.

“Ko jūs čia Dievo ange
lai atėjote?” nustebęs 
klausė žmogus.

Pirmasis tarė: “Aš bu
vau, alkanas ir tu mane 
pavalgydinai”.

Antrasis tarė: “Aš bu
vau ištroškęs ir tu mane vietoje mėlynai žydinčias 
pagirdei”. oT'o’/,siQ"-

Trečiasis tarp: “Aš bu-gė jų gražumu irpasilęn- 
vau nuogas ir tu mane ap- ’ ‘ ~~ ~ ~ 1 *
dengei”.

Ketvirtasis tarė: “Aš 
buvau pakeleivis ir tu ma
ne priėmei”.

Pęnfctąsią ^rė: “Aš bu
vau kalejjme Į r tų aplan
kei maiįe”.

šeštasis tąre: “Aš buvau 
ir tg aplankąyna-

eiiur
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kad Jis prie

“Tai paskaitęs aš pradė-

mas turėtų būti dėkojimas 
Dieyui už Jo gerybes”.

NEUŽMIRŠK JO GERY
BIŲ

Vieną kartą keleivis pa
klydo miške. Bevaikščio- 
damas jis rado vienoje

----------*--------—-.1.—. ...

gėles. Jis labai ąpsfdžiau-
V. * . w • V ''*$

Kiek okupuotos Lietu
vos gyventojai yra patyrę 
iš lenkų priespaudos ir 
skriaudų, šiandien visiems 
gerai žinoma. Paskuti
niuoju laiku okupantai 
dar Įąbiąu pradėjo siausti 
ir vfšiškai’ nesiskaityti su 
pademarklinijo gyventojų 
teisėmis. Dabar jie sugal
vojo įvesti dar vieną nepa
prastą dalyką — negyvą 
ruožą. Tai greičiau bus 
ne negyvas, bet mirties 
ruožas. Tokį ruožą lenkai 
ateityje yra nusistatę pra
vesti visu pademarkliniiu. 
Dabar toks mirties ruožas 
pradėtas vesti 6 km. pa- 
demarkl. ilgyje. Ruožas 
bus 15 metrų pločio, (kai 
kur dar platesnis). Visi to 
ruožo paliestieji medžiai 
dabar pradėti kirsti. Taip 
pat iš to ruožo bus paša
lintos ir visos sodybos. 
Iš gyventojų į šį ruožą 
nieks negalės įkelti kojos. 
Tie, kurių žemės ir turtas, 
bus tame ruože, turės visa 
perkelti. Ruožą ‘tvarkyti’ 
pradėjo lenkų pasienio 
kariuomenės sargybos.

Daugumas tos vietos gy
ventojų yra mažažemiai, 
gyvena nepasiturinčiai, 
tad toks okupantų pasikė
sinimas į šių vargšų že
mes dar labiau juos į- 
stums i skurdą ir vargą.

Tsb.

v •

melagystei, bet platusis pa- įgarsinimo Septintasis tarči "Aš

kęs gėrėjosi jų kvapo ma
lonumu. Bet jis labai nu
stebo, kada jos pradėjo į 
jį kalbėti.

“Jei tu mus nuskinsi ir 
neši per mišką, mes tau 
parodysime, kur yra daug 
turtų ir gerybių”, kalbėjo 
gėlės.

Keleivis tuojau išrovė 
jas ir spausdamas rankoje 
prie krūtinės ė jo per miš-

ką, kur tos gėlės jam lie
pė. Priėjęs prie didėles uo
los sustojo, bet, staiga, 
uola persiskyrė ir jis pa
mate, kad viduje yfa pri
krauta žibančio aukso ir 
visokių gerybių, juodu
mo apimtas jis šoko į uo
los vidų, o gėles numetė 
ant žemės. Ir tuojau tuo 
tarpu uola vėl užsidarė, o 
jis nebeturėjo gėlių, kad 
jam atidarytų uolą ir jį 
išleistų. Dabar jis supra
to, kad tai bausmę už jo 
nedėkingumą. Celes atye- 
dė jį prie turtą iį gerybių, 
p jis jas numėtė ir užmir
šo’. ■ "



Antradienis, Lapkričio 23, 193*?

Kunigas Ignas Albavičius
■ w \ ’ "r

Kunigas Ignas Alba vi- lūs ėjo pas savo dėdę No- Layiėius minėtame univer- 
čius savo nuveiktais dar- vorosijske, Rusijoje. 1907 sitete, Romoje, įsigilino į 

' • metais, iš Rusijos sugrįžęs filosofijos , studijas; ir 
Bažnyčios naudai nusipel- į Lietuvą, Ignas įstojo į 1914 metais su atslzymėji- 
nė būti pagerbtas; ir Lie- Seinų Kunigų Seminariją, baigęs filosofijos fa-

' kurią su pagyrimais bai- hultetą, atvyko i Jungti- 
gė 1912 metais; tais pa- ™‘
čiais meteis įšventintas zit^- gilėjui

garbingo tėvynainio ir di- diakonu jis išvyko į Romą pasaulintapi karui. kum 
deliai nusipelnusio Jubilie- atsiduoti tolimesriioms ?a3 Albavičius bu-
jato nasjais nuopelnais. studijoms ir įstojo į Gre- vo paverstas pasilikti A-

Kunigas Ipiąs Albavi- gorįjonųmo ŪniVersitetą. menkoje.
čius gimė Lazdijuose, Lie- Gruodžio 2Q dieną, 1912 Kunigas Ignas Ąlbavi- 
tuvoje, liepos 31 dieną, metais, speciale Šventojo čius, atvykęs į Chicago,
1890 metais. Jo tėvas -Juo- Tėvo disoensa, nes vos tu- 111. pas gerb. kunigą deko-

>, kaipo 
_____ _ —— darbavosi

kunigu. Šventosios kuni- šv. Jurgio parapijoje iki

bais Tėvynės gerovei ir 
Bažnyčios naudai nusipel-

tuva ir mūsų katalikiško
ji išeiviją šiandien di: 
džiuojasį prakilnaus vado, 
garbingo tėvynainio ir di-

A

studijas; ir

nes Valstybes trumpai yi- 
! Tačiau, prašjdėjus

A

5 •DARBININKAS
o-oi įr gauti iš
ganingų -patarimų.: Ir jį, 

““ kaip senieji, taip ir jauni
mas, be galo mylėjo ir 
gerbė.

Kovo 4 dieną, 1918 me
tais, Jo Eminencija Jurgis 
Kardinolas Mundclein ku
nigą Ieną Albayičių pa
skyrė Dievo Apvaizdos pa
rapijos klebonu, kur iki 
šiol garbingai tebeklebo- 
nauja. Čia lietuviai katali- 

, kai nuo pat jų parapijos 
•įkūrimo buvo daug nuken
tėję praeityje iš dvasinio 
atžvilgio. Ir reikėjo uo
laus darbo ir nenuilstan
čiai darbuotis, kad atgai
vinti parapiją ir ją atsta
tyti tvirtais pagrindais. 
Kuomet kunigas Ignas Al
bavičius atvyko i Dievo 
Apvaizdos parapiją klebo
nauti, jis itempė visą sa
vo energiją apvaizdiečių 
dvasiškam ir tautiniam 
gerbūviui. Jis pavyzdingu 

& gyvenimu ir nuoširdžiu 
| pasiaukojimu atsidavė lie- 
li tuviams katalikams, ir jie 

pamatė, kad pati Dievo 
| Apvaizda jiems siuntė to- 

kį sielų ganytoją, kok’s 
f jiems buvo reikalingas. Ir 
| naujo dvasiškojo ganyto- 
£ jo vadovybėje, jie susitel- 
4 kė iš vieno darbuotis Lie- 

tuvos gerovei ir Bažnyčios 
£ naudai.
I Klebonaujant kunigui 
f Ignui Albavičiui, Dievo 
f'į Apvaizdos parapija plito 
i l ir augo. DievVi laiminant 

ir geriems žmonėms nade- 
$ dant, dabartinis Jubilieja- 
| tas 1926 — 1927 metais 
| pastatė naują mūrinę baž- 
Ž nycią. Nūngi, dabartinė 

Dievo Apvaizdos bažnyčia 
£ yra ruiminga ir viena iš 
f’dailiausiu lietuviu bažny- 

čių mūsų išeivijoje. Ir ga
lima neabejotinai tarti, 
kad kitose parapijose ne
rasi lietuvių katalikų or
ganizacijų ir draugijų to
kioje tarpusavioje vieny- 
bėie gyvuojant, kaip Die
vo Apvaizdos parapijoje, 
dėka kunigo Igno Albavi- 
čiaus nuopelningai vado
vybei.

