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GPU KOVOJA SU
KRYŽIUM! EINA NUO 1915 METŲ

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO .JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

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

Vyskupas Ketteleris

.. 7, . ■ * * . >

TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday; GRUODŽIO (December) 3 D.. 1937 M., No. 90. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Kipa rašo, kad Maskvos 
ir Leningrado rinkose 
GPU agentai pastebėjo, 
kad atvažiuoja iš kaimų 
ūkininkai po drabužiais 
dėvi kryželius. Kad kry
žius iš kaimo, kuriame jis 
po senovei liko gerbiamas, 
negrįžtų atgal į miestą, 
GPU įsakė tokius ūkinin
kus, kurie nešioja kryže
lius, suimti. Esą, tik vieną 
dieną vienoje Maskvos 
rinkoje buvo suimta apie 
šimtą ūkininkų su kryže
liais. Visi kryželiai buvo 
atimti ir sudeginti, o pa
tys ūkininkai patraukti 
atsakomybėn už “pardavi
nėjimą neregistruotu pre
kių”.

VOKIETIJA KALTINA LIE
TUVĄ DĖL KLAIPĖDOS
Berlynas, gruod. 2, — 

Vokiečių spauda • sako, 
kad Lietuvos vyriausybė 
nesilaiko Klaipėdos statu
to ir ten gyvenančių vo
kiečiu atimanti nuosavy
bes. Iš Lietuvos, sakoma, i 
nieko daugiau nereikalau
jama kaip tik Klaipėdos 
teisių pildymo. Tai jau ne- 
bepirmas toks Vokietijos 
kaltinimas._________ I

KONFISKAVO KOMU
NISTINĘ SPAUDĄ

Montreal, Kanada, gruo
džio 2, — Kanados val
džia konfiskavo 700 ko
munistų laikraščio Cla- 
rion egzempliorių. Laik
raščiai tik buvo iškrauna
mi iš Toranto traukinio, 
kaip valdžia juos paėmė. 
Kanada nor i nusivalyti 
nuo pragaištingos spau
dos.

SOVIETAI SUŠAUDĖ 
700 ŽMONIŲ 

C

Maskva, gruod. 2, —Ko
munistų partijos laikraš
tis “Pravda” paskelbė, 
kad jau suėjo trys metai 
nuo Kirovo nužudimo, ku
riuo buvo pradėtas “apva
lymas”. Tas apvalymas 
bus varomas toliau ir visi 
sovietij rėžimo priešai bus 
suimti. Per paskutinius 
šešius mėnesius Stalinas 
sušaudė daugiau kaip 700 
žmonių.

SUNAIKINO KATALIKŲ 
VAIKŲ PRIEGLAUDĄ i 

____ i
Shanghai, Gruodžio 2.— 

Prancūzijos ambasadorius 
praneša, kad Japonų lakū
nai sunaikino Katalikų 
vaiku prieglaudą Kashing 
mieste. Apie 86 vaikai žu
vo.

FORDO DARBININKŲ 
NEPAVYKO IŠVESTI T

STREIKĄ

i

Numatoma Taika Ispanijoje
MOKYKLA DARBININ

KŲ VADAMS
ALGŲ - VALANDŲ DI

LIUS SUSILAUKIA 
RĖMĖJŲ

Japonija Pripažino Fran
co Valdžią

New York, gruod. 2, —
Fordham universitetas su
darė mokyklą darbininkų 

las bus visiems" dykai. Ka-! ?’įandl! b,bus Komisijos 
talikai ir nekatalikai galės ,labal gyvai svarstomas, ir 
mokyklą lankyti. Mokyto-l^ama’ kad . dar Prles 
jai destis darbininkamsI*0”*1?®, issiskyretyma 
krikščioniška na^aulėžiū-1 bus Drnrntas- Bereikia * 
rą. Tuo būdu bus galima! parasų- kad bl,lus butų a’ 
susilaukti Katalikų darbi
ninkų vadų.

! 
i

NAUJI LENKŲ ŽYG
DARBIAI

i Vilnius. — Lapkričio 16 
d. kuopa lenkų kareivių ir 
didelis būrys policininkų 
apsupo ir krėtė Giraitės irI 
Matuizų kaimų gyvento
jus lietuvius; ardė net 
škaplerius. Rado tik dvi; 
lietuviškas knygas, bet! 
suėmė dešimts lietuvių._________

Kryžiaus paunksnyje nepriklausomybės kovų pa- Kaunas — Lapkričio 13 
d. lenkai pagrobė antrą 
mūsų pasienio policininką 
Kazį Maleckį, kurį padė
jo kalėjiman ir iki šiol 
tebelaiko.

St. Louis, Mo. — 
nited Automobile 
kers unija (CIO) 
išvesti Fordo įmonės dar
bininkus į streiką ir juos 
suorganizuoti, bet nepa
vyko. Darbininkų daugu
ma neklausė organizato
rių ir visą laiką dirbo. U- 
nijos vadai nutarė atšauk
ti pikietierius ir Fordo 
dirbtuves palikti ramybė- kupų suvažiavimas sek- religijos pažinimo; 
-ip “ mingai užsibaigė. Vysku- : -----

I

i

Čia U-
Wor- tranka. (Iš karo muziejaus sodelio vaizdų), 

norėjo
I Vyskupai Susirūpino Jaunimo 

Dorovės Išlaikymu
VVashington, D. C. Gruo- šalyje ir taip nat užsieny 

džio 2, je. Jie svarstė kaip žmoMetinis Ameri- je. Jie svarstė kaip žmo- 
kos Romos Katalikų Vys-i nes pri vesti prie gilesnio

VVashington, D. C. — 
Minimumo algų ir darbo

i tiduotas Kongresui bal
suoti. Dauguma kongres- 
manu yra linkę tą bilių 
priimti, nors jis turi ir 
priešų, kurie gąsdiną pa
vojumi. Organizuoti dar
bininkai labai aktyviai se
ka Kongreso darbų eigą. 
Jeigu tik įneštasis bilius 
būtu atmestas, tai ADF 
vadai Įneštų naują bilių.

BAŽNYČIA SAHAROS 
TYRUOSE

I

ir pasiūlę 
su jais.

Paryžius, gruod. 2, —Is
panijos nacionalistų vadas 
generolas Franco numato 
karo užbaigą apie Naujus 
Metus. Jis taip yra įsitiki
nęs, kad galės karą grei
tai užbaigti. Jis atsidėjęs 
dabar organizuoja tautinę 
valdžią ir provincijų val
džias. Radikalai mato ka
rą pralaimėję, 
Franco taikytis
Tačiau Franco jokiu tai
kos derybų su jais nepra
deda. bet reikalauja, kad 
jie pasiduotų. Jau įvairios 
valstybės pradėjo vesti 
komercijos derybas su Is
panijos nacionalistais. Jie 
jaučia, kad radikalų val
džia silpsta. Japonija šio
mis dienomis formaliai 
pripažino Ispanijos Fran
co valdžią.

je.
Dabar 

skundžia 
Santykių Komisijai, kad 
iš darbo atleidžia 
tu s darbininkus.

mingai užsibaigė. Vysku-
; žmo- ■ 

nes dažnai nukrypsta nuo

RUSIJOS BEDIEVIAI 
PRIEŠINASI KALĖ

DOMS
/---------------

Paryžius, Gruodžio 2,-

Londonas, Gruodžio 2,— 
į Pirmą Katalikų bažnyčią 
Saharos tyruose buvo va
kar pašventinta. Ji yra a- 

įpie 750 mylių i pietus nuo 
Algiersų, netoli Taman- 

į rasset, kur kunigas Char
les de Foucauld, “Saharos 
apaštalas” buvo nužudy
tas 21 metai atgal.

AUTOBUSŲ STREIKAS

VOKIETIJOJE EINA 
KOVA UŽ VAIKUS

uniios vadai pai per tris dienas svars- Bažnyčios, nes savo tikė- Laikraštis La Croix pra
J • T y _ v____  : .. .. .................................. I____------------------------------------------------------1------------

Fordą Darbo

unijis-

CIO IR DARBO FEDE
RACIJOS PASITARIMAI

VVashington, D. C. gruo
džio 2, — Amerikos Darbo 
Federacijos vadas William 
Green ir CIO vadas John 
Lewis turės pasitarimus 
šiomis dienomis sudari- 
mui taikos. Jie tokius pa
sitarimus turėjo pirmiau, 
bet jokių taikai sąlygų ne
priėjo. Amerikos Darbo 
Federacija reikalauja, kad 
CIO būtų panaikinta ir 
darbininkai taptų jos uni
jos nariais. CIO vadai rei
kalauja, kad prisidėjus 
prie Darbo Federacijos 
jiems būtų leista nepri
klausomai organizuoti 
darbininkus ne pagal jų a- 
matus, bet pagal industri
jas. Reikia tikėtis, kad 
greitai tas nelemtas ir 
darbininkams pragaištin
gas ginčas bus tiksliai už
baigtas.

13 AMERIKIEČIŲ PA
VOJUJE KARO LAUKE

Cleevland, Ohio, gruod. 
2, — Greyhound autobu
sų streikas, kuris palietė 

' 16 valstybių eina prie ga
lo. Manoma, kad kompa
nija su autobusu vairuo
tojais sėkmingai sudarys 
sutartis.

didį susirūpinimą jauni- sis įvairių priemonių. Jie -------------
— --------- > išlaikymu: nutarė turėti net dvide-i “Amerikos Vyskupai žino- šimts aštuonius tūkstan- 
dami, kaip laisvai ir neiš- čius įvairiose vietose su

gėrimai, Įkalbėjus,’

■’š p>r^.Z' Boosevelt savo pra- nes jįe kad girtuok- < 
. nešime apie namų staty-j;avjmas veda prįe doro- per CiDauda 
. bą pareiškė, kad statybos VgS neišlaikymo. Vysku-

? pai taip pat smerkia visas 
nepadorias cinėmas i 

, ir i vaidinimus ir prašo geros

tė apie Katalikų Bažny- įima tik paviršutiniai te- neša, kad Maskvos bedie- 
čios padėtį ir veiklą šioje pažįsta. Vyskupų yra no- vių sąjunga savo susirin- 

ras, kad visur, kur tik ga- kime lapkričio 15 d. nuta- 
lima susidarytų tikybos rė smarkiai veikti prieš 
mokslo skyriai, ypač, kad Kalėdų šventes. Kad ati- 
tai turėtų Įvairios draugi- traukti žmones nuo Kalė
jos. Tie taip pat pareiškė ■ dlJ šventimo bedieviai im- 

t*___________ •__ •_____ _?_____ : * _ _ __

mo dorovės išlaikymu: nutarė turėti net dvide-

PREZIDENTAS NORI IŠ
JUDINTI STATYBOS 

PLANA
C • vShanghai, Kinija — Ja-! 

ponijos - Kinijos karo lau
ke liko 13 amerikiečių J 
Jie nesuspėjo pabėgti ir 
dabar susidarė jų gyvy
bei rimtas pavojus.

Japonų kariuomenė iš 
pietų ir vakarų smarkiai 
P“?1’ ld“eaus- /^‘Įpraplėtimas priklauso ne 
tikisi Kinijos sostinę Nan- £ ‘ vvriausy£s pastan. 
king užimti iki gnioteo nuo darbdaviu i-
lo dienos. Kiniečiai -,n i............... — -- *------- o-----
sprogdno visus tiltus per taus kar,italo Prezidentas vaI'°? žmonių dėti pastan-___
Yangtze upę ir vieškelį į ga?' kad ‘eat™.ose nabut}J Šventę Kalėdas.

NORI ĮVESTI DARBI
NINKAMS METINĮ 

ATLYGINIMĄ

VVashington, D. C. —

DARBININKO
■-LAIVAKORČIŲ

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per

Paryžius, Gruodžio 2 — 
Henri Englemann apie 
Vokietiją rašo: “Vaikai 
išrodo sveiki, tvirti, bet 
baisiai toli esą nuo Dievo. 
Aš su jais kalbėjau, ir 
jaučiau, kad kalbu į tikrus 
pagoniukus. Visur šeimo
se matosi nesutarimas tė
vų su vaikais. Tėvai jau
čia. kad jie nebetenka sa
vo vaikų. Daugelis motinų 
man sakė: “Mes jau savo 
vaikų nebepažįstame. Su 
vyresniais dar galima su
sikalbėti. bet tarp mažes
niųjų ir mūsų yra didelis 
nesutarimas”. Visur pri
pažįstama, kad Vokietijo
je eina kova už vaikus. 
Kas juos paims ir valdys? 
Tėvai ar valstybė. Valsty
bė juos paima. Katalikų 
Bažnyčios pilnos žmonių 
šventadieniais, bet vaikų 
nesimato. Jie tuo sykiu 
dalyvauti verčiami Hitle
rio jaunimo organizacijos 
susirinkimuose”.

mintingai yra vartojami sįrinkimu, kad žmonėms 
svaiginamieji gėrimai, įkalbėjus, juk Kalėdų

'reiškia didį susirūpinimą, šventimas yra nereikalin
gas ir senoviškas dalvkas.