Kunigas Ignas Albavi
čius išganingai darbavosi 
ne vien tik savo parapijo
je, bet jam rūpėjo ir visa 
mūsų tauta. Kuomet tė- 

g vynainių darbuotasi dėl 
$ Lietuvos Nepriklausomy- 

bes gavimo, mes jį mato
me pirmose eilėse tų kil
nių darbuotojų, kurie ne 
vien darbu triūsė laisvę 
išgauti Lietuvai, bet ir pi
niginiai rėmė visa tai. 
kas padėtų Tėvynei tapti 
suverėniška valstybe. Dėl 
to. jis energingai darbuo
jasi ir duosni.ai aukoja 
Tautos Fondui ir kitoms 
tolygioms organizacijoms, 
kurių tikslas buvo gelbėti 
nukentėjusiems nuo Di
džiojo Karo lietuviams ar
ba išgauti laisvę Lietuvai. 
Tuo atžvilgiu su kitais tė
vynainiais jis vyksta net 
į Washingtoną. kad iš ga
lingos Jungtinių Valsty
bių valdžios laimėti Lietu
vai malonaus pritarimo, 
kad ta valdžia padėtų Lie
tuvai kovoje prieš nevido
nus priešus, ir kad ji Lie
tuvą pripažintų de jure.

Mes ji taip pat matome 
priešakyje mūsų išeivijos 
lietuvių organizacijose, į 
kurias jis įdėjo savo ener
giją ir jėgas, uoliai rėmė 
ir duosniai šelpė jų kil
nias pastangas ir gražius 

į užsimojimus. Taip pat jis 
šelpė visas lietuvių vie
nuolijas ir moKslo įstai
gas. Mes jo nuopelnų ma
tome Tautos Fonde, Tau-

r
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Pabandyk Butelį

za s Albavičius ir motina rėdąmas tik 22 metus ir 1 ną M. Kriaučiūną 
Zofija Mąciunskaitė buvo mėnesius tapo įšventintas vikaras uoliai d;

* ........... kunigu. Šventosios kuni- šv. J
gystės sakramentą Ignui 1918 metų. Ir parapijonys 
Albavičiui suteikė Jo E- be galo džiaugėsi turėda- 
minencija kardinolas Res- mi savo tarpe nepaprastą 
pighi šv. Jono Laterano šviesuolį ir plačių oaziūrų 
bazilikoje, Romoje. jauna kunigą, kuri galėjo

Tapęs kunigu. Ignas Ąl- visada pamatyti, bičiulin-

pavyzdingi katalikai ir 
savo suriui Ignui davė tik
rai krikščioniškąjį išauk
lėjimą. Ir pats Ignas buvo 
labai gabus moksle. Pradi
nę mokyklą baigė Lazdi
juose. Gimnazijos moks-

fhrougho'jt the 
the Artiat in Yowr Home.

Most revolutionary inven- 
tion aince the dynamic 
speaker. Acouatical 
chamber blends and 
equal:zes voice and in- 
inatrument tones and 
"balances’' reception 
rocm. Virtually Re-creates

Other New EMERSON
Feafurės

1. Emerson Micro-Selec+or brings 
in More American and Foreign 
Stoftons.

2. Large GEMLOID Dials make 
tuning easy.

3. Automafic Volume Control and 
Tone Control give better 
reception.

4. Handsome Styling. Hand-rubbed 
cabinėts.

5. There are Emerson sets for 
every purpose and every purse.

EMERSON Model R->67
5-Tube AC Suporheferodyne. American 
Broadcasts, All Police Banda. Amateur 
and Aeroplane Stations.

EMERSON 
Model R-156 

S-Tube AC Superiieterodyne 
»e+ <ith all advance fea+uret. 
American Broadcasfs, All 
Police Banda. Amateur and 
Aeroplano Stationa.

I

EMERSON 
Mo4<l 9-157 

AC-DC—play» •v»rywh«re. 
Amtricin BroadcaiH and 
PoKca i»lh. Modom Baka- 
lit« eabinat with many M* 
fMhirM. /' ’

LARGfST RETAILFRSNEIV ENGLAND'S

ALE
V alg'ant Thanksgiving

Pietus!

PARSIDUODA PAS VIETINIUS PARDAVĖJUS

12 ONCŲ IR PILNOSE KVORTOSE BUTELIAIS

Brewed by H AFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREVVERS SINCE 1870

................ • !
Kunigas I. Albavičius 

garbingai mini savo kuni
gystės Sidabrini Jubiliejų 
šiais metais lapkričio 25 
dieną. Todėl, visai nenuos
tabu. kad ne vien mūsų iš- Apaštališkąjį 
eivijos lietuviai tinkamai mą. O po iškilmių;

ir Bažny- 
ir Lietuvos aukšto- 
valdžios nepamiršta 

nusioelnusio ir 
dėl jo 
darbų 

ir Tėvy-

tos Taryboje, ALRK Fe-• ti ir šelpti. • 
deracijoje, ALRK Susivie-1 
nijime, Lietuvos Vyčių 
organizaci joje, ALRK 
Moterų Sąjungoje. Lietu
vių Kunigų Vienybėje, 
lietuvių spaudoje, labda
rybėje. katalikų veikimo 
apaštalavime, visuomeniš
koje dirvoje ir kūrybinėje 
srityje.

Reikia nepamiršti, kad 
Jubiliejatas kunigas Ignas 
Albavičius ilgus metus at
sidavusiai veikė ALRK 
Federacijoje ir ilgus me
tus buvo jos pirmininku; 
dabar yra tos Federacijos 
iždininku. Jis taip uat eis 
iždininko pareigas ir Lab- nūs Tėvynei ir apdovanojo daug gražių ir nuopelnin- 

ii D. L. K. Gedimino gar- gų meteliu gyventi ir iš- 
bingucju ordinu ir pakėlė’ ganingai darbuotis mūsų

• v

pagerbia jį, bet 
čios 
sios 
dideliai 
garbingo 
nuveiktų 
Bažnyčios garbei 
nes gerovei.

Štai. Lietuvos 
tinkamai Įvertino 
Igno Albavičiaus

sūnaus 
kilnių

vaizdos bažnyčioje, daly
vaujant J. E. Vyskupui W. 
O'Brien ir dvasiški jai, Ka
talikų Bažnyčia dideliai 
nusipelnusiam Jubiliejatui 
garbingai teikia ypatingą 

Palaimini- 
gų jubi

liejinių šv. mišių apeigų* 
Dievo Apvaizdos parapija 
rengia dideli pokylį - ban- 
kieta savo didžiai gerbia
mojo klebono Jubiliejato 
iškilmingam pagerbimui.

Ir iš širdies gilumos Di
džiai Garbingajam Rikijui 
ir dideliai nusipelnusiam 

Visagalio 
maldauju dar

valdžia
kunigo Jubiliejatui iš 
nuope'l- Dievulio

darių Sąjungoje, kuri Da- 
statė Šv. Kryžiaus ligoni- bingucju ordinu ir pakėlei g 
nę ir dabar rengiasi statv- i D.L.K. Gedimino ordino I išeivijos gerbūviui, Bažny- 
ti Senelių Prieglaudą. Nuo Riki jus. Ir liepos 30 die-'čios gerovei, ir Tėvynės 
pat ligoninės įkūrimo, ku- ną, % vai. vakare, Picadil-' Lietuvos naudai.
nigas Ignas Albavičius v- ]y Hotel (Roof GardenjJ K i a « <-<»» 
ra paskirtas J. E. Kardi- Lietuvos valdžia per savo • • • ( aina *

atstove gerb. Petrą Dauž-į 
verdi jo brangią ir prakil
nia krūtinę ’škilmingai 
dekoravo D.L.K. Gedemi- 
no ordinu. Gi Padėkonės 
dieną, būtent, lapkričio 25 
diena, 10 vai. ryte kuni
gas Ignas Albavičius iš
kilmingai celebruoją 25 
metu savo kunigystės Si
dabrinį Jubiliejų meniškai! 
nudailintoje Dievo Ap-’

nolo Mundeleino Egzeku- 
tyvio Komiteto nariu.

Mūsų išeivijoje, kuomet 
anglonizmas pradėjo gręs- 
ti pražūtimi lietuvybei, 
mes jį matome, kaip lietu
vybės gynėją ir apaštalą 
— ne vien žodžiu, 
darbais — dirbant, 
lietuvybė išsilaikytu 
tarptų mūsų tarpe. Dėl to 
jis atsidavusiai rūpinasi 
lietuvių spauda, ją palaiko 
ir platina lietuviu šeimo
se. Ir kuomet kitų lietuvių 
parapijų mokyklose pra
šalinta lietuvių kalba, 
vienog mes matome, kad 
jo vadovaujamoje parapi
joje Dievo Apvaizdos mo
kykla nuo pat pradžios 
tvirtai laikosi lietuvybės 
dėsniais. Be to, jo pavyz
dingoje parapijoje puikiai 
gyvuoja ir aukštesnioji 
komercinė mokykla, kur 
lietuvių kalba ir literatū
ra yra taip pat dėstoma. 
Jis, lietuvybės uolusis a- 
pašt.alas, katalikybės pra
kilnus skleidėjas, genialus 
inteligentas ir garbingas 
tėvynainis, nepamiršta ir 
mūsų moksleivijos parern-

bet ir 
kad 

ir

EDW. V. WARABOW
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Wa.shington St. 
NORtVOOI), MASS. 
TEL Norvrood 1503 
Monteilo Office: 

10 Intervale St.
TEL Brockton 2005

Kalėdinė
Ekskursija

Į LIETUVA
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

NKW YORK ..................Gruodžio 2
HAMBliRG ...........Gruodžio 9
HANSA ......................  Gruodžio 15
EUROPA .................... Gruodžio 16
Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA 
Bremeriiavcne užtikrina patogią kelionę į 
Kauną. Patogus geležinkeliu susisiekimas i& 

Hamburgo.
Iiir<»ri>i:iciji) klauskite pas vietiuj agentą flrbn

HAMBUBG-AMEBieAN LINE 
mYg mMAViLm

253 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.



N0RW00D, MASS.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas; SANBORN PJ.OCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta :

32 VVAI.NUT AVĖ. 
Tel. Norwoo<l 1020

GRABORIUS * -
•AS’VE V/.< A'.JK PATA KXA VI \1AS

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

Antradienis, Lapkričio 23, 1937
v

|KAS girdėti lietuvių 
KOLONIJOSE

^4

Šiomis dienomis vaisti
ninkas Antanas Mickūnas 
atidarė vaistinę, Washing- 

| ton St., kampas St. Geor
ge Avė. Antanas Mickū
nas yra žymus veikėjas 
parapijoje, ypač jaunimo 
tarpe. Geriausio pasiseki
mo Antanai!

LAI SKAITLINE KALBA 
• šiais metais šv. Jurgio 
lietuvių parapija mini 25 
metų gyvavimo jubiliejų. 
Parapijos jubiliejinė va
karienė įvyko spalių 31 d. 
Praėjo didžiausiu pasise
kimu. Išleista parapijos 
gyvavimo istorija. Pažy
mėtina, kad šios kolonijos 
lietuviai katalikai yra 
daug darbo atlikę bažny
tinėje ir tautinėje dirvo
je. Yra žmonių, kurie va
dinasi tautininkais, socia
listais, komunistais. .Jie 
visi yra Bažnyčios priešai, 
bet skelbiasi lietuviais ir 
Lietuvą myli ir dėl jos

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsworth St., 
VVorcester, Mass.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

I.

dirbą. Bet faktai rodo ką 
' kitą. Štai parapijos istori
joje randame skaitlines 
kiek kurie išpirko Lietu
vos Laisvės Paskolos bo- 
nų, kiek aukavo į Aukso 
ir Sidabro fondą. Leiski
me kalbėti skaitlinėms.

štai jos:
“Gruodžio mėnesi, 1919

metais,
Lietuvos 
los Eonų 
išrinkta:
Kudirka;
J. Navickas; prot. rašt
K. Akstinas; fin. rašt. 
J. Jimenienė: ižd. — 
Vcrsiackas. Bonų stoti su
darė katalikai ir sandarie- 
čiai. Bonų 
$10,500.00.
165 asmenys ir 4 draugi- ko (ūkininko) rolėje — 
jos. Iš kataliku nirko 142 Pranas Nevinskas: Onos

i

I

4

DARBININKAS 
lis), p. M. Sakalauskaitė, 
p. O. Jankienė, pp. J. ir O. 
Siauriai, K. Nadzeikai, S. 
Ulčickai, Zapėnai, Andri- 
kai, Gaidžiai ir duktė, 
Skirkevičiai, V. Paulaus
kas, ir duktė, Antanavi
čius, Krauneliai ir sūnus, 

! O. Staniulytė, V. Kohans- 
kienė, Staniuliai ir 
dukteri. V.

Stu- Malavičiutės,

Kun. Dr. A.
vo toastmasteriu. Sveiki
nimų ir linkėjimų kalbas

i

dvi 
Kohanskas, 
G. Utkiutė

Sekmadienį, lapkričio 21 
d. įvyko LDS 3 kp., 
dentu ir parapijos choro ir kiti, 
susirinkimai.—

RAI LAS SCENOJE
Tą pačią dieną (lapkr.1 pasakė kun. dr. A. Bružas.

21). vakare. parapijos 
svetainėje, Šv. Cecilijos 
(parapijos) choras, vado-

V. vaujant muzikui p. Anice
tui Štapeliui. suvaidino 
veikalą “Raulas”. Šis vei
kalas šioje kolonijoje jau, 
rodos, trečią kartą vaidi
namas, bet ir ši kartą su
sirinko beveik pilna sve- 

išpirko už tainė žmonių. Vaidintojai 
Bonus pirko buvo šie: Juozo Paulaus-

P-
9 

asmenys už $8.950 00 ir 3 jo žmonos — Sofija. Navi- 
drautrijos už $200.00. Viso kaitė;
katalikai pirko už $9,1501 Valentinas Balutis: Raulo
00. Iš sandariečiu bonu (samdininko)

i pirko 23 asmenys i 
>SI,350.00. Lietuvos aukso įnaitės) — Alena Jasony- 
ir sidabro fondan surinkta 
viso $235.00. Katalikai su- Valerija 
dėio $220.00, sandariečiai 

į $15.00.” Taip kalba skait
linės apie patriotiškumą 
i vienų ir kitų. Lai skaity
tojas palygina, kurie, myli 
tėvynę Lietuva. Katalikai, 
kurie pastatė bažnyčią, 
svetaine ir kleboniią. visa
da gausiau aukojo ir Lie
tuvai. Taigi aišku, kad ka- dainelių. Vaidintojai 
talikai yra geresni ir nuo
širdesni patriotai lietu
viai.
via i. Čia 
mas, o tik 
faktu.