, per radio ir 
vaidinimus jie mėgins į- 
kalbėti žmonėms paliauti 

ir Kalėdas šventę. Jie tai da
rė ir pereitais metais, ta- 

(čiau tiek daug žmonių 
. kad be

dieviai nusigando. Jie tai !
i gerai atsimena, užtat šį-

I 
i

ŠIMTAI AREŠTUOTA 
RUSIJOJE

Maskva, Rusija, gruo-
Iš diplomatinių

Yangtze upę ir vieškelį į Dareiškė kad turėsiąs pa- gaT ad čįe.™.ose n^. šv 
Nankingą. Japonai ataka- e. ’ K Q J U P. rodoma šlykščių vaidini- d;„ sitarimus su darbininkais
vo miestą Tanyang, 20 įr darbdaviais apie statv- mų ’ &
mylių nuo Chmkiang. bos praplėtimo ir nupigi- Darbininkų reikalai ir m _

nimo klausimus. Preziden- šalies ekonomijos klausi- savo pragaištingą darbą.
____ _ V — ~ 71 -

bos praplėtimo ir nupigi-
užtat šį- 

Darbininkų reikalai ir met jie iš anksto pradeda

džio 2 —
šaltinių sužinota, kad 44
vokiečių kaliniai buvo de- XFnARRĄ<ų padidėto 
portuoti iš sovietų Rusi- NEDARBAS PADIDĖJO 
jos, o už tai Vokietijos na
ciai gražino Stalinui dvie
jų sovietų laivų įgulas,'

AREŠTAVO CIO ORGA
NIZATORIUS tas planuojąs įvesti darbi-'mas užėmė daug laiko 

ninkams metinį atlygini- Vyskupų pasitarimuose, 
mą. Tokį planąjabai nuo- Vyskupai kreipėsi į visus 
širdžiai remia darbininkai Katalikus prašydami juos 
ir jų vadai. Įvedus metinį platinti Katalikiškas j 
atlyginimą, darbininkams 
nebūtų taip baisi ateitis.
NUŽUDĖ 80 NUOŠIMTĮ

KUNIGŲ ISPANIJOJ

APLANKYS VISUS 
GYVENTOJUS

Newark, N. J. -— Šiomis 
dienomis Jersey City po
licija areštavo grupę CIO 
organizatorių, kurie buvo 
atvykę organizuoti darbi
ninkus. Areštavo ir kalti
na juos už dalinimą atsi
šaukimų į darbininkus be 
leidimo. Tuojau buvo iš
šauktas John -Lewis, CIO 
pirmininkas, vadovauti 
kovoje su politikieriais, 
kurie esą nusistatę neįsi
leisti CIO. Senatorius La- 
Folette kreipiasi į civilių vyskupams, pareiškė, kad krityje uždarė Katalikų PRANCŪZIJOS

St. Louis, Mo. gruod. 2, 
gas ir laikraščius. Gi Mek-! — St. Louis arkidiecezi- 
sikos, Vokietijos ir Ispa- .joje Katalikiškojo Mokslo 
nijos Vyskupams pasiun- draugijos nariai aplankys 
tė užuojautos ir padrąsi- kiekvienus namus, katali- 
nimo laiškus. kų ir nekatalikų, kad su-

Vatikanas — Osservato- 
re Romano komentuoda
mas Kardinolo Verdier iš 
Paryžiaus ir Kardinolo 
Hinsley iš Londono laiš
kus, pasiųstus Ispanijos

I

kų ir nekatalikų, kad su
žinojus tikinčiųjų skaičių. 
Katalikiški laikraščiai” bus 
dykai siuntinėjami neka- 
talikams per šešius mėne
sius, jei jie sutiks juos 

Berlynas, Gruodžio 2,— priimti.
Nacių valdžia Treves aps- -------------

VOKIETIJA PANAIKI
NO JAUNIMO ORGANI

ZACIJĄ

Washington, D. C. —
■ WPA administratorius H. 

kurie buvo suimti Ispani* B. Hopkins sako, kad per 
jos vandenyne. | pastarąsias kelias savai-

Sakoma, kad Vokietijos neteko darbų apie mi- 
ambasada tokiu mainu ne- J ’’j°nas darbininkų. Dabar 

į labai patenkinta, nes dar!vaJ^z'a turi šelpti apie 
1 apie 500 vokiečių tebesėdi; 1.504.493 bedarbius.
sovietų Rusijos kalėjimuo-i
se, kurie buvo areštuoti 17 KAPELIONŲ AMERI- 
laike sovietų “valymosi”.!
Nuo kovo mėnesio 200 
austru, 70 čekoslovaku, ir VVashington, D. C. Gruo- 
daugvbė vokiečių, lenkų,1 džio 2, — Išduodamas me- 
italų, graikų, kiniečių, lie- tinį raportą, admirolas 
tuvių, o daugiausia rusų ’ Andrews, pareiškė, kad A- 
areštuota GPU medžioklė- merikos laivyne yra 17 
jc. Daug amerikiečių, pa- katalikų kapelionų, kurie 
matę pavojų, savanoriai jūreivius aprūpina dvasi- 
išvyko iš Rusijos.

! pastarąsias kelias savai-

KOS LAIVYNE

v •

niai.

teisių komisiją, prašyla- Ispanijoj dar prieš civilį Jauninto organizaciją ir 
mas padaryti tyrinėjimą karą bažnyčios buvo už- visus jos skyrius 
New Jersey. j puolamos ir deginamos.

Sentvnius darbininkus Kilus civiliam karui iki 
už dalinimą lapelių nutei- šiol 20 tūkstančių bažny- 
sė po 5 dienas kalėti. Kiti čių sudeginta arba sunai- 
6 laikomi po $1000 užsta- kinta ir 80 nuošimtis ku
to kiekvienas. 1 nigų nužudyta.

LAIVY
NAS Į TOLIMUOSIUS 

RYTUSir klu
bus. Sako, tai padaryta 
“dėl valstybės ir žmonių 
gerovės”. * Suorganizuoti Prancūzijos laivyno dalis 
Katalikišką jaunimą kitu pasiųsta į Indo-Kiniją, ne- 
vardu ir gi valdžios yra toli nuo Japonų-Kinų karo 
uždrausta.

Paryžius, gruod. 2,

fronto.
■ v

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 6 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa iš WCOP, Boston, Mass. 
stoties. Programoje bus dainos muzika ir kalbos. Pra- 
šome pasūkti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles 
ir klausytis gražios programos. (Kaikurių. radio rodo 

Ine 1120, bet 112). '
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VIETINES ŽINIOS
----- ----------------------------

DARBININKD BALIAUS
V • ' > - * r • » • ;

RENGIMO KOMISIJOS 
LIKVIDACINIS SUSI

RINKIMAS
įvyko lapkr. 29. 1937, 7:30 
vai. vak. ‘Darbininko’ pa
talpose 366 W. Broadvvay, 1 
So. Boston, Mass. !•

Susirinkimą atidarė Ko-i 
misijų Pirm. A. F. Knei- 
žys ir pasakė trumpą, bet; 
turiningą kalbelę, plačiai V’ 
nušviesdamas apie pasi- į 
darbavimus įvairių Ba
liaus Rengimo Komisijų 
bendrai ir pavienių asme
nų atskirai.

Susirinkime dalyvavo 
visų komisijų dauguma ; 
narių išskyrus ceremonijų Pelno 
komisiją, kuri nepasirodė; Susirinkimas baigtas pa- 
nei baliuje.

Išklausyta Komisijų pir
mininkų raportai.

Kvietimų komisijos ra
portą apibudino p. B. Cū- 
nienė; Propagandos — A. 
F. Kneižys; Spaudos —St. 
Griganavičius; Priėmimo 
— J. Puodelienė; Šokių — 
E. Marksienė. Pirminin-

|kas pranešė, kad ceremb- 
nijų komisijos pirm. Ji 
Romanas nedalyvavo ir 
priežasties nepasakė, o 
Amerikos Le g i j o n o 
Dariaus Posto benas'die
ną prieš balių atsisakė da
lyvauti. Dėl to ne tik ne
buvo nuostolių, bet dar 
sutaupyta $10.00. Paštos 
raportą patiekė O. Siau
rienė; Tikietų — J. Kum
pa; Biznio — H. Plekavi- 
ėius.

Paaiškėjo, kad buvo 
dirbta entuziastingai. Fi
nansinės pasekmės, kurias 
patiekė A. Peldžius vra 
šios: Pajamų....$756.18
Išlaidu...................$163.11*

%

593.07

kilusia, nuotaika.
Sekr. J. Kumpa.

DARBININKAS

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330. a - (

JOHN REPSHIS, M. 0.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kam p. Inman arti Centrai Sq.

Cambridge, Mass.

Tel. S. B. 2805-R
LIETUVIS

balius , kuf& priėjo gra
žioje nuotaikoje. Visi ir 
visos linksmai praleido 
laiką. Žmonių nebuvo 
daug, bet visi buvo paten
kinti. Už kostiumus lai
mėjo pirmą dovaną p. 
Paulina Juškienė; antrą 
dovaną už gausiausi daly
vavimą iš kolonijų laimė
jo Atholio kuopa. Dova
nas įvairias aukavo šie: 
So. Boston Supply Co. (p. 
V. Skudris savininkas), 
Walters Market p. Marcin
kus ir Emilija Janušonie- 
nė. Visiems aukotojams, 
kaip tai p. V. Kohanskie- 
nei ir dalyviams Rengimo 
Komisija taria ačiū.

, ■ ■ , ” ■ r ,11. .

Sekmadienį, gruodžio 5, 
3 vai. po pietų, Šv. Petro 
par. bažnytinėje salėje, 
ant 5-tos gatvės, So. Bos
ton, Mass., Kun. Kazimie
ras Jenkus skaitys ilius- 

įtruotą paskaitą “Kristaus 
Pėdomis”. Paskaita labai 
įdomiai paruošta ir turi- 

. ninga. Paveikslai pritai
kinti kiekvienai minčiai 
nuodugniai išsemti ir tas 

j labai vaizdžiai atsispindi 
klausytojo atmintyje. Pa- 

: tarti na nepraleisti taip 
j didžiai geros progos ir iš- 
i klausyti teikiamą paskai
tą.

NUOŠIRDŽIAI DĖKUI

BLAIVININKŲ SUSI 
RINKIMAS

. 4. • 11 • .r r

[OPTOM ETRISTASj
| ISegzaminuojū akis Į

priskiriu akinius: 
kreivas akis atitie i iakis atitie i j 

amblijoniS- i 
sugrąžinu i

kreivas
^59*^ einu ir 

koše (aklose) akyse 
Šviesų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. i
447 Broadway, South Boston Į

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
South Boston, Mass

JOHN L GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
TeL 1761 Room 3

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

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
>17 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: &>ū Boston 2732

Rašo. P. Razvadauskas..
........ >1tsusirinkimas.

Gruodžio 5 d., bendrai 
eis prie šv. Komunijos, 
T:3Q v. r., Blaivininkų kp.; 
8:30 v. r., Marijos Vaike
lių draugija; 9:30 v. r. 
Merginų Sodalicįja:

3 v. p. p., bažnytinėje 
salėje, įvyksta Maldos A- 
paštalavimo draugijos pa
rengimas, kuriame kun. 
K. Jenkus skaitys paskai
tą.

7:30 vai. vak. kun. P. 
Aukštikalnis iškilmingai 
pradės SodaUetėms. meti
nes rekolekcijas.

Gruodžio 7 d., 8 vai. va
kare, 492 E. 7th St. bus 
Studentų dr. susirinkimas.

Gruodžio 8 d., katalikai 
privalo išklausyti šv. mi
šių. Šv. Petro par. baž
nyčioje mišios bus sekan
čiomis valandomis: 5, 6, 7, 
8 ir 9. Per paskutines bus 
sakomas pamokslas 
viešnia artistė panelė 
Pvakauskaitė pagiedos.