H ’A dolf as 
turįs groserne ir bučernę, 
Washmgton St., buvo su-

, sirgęs ir jam padarė ope- 
i racija galvoje. Operacija 
pavyko ir ligonis jau vaik- 
ščioia. Linkime jam iš-

I sveikti.

isusiorganizavo 
Laisvės Pasko- 
stotis Valdyba 
— pirm. — 
vice-pirm. — A.

i

J.
I
I

Jono jų sūnaus

Petras 
už Rakauskas; Paulinos (tar-

Bružas bu- 1938 Automatic Tuning

, PHILCO
W,th INCLINED CONTROL PAN E L

Į kun. J. Bucevičius, A. F. 
■ Kneižys, n. M. Sakalaus-
• kaitė, n. Staniulis, p. V. 
Kohanskienė. p. V. Pau
lauskas. p. O. Siaurienė. 
p. V. Nadzeika. S. Ulcic- 
kas ir kiti. Telegramais 
ir laiškais sveikino: kun.
S. P. Kneižis, pp. Mani- 
kai, po. Grimes, pn. Tamo
šiūnai, pp. Mončiūnai, pn.
T. Lyons. Paskiausiai kal
bėjo vakaro kaltininkai 
pp. V. ir T. Mitchell. Jie 
dėkojo visiems už sveiki
nimus, linkėjimus ir do
vanas.

Visą laiką grojo piani
no armonika p. Malavi- 
čiutė. Gabi armonistė.

Po vakarienės dalyviai 
linksminosi — šoko. Ban- 
kietas užsibaigė gražioje 
nuotaikoje.

Šis bankietas pp . Mit
chell buvo tikras surnri- 
zas. Kada jie atėjo į sve 
taine ir sužinojo, kad tf.i

i juodu pagerbti pramoga. 
! labai susijaudino ir ansi- 
verkė. Tai buvo džiaugs
mo ašaros.

Vyriausiu bankieto šei
mininku buvo p. J. Staniu
lis, artimas nn. M.itcheū 
draugas. Šeimininkėmis 
buvo pp. Staniulienė. An- 
drikaitienė, Skirkevičienė. 
Kohanskienė. Daug pagel
bėjo p. O. Siaurienė.

Bankieto dalyviai buvo 
iš Nashua, Boston.
būry. Norwood, Dorches
ter. Lowell.

Viena iš Dalyvių

I

tė: Rožės (tarnaitės) — 
Rakausk i e n ė; 

Barboros (žinių rinkėjos) 
— Angelė Smelstoriutė; 
Magdės (žinių rinkėjos); 
Angelė Okulevičiutė. Kai-j 
mo jaunimas (vaikinai ir, 
merginos) — Šv. Cecilijos 
visas choras. Choras ir so
listai sudainavo keholika 
srražiu lietuviškų liaudies 

1 savo

Į

nėra nasi^vri- 
pažymėjimas

Kavaliauskas,
į

Thanksgiving Specials 
LIKIARIAI

VYNAI
TROCADERO didelis butelis 
LA CORONA kvorta 
LADY STUART kvorta 
THREE MONKS kvorta 
OLD MONASTERY kvorta

LA CORONA
Gal............. $1.35c
»/« Gal........... 75c

35c
50c
65c
79c

1.00
LADY STUART

Galionas $1.65
Vi Gal. .:........85c.

roles gerai atliko.

MISI-JOS
Šv. Jurgio par. šv. misi

jos prasidės gruodžio 6 d. 
ir baigsis gruodžio 12 d. 
Lai pasinaudoja visi lietu
viai Dievo malonėmis. 
Gausiai ateikime išklausy
ti misijonieriaus pamoks
lų.

v •

v •

I

Rox-

i Inclined

sQWr
★

Foreign

s* Nęalnut^aD -»

šeštadieni, lapkričio 20 
d. iš šios kolonijos dalyva
vo gausus būrys žmonių, 
ypač jaunimo Darbininko 
metiniame baliuje, Cam
bridge.

Lapkričio 30 d., vakare, 
i vyks Moterų Sąjungos 
kuopos vakarėlis. CSN.

!

DEGTINE |
N ARRAGANSETT galionas .......................... $3.95 !!
GOLD RIBBON 90 proof 1 metų, gal. $4.25 I!
GOLD RIBBONN 90 proof 1 m. puse gal.... $2.25 ' i
GARRISON 90 proof stright.......................... $1.09 ;;
GOLD RIBBON 90 proof įsendinta kv......... $1.19 ; [
WINNER 1 m. senumo 100 proof kv................$1.25 ) I
FAIRWAY 90 proof stright 2 m. senumo kv. $1.39 I!
HIRAM WALKER 1 m. senumo kv................ $1.39 <
G & W 1 m. senumo kvorta....................... $1.39 ;;
OLD HICKORY 90 proof ruginė 2 m. šen......$1.59 ;
ALAUS Keisas (tik alus) ........................... $1.75 !

Sullivan’s Liquor Store;
259 W. BROADWAY TEL. ŠOU 9772 ;

UŽ PRISTATYMĄ NEREIKIA MOKĖTI

♦ . ' r x ž

WESTFIELO. MASS.

NASHUA, N. H.
PAGERBĖ JITBILIEJA- 

TUS 
šeštadienį, lapkričio 13 

d., giminės ir draugai su
ruošė šaunų bankietą pa
gerbti pp. Vincą ir Teklę 
Mitchell’us, jų 10 metų ve
dybinio gyvenimo sukak
tuvių proga. (P-nai Mit- 
chell apsivedė lapkričio 
27 d.. 1927 m
Moterystės 
suteikė p. 
chell’ienės brolis kun. S. 
P. Kneižis). Bankietą su
ruošė ankščiau, kad pada
ryti surprizą jubiliejatam. 
Tame bankiete dalyvavo! 
šie: Kleb. kun. Dr. A. 
Bružas, kun. J. Bucevi- 
čius, p. A. F. Kneižys su 
žmona (p. Antanas yrą p. 
Teklės Mitchell’ienės bro-

., kuriem 
Sakramentą 

Teklės Mit-

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINIUS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S 
20 Trombui! St. 
Worcėster, Mass.

nes jie turi Ubai' gražų toną^uri gražtaDi^įzdąk?tOmi V^ni geriausių’ 
gauti oro bangomis įvairius programi^ I SU jaiS gallma Pa"

kitę PHILCO Radio ir persitikrinkite, kad ji
. Kas turite seną radio už ji duodame gera kainą

Taigi, pasinaudokite proga, įsigykite moderniški ausi 
me lengvais įsmkoejimais.

ir su jais galima pa- 

į mūsų krautuvę ir pamaty- 
jie yra vieni geriausių.

mamomis į naują, 
radio. Mes duoda-

• v

Tas Puikus Radio Tik Už $H4S0
Šio mėnesio 14. 15 ir 16 

dienomis šv. Kazimiero 
par. bažnyčioj įvyko 40 
vai. atlaidai. Visus alto
rius, ypatingai didįjį puo
šė gražiausiai gėlių bukie
tai. Švenčiausiam pagarbą 
atiduoti visas dienas lan
kėsi žmonės gausingai. 
Svečių kunigų matėsi iš 
arti ir iš toli. Kun. J. Ja
kaitis, Marijonų Provinci
jolas, sekmadienį per vi
sas 
lūs; 
kas 
kas
Lietuvos; pirmadienio ry
tą — kun. Kripas; vakare 
— kun. Strimaitis; antra
dienio ryte 
tis; vakare — kun. Orvy
das. Svečių kunigų tarpe 
matėsi kunigai: Petraitis. 
Vasys. Starkus, Bakanas 
ir Bublys.