Gruodžio 9 d., 8 v.

įvyks sekmadienį, gruo
džio 5 d. tuojaus po su
mos bažnytinėje svetainė
je. Valdyba kviečia visus 
stisirinkti. Valdyba.

PAKVAIŠĘS TĖVAS NO 
BĖJO IŠŽUDYTI SAVO 

ŠEIMYNĄ
v •

I 
!

Šiuomi Marijonų Kolegi
jos Rėmėjų skyrius reiš
kia nuoširdžiausią padė
ką klebonui kun. P. Vir
mauskiui už suteiktą do
vanai salę mūsų vakarui, 
kuris įvyko lapkr. 14 d. 
Šv. Petro par. salėje, kun. 
J. Vaitekūnui už pasaky
tą Kalbą, kun. K. Urbona
vičiui už vakaro vedimą, 

| muzikui A. Giedraičiui ir 
jo grupei už išpildytą 
programą, pp. Bernotam 
už puikias dovanas, p-lei 
M. Kilmoniutei ir K. Vo- 
sylienei už išplatinimą ti
kietų ir visiems ir visoms, 
kurie prisidėjo' prie pa
rengimo šio vakaro. Taip
gi dėkui publikai už taip 
skaitlingą atsilankymą.

Marijonų Koleg. Rėm.
‘ Skyrius. ’

1 ' II“**

SUNKIAI SUSIRGO MA
RIANAPOLIO KOLEGI

JOS REKTORIUSp • «• p *•> » ♦ •»

Antradienį, lapkričio 30 
d. lankėsi Darbininko re
dakcijoj Marianapolio Ko
legijos profesoriai, kun. 

i Starkus ir kun. dr. Jog
ui inas ir pranešė liūdną 
žinią, būtent, kad.Maria-* 
napolio Kolegijos Rekto
rius kun. Dr. Jonas Navic- 

ikas vėl susirgo širdies li
ga ir išvežtas į Worcester 
tigoninę. .............. ''' !

Garbingam mūsų išeivi
jos jaunimo auklėtojui, 
kūn. dt. Jonui Navickui 
prašome 
sveikatos.
kad Tėvas Navickas iš- 
sveiktų ir kad jis dar D- 
gus metus galėtų darbuo- 

įtis auklėjimo darbe.—

r

j

i

ir 
M.

Trečiadienį, gruodžio 1 
d. Ernesto Zeoli, 44 m. 
amž., gyv. 89 Webster St. 
E. Bostone, supykęs, kad 
jo žmona neleido bausti 
dviejų vaikų, 3 ir 6 m. am
žiaus, pasigriebęs mėsi
ninko peilį, puolė visus iš
žudyti. Žmona pabėgo ir 
pašaukė policiją. Kada po
licija atvyko, tai palk'ai- 
šusį tėvą rado besigru
miantį su vyresniuoju, 19 
m. amžiaus sūnumi. Poli
cija tik draskančiomis 
bombomis nuginklavo pa 
kvaišelį ir jį nuvežė į be
pročių ligoninę, kur 
jau yra du kart buvęs.

v 
Municipal Building salėje, 
So. Boston, Mass., įvyksta 
Šv. Vincento Pauliečio 
Labdaringos draugijos 
rengiamas ir visų laukia
masis koncertas. Jame 
dainuos Lietuvos operos 
artistė panelė M. Rakaus
kaitė ir šv. Petro parapi
jos choras.

•9

PENKI SUŽEISTI AUTO
BUSŲ STREIKO LAUKE 

i . . _ .. .

jis

ŽINUTĖS

vai.Gruodžio 3 d.. 7:30 
vak., Šv. Petro bažnyčioje, 
įvyks šv. Valanda. Po 
tam, salėje, įvyks Maldos

Bostono priemiesty, W. 
Roxbury, gruodžio 1 d. 
prieš pat autobusai darbi
ninkų streiko užbaigimo, 
kilo riaušės tarp streikie- 
rių ir autobusų sargų. 
Riaušėse penki sužeisti ir 

į 7 areštuoti. Greyhound 
autobusų darb i n i n k ų 
streikas užsibaigė darbi
ninkų laimėjimu. Darbi
ninkai iškovojo $15.00 į 
mėnesį daugiau.

I

i

AUKAVO KALĖDŲ 
PINTINĖMS

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGA prie namų, ruošos 
macoje šeimynoie moteriškė ar 
mergina tarp 20—25 metų, am
žiaus. Turi būti patyrusi. Pra
džioje $8.00 i savaite. Telefonas 
NORth 1682.'

Važiuojam Į Lietuvą
(Tęsinys)

Mokslu Lietuvos jauni
mas aprūpintas, nes, ro
dos, yra per du tūkstan
čių pradžios mokyklų, 
gimnazijų ir universitetas. 
Jaunuoliai jfcu1 nuo šešiij 
metų amžiaus verčiami 
lankyti mokyklą. Yra: to
kių dar tėvų, kad nenori 
leisti vaikų į mokyldą, jie 
sako: “mes užaugom ir 
pragyvenom amžių be mo
kslo, gali ir mūsų vaikai 
taip gyventi”. Bet tokių 
yra mažai.

Lietuvos studentai ir 
gimnazistai turi speciales 
uniformas ir jas nešioja.

Apart šių mokyklų, dar 
yra, kuone kiekviename 
miestely £ ar didesniame 
kaime agronomijos kur
sai: čia jaunieji ūkininkai 
turi progos prasilavinti ū- 
kininkvstės ir fūo, pato
bulinti Lietuvos ūki.

Patrijotizmo Lietuvos 
jaunimui netrūkstą. Patri- 
jotiškos dainos, vaidini
mai, prakalbos jįefns mė
giamiausias Užsiėihimas. 
Tautiškų* švenčių proga 
jaunimas atsižymi. Jie pa
daro įvairius pažadus ko
voti už laisvę, už savo tei- 

terbury, Conn., gruodžio 
5 d. Ji Bostonan atvažiuos 
traukiniu, gruodžio 6 d. 
Stoty sutiks ją komisija 
ir laikraštininkai. Ponai 
Juškai parsiveš pas save, i 
Vakare, būrys prietelių 
rengia jai susipažinimo} 
vakarėlį, 492 E. 7th St. 
salėje.

Gruodžio 7 d., artistė 
su akompanistu peržiūrės 
koncerto repertuarą ir at
lankys keletą vietų bei į- 
staigų.

Gruodžio 8 d., ji yra 
kviečiama pagiedoti Šv. 
Petro par. bažnyčioje, So. 
Boston, 9 vai. ryte, ir Ne
kalto Prasidėjimo P. M., 
bažnyčioje, Cambridge, i 
7:30 vai. vakare.

Gruodžio 9 d., 8 vai. va
kare, Municipal salėje, į- 
vyksta jos vienatinis, Bos- garbės ženklą, 
tono apylinkėje 'koncertas, duodamas tos

Gruodžio 12 d., ji kon
certuoja New Yorke.

Gruodžio 15 d. išplaukia 
Lietuvon.

sės, 6 ne svetimiem tar
nauti! Lenkams pasiryžę 
keršyti tol, kolei nebus 
gražintas Vilnius Lietu
vai. Vilniaus klausime, ne ’ 
tik užaugęs jaunimas bei 
ir visuomenė yra nusista
čius prieš lenkus; net ir 
pradžios mokyklų moki
niai supranta lenkų pada
rytą skriaudą Lietuvai ir 
prieš lenkus reaguoja. Jie 
dažnai prisimena prof. dr. 
Šalkauskio žodžius — 
“Niekas nepajėgia užslo
pinti pasitikėjimo ateitim 
tautoje, kuri didžiausių 
vargų ir skurdo valandą 
nenustojo garbinusi savo 
tėvynės, kaipo didvyrių 
šalies!”

Ir mes matome, kad did
vyrių tėvynės vaikai — 
Vilniaus lietuviai visas .jė
gas aukoja, kad tik lai
mėtų. Eina į kalėjimus, 
lieja savo krauja, bet savo 
teisių neišsižada. Ir mūsų 
tad pareiga, čionais Ame- 
riko.je visas jėgas paauko
ti už savo tėvynės ir pa
vergtų brolių laisvę. Juo 
labiau, kad mes esame lai
svi ir daugiau galime pa
daryti !

(Bus daugiau)

r^s:vs:$.s:sxs:s:s:x$x<s:xs>>:s<šs

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

S Lietuvis Graborius ir ! 
* Balsamuotojas
J: NOTARY PUBLIC 5.

494 East Broadway 
3 South Boston, Mass. 5

Tel. ŠOU Boston 1437 {
J Residence: 198 M St. ■(
8 TeL ŠOU Boston 3960 5
jį Patarnavimas Dieną ir Naktį i jį

>3C»C3O£XX3SX3G3CXS6XXX3S^^

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS

GRABORIUS — 
BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas dieną ir 
naktį

Funeral Home ir Res. 
564 East Broadvvay 
So. B-oston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

* •

v •

T mis rolėmis didžiumą kon
certo, kurs įvyks gruodžio 
9 d., 8 v. v., Municipal sa
lėje, Broadway, So. Bos
ton. Dalį to koncerto, taip
gi meniškai, išpildys šv. 
Petro parapijos choras.

Į šį gražų operetišką 
koncertą nereikalingi ypa
tingi parėdai, kaip didžiū
nai, kad rėdosi eidami į o- 
perą, nei dideli ninigai. 
Praneškime visiems, kad 
kiekvienas eitų Į mūsų 
minimą operą su 45 cen
tais.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Remkite tuos profesio

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

i

šies auksinius ir sidabrinius . 
daiktus^ Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DUS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū

$149
J. Miller, Charlie Cleris, 

Povilas Likas, Cuddgers 
Pharmacy, W. Horace, Dr. 
J. L. Pašakamis, Dr. A. L. 
Kapočius, Dr. J. Arentas, 
So. Boston Garage, Ine., 
Dr. Casper, John F. Ba- 
ker Co., Teisėjas E. L. Lo
gan, Councillor John E. 
Kerrigan, graborius Kas- 

i paras. Neapolitan Ice 
Cream Co., Trommers 
Brevving Co., American 
Dry Ginger Ale., Haffen- 
reffer Co., So. Boston 
Masket.
SENATORIAUS AUKA

Šiomis dienomis Senato
rius Edward C. Carroll 
prisiuntė kleb. kun. P. 
Virmauskiui $10.00 ir se
kantį laišką. Rašo: 
Reverend dear Father:

Enclosed pleaše find my 
contribution of $10.00, in 
aid of the poor parisho- 
ners of Saint Peter’s Lith
uanian Rectory.

I know that your con- 
cert will be a hug;e suc- 
cess, Father Virmauskis, 
and I am very happy to be 
allowed to contribute to 
this worthy cause.

With kindešt personai 
regards, I am

Sicerely yours. 
Edward C. CarroU 

Senator Fourth .Sūffolk 
District.

*

Išėjo is spaudos nauja vaistų knvga 
SVEIKATA LIGONIAMS 

‘ •' į f ’• s * • - '■ - ■
Gydymas visokių ligų šaknimis, 

Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Ste
lom ir I-apais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
»: lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. Kai
na su prisiuntimu $1.00. Pinigus ge
riausiai siip<t Money Orderi, arba po
pierinį doleri laiške. Adresas: 

PAUI. MIKALAUSKAS
248 W. Fourth St., So. Boston, Mass. 

(15-19)

Telephone
SO. BOSTON 

' 1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
1 * • V —Automobilių ir Trokų

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

•9

•9
•9

ALKANĄ PAPENĖK
■ ■ I W W ■

Anglų laikraščiai, įstai- ' 
gos ir organizacijos renka 
aukas ir rengia pramogas 
dėl Christmas Baskets 
Fund. Ir lietuviai, šįmet, 
tą daro. Šv; Vincento Pau
liečio Labdaringa draugi
ja, žinodoma jog yra lab
daringas darbas alkaną 
pavalgydinti, renka aukas 
ir rengia panelės artistės 
M. Rakauskaitės koncer
tą Kalėdų Pintinėms; gr. 
9 d., 8 v. v., Municipal sa
lėje. Koncertan atsilankę 
išgirsite puikiausi daina
vimą ir tais 45 centais ne
vienam alkanam suteiksi
te maisto Kalėdose.