Atlaidai baigėsi 
minga procesija.

mišias sakė namoks- 
vakare pamokslinin- 

buvo kun. Kružinaus- 
nesenai atvykęs iš

kun. Jurai-

iškil-

I

I

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

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

v 
t

Y
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Y
Y
Y
Y
Y
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Y
Y
Y„ y

prie Tretininkų ir Šv. O- sieur Candide Rochefort. | kurie gausiai lankėsi ir

Šv.

MIRĖ
Jarušas Juozas mirė no 

sunkios, bet trumpos li
gos. Iškilmingai palaido
tas su bažnyčios apeigo
mis Šv. Marijos kapinėse..

Kazimiero draugija,
kaipo savo narį, iškilmin
gai palydėjo į amžiną po
ilsio vietą.

Simonavičienė Konstan
cija mirė po sunkios ir il
gos ligos, kuri išgulėjo lo
voj net 13 metų, priklausė

nos draugijos, kuri iškil- Jisai sveikino visus lietu 
mingai su bažnyčios apei- vius ir prižadėjo išvien su 
gomis palaidota sale savo jais darbuotis ir visame 
vyro šv. Marijos kapinėse, kame jiems pasitarnauti.

Širdingai ačiū visiems, 
kurie laike bazaro taip 

j širdingai ir maloniai pasi
tarnavo.

I

Čia noriu priminti, kad 
tie patys asmenys per iš
tisas tris savaites su to
kiu ūpu dirbo ir tai be at
lyginimo. Taigi jie yra už
sitarnavę padėkos ir pa
gyrimo už jųjų nenuils
tanti trūsą ir pasišventi
mą.

Ačiū visiems lietuviams,

v •

nesigailėjo aukų.
Exelsior

GREENFIELD, MASS.
MONTREAL, CANADA
Po trijų savaičių pasi

darbavimo Šv. Kazimiero 
para p. užbaigė savo sėk
mingą bazarą.

Lapkr. 13-tą, laike baza- 
ro turėjome gražų, pran
cūziškų dainų programą, 
kurį išpildė p-lės Gabrielle 
ir Cicile Bergeron, taipgi 
ponia Dubuc.

P-nia Dubuc yra žymi 
artistė, kuri kadaise daly
vavo Metropolitan Operoj.

Šios artistės užsitarna
vo daug aplodismentų, y- 
pač ponia Dubuc, kuri ža- 
vėte žavėjo publiką, savo 
gražiu lavintu soprano 
balsu.

Tą vakarą atsilankė irgi 
miesto kandidatas: Mon-

I
I

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

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

Worcester, Maa.
275 Main St WoMar, Maaa

■ ■ - ■ 1,1.. ................................. -

ŠV. ONOS DRAUGIJOS 
VAKARAS

Lapkričio 13 d. įvyko 
šv. Onos draugijos teat
ras ir šokiai. Teatras pui
kiai pavyko, bet apgailes
taujama, kad buvo blogas 
oras ir mažai publikos at
silankė. Bet manoma tą 
veikalą suvaidinti antrą 
kartą. Gal bus geresnės 
pasekmės. A. Dėdinas.

Šv. K. K. draugija ren
gia metinį balių ir šokius, 
Padėkonės dienoje, lapkri
čio 25 dieną, Redman salė
je. Tai yra vienintelė lietu
vių sena draugija. Stenki
mės visi dalyvauti ir pra
leisti vakarą smagiai prieš 
adventus šv. Kazimiero 
draugijos baliuje.

Draugas
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PRARASTAS KOJIS
Sakoma, kad trečdalis angelų pateko j amžiną 

ugnį, Įr tai per Lįucipięriaus prasikaltimą, t. y., per 
puikybės nuodėmę. Jų vietas užimti Dievas įkūrė ro
jų ir sutvėrė Adomą ir Ievą. Tai buvo Visagalio prieš- 
amžiūs nustatymas, "taigi, pirmųjų tėvų ainiai turėjo 
paveldėti danguje nupuolusių dvasių vietas. _

Tačiau ir šiuo atveju Dievas išbando jųdviejų pa
klusnumą, uždrausdamas jiemdviem valgyti vaisių 
nuo tūlo medžio. Islikdamu paklusnūs Dievo įsaky
mu, Adomas ir Ieva tuomi užsipeliiys amžiną garbę 
ir laimę ne tik sau patiems, bet ir jųdviejų ainiams.

Iš pradžių viskas ėjo kopuikiatisiai. Maišto turė
jo užtektinai, ir dirbti nereikėjo. Nebtivo ten nei ligų, 
nei rūpesčių, nei jokių vargų. Linksmai juodu gyveno 
laimės ir meilės aplinkybėse. Bet štai! į tą ramybės 
sodną įlindo šėtonas žalčio pavidalu.

Būdamas dar pragare, jis negalėjo užmiršti savo 
dingusios pirmykštės garbės, ir galando dantį, kaip 
čia atkeršyti Dievui už tokį blogą padėjimą. Neilgai 
turėjo laukti. Dievui pavelijant, Liucipierius turės 
progos gundyti rojaus gyventojus, kad tokiu būdu A- 
domas ir Ieva galėtų pelnyti didesnę laimę ir garbę.

Vienok gudrus buvo šėtonas. Be rimto svarstymo 
jųdviejų negundys. Todėl ilgai žiūrėjo į gražius, ne
kaltus Dievo tvarinius, stengdamasis pagadinti Jo 
rankų darbą. Silpnumą galutinai surado, kaip kad su
randa kiekvieno žmogaus piktą palinkimą. Kadangi 
per puikybę neteko šėtonas dangaus, tai tąja pačia 
priemone jis pasinaudos jųdviejų nupuolimui. „

“Kam nevalgote uždrhusto vaisiaus? Juk Dievas 
tai darė, nenorėdamas niekam su Juo lygintis. Taigi 
(patarė šėtonas), valgykite to vaisiaus, o būsite ga
lingi ir visažinantys. kaip ir patsai Dievas”.

Norėdami būti Dievui lygūs, juodu laužė Jo įsa
kymą, ir tuomi pakliuvo į šėtono spąstus. Visi žinom 
kokios yra to prasikaltimo pasėkos — vargai, rūpes
čiai, ligos, nelaimės ir mirtis.

Reiškia, per puikumą Liucipierius pateko į pra
garą; per puikybę ir pirmieji tėvai prarado rojaus 
laimę ir linksmybę. Pasinaudodamas tos nuodėmės 
žavingumu, Liucipierius suteršė tyras, kaip krikšto- 
las, Adomo ir Ievos sielas, ir tokiu būdu suardė Visa
galio planą. Bet nors žmonija liko nupuolusi, viehok 
žmonės per Dievo gailestingumą dar galėjo dangų 
laimėti. w

LIETUVIU KATALIKU
JAUNIMO ^SUVAŽIAVI

MAS-
Bristai, Conn. — Lap

kričio 14 d. įvyko Connec- 
ticut Lietuviii Katalikų 
Jaunimo organizacijos še
štas metinis seimas. Pir
mininkas Juozas Čižaus
kas vedė seimą. Maldą at
kalbėjo kun. E. Gradeckis 
iš Waterburv. Po to se
kretorius ponia C. M. Šim
kienė ir iždininkas p. Vin
cas Kripas išdavė rapor-

I tus, kurie buvo vienbalsiai 
! priimti. Taipgi išdavė ra- 
' portą p. Kazys M. Šimkus, 
atletikos pirmininkas iš į- 
vykusios 6-tos metinės 
Field Day, kuri įvyko La
ke Compounce, Bristol, 
Conn., rugsėjo 12 d. Šiais 
metais Hartfordas laimėjo 

1 trophėją, gaudami 49 
• punktus; New Haven —39 
punktus; Bristol — 35; 
Bridgeport — 13; Water~ 
burv — O. P-nas Šimkus 
savo raporte taipgi pažy
mėjo, kad šiojė pramogo
je dalyvavo du žymūs jau
nuoliai iš Norwood, Mass., 
būtent, Karolius Klimavi

čius ir Jonas Jasionis ir 
dalyvavo plaukimo prog
ramoje.