Kviečiama yra visa Nau-
• *• •’ą v5 • • • *.. * u $•*„ __

Rusų bedievių sąjunga 
suprojektavo bed i e v i o 

kuris bus 
sąjungos 

žymesniesiems bendradar
biams užsieny. Ženkle ma
tyti kumštis, laikąs de
gantį deglą: Viršum jo kū
jis, piautuvas ir raudona 
žvaigždė, o apačioj espe- 
rantiškai. parašytas šūkis: 
“Tikėjimas — opiumas 
liaudžiai’*.

v •

• ...... ■ i- ■■ ■ .i,
j

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

Šv. Petras Kanizijus.

»

-- — ma oss«0NS»ff>«tt 
MEMRUl GRANITE tt

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

Aukščiausiojo
Pasimelškime,

KOSTIUMŲ BALIUS
...****<“■ *7 * * ** '

J 1 ~ * T ■*'

Lapkričio 27*. <U parapi
jos salėje įvyko Moterų 

kp. kostiumų

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERK KAUS

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI 
SAUGIAI

LITHUANIAN FURN1TURR CO.
K2&&2& W. Broadtvay, So. Boston 

Tek SOUth Boston 4618-

ATVAŽIUOJĄ ĄRT!KŲĖ

Turime sekančių žinių a- 
pie panelės M. Rakauskai
tės atsilankymą:

Artistė koncertuos Wa-

joji Anglija’ i Šį menišką 
koncertą labdaringiems 
tikslams.

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

SHIPAHOY RUM 
Kvorta $1.19

L STREET LIOUOR STORE
195 L STREET SOUTH BOSTON.

SHAWMUT GIN CDm AI C
Kvorta 95c. Oi EivlALm

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

I>YKAI PRISTATYMAS Į NAMUS
Te!. ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS.

• I . - - ■ ’ Sfa'-...

L

EIKIME Į QPERĄ

Mes dažnai girdžiame, į ji 
kad atvažiuoja operos ir t 
kaip meną mylintieji Įan- L 
kosi į tas opetas.'

Panele artistė M. Re ? 
kauskaitė yra ilgametė 2 
Lietuvos operos dalyvė, 
ji atvažiuoja pas muš įr 
išpildys saV6 opėrefiškc-

« t

Panelę artistė M. R?-

8 ‘ THE SUPREME. WAVE |
TOBULAS PERMANENT BE DRATŲ 

NESUDARO NESMAGUMŲ 
BE CHEMIKALIŠKO ŠILDYMO

REGULIARĖ KAINA 
$7.00 

SPECIAL KAINA 
$3.50 

IKI GRUODŽIO 20, 1937 
CASPER’S BEUATY SALON

83 L St., Tel. ŠOU 4643 So. Boston, Mass.

. »



Penktadienis, Gruodžio 3 d., 1937

ĮVAIRIOS ŽINIOS
T—

3

AR LENKAI STAŠI 
'LIKVIDUOS?' ’

tą turtelį nepaliksi sveti
miems, bet giminėms ir 
tėvynei Lietuvai. Ypač 
kviečiu važiuoti į Lietuvą 
nevedusius ir pagyvenu
sius vaikinus ir merginas, 
laisvus nuo 
gyvenimo, ir kuriems tė
vynė žinoma 
dienų. Dar kartą Sudiev ir 
ačiū už viską. Nepamirški
te Dėdės. Ačiū ir katali
kiškai spaudai, kuri skel
bė mano buvimo tikslą ir 
aukotojų vardus.

DĖDĖ
Kun. A. Deksnys.

t

S F

DARBININKAS
* - . to to ■ r .

Bernardas Koraitis

S

PRIĖMIMAS SSSR 
ATSTOVYBĖJ

l

Prie tokių aplinkybių, 
“likvidacija” neišvengia
ma, nebent lenkai išsigąs 
tų savo šešėlio. Kaip ten 
nebūtų, lenkams toji byla 
negali būti maloni, nes ji 
parodytų tikrąjį Lietuvos 
kaimyno veidą, kuris den
giamas “bičiulystės” bei 
“kultūringumo” kaukėmis. 
Ta Stašio, Čibiro ir Bud- 
revičiaus byla primins dar 
ir tai, kad netolimoje pra
eityje .Lietuva siūlė visą 
Vilniaus byla pavesti 
Tarptautinio Teisingumo 
Teismui Hagoje: bet Len
kija tada atsisakė, — atsi
sakė nes nebuvo tikra. 
Stašio gi byloje lenkams 
pralaimėjimas negręsia, 
nes lenkiškas karo teis
mas tai juk ne Hagos teis
mas! Bet ir tame karo tei
sme. jei p. Stašiui bus leis
ta gintis, gali susidaryti 
siurprizu. Todėl lenkai pa
sirūpino, kad p. Stasys, 
stodamas prieš karo teis
mą negalėtų pasisakyti: 
“katalikas, teismo nebaus
tas”, — jie pasirūpino ji 
nubausti vienų metų kalė
jimu ir 10,000 zlotų baus
me už prasižengimą prieš 
nesenai išleistą valiutų 
(currency) įstatymą, ki
taip sakant, už tai kad p. 
Stašys gautomis aukomis 
nesidalino su lenkais.

Vilnius (Lapkr. 20 d.) 
Stašio byla okuopuotame 
Vilniuje yra lietuvių vil
niečių kančios istorijos la
pas, vienas iš nuotikių 
Lietuvos Vyčio ir Lenki
jos Aro paveldėtoj tarpy- 
savių kovų, bet drauge di- 
delios reikšmės faktas, 
kad lenkų okupuotame 
Vilniuje ne viskas ramu, 
ne viskas tvarkoje.

Aplenkinto Vilniaus kra
što lietuvių tautinis atgi
mimas, nepaisant lenkų o- 
kupacinio režimo replių, 
nepaisant lenkomaniškos 
bajorijos ir dvasiškijos 
pastangų, — kelia galvą ir 
reikalauja sau prideramų 
teisių: krašto bažnyčiose, 
mokyklose, viešose įstai
gose. Siauras lenkų - oku
pantų protas ir negryna 
sąžinė negali pakęsti, kad 
per poną Stasį plaukė pi
niginės aukos iš laisvosios 
Lietuvos ir užjūrio lietu
viu, — K. Stašys mat yra 
Vilnijos lietuvių Tautinio 
Komiteto pirmininkas. Ta 
Komitetą lenkai jau pasi
rūpino “likviduoti”, tai v- 
ra sunaikinti, pasmaugti, 
kaip kad Sovietuose sako
ma. Dabar tie Baltojo A- 
ro herojai kimba prie po
no Stašio asmens, turbūt 
norėdami jį “likviduoti”. 
Lenkų kariuomenės teis
me Vilniu je ponui K. Sta- 
šiui, buv. Tautinio Lietu
vių Komiteto pirmininkui, 
taipgi to Komiteto na
riams kun. Čibirui ir 
Budrevičiui, iškelta bylos 
už tai būk tas Komitetas 
sumanęs atplėšti Lenki
jos dali (suprask lietuviš
kąjį Vilniaus - Suvalkų - 
Gardino krašt) svetimos 
valstybės (tai yra Lietu-i vietos gyventoju o____ ,
vos) naudai.- Kitais zo-Įtai jie turėtu būti n. Sta-jvesti propaganda 
džiais, p. Stasys ir jopiui tik dėkingi. Lenkai Kristaus gimimo, Naujųjų 
draugai kaltinami kaipo j turėtų būti p. Stasiui dė- Metų ir kitas rel^m-s 

šventes. Šiai kampanijai į- 
sakoma mobilizuoti visas 
bedievių jėgas. Propagan
da vedama mitingais, nėr 
kiną, spaudą, radio ir t.t. 
............_i per Kalėdų 
šventes organizuos savo 
“šventes”, kuriose eglutės

i ir 
kūiu. Šitose “šventėse” 
kolektyviškai dalyvaus 
raudonoji armija ir kom- 
somolcai. Ryšium su šia 
bedieviu kampanija Sovie
tu Rusijoje uždrausta par
davinėti Kalėdų eglutes.

• v

• v

NAUJUS KAILINIUS!
Ateina šalta žiema. Jau reikalingi kailiniai. I. J. Fox didžiausia kailinių firma Ameri

koje turi dabar didžiausi pasirinkimą naujausią madų kailiniu, kuruos galite pirkti labai 
prieinama kaina. Nelaukite ilgai, ateikite šiandien i mūsų krautuvę ir įsigykite kailinius 
prieš Kalėdas. Atėję Į krautuvę reikalaukite Bernardo Koraičio, kuris yra I. J. Fox kom
panijos lietuvis atstovas. Per B. Koraiti pirkdamos sutaupysite 10 nuošimčiu.

B. Koraitis per daugeli metą yra patyręs kailinią biznyje ir jis padės jums prisimie- 
ruoti kailinius ir pritaikinti pagal Jūsų skonį.

P-nas B. Koraitis yra pardavęs tūkstančiams klijančiu įvairią madų kailinius ir visos 
yra jo patarnavimu ir kailiniais patenkintos, tai-gi ir Tamstos nusipirkusios per jį kailinius 
džiaugsitės.

Ali nvashington street 
BOSTON, MASS.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

suKaunas — Ryšium 
Sovietų Sąjungos 20 metų 
sukaktuvėmis, SSSR pa- 

• siuntinybė Kaune surengė 
priėmimą, į kurį atsilan
kė vyriausybės nariai su 

| ministeriu pirmininku Tū
belių pryšakyje, diploma
tinio korpuso atstovai su 
Vokietijos ministeriu Ze- 
chlinu prvšaky, aukštieji 
karininkai, visuomenės, 
mokslo, meno veikėjai ir 
spaudos atstovai. Šiame 
SSSR pasiuntinybės char- 
ge d’affaires Pozdniakovo 

priėmime

Po 25 metų darbuotės 
lietuvių tarpe Amerikoj, 
atsisveikinu su broliais 
kunigais, su kuriais ilgus 
metus bendradarbiavau, 
ypatingai su draugais ir 
nariais Kunigų Vienybės, 
nes nuo pat pradžios bu
vau tos draugijos nariu.

I

šeimyninio

nuo mažų

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Jei gerbiamam vilniečių 
vadui nebus burna užrišta, 
nasaulis išgirs, kad Sta
sys neturėjo mažiausio surengtam priėmime iš 
noro Lenkijai kenkti, ne- viso dalyvavo per 200 sve- 
turėjo mažiausio tikslo čių. 
būti jai, kaipo jos pilietis,, --------------
neištikimas; pasaulis iš- BEDIEVIŲ KAMPANIJA 
girs, kad p. Stašio veiki
mo tikslas buvo teikti pa
ramą ir pašalpą Vilnijos 
lietuviams ju pastangose Sovietų Rusijos bedievių 
dėl savo kultūrinės bui-( saiungos vadovybė išleido 
ties. Jei lenkams, okuna-; vjsicms skyriams isakv-i 
vus Vilniaus kraštą, rūni nTa nuo g m lapkričio 15 

gerovė, jjorį 1938 m. sausio 9 d 
nri?š

“Jaunimo Draugas”. Be 
jų Vilniuje dar liko kai
riosios visuomenės savait
raštis “Vilniaus žodis” su 
‘Kūrybos ir kritikos’ prie
du ir ‘Vilniaus Aušra’. Be 
to, per metus išleidžiama 
keletas vienkartinių laik
raštinio pobūdžio leidiniu.

“Vilniaus Žodis” Nr. 49 
apie uždarytąjį “V. R.” 
parašė: • “Dažnai tekdavo
su juo kovoti, kartais net ....
ir labai griežtai, tačiau ne- Pasaulimnkų kunigų, 
galime nepripažinti, kad kam ir kitais metais, dau- 
Vilniaus krašte seniausias šiaušia yra iš Vilkaviškio 
ir dažniausiai einas lietu- .vyskupijos.
viu laikraštis (‘V. R.’) tu
rėjo didelės reikšmės, ir 
todėl jo sulaikymas bus 
visos lietuviu visuomenės 
skaudžiai atjaustas”.

L0WELL, MASS.

PRIEŠ KALĖDŲ ŠVEN-
- ,-TES.:

LIETUVOJE 67.500 ha
DURPYNŲ

Pp. V. ir B. Paulauskai 
Susilaukė Sūnaus

Lapkričio 16 d. Vladui

valstybės (suprask Len- Ringi dar ir už tai, kad jo 
kijos) išdavikai, kuriems i ramus kultūrinis darbas 
numatyta mirties bausmė, į rodo tikrąjį kelia, kaip 

, ]enkai turėtų elgtis norė-
i darni pataisyti ju pačių

tai yra visiškas “likvida
vimas”. Teismas, kuris 
teis Lietuvių Tatuinio Ko- ‘ sugadintus santykius su Bedieviai 
miteto narius be abejo v- 
ra sudarytas generolo že- 
ligowskio adjutantų.

kaimynais.

i

ir Barborai Paulauskam 
■ “garnys” atnešė gražų 
sūnelį. Motina ir kūdikis 
jaučiasi gerai. Kūdikis y- 
ra priežiūroje slaugės pa
nelės Julės Balevičiutės.

Pp. Paulauskai augina 
dvi dukteri ir du sūnų. Po
nas VI. Paulauskas yra 
t.oniko išdirbėias ir vienas 
veikliausių LDS narių. Jis 
yra buvęs LDS Centro ir 

' LRK Federacijos N. An- 
kritai* šio duroh? /9°s apskričio pirminiu-
liaus pakaktų net 2.000 u‘ 
metu. Tad nykstantiems 
miškams pakeisti geriau
sia durpės ir tinka.

Apskaičiuota, kad neo
kupuotoje Didž. Lietuvoje 
yra 61.700 ha durnynu, o 
su Klaipėdos kraštu dur
nynų plotas siekia 67.500 
ha ir 2 milijardais 300 mi- 
Ji jonų kūb. metrų, arba 
230 milijonų tonų orasau- 
sių durpių. Didžiausi dur
pynai yra Marijampolės, 
Mažeikių ir Šiaulių

Gerb. Red.:—
Atvykęs į Boston, Mass., 

kreipiaus pas specialistą 
daktarą Elliott P. Joslin, 
M. D. Tas daktaras yra 
specialistas diabetes ligo
je. Daktaras patarė man 
sustoti jo ligoninėj —New 
England Deaconess Hospi- 
tal, kur išbuvau savaitę 
laiko. Viršminėtas dakta
ras narašė knvgą: Diabe- 
tic Manual. Ta knyga yra 
labai skaitoma patientų, 
ta liga sergančiu ir didelę 
naudą teikia patientams.

Kun. P. Vanagas.

I
i «Vilniečiu Draugas. ^us papUOgtos piautuvu

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 ji] skelbimą matėte “Darbininke”.

f
• v

j

ao~-

KIEK LIETUVIU STU
DIJUOJA ROMOJ

žvan- 
sire-

man

Knn. D. Mikšiui paaiš
kinus apie tikslą ir reika
lą lietuvių namo Šventoje 

(Žemėje, kur mūsų tauta 
bus atstovaujama, atsi
randa naujų aukotojų. Čia 
dedame vardus tu, kurie 
dar nebuvo paskelbti.

A. Sikorskis iš Pitts
burgh, Pa., aukojo $125. 
00, A. Adomaitis $1.00. iš 
Philadelnhiios, Pa.: J. Žu
kauskaitė $30.00. O. Suba- 
taičiutė $1.00, J. Biekša 
$2.00, A. Siedlevičienė 
$5.00, A. Pavilionienė $1.

MINISTERIS IR VISA 
TAUTA SUBRUZDO DfiL 

MARIJOS ĮŽEIDIMO

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER, MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau lee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parensfimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

tV. JONO EV. BL. P Ai ALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaAt Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa. 

Fin. RnAt Aleksandras T va Aka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuleikls, 
m _ „ . , „ • 10® Bowen St, 8o. Boston, Mass.

St,’Įoalindale.Masit. MRrSjtlka Jonaa
Tel. Parkway 0558-W 7 vvinfleld St, So. Boston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldlenĮ kiekvieno mAoesio. 
2 vai. po piettj. Parapijos salėj. 402 

E. Tth St, So. Boston. Masa.

7:30 vai vakare. pobatnytinėj sve 
teini j.

Visata drauguos reikalais kreipkite* 
paa protokolu raitinink*.

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS 1VČ.

Pirmininkė — Eva Marksienft.
825 E. 8th St, So. Boston, Masa. 

TeL So. Boston 1296
VIce-pinn. — Ona JanMeni,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mase.

Prot RaAt — Bronė Cunienė,
29 Gcfild St, W. Roibury, Mass. 

Tat/PAR 1864-W.
Fin. RaAt — Marijona MarkontntM,

Tel. Parkway 0558.W
Udtniokė — Ona Stanlnliutė,

106 Weet 6th St, So. Boston, Masa. 
Tvarkdarf — Ona Mlzgirdienė,

1512 Columbia Rd„ So. Boston, Mase. 
Kasos Globėja — Ona Slaurienė, 

'x448 E. Ttb 8t. Sol Boston. Mana. 
Draugija Mvo^raslrinklmna laiko kas

UŽDRAUDĖ ŠUBERTO 
“AVĖ MARIA”

Sovietų Rusiios meno ir 
teatrų vadovybė uždraudė 
kaip meno kūrini teatruo
se ar kitose viešose vieto
se groti garsųjį Šuberto 
kūrinį “Avė Maria”. Kipa 
rašo, kad tai pirmasis 
bandymas “mena apvalyti 
nuo religinės įtakos”.

KIEK DAR LIETUVIŠKŲ 
LAIKRAŠČIU YRA 

VILNIUJE

Kaip žinome, šiomis die
nomis lenkai uždarė di
džia usį ir labiausiai pra- 
plitusį Vilniaus kr. lietu
vių katalikiškos ir tauti
nės minties laikrašti “Vil
niaus Rytojus”, kuris ėjo 
su “Mūsų Artojaus” ir 

j “Aušrelės” priedais. Prieš 
(kiek laiko buvo uždary
mas ir jaunimo laikraštis

I

Vokiečių nacionalsoc. 
darbo fronto laikraštis 
“Der Arbeitsmann” prieš 
kiek laiko isidėjo Čensta- 
kavos Stebuklingą Dievo 
Motinos paveikslą, po ku
riuo padėjo įžeidžianti 
prierašą.

Lenkų visuomenėj kilo 
didelis pasipiktinimas ši
tokiu begėdišku visos tau
tos garbinamos ir brangi
namos šventenybes įžeidi- 

Baigė aukštuosius mok- mu. Lenkijos užsienių Tei
sius: kun. Dr. Pr. Mane- kalų ministeris savo am- 
lis — teologiją, kun. Ma- basadoriui Berlyne pave- 
žeika, MIC, padaręs teolo-; dė pareikšti vokiečių vy- 
gijos licencijatą, 
Lietuvą.

Z. Aleksandravičius bai- gavusi 
gė šv. Cecilijos Valstvbi-' 
nę muzikos akademiją; 
gaudamas licencijato laip
snį. Tačiau į Lietuvą dar 
negrįžta. Pasilieka dar 
metams Romoj. Tebegili- 
na savo studijas popieži-į 
niame bažnytinės muzikos 
institute.

Kiti visi, praleidę įvai
riuose kraštuose atosto
gas. grįžo atgal ir toliau 
studijuoja.

Naujų iš Lietuvos šiais 
metais atvažiavo 7 dvasi
ninkai ir vienas pasaulie
tis — menininkas.

i—
1936/37 m. m. Romos u- 

niversitetuose studijavo 
18 lietuvių; iš jų 4 pasau- 
lininkai ir 14 dvasininkų: 
10 pasaulinių ir 4 vienuo
liai. Čia įskaitomi ir du 
Amerikos lietuviai: mari
jonas — klierikas ir ku
nigas, Baltimore Vyskupi
jos stipendininkas.

grįžo į riausybei griežtą protes
tą. Varšuva dabar skelbia 

1 iš Berlyno atsa
kymą, jog vokiečių vy
riausybė nubaudusi šito 
įžeidžiamo prierašo auto
rių, o “Der Arbeitsmann” 
redakcija buvusi griežtai 
įspėta.

Ryšium su tuo lenkų ka
talikų organizacijos, norė
damos atlyginti šitą Šv. 
Mergelės įžeidimą, ruošia 
iškilmingą procesiją Čens- 
takavoj Dievo Motinos 
garbei. Jos taip pat orga
nizuoja manifestaciją pa
reikšti protestui prieš na
cionalsocialistų skelbiamą 
naują pagonybę.

Atsisveikinu su visais 
pažįstamais, geradariais, 
kurie suteikė pašalpą Kai- 
šedorių Vyskupijai ir Pi- 
vošiūnų bažnyčiai. Ačiū!

Lapkričio 24 d., laivu 
Normandie, dainuodamas 
“Leiskit į tėvynę, leiskit 
pas savus”, apleidžiu tą 
turtingą, pažangų ir pilna 
patogumų šąli ir vykstu į 
vargingesnę šalelę, bet į 
savo gimtinę ir mylimą 
Lietuvą, ten kur mane mo
tutė mažą liūliavo, kur 
raiba gegutė mano varge
lius rokavo, kur vieversė
lis gieda, kur lakštingalė 
čiulba, ten mano miela 
Lietuva.

Panašu malonumų Ame
rikoj sudaro doleriu 
gėjimas ir dirbtuvių 
nų švilpimas.

Amerikoj būnant,
teko ne su vienu ginčytis, 
kurie savo gimtinę sali 
niekina, sakydami, kad 
jiems Lietuva nieko neda
vė, kad jie ten tik daug Bridikienė $5.00, O.
vargo matę, ir kad jie nie
ko tėvynei neskolingi. Jie 
pamiršo, kad jiems davė 
gyvybę, davė sveikatą, iš
augino, kad ir juoda duo
nelę valgė; bet sveikesni 
buvo, pripratino prie var
go Atvvko į Ameriką, tu-’ nė $1.00. 
rėdami 20 ar daugiau me- $6.00. Z.. ________ ___ ,
tu amžiaus, raudoni, gra- k. Baičaitė $5.00, Treti- 
žūs. tvirtų raumenų; tą ninku draugija $5.00. P. 
visą jiems davė tėvynė Rononienė $1.00, “ "
Lietuva; o būdami sveiki,- bartienė $15.00, J. Tūbelis 
gal isigyjo turto. Tai ne- $25.00.
turėtų pamiršti savo tė-( visi prašomi prisidėti 
vynės, savo motinos Lie- aukomis, kad greičiau bū- 
tuvos ir jai atsiteisti pa- tų įsteigtas lietuviu būdė- 
gal išgalės. tojų namas arti Kristaus

Patariu visiems, kurie Kančių vietos Šventoje 
jau darbo neteko ir svei- žemėje.
katelę prarado, o centelių I Kurie jau prisidėjo au- 
šiek tiek sutaupė, drąsiai ka visiems dėkojame, 
vykti į Lietuvą, 
ilgiau ir ramiau galėsite 
gyventi ir savo sutaupy-

Dudonienė $5.00. K. Že
maitis $5.00, T. Velza $10. 
00, J. Vilkas $10.00, B. 
Senulis $1.00, S. Volčins- 
kis $1.00. Aiškinant iš 
Šventos Žemės paveikslus, 
sudėta $10.75, O. Bobilie- 

_____ . J. Atkočiūnienė 
$6.00. E. Moizienė $1.00,

O., Kv-

i

nes ten Kun. A. Linkus,
12259 Emerald Avė., 

Chicago, UI.

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

i

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

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

ALUS GARRISON
BAY STATĖ 3 kenai 90 proof degtinės

už 25c. Kvorta — $1.09

Str ▼
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DARBININKAS
DARBININKAS

Algos Netekusiems Darbo
(THE WORKEB)

Published every Tuesday and Friday eicept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoefidence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN B.C. ASSOCIATION OF LABOS

Darbininkams

Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Sectlon 1103 
Act of October 8. 1917, authorized on July 12, 1918

Nedarbo metu darbinin
kai gaus savaitinę algą. 
Jiems nereikės prašyti pa
galbos iš valdžios, nerei
kės, kad WPA juos pri
imtų dirbti ar laukti pa-

SUBBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly .......................... $4.00
Foreign yearly .......................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KATNA:
Amerikoje metams ...............  $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Viena kart savaitėje metams $2.0b
Užsieny metams .......................... $5.00

DARBININKAS
306 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

kad jis gaudavo trysde- 
šimts dolerių į savaitę ir, 
kad tame fabrike jis dirbo 
du metu.