Delegatam išdalinta nau
jas laikraštuko leidinys, 
kurio redaktorium yra Jo
nas Grebliųnas iš Water- 
bury ir biznio vedėjas p. 
Vincas Klimas.

Kun. John O’Donnell, 
Šy. Juozapo (airių) par. 
(Bristol, Conn.) vikaras 
pasakė sveikinimo kalbą 
ir linkėjo visam Connecti- 
cUt lietuvių jaunimui ge
dausiu sėkmių.

Suvažiavime plačiai kal
bėta apie sudarymą Jau
nųjų Basketball Lygos ir 
Bowling Lygos, vyrų ir 
moterų. Kaip tik kuopuose 
buk išrinkti ratelių vedė
jai, tai jų vardus praneš 
p. Antanui White, Bristol, 
CoriiL, kuris paskelbs žie
mos sezono programą.

Plačiai kalbėta apie nu
pirkimą lietuviškų knygų 

j viešiems knygynams. Dr. 
fįill pavesta sudaryti gerą 
rinkinį ir nupirkti.

Marianapol’o Kolegijai 
ši organizacija nutarė pa
aukoti $100 statybai. Pini
gus pasiųsti kun. Dr. J. 
Navicko vardu.

Į valdybą išrinkti šie: 
pirm. Kazys M. Šimkus iš 

•Hartford, 1 vice-pirm. Je- 
(dvyga Stulginskaitė iš 
Waterbųry; 2 vice-pirm.
Juozas Vitkauskas iš Wa- 
tęrbury: sekr. Regina T. 
Dilionaitė iš Terryville; 

(ižd. Vincas Klimas iš Wa- 
I terbuty; atletikos pirm. 
Antanas White (?) iš Bri
stol; Dvasios Vadas kun. 
E. Gradeckis iš Waterbu-
ry.

Užbaigus visus organi- 
I zaci jos reikalus, buvęs 
J Bristol mayoras, adv. Jo
seph Dutton pasakė turi
ningą ir gražią kalbą a- 
oie Katalikiškąją Akciją. 
Tuo ir užsibaigė jaunimo 
organizacijos suvažiavi
mas. SMŠ.

NEWARK, N. J.

uai y uuo * uiu.

Kad Patenkinus Višus!

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

. ...

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.
* * •

Kartą jo paragavę — visiiomėt norėsite!

Čremo
beLden st. new BRITAIN, conn.
. ... TEL. NĖTV BRITAIN, 3700.

lapkr. 25 į. 10 vai! ryte.! MIRTINAI SUŽEIDĖ 
Visų narių yra priedermė I kričio 14_u 5 vaI 
dalyvauti. Raportens vak einant au.

tomobilius sužeidė mirti
nai Vincą Valiukevičių, 
gyv. 38 Oak St. Nugaben
tas į Genėtai ligoninę, kur 
po sunkių kančių mirė pir
madienio vakarą.

Automobilio vairuotoju 
buvo Victor W. Czanarty, 
22 m: amžiaus, gyv. 48 
Long St., Newington, Ct., 
kuris yra kaltinamas ir
paleistas uždėjus tūkstan-j 

; tį užstato.
i . . I

NEW BRITAIN, CONN.
I

VISI Į PARAPIJOS 
KONCERTĄ, 

kuris įvyks lapkričio 27-tą 
d., vakare, 354 Park- St., 
Lietuvių salėje. Rengia šv. 
Andriejaus parapijos cho
ras. Pelnas skiriamas pa
rapijos naudai. Progra
mos išpildyme dalyvaus ir 
muzikas J. Olšauskas. Poįų 
koncerto įvyks šokiai. Tai | A. a. Vincas Valiukevi- 
paskutinė pasilinksmini- čius buvo 47 metų am- 
mo proga prieš Adventus, žiaus, pragyvenęs šioj ša- 
Dalyvaukime visi, ir tuo- ly 28 metus, kilęs iš Vil
nai paremsime jaunuolių niaus krašto. Paliko dide- 
veikimą ir parapijos rei- i liame nuliūdime žmoną 
kalus. »Prancišką, tris sūnus ir

dukrelę, kurie yra visi dar 
jaunų metelių ir reikalingi 
tėvelio paramos. Palaido
tas su šv. mišiomis iš Šv. 
Andriejaus bažnyčios, šv. 
Marijos kapuose. Lai Su
tvėrėjas būna gailestingas 
jo vėlei ir mielaširdingas 
likusiems jo jauniems naš
laičiams.

Laidotuvėms rūpinosi, ir 
pašarvotas I 
niuose laidotuvių kamba
riuose, laidotuvių direkto
riaus A. P. Kartono. T.M.

TIKRAS LIETUVIS f
JOSEPH D. GAYS0N

L4VENSED VPTICIAN 

Geriausio stiliaus akiniai 
721 Main St. R<x>m 23

5 Hartford, Conn. Phone 2-6348 į buvo puoš- s

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

Šv. Petras Kanizijus.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbki t ės “Darbininke”.

Tel. 2-33S1 
Delivery

Domestic and
Imported Branda

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną lr Alų.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

PUSH A
BUTTON...

THERE’S YOUR 
STATION!

FIRST SHOWING
Thia week... 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 vvorld’s 
greatestbroadcast entertainment...Paris! London! 
South America?...50 times easier! New Sonic- 
Arc Magic Voice eliminates distortion and “boom” 
...gives you amazingly lifelike tone!

Other ekdusive extra-value features includfng 
Magic Brain, Magic Eye, give you more stations 
—greater- power— increased selectivity! See these 
stunning sets — at amazingly low prices—NOW!

TRADE IN YOUR OLD RADIO!
BIG AI.LOWANCE • EASY TERMS • FREE HOME TRIAL ARRANGED

I IŠKILMINGA PARAPI
JOS VAKARIENĖ

Šv. Trejybės lietuvių pa
rapija šį metą ruošia me
tinę kalakutų vakarienę 
prieš adventus, lapkričio 
28 d., 1937 m. Kiekvieną 
metą ruošdavo prieš už
gavėnes, bet tas laikas ne
patogus vakarienei ruošti 
iš priežasties šalčių, tai šį 
metą permainėme į pato
gesnį laiką prieš adventus.

Kviečime visus savo pa- 
!rapijonus ir kaimynus at- 
’ silankyti į mūsų parapijos 
I vakarienę ir paremti savo 
Bažnyčią, kaipo tą bran- 
giusią Motinėlę, apie kurią 
sukasi visas kolonijos gy
vumas. Kiekvienas atsi
lankęs į minėtą vakarienę 
bus patenkintas: gaus val
gių ir gėrimų ir pasiklau
sys įvairios programos, 
paruoštos ir pritaikintos 
tai dienai.

Kviesliai: Kleb. Kun.
Kelmelis, Parapijos Vaka

rienės Komisija ir 
šeimininkės.

HARTFORD, CONN.
Šv. Jonė Evang. Drau

gijos metinis balius įvyks
ta 27 d. lapkričio, parapi
jos salėje. Gros geras or
kestras. Kviečiame ne tik 
narius, bet ir visuomenę.