DARBO IEŠKOJIMAS 
šalpos iš labdaringų drau-' Taip užsirašęs Antanas 
gijų. Jie gaus savaitinę eina darbo ieškoti. Gi tuo 
algą, kuri teisingai jiems pačiu metu darbininkų pa- 
priklauso. * : J A

NAUJI VALSTYBIŲ 
ĮSTATAI

Generolas Silvestras 
Žukauskas

Liūdnai minint generole Silvestro Žukausko mir
ti, tenka pažymėti, kad jis buvo ne tik pirmosios rū
šies vadas, gabus strategas ir drąsus, mirties nepai
sąs karys (šešis kartus buvo sužeistas pasauliniam ka
re), bet ir tikras Lietuvos išgelbėtojas. Ne būk tuo
met Žukausko, lenkai būtų užėmę Kauną ir visą Lie
tuvą, ir šiandie turėtume prieš akis ne vien Vilniaus, 
bet ir visos Lietuvos klausimą.

Pirmajai Lietuvos Tarybai susidarius ir nepri
klausomybę paskelbus, nebuvo nei pinigų nei kariuo
menės, o čia reikėjo skubotai likviduoti Bertmonto- 
Avalovo didžiulė armija, čia pat gręsė ginkluotos bol
ševikų gaujos ir kiek vėliau įsibriovė skaitlinga, išla
vinta kovose su bolševikais, lenkų armija. Visą Lietu
vos apsigynimo pajėgą sudarė tik neskaitlingi būriai 
savanorių, kuriuos skubotai reikėjo suorganizuoti į 
reguliarę armiją ir stoti prieš tris galingus priešus, 
kurių vieni jau puolė, kiti buvo besirengią Lietuvą 
pulti. Mūsų pusėje buvo drąsa ir ryžtumas, bet trūko 
skaičiaus, organizuotės ir vadovybės. Pultasi prie ne
seniai grįžusio Į Lietuvą, buvusio rusų divizijos vado, 
gen. Silvestro Žukausko. Jis vienintelis galėjo šį tą 
padaryti, kad Lietuva bent laikinai pajėgtų kiek gin
tis. Žukauskas neatsisakė nuo sunkios nedėkingos pa
reigos. Jis išvystė toki organizavimo talentą, kad 
greitu laiku iš žaliukų savanorių subūrė neskaitlingą, 
bet be galo drąsią lietuvių kariuomenę ir įkvėpė ją 
pergalės dvasia. Rezultatai tuoj pasirodė. Bematant 
likviduota bertmontninkai ir išstumta iš Lietuvos 
bolševikai. Bet už vartų jau laukė lenkai, įdrąsinti 
klastingu Vilniaus paėmimu ir pasirengę užimt visą 
Lietuvą.

Čia tenka prisiminti vienas charakteringas inci
dentas. Žukauskui sėkmingai betriuškinant bolševi
kus, vienas bolševikuojantis Lietuvos ministeris (to
kių tada buvo nemaža) su pikta ironija paklausė nar
saus generolo: “kada tamsta pradėsi mušti lenkus?” 
— tuomi lyg prikišdamas Žukauskui tariamąjį len
kams palankumą. (Iš tiesų, tai bolševikuojąs ministe
ris ne tiek nekentė lenkų, kiek gailėjosi bolševikų). 
“Ateis ir lenkams eilė”, — trumpai atsakė gen. Žu
kauskas. Ir atėjo. Klastingai užgrobę Vilnių, lenkai 
patraukė ant Ukmergės, manydami, atkirsią Kauną ir 
vienu puolimu jį paimsią, .pirmiau negu visa Lietuva 
subruz jį apginti. Planas buvo sumanus ir būtų pavy
kęs. bet Žukauskas drąsiu nakties puolimu ties Gied
raičiais pergnybo lenkų armiją ir privertė ją paniko
je bėgti atgal. Ties Širvintais Žukauskas antru kartu 
lenkus sutriuškino ir buvo jau beeinąs į Vilnių, bet Į- 
sikišo Entante (Europos valstybių santarvė) ir įsa
kė Žukauskui nutraukti puolimą. Žukauskas, žinoma, 
prieš Europą negalėjo spirtis ir paklausė. Tuo būdu 
Vilnius paliko lenkų rankose.

Kautynės ties Giedraičiais buvo geniališkai su
galvotas smūgis. Jeigu jis būtų įvykęs tokioj šaly, kur 
mokama garsintis, tai būtų priskaitytas prie tokių 
lemiančiu pasaulio istorijoj mūšių, kaip ties Pcltava, 
Rossbach, Valmy ir Waterloo. Tačiau, kad ir neišgar
sintas, mūšis ties Giedraičiais išgelbėjo Lietuvą. Tai 
grynai Žukausko nuopelnas. K.

i tarnavimo raštinė taip pat 
rūpinasi jam surasti dar- 

I bą. Tačiau po trijų savai
čių laiko nei Antanas nei 

Nuo Naujų Metų šiose raštinė darbo negali su- 
Amerikos valstybėse dar- rasti. Ir dabar po trijų sa- 
bininkai, netekę darbo, vaičių nuo darbo netekimo 
gaus atlyginimą iš Nedar- Antanas pradės gauti ša
bo Apdraudos fondo: New vaitinę algą 
York, Alabama, Califor- Apdraudos fondo. Kas sa- 
nia, Louisiana, Idaho, Ma- vaite jis gaus penkioliką 
ssachusetts, New Hamp- dolerių. Ir tokią sumą jis 
shirę, Oregon, Arizona, gaus per šešioliką savai-
Connecticut, Maine, Ma- 
ryland, Minnesota, North 
Carolina, Rhode Island, 
Utah, Pennsylvania, Ten- darbo Apdraudos fondo 
nessee, Texas, Vermont/daugiau algos nebegaus. 
West Virginia, District of 
Columbia. Hawaii, Alaska DARBO PASIRINKIMAS 
ir Wisconsin. (Paskutinė- Dar reikia pasakyti, kad 
je jau praktikuojama). Antanas nėra verčiamas 
Taigi darbininkai, iš kurių stoti prie darbo, kuris 
algų dabar darbdavys kas jam pirmą bus pasiūlytas, 
savaitę atskiria mažą dalį jįs nenustos Nedarbo Ap- 
pinigų į Nedarbo Apdrau- draudos algos, jei nesutiks 

dirbti kur nors už dešimtį 
ar penkioliką dolerių į sa
vaitę. Jei jo prasilavini- 
mui darbas yra netinka
mas jam nereikia prie jo 
stoti dirbti. Jam nereikia 
stoti į fabriką, kur darbi
ninkai yra verčiami prisi
dėti prie kompanijų unijų; 
jam nereikia stoti į fabri-

iš Nedarbo

i

čių, jei dar vis nesuras 
sau darbo. Žinoma, jei An
tanas suras darba iš Ne-

I 
dos fondą, po Naujų Me
tų, netekę darbo, gaus kas 
savaitę tam tikrą algą. Ir

' nežiūrint kain darbinin
kas būtų turtingas, jis tu
ri pilną teisę, netekęs dar
bo, reikalauti savaitinės 
algos. Darbininkas gali 
būti turtingas kaip Ro- 
ckefelleris ar Henry For- jam nereikia stoti į fabri- 
das, jei jis dirba užsiėmi- ka> kur draudžiama darbi - 
me, kuris yra valstybės į- nįnkams laisvai dėtis į sa- 

) statymu padengtas nedar-, Vasias unijas; jam nerei-
bo apdrauda, ir netenka 
darbo, gaus ąlgą kas sa
vaitę.

Nedarbo Apdrauda kito
se šalyse jau seniai yra 
vykdoma. Jungtinės Vals
tybės Amerikoje dabar 
turi tokį įstatymą ir auk
ščiausiasis šalies teismas 
pripažino jį teisėtu.

KAIP ĮSTATYMAS 
NURODO

Štai kaip Nedarbo Ap
drauda bus praktikoje 
vykdoma. F
Antanas Žukauskas, čeve
rykų fabriko darbininkas, 
sausio mėnesį 
darbo. Rytojaus dieną An- nedidelė alga, bet vis ge- 
tanas eina į valstybės dar- r iau kaip nieko. Iš tos al- 
bininkų patarnavimo raš- gos jis negalės tinkamai 
tinę ir paduoda savo var- pragyventi, bet vis šiaip- 
dą ir pavardę. Raštinės; taip badą nuo durų nuva- 

jperdėtiniui jis pasako fa-1 rys. Jis pats žino, kad jei 
briko vardą, kur jis iki gautų .iš Nedarbo Apdrau- 
šiolei dirbo, priežastį dėl dos didesnę algą, tai visai 
kurios jis neteko darbo, nebesirūpintų darbo ieško- 

• kiek algos gaudavo į sa- ti. Už tat, kol suras darbą 
Į vaitę ir kaip ilgai prie to turės gal kiek ir menkiau 
darbo dirbo. Sakykime, pagyventi.

l

k.ia stoti į fabriką, kurios 
darbininkai išėję į streiką; 
jam taip pat nereikia stoti 
prie darbo jei bus reikalas 
labai toli važiuoti ir susi
darys didelės kelionės iš
laidos. Antanas galės ap
sižiūrėti ir darbą tinka
mesnį pasirinkti. Pirmiau, 
kada Antanas netekdavo 
darbo, jis stodavo kitur, 
nežiūrint ar jam darbas 
patinka ar ne. Nėra dar
bo, nėra duonos. Bet da
bar gaudamas penkiolika 

Sakysime, kad dolerių į savaitę, jis gali 
^"- 'apsidairyti, paieškoti ge

resnio darbo. Tiesa, pen- 
netenka j kiolika dolerių į savaitę

I

Be Dievo ir Su Dievu
Lapkričio pradžioje Rusijos sovietai minėjo 20 

metų bolševizmo sukaktį. Buvo padaryta daugiau ne
gu eilinio tok’ose iškilmėse triukšmo: paraduota, kal
bėta, per nesaiką pasigirta, dainuota internacionalas, 
suvaryta paradan vaikų, jaunuomenės, komsomolcų 
ir komsomolčių, pademonstruota su raudonąją ka
riuomene, tankais, orlaiviais, kanuolėmis (tai vis ja
ponų adresu) ir t.t. ir tt. Tie dalykai tiek žinomi, kad 
juos bet koks raporteris galėjo išpranašauti ir para
šyti apie juos sieksninius straipsnius, visai tų iškil
mių nematęs ir dar iš vakaro viską spaudai prirengęs. 
Tačiau vienas dalykas kiek nustebino: sovietai viešai 
nusprendė išvaryti Dievą iš Rusijos. Ne tai, kad bū
tų čia kas nauja, nes jie jau nuo seniai varo Dievą iš 
savo tarpo, bet vis dėlto tai darė daugiau bedievių- 
“bezbožnikų” sąjungos inicijatyva, neįtraukdami t<5 į 
viešuosius valstybės įstatymus. Gi dabar, iškilmių 
metu, uždarė visas bažnyčias, cerkves, kirkes, sinago
gas ir po didžiausiomis bausmėmis uždraudė laikyti 
bet kokias pamaldas, paskelbdami, kad Dievas neturi

BAUSMĖS DARBININ- [mažiau kaip septynius. Iš 
■i KUI 1; ■“ ’ ‘

Bet sakykime, kad An
tanas Žukauskas darbo 
neteko per savo nusikalti
mą, arba už ką nors blo
gą, kaip tada, ar jis vis
tiek gaus algą iš Nedarbo 
Apdraudos fondo? Taip, 
jis gaus algą, tik jau ir jis 
bus valstybės nubaustas. 
Vietoje laukti tris savai
tes po darbo nustojimo, 
turės laukti dešimtį sa
vaičių iki gaus algą. Taip 
oat jei Antanas netektų 
darbo dėl streikų, lokautų 
ar kitų darbininkų ginčų 
su kompanijomis turės 
laukti dešimtį savaičių iki 
Nedarbo Apdrauda pradės 
jam algą mokėti. Lygiai 
taip pat jei Antanas netei
singai darbininku apdrau
dos raštinėje užsirašytu, 
sakysime pameluoti} apie 
savo algą, arba nedarbo 
laiką, tada irgi turėtų lau
kti dešimtį savaičių iki 
gaus algą.

NEDARBO ALGA
Tačiau po Naujų Metų 

nevisi bus toki laimingi 
kaip Antanas. Darbinin
kas uždirbąs dvidešimtį 
dolerių į savaitę, netekęs 
darbo tegaus tik dešimtį 
dolerių kas savaitę iš Ne
darbo Apdraudos fondo. 
Nedarbo Apdraudos fon
das mokės darbininkams 
pagal jų uždarbio. Tačiau 
niekas negaus daugiau 
kaip penkioliką dolerių nei

Nedarbo Apdraudos fondo 
darbininkas netekęs dar
bo gaus pusę tiek, kiek jis 
uždirbdavo. Tačiau, nežiū
rint koki didelė pirmiau 
buvo jo alga į savaitę, jis 
negaus dabar daugiau 
kaip penkioliką dolerių j 
savaitę, ir taip pat nežiū
rint koki maža buvo jo, 
alga, dabar valstybė jam

•PASĖKA
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Visiems, mane sveikinu
siems laiškais ir telegra
momis reikšmingoje man. 
30 metų kunigystės, su
kaktyje, nuoširdžiai ačiū.

Ypač nuoširdžiai dėko
ju mane asmeniniai aplan
kiusiems toje dienoje: 
' muz. Broliui Jonui ir Bro- 

mokės nemažiau septynių lienei, kun. J. Balkūnui, 
dolerių į savaitę. Tie?a, Kunigų Vienybės Pirmi- 
septyni doleriai nedidelis ninkui, kun. J. Aleksiūnui, 
pinigas, ir dabar, kada vi- Rytų Provincijos pirmi- 
sa taip pabrango, nedaug ninkui, kun. J. Čepukai- 
bus galima ką nusipirkti, i čiui ir kun. I. Valančiumi), 
bet vis tiek bus šiokį-tokį j Pniladelphijos klebonam, 
pagalba. Antra vertus, juk kun. V. Matulaičiui, St. 
yra dabar darbininku, ku- Clair, Pa. klebonui ir kun. 
rie prakaituodami fabri- Lekešiui iš Maspeth, N. Y. 
kuose į savaitę teuždirba 
nuo šešių iki dvylikos do- Čiū 
leriu. Tie 
džiaugsis gavę septynius ir “Saulės 
dolerius į savaitę nedarbo už gražų 
metu. Kaikurie jų ieškos man brangių 
darbų su didesniu atlygi-1 ir spaudoje, 
nimu.
riuos darbdavius 
mokėti darbininkams tin
kamesnį pragyvenimo at
lyginimą.

Kadangi Nedarbo Ap
drauda yra valstybių įsta
tymai, tai žinoma, kiek
viena valstybė, gal turės 
šiek-tiek skirtingesnius į- 
status, bet vistiek neteku
siems darbo darbininkams 
yra didelis laimėjimas ir 
džiaugsmas, kad Nedarbo 
laikas nebus toks baisus.

T.

Taip pat nuoširdžiai a- 
“Darbininko”, “Drau- 

darbininkai go”, “Amerikos”, “Garso” 
■" i” redakci joms 

paminėjimą tų 
sukaktuvių

Labiausiai gi ačiū Sese-

Nesutarimai Kun. Coughlino) 
Reikale

_________________________

nuo-

jokių pilietybės teisių bolševikijoj. Charakteringa čia 
prisiminti “švietėjo” Lunačarskio “drama”, kurioje 
'mužikas komunistas disputuoja su Dievu ir savo ar
gumentais Jį... sukerta. Lunačarskis, kaipo žydas, tu
rėtų bent tiek susivokti, kad šv. Rašte pasakyta: “ta
rė beprotis savo širdyje: nėra Dievo”. Tačiau “švie
timo” ministeris nė tiek nepagalvojo, kad jis pats ir 
jo sukvailinti bolševikai kaip tik pasiėmė ant savęs 
įrodyti tuos šv. Rašto žodžius.

Kaipo maloni tų bedievių kvailysčių priešginybė, 
Lietuvoje susidarė katalikų komitetas “Pro Deo” (už 
Dievą), su obalsiu: “Pasaulio Išganytojau, gelbėk Ru
siją!” To komiteto pastangomis Lietuvoje buvo su
rengta “Savaitė už Dievą”. Tuo tikslu visose Kauno 
bažnyčiose buvo rengiamos rytais atlyginimo pamal
dos. Šimtai žmonių ėjo priimti šv. Komuniją už Rusi
jos tikinčiuosius, daugelyje bažnyčių buvo laikomos 
rytais darbininkams Mišios, daugelyje šeimų buvo 
kalbamos bendros maldos už prispaustus Rusijos žmo
nes. Prie to, kiekvienas katalikas stengėsi suteikti 
bent mažą auką pavargėliams.

Kaip tai džiugu, kad mūsų tėvynėje kilo iniciaty
va tam gražiam sumanymui, kurį be abejo paseks vi
sas katalikiškas pasaulis. K.

Kun. Charles Coughli- 
nas turi tūkstančius prie- 
telių. Kalbėdamas per ra
dio jis gynė vargšų darbi
ninkų reikalus ir įrodinė
jo, kad Katalikų Bažnyčia 
yra vargšų žmonių užtarė
ja ir jų teisių gynėja. Šiuo 
laiku Kun. Coughlino kal
bų mes nebegirdime. O 
jaučiame, kad jis turėtų 
kalbėti ir tikimės, kad jis 
neužilgo vėl pradės per ra
dio kalbėti.

Kun. Coughlino
sprendis nutraukti radio 
kalbas sukėlė daug klai
dingų nuomonių ir netik
slių protestų. Tų nuomo
nių sudarime nemažai pri
sideda Sočiai Justice laik-i 
raštukas, kurio dabarti
nis redaktorius yra Wal- 
ter Baertschi, kaip jis 
pats pasisakė: “protestan
tas ir masonas”. Daugelis 
ir Katalikų, nežinodami 
arba žinodami klaidingas 
nuomones, prisideda prie 
protestų prieš Bažnytinę 
valdžią.
VYSKUPAS ATSAKIN

GAS
Naudinga tat žinoti tikri 

faktai. Kiekvienas katali
kas žino, kad diecezijos 
vyskupas yra atsakingas 
už savo kunigus. Jis turi 
ne tik teisę, bet ir pareigą 
prižiūrėti, kad kunigai, 
kalbėdami ar rašydami, 
nedarytų klaidingų ar ne
tikslių pareiškimų. Kada 
pasaulietis žmogus kalba, 
tai klausytojai jaučia, kad 
jis sako savo mintis ir sa
vo sumanymus. Bet kada 
kunigą užgirsta kalbant, 
tai jie jaučia, kad jis sako 
Katalikų Bažnyčios moks
lą. Už tai, kad apsaugojus 
kunigus nuo klaidų, vys
kupui yra uždėta pareiga 
juos tvarkyti. Tai yra dėl 
visos Bažnyčios geroves. 
Nėra tai laisvės varžy
mas. bet sulaikymas nuo 
išsišokimų bei iškrypimų.

Tas gal ir kaiku-
privers lems Kazimierietėms už 

taip gražų manęs pager
bimą toje dienoje ir ypač 
už ju maldas, kurios ma
ne labiausiai stiprina.

Gerasai Dievas visiems
■ teatpildo...

Kun. M. J. Brundza.
Kazimieriečių Kapelionas. 
Vila Juozapo Marijos 
Newtown, Pa. 
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! protestuoti. Kiekvienas 
kunigas priimdamas kuni
gystės sakramentą priža
da savo vyskupui paklus
numą. Ir katalikai tai ži
nodami neprivalėtų jokių 
protestų reikšti.
LAISVĖ NAVARŽOMA

Sakoma, kad šioje šaly
je kiekvienas turi teisę 
laisvai' kalbėti. Taip, bet 
yra aplinkybių ir dalykų 
apie kuriuos yra išmintin
giau nekalbėti. Kada žmo
gus y^a valdžios atsa
kingoj vietoj, arba ka
riuomenėj, jis nenustoja 
teisės laisvai kalbėti, bet 
jis yra vyresniųjų valdžio
je ir be jų užtvirtinimų 
negali ką tik nori kalbėti. 
Taip panašiai yra Kuni
gystėje. Jaunikaitis, jau 
subrendęs, priima Kuni
gystės Sakramentą ir ži
no, kad jis pasiduoda, lai
sva valia, vyskupo val
džiai. Tačiau ar protaująs 
žmogus pasakys, kad čia 
varžoma kunigo laisvė ? 
Dauguma Katalikų gerai 
supranta, kad ne.
AUTORITETO PRIPA

ŽINIMAS
Kun. Coughlinas viešai 

pareiškė savo Arkivysku
pui ištikimybę ir prašė sa
vo draugų jokių protestų 
prieš Bažnyčios vyriausy
bę nekelti. Būtų naudinga, 
kai kalbėtų per radio. Ta
čiau jei kun. Coughlinas ir 
nekalbės, manau, 
Katalikų Bažnyčia savo 
darbą sėkmingai toliau 
varys: Turime mes tokių 

i radio kalbėtojų, kaip pre
latas Sheen, prelatas Ry- 

!an, kun. Gillis, kun. Par- 
sons ir kiti, kurie kas sek
madienį nuosekliai dėsto 
Kataliku Bažnyčios moks- 

[k-
Roma locuta ėst. Roma 

pasakė. Popiežius patvir
tino Arkivyskupo Mooney 
nuosprendį; tai visi geri 
Katalikai Popiežiaus bai
so paklausys ir Jo auto
riteto nežemins. T.

KALBĖTI NEDRAU
DŽIAMA

Toliau, kun. Coughlino 
arkivyskupas Mooney ne
uždraudė jam kalbėti per 
radio. Nei pats kun. 
Coughlinas, nei jo draugai 
tai nesako. Arkivyskupas 
tik pareikalavo, kad kun. 
Coughlinas jam įduotų 
savo kalbas peržiūrėti 
pirm leidžiant jas per ra
dio. Tas arkivyskupui bu
vo reikalinga padaryti, 
nes kun. Coughlinas kai-, 
bedamas buvo pasakęs 
nevisai tikslių pareiškimų. 
Pavyzdžiui, kalbėdamas a- 
pie darbininkų uniją, CIO.

I pasakė, kad tai nesuderi
nama su Katalikų Bažny
čia, sako: “sakyti dėtis 
prie CIO. būtų tas pat 
kaip sakyti Katalikams 
dėtis prie Mohamedonų 
sektos ar Kolumbo Rite
riams dėtis prie masonų”. 
Amerikos šalies preziden
tą jis pavadino melagiu ir 
“Roosevelto kvailystė”. 
Arkivyskupas Mooney 
spaudoje paaiškino, kad 
CIO principe nėra priešin
ga Katalikų Bažnyčiai; 
kad joje yra komunistų, 
tai Katalikams reikėtų 
smarkiau veikti ir užimti 
vadovybę. Taip pat arki
vyskupas priminė, kad ša
lies valdžia reikia pagerb
ti.
PASIRINKO NEKALBĖ- 

Z TI
Po tokio Arkivyskupo 

Mooney pareiškimo, kun. 
Coughlinas pasakė, kad 
jis per radio daugiau ne
kalbėsiąs, nes jam nelei
džiama laisvai savo nuo
monės išreikšti. Kun. 
Coughlinas gali kalbėti 
per radio kada tik jis no
ri. tik savo kalbas turi pa
duoti- Arkivyškupo užtvir
tinimui. Toki yra faktai. 
Rodos nebūtų už ką prieš 
Arkivyskupą ar Popiežių
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Veiklioje ir stiprioje jau

nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė. ,
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Katalikai Vis Dėlto Nuskriausti
Š. m. lapkričio 4 d. Lie- te yra 2 skyriai..Bet aukš- 

tuvos seimas priėmė nau- tesnės instancijos nulėmė, 
ją Vytauto Didž. universi- kad seimo komisijoje buvo 
teto statutą, pagal kurį įdėtas į statuto projektą 
Teologijos - filosofijos f!a- skyrių sužymėjimas ir 
kultete paliktas ir filoso- taip seimo lapkr. 4 d. bū
ti jos skyrius. Vyriausybės vo priimtas. Tik tame sei- 
projėkte filosofijos sky- mo posėdyje švietimo mi
rtas nebuvo paminėtas, nisteris aiškino, kad fik>- 
Bet seimo komisija pada- sofijos skyrius neturi tu
re pataisą ir teologijos-li- rėti to turinio, kurį iki tol 
losofijos fakultete vieto ’ | turėjo, būtent, kad jis gali 
vieno teologijos .skyriaus ruošti specialistus iš filo- 
paliekami du skyriai: tilo--sofijos ir pedagogikos, bet 
sofijos ir teologijos, kaip į ne iš istorijos ir iš litera- 
lig šiol būta. Toks esmi- turu (aukščiau minėtų), 
uis statuto projekto pa- Tokiu būdu duotas kiau- 
keitimas, arba palikimas šinis. bet jau išimtas iš jo 
filosofijos skyriaus, pada- Į veik visas trynys, o palik- 
rytas dėl to, kad teolo- tas kaip ir tik lukštas, 
gams, klausant teologiją. Mat, gyvenimui, apmoka- 
“dar reikalinga kai kurių mam darbui gimnazijose, 
ir pedagogikos dalyku, turi prasmės tik istorija ir 
nes jiems tenka būti ir literatūros. Iš filosofijos 
mokytojais mokyklose, ri pedagogikos specialybių 
Klausyti tų dalykų Huma- gi duonos nevalgysi. Tai 
nitariniąme fakultete tik buvo kaip ir nriedas, 
jiems neleidžianti jų pa- studijuojant istoriją ar li- 
saulėžiura. Taigi dėl šių teratūras.
motyvą ir buvo ši pataisa i Tokiu bad tu0 aiškini. 
jdeta Taip rašo Lietuvos kuri seime pareiškė 
laikraščiai, švietimo nu- švietimo ministeris. fakli- 
msteris p. Tonkūnas pa- na, filosofijos skyriui kaip 
reiske: priimtoji pataisa 
8 str., man atrodo, ;— 
priimtina. Priėmus šią P®- dLgas’mokytSųVu/ši^e.i 
taisą nesudaromas gali- Ka(J tai gaiima I
mumas ar pavnjus išpiešti. kajt^į Uetuvos Aido' 
Teologijos - Filosofijos .a-,, kr g d ti ujda ir 
Kultetą, įnesant tam tikrų lapkr 12 d rytinę !ai<Jį 
lygiagretumu su Humara- japkr> g d. vedamąū strai- 
tarinių mokslų fakultetu . Tuose numeriuose