Svarbus Pranešimas Vi
siems Draugijos Nariams

Draugijos metinės šv. 
Mišios už mirusius narius 
bus Padėkavonės Dienoje,

f
»

OVERSEAS DUL
Foreign and short wave 
station* ar* 50 times 
easier to tune!

THERE’S EXTR4 VALTIE IN /W ALL THE WAY!

142 Broad Street
Tel. Perry 2200

A G F N C V

813K

■' /

Doų Y
Hc , ..

i,!3'"’;-'-...... "

IMPORiANT NEW FEATURES!

• Electrie Tuning
• Armchair Control (optional)
• Sonfc-Are Magic Voke
• Magic Brain
• MagicEye
• RCA Motai Tabea
• Overseaa M
• Bennty-Tana Cabinet
• AMomatlc Froąuency Control
• Otfear RCA Vlctor Features

Oi- THE

Zl
LARGEST RETA1LERS
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BROCKTON SAVINGS 
BANK

BET DU APVALKAI z

GARANTUOJA ŠVIEŽIUS CIGARETUS
SVEIKINAME! binis pasisvečiavimas įvy- 

Vienos iš gražiausių ko p. Dragino namuose, 
prieš - adventinių vestu- kur giminės ir artimieji 
vių įvyko šeštadienį, lap- prieteliai susirinko sudėti 

, kričio 20 d. kuomet Vikto- savo geriausius linkėji- 
ras Draginas paėmė sau mus ir dovanas naujave- 
už motei*į p-lę Aniele Čes- džiams. Užsibaigus baliui 
niutę. Viskas iš anksto nu- jaunieji išvyko į Floridą, 
matyta ir sutvarkyta. Al- kur mano praleisti apie 
torius buvo meningai pal- porą savaičių. Naują po
niomis ir gėlėmis papuoš- relę sveikiname. Linkime 
tas, ypatingai choras pui
kiai giedojo, ir visos iškil
mių apeigos buvo tikrai į- 
spūdingos. Be jaunųjų 
vestuvininkų būryje buvo 
jaunosios tėvas Pranas 
Česna, josios broliukas 
Pranas ir sesutė Ona. Iš 
jaunikio pusės dalyvavo 
abi sesutė ponia Klineen- 
berg ir ponia Ratkevičie
nė su savo vyrais. Visi su
darė keturias gražias po
ras, keturias poras jaunų 
pavyzdinėm Kataliku, nes 
per šv. mišias, šv. Komu
nijos metu visi vestuvių 
dalvviai priėmė Dievą į 
savo širdis. Šitoms iškil
mėms bažnyčia buvo arti 
pilna žmonių, nes jauni- teko sužinoti, kad surami-l 
kis yra gan plačiai žino-jnįmuį mirusiųjų asmenų!

Lietu- . šeimynoms, arkivyskupas i 
kadangi jo tėvas suteikė leidimą kunigui j

D. Viktorui Draginui ir jo 
žmonai ilgiausių metų ir 
daug Dievo malonių!
SĖDĖKIT IR MELSKI

TĖS
Tie persergėjimo žodžiai 

turėjo ypač giliai įsmigti 
į mūsų atšalusių Katalikų 
širdis pereitą savaitę, 
kuomet net du iš tokių ap
sileidėlių mirė labai stai
giai, aukos širdies ligos. 
Viens rado mirtį bedabo- 
damas bėgančius arkliu
kus — Pimlico race track, 
o kitas mirė namie. Ka
dangi abudu buvo apsilei
dę tikėjimo dalykuose, tai 
abudu buvo palaidoti be 
bažnytinių apeigų. Nors

Ką Sis Ekstra Apvalkas Teikia Jum

Taip gera, kad visi ki- 
priėmė Cellophane, 
idėja — bet ne pakan-

mas Baltimorės 
viams, 1
Vladas Draginas vra vie
nas iš žymiausiu Baltimo
rės kriaučių dirbtuvių sa
vininku. Kaip jaunojo tai’’ 
jaunosios tėveliai buvo sa
vo vaikelių jungtuvėse ir 
šv. mišiose, kurios sekė 
jungtuvių apeigas. Pošliū-

t

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paea Street

BALTIMORE, MD.

atsilankyti j namus ir j 
kapines. Kaip gaila, kad 
mūsų lietuviai krikštyti ir 
augę katalikai taip apsi
leidžia, taip dažnai atide
da save atsivertimą ryto
jui, o tuo tarpu mirtis nu
kerpa jų gyvybės siūlą ir 
štai jie turi stoti Dievo 
teisme tuščiomis ranko
mis. Budėti ir visuomet 
būti prisiruošiusiam yra 
vienintelis būdas tinka
mai sutikti mirtį. Netikė
ta tų dviejų mirtis turėtų 
įspėti kitus. B. K.

LAPKRITIS, 1930... Dvygubai-Švel- 
nūs* OLD GOLDS buvo pirmi vartot 
Cellophane apvalką kaip priedo ap 
saugą eigasetam.

i iera idėja, 
ti eigaretai 
taipgi. Gera 
karnai gera.
SPALIS, 1935... Dvvgubai-švelnūs 
OLD GOLDS Įvedė EXTRA apvalka
lą. Dvygubą Cellophane. Dvygubą su
vyniojimą. Užtikrindami Amerikos ci- 
garetų rūkytojui ŠVIEŽIUS,cigaretus 
kur tik jis perka juos.

ŠIANDIEN... OLD GOLD oro-neper 
sunkiamas, klimato-neveikiamas. pake
lis jau nebėra tik teorija. Kad EKS
TRA apvalkas aktualiai teikia ŠVIE
ŽUMĄ rūkytojui, tapo Įrodyta diena

iš dienos kuone per du metu. Ir įrody
ta visokeriopam klimate, šiltame, šal
tame, sausame ar drėgname.

Taigi OI D GOLD rūkytojas gėrė
jas netik parinkto derliaus tabakais ir 
garsiuoju OLD GOLD dvygubai-švel- 
niu skoniu.

Jis gėrėjas šiomis puikiomis ypaty
bėmis jų geriausiam stovy. Dvygubai- 
švelnūs OLD GOLDS yra visuomet 
ŠVIEŽI. Visuomet sveiki. Niekuomet 
neerzina. Niekuomet oro-nenuvarginti 
ir klimato-nenudėvėti.

Jūs negalit pirkti nuvėsusj OLD 
GOLD. Ekstra apvalkas yra jūsų ga
rantija. ■ -•

P. I.ORILLARD COMPANY, Ine.

(Įsteigta 1760)

t

a
Išlaukinis Užval
kalas Atsidaro 

iš APAČIOS

Apatinis Užval
kalas Atsidaro 
iš VIRŠAUS

ŽIŪRĖKITE! ŽIŪRĖKITE!

-

v:

Brockton Savings Bank 
randasi labai parankioje 
vietoje, kampas Main ir 
Court gatvių ir yra kiek
vienam lengvai prieinama 

I vieta kur galite dėti savo 
sutaupąs. Indėliai ir nuo
šimtis užtikrintas.

Brockton Savings Bank 
yra patikima įstaiga. Joje 
patarnavimas greitas iv 
mandagus. Šio banko val- 

i dininkai yra patyrę ir ge
ri finansistai. Faktai rodo, 
kad šis bankas metai į me
tus vis auga.

Kiekvienas iš mūsų tu
rėtume pagalvoti apie a- 
teitį ir pradėti taupyti pi
nigus, kad atėjus sunkiai 
valandai turėtume savo 
bėgantiems reikalams. 
Taupumas turi didesnės 

, reikšmės negu gavimas 
stambios algos.

Neatsižvelgiant kiek 
tamsta uždirbtumei, bet 
jei nieko nesutaupysi, rei
škia žengi į skurdą. Tik 
pradėk taupyti, kad ir po 
trupučiuką, o laikui bė
gant nepamatysi kaip su
taupysite didelę pinigų su
ma.

Šios dienos mūsų šūkis 
turi būti: “Taupykime pi
nigus ir padėkime juos 
Saugioje Įstaigoje”. Sau
giausia įstaiga tai yra 
Brockton Savings Bank, 
kuri per 55 metus yra at
sižymėjusi geru patarna
vimu ir įgijusi žmonių pa
sitikėjimą. Apg.

I

JCS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD GOLD’S
naujame $250,000.00 Piešinių Konteste. Gaukite įstojimo blanką ir visus detališkumus bile cigaretu krautuvėje 

£ -‘f ■
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Detroito
PAGERBĖ ARTISTĘ 

MARIJONĄ RAKAUS
KAITĘ

’C

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

v •

ELECT

Adam Eberhart
Commissioner of Public Safety 

Lavvrence, Mass.
(Signed) T. Kenney Brooks,

99 Park St.

y *

I

svečias J. Bachunas. Sve
čias komplįmentuoja Det- 
roitiečius. Kalba pati ar
tistė. Ji dėkoja ir kviečia 
aplankyti Lietuvą, čia jai 
įteikia gėlių bukietą mok. 
O. Kratavičienč. Gerbia- 

i ma artistė padainuoja,

Spalių 11 d. Detroitan 
atvyko viešnia iš Lietuvos 
artistė Marijona Rakaus
kaitė, Kauno valstybinio muz> yf Jozavitui akom- 
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panuojant, pora populeris- 
kų dainelių. Dainavimą

BROCKERT’S ALE

teatro operos solistė. Det
roitiečiai maloniai sutiko, _____ _______
surengė ją pagerbti šaunų palydėjo gausūs aulodis- 
bankietą, Fort Shalby vie- |mentai. Galop muzikui B. 
šbutyj. Bankieto komisi- jęekrašui vedant, visi su-

Ųvickiene, O. Kra- dainavo keletą liaudies 
tavičienė ir p. Siurbienė, dainelių ir tautos himną, 
darbavosi su Jdaausiu Po prOgramos visi links

minosi - šoko, susipažino 
su artiste ir svečiais pasi
kalbėjo.

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

i

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

?:

Telefonas
Woroester, 5-4335

BOSTON BRANCĘ 
1410 Columbia Rd., 

South Boston
/ ’ • * •

... -J

PHONE 
So. Boston 

2271
>

‘1

apdo-

i darbavosi 
pasišventimu. Sukvi e t ė 

! Detroito rinktinę publiką. 
; Svečių buvo arti šimtas.

Svečiams susirinkus, a- 
i pie 8 vai. vak., teisėjas P.
I Uvickas pakvietė svečius į j Lapkr. 12 d. 8 vai. vak, 
auditoriją, _ kur buvo pa- Lietuvių svetainėje įvyko 
ruošti — gėlėmis papuošti art. M. Rakauskaitės kon- 
stalai. Ten visi sutiko ar- .certas, kuriame dalyvavo 
tistę M. Rakauskaitę, jos,apįe keturi šimtai žmonių. 
pianistą Miką Jozavitą ir j Koncerto rengimo komisi
ją Bachiuną (Bačiuną) su ja sudarė:* Teisėjas P. U- 
žmona, kurie atvyko kar- vjckas pirm, mok. O. Kra
tų su artiste iš savo f ar- tavieipnp virp-nirtn dak- 
mos Sodus, Mich.

Kai visi pasistiprino, P. 
Uvickienė perstatė artistę 

■ ir jos atkeliavusius drau
gus svečius. Padėkojo 
bendradarbiams ir pa
kvietė P. Uvicką vesti 
programą. Gerb, teisėjas 
P. Uvickas apibudino Det- 
roitiečių veiklą ir perstatė 
žymesnius Detroito profe-4 puošusios, M. Andriliūnai- 

, sijonalus ir biznierius, pa- 
; kvietė savo jausmus pa

reikšti daktarą J. Joni- 
i kaitį. Čia gerb. daktaras | 
į pasako gražius kompli

mentus artistei Rakaus
kaitei ir pasveikino sve-

Į čius. Pakviestas žodį tarti

KONCERTAS

tavičienė vice-pirm., dak
taras J. Jonikaitis kasie- 
rius ir M. Šimonis rašt. 
Komisijai pagelbėjo: p. 
Andriuliūniūte, E. Stepa- 
nauskienė, M. Aukščiūnie
nė, Siurbienė, varg, Bla
žys ir eilė kitų.

Vakarą veda teisėjas P. 
Uvikas. Svečias pasitin
ka, tautiškais rūbais pasi-

skambino

tė, O. Kratavičiene ir M. 
Aukščiūnienė.

Publika nekantriai lau
kia artistės, o jai pasiro
džius scenoje, gausus del-

I

Corner Main and Court Streets

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

“THE BANK ON THE HILL”

BROCKTON SAVINGS BANK \
z z z

z z z fi
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Jų visų čia nežymėsiu. La-1 
blausiai publiką sužavėjo 
ta taip populeri dainelė, 
“Kur bakūžė samanota”. 
Daug kartų artistė buvo 
išsaukta scenon
vanota gėlėmis — nuvar
ginta... Negalima buvo at
sigerėti jos dainavimu. 
Maloniai padėkojusi pub
likai, rengėjams, klebo
nams, ir Sesutėms Pran- 
ciškietėms, pakvietus atsi
lankyti Lietuvos, apleido 
sceną.

Koncerto programoj da
lyvavo ir vietiniai solis
tai: Alekas Vasiliauskas, 
Jonas Valiukas ir Bronius 
Nekrašas
pianu. Deja, A. Vasiliaus
kas, sužavėjęs publiką sa
vo gražiu tenoro balsu, at
sisveikino ir tą pačia nak
tį išvažiavo į New Yorką, 
kur buvo ankščiau susita
ręs dainuoti teatruose ir 
lavinti baisa — studijuoti 
muziką... Good Luck A- 
lecks! Visiems daininin
kams akompanavo pianis
tas Mikas Jozavitas.

Labai malonu buvo kon
certe, ' matyti kanadietį 
prancūzų poetą Mr. Bor- 
son ir lenku filosofą Mr. 
Stakovsky. Jie pamatę an
glų laikraščiuose, kad toki 
žymi lietuvaitė artistė 
dainuos, atvyko jos pa
klausyti. Paklausę, liko 
Sužavėti.

Lapkr. 13 d. Gerb. artis
tė Rakauskaitė, pianistas 
ir p. p. Bachunai išvažia
vo Clevelandan. Juos paly
dėjo p. p. Uvickai ir Ste
panauskai.

Detroitiečiai, linki m e 
gerbiamai artistei gerįaų-

TIME FOR A CHANGE

E L E C T
JOS P. THORTON

SCHOOL COMMITTEĖ MAN 
DIRECTOR OF 

PUBLIC SAFETY 
LAVVRENCE, MASS.

Qualified and Capable. Graduate of Notre Dame 
University. Reward FaithfuI Service.

(Politiškas Skelbimas)

I*
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nų plojimas. Ji dainavo šių sėkmių ir iaiminge^fci- 
dauę ir grašiai. Išdainavo' grįžimo Lietuvon. 
ketUnioliką įvairių dainų. | Marė Aukščiūnienė. r'

Išrinkite 
THOMAS F

GALVIN
Commissioner of 

Public Safety

1932 metais pradėjau investigaciją 
Elektros ratą ir sumažinau kainas iki 
1936 m. $200,000 iki 1936 metų.

Taipgi sumažinau gatvių apšvietimo 
išlaidas $17,000. Taigi, man esant komi- 
sijonierium miestas sutaupė daug pini
gų. Taigi, visi balsuokite už

GALVIN
(Signed) — Bart J. Galvin,

30 Pear St., Lawrence, Mass.

>