Ryšium su p. ministerio plačiau išdėstytas švieti- 
pareiškimais, labai aišku, mo ministerio 
kad katalikams nėra ko nusistatymas 
džiūgauti dėl filosofijos reikalu, 
skyriaus palikimo, ar jo į Neatitmka 
“legalizavimo”, kaip nay- tarp kitko> 
viai paskelbė atstovybė. maį. kad vyskupai nie- 
Kataliku organizuotos vi- ko neįurį prieš Humanita- 
suomenės pareiškimas dėl . - - 
šio skyriaus reikalavimo ^aug

Jugoslavu nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Lietuvai Vasilije 
Protic lapkričio 5 d. Įteikęs Valstybės Prezidentui kredencialus. Jam iš dešinės 
pasiuntinybės sekretorius Bingulac, o iš kairės — užsienių reikalų ministerijos 
protokolo direktoriaus p. e. referentas Rajeckas.

Okupuotoje Lietuvoje;
-

SMULKMENOS tš ŠTAŠIO BYLOS VILNIUJE
ir nukertamos abi kojos,, 

~'ra kuriomis galėjo būti nau-{ kurios buvusios iš Vilniui. K. Stašys pakaltintas 
buvo tuo, kad nuo 1936 m. Vaduoti Sąjungos slaptu 
bal. mėn. 27 d. iki tų pačių 
lapkr. mėn. 23 d. Vilniuje 
priiminėjo iš Lietuvos R.e- aktas kvalifikuoja kaipo 
špublikos iždo ir Vilniui

i Vaduoti Sąjungos su būs
tine Kaune, lietuvių orga
nizacijų Amerikoje ir Lie- 

ir valdžios tuvoje bendra suma išmo- 
fakulteto kėjimus virš 500,000 zlotų 

ir juos perdavė Įvairioms 
lietuvių draugijoms; be 
to, Kostantas Stašys kal
tinamas už visą eilę jo pa- 

I darvtų išmokėjimu Len- 
rinijakultetą; 2. kad per-^^ 

ig v.ja didesnės svarbos, k^didatų ^i mokytoj jKo,1SuhltO valdinmk^ 1936 
kai^ jau^ statutas mums jeįgU juos ruoštų ir Teo- 
nlačiau. žinomas. Katali- jogįjog _ Filosofijos fakui- 
kai, naujuoju statutu bei įetas. 3 kandidatų į pro- 

švietimo ministerio ais- fesūrą nesą pakankamai, ! 
kinimu vis dėlto labai nu- netrūksta, kad tik
skriausti. būtų vietų (etatų). Užmir-

1931 m. rugp. 14 d. vien- štama, kad naujų kandi- 
šališkai (be susitarimo su datų į mokytojus neatsi- 
Šv. Sostu) įvykdyta fakul- rastų, kad žymi dalis iš 
teto reforma buvo jį labai tų, kurie priversti studi- 
sužalojusi, bet dar vis ga- juoti Humanitariniame 
Įėjo jis ruošti gimnazijai fakultete, jei būtu galima, 
mokytojų, ypač istorijos studijuotu Teologijos - Fi- 
ir literatūros bei kalbų, losofijos fakultete.
Tas 1931 m. reformuotas 
statutas buvo neaiškiai 
suredaguotas: jame nebu
vo pažymėti skyriai, "bet 
fakulteto dvilypis pavadi
nimas buvo paliktas. Pen
kių neteologinių katedrų 
jame palikimas realiai 
reiškė, kad čia nėra tik te
ologams skirtas fakulte- tįekė švietimo ministeris.

būdu .Įvežtos i Lenkiją. 
Be to, dar kaltinamasis

realybę te- 
šie teigi-

Vyskupai, susirinkę sa
vo nepapraston konferen- 
cijon lapkr. 16 d., vėl krei
pėsi i vyriausybę (poną 
Prezidentą ir p. Ministerį 
Pirmininką), pareikšdami, 
kad negali sutikti su tokia 
filosofijos skyriaus inter
pretacija, kurią seime pa- 

tas.\ , nesutikdamas pripažinti
te iki šiol buvo ir filosofi- fį]osof i jos skyriui teisės 
jos skyrius su specialybe- gimnazijoms istori-
mis: filosofijos pedagogi- jos ir iiteratūrų (klasiki- ' 
kos, istorijos, kalbų ir h- nįy, lietuvių, vokiečiu/ 
teratūrų, kaip lietuvių,! 
klasikinių, lotynų, graikų,1 
prancūzų ir vokiečiu.

Bet jau šių metų pra
džioje, kovo mėnesį, švie
timo ministeris pradėjo 
žygius ligšioliniam fakul
tete darbui trukdyti, neig
damas fakulteto dviejų 
skyrių buvimą ir galop, 
prieš vasaros atostogas,

nių, lietuvių, vokiečių,! 
i graikų, prancūzų) moky
tojus, kuriuos iki šiol fa
kultetas ruošė.

Lietuvos vyskupams ne
gali būti priimtinas toks 
statuto aiškinimas. Todėl 
episkopatas ir tolian ko
vos prieš katalikų teisiu 
siaurinhną universitete ir 
prieš prievartą katali-

• pareiškęs, kad pagal sta- kams studentams studi- 
tutą negalį būti dviejų juoti pas ateistus profeso- 
skyrių. Iš čia ėjo išvada, rius. Anaiptol nėra paten- 
kad tas fakultetas tėra kinta ir mūsų išeivija. To- 

e katali
kų visuomenė paantrina 
savo jau paskelbta skau
doje nareiškimą “Budėsi
me Lietuvos Katalikų Tei
sių Sargyboje”. - ,

Kun. Jonas Balkūnas, 
Kunigų Vienybės-Pirm.

Skirtas tik teologams, dėl organizuotoji 
Prieš tokį aiškinimą sto
vėjo ne tik fakultetas, bet 
ir Lietuvos episkopatas, 

švietimo ministeris nau- 
statuto projekte jau 

'neįrašė sąmoninga:, kad 
teol. - filosofijos faknlte-
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Vilniaus - Trakų Apskritis
PABERŽĖ. Nutautėję i ką nori.

kampelis. Paberžės mies- jaunimo vakaruškose. B< 
telis yra nuo Vilniaus i ir ten didesnė dainų dali 
šiaurę už 30 kilometrų. Jo yra išversta iš lietuvi 
gyventojų daugumą suda- kalbos. Tos dainos tai 
ro žydai, kiti — vietiniai, j pat dar turi lietuviškų ž< 
kurie kalba jau nebe lietu-! džių ir dainuojamos lieti 
viškai, bet vadinamąja1 viškomis melodijomis. P? 
vilnietiška kalba. j vyzdžiui, yra išversta

Paberžės apylinkės kai-, dainuojama pirmykščių 
mu pavadinimai lietuvis- i mis melodijomis šios Ii. 
ki: Šamai, Akmena, į>a-!tun?.ko! All<
muša. Karveliai, Spigliai.;PuseJ jZer° ,mc*SIU
Juodežerai, Mileikos, šal- į^e;,P?^kreI ’ Ses^ls* Onj 
taniškės, šuneliai. Borą-i1 eT;
raiščiai, Girniškės, Krikš- I / - .. .
tenai ir kt. Juose gyve- . — .
pančių žmonių pavardės i - -^°
taip pat daugiausia lietu
viškos. Deja, tų žmonių 
tarpe lietuviškos kalbos 
jau nebeužgirsi.

Šioji apylinkė yra įdomi 
tuo, kad iki šiol čia dar 

1 yra užsilikę visokie lietu
viški papročiai ir žmonių 
kalboje dar tebeskamba; 
kai kurie lietuvių kalbos 
žodžiai, pavyzdžiui: svi- 
ron (svirnas), vėpla, pa- 

; šor (pašaras) ir kt. Pie- 
| menys, varydami namo 
karves, sako: “šio namo”. 
Karves vadina “margai-; 
ka”, ‘palšaika’, ‘juodaika’ į 
ir pan.

; Be to, čia dar neišnyko 
i paprotys dainuoti prie 
■darbų. Daugiausia dainuo
jama šienapiūtės ir rugia
pjūtės metu. Per šienapiū- 
tę, vos saulei patekėjus, 
jau ir girdėti laukuos? 
“Valio, pievela, valio”. 
Lietuvis, pirmą kartą iš
girdęs šiuos žodžius, iš 
karto pamano, kad tai 

j dainuojama lietuviškoji 
! daina. Bet paskiau kito 
tos pačios / 
žodžiai jau lenkiški.

Dainos galima išgirsti ta

• v

M •

Kartą užsikalbėjau s 
vienu seneliu (gal 80 m< 

, ar j 
lietira šioje apylinkėje 

viškų kaimų. Senis šitai] 
atsakė:

“Žinai, tamsta,
. pasakius, tai čia visi ka 

mai lietuviški. Dar man 
diedukas pasakojo, kad i 
jaunystėje mažai kas len 
kiškai kalbėjo — visur bu 
vo girdėti daugiausia lie 

i tuviškoji kalba. Dar ir da 
t bar beveik kiekvienam 
j kaime yra senių . kuri 
kalba lietuviškai. Bet ji 
kas kart vis mažiau ir ma
v • « •ziau...

Toliau tas pats seneli 
paaiškino, kad Paberžes a 
pylinkės lietuviai gvven 
tojai nutautę dvarų vei 

'' kiarni. Daugiausia prie t< 
prisidėjęs Glinciškių dva 
ras, kurio savininkai lie 
tuvių kalbos nemėgdavę i 
su žmonėmis kalbėdavęs 
nelietuviškai.

Apskritai, dabar beveil 
visi Paberžės apylinke: 
kaimai yra tamsūs. Laik 
naščius išsirašo tik kur 
ne-kur. Tautiniu atžvilgii 

. . taip pat atsilikę. Jie netu
dainos posmo. -jokios tautinės šamo

! .. Į kalbą jie nekreipu
_____-_____jokio dėmesio. Vienas ki 

tas jų šitaip pasiaiškina 
“Bile gyvent būt gerai, f 
kalbėsime, kaip kiti lieps” 

“V. R.’

“Vi tikre

liepė apie Stasį kaipo apie 
taurų žmogų, kuris buvęs 
greičiau šalininkas susi
taikymo tarp abieju kraš-!

; tų, o ne koks agitatorius, 
ta kad tais atvejais, kuo
met jie turėję asmeniškų 
savo reikalų, ar net to
kiais, kurie lietė grynai 
lenkų visuomenės reika
lus, kaip kad maršalo Pil-j 
sudskio motinos palaikų į 
pervežimas iš Lietuvos į 
Vilnių, jis visiems mielai 
tarpininkaudavęs ir nuo
širdžiai padėaavęs.

Vaivadijos’ valdininkas 
referentas lietuvių reika
lams Bauerman plačiai 
nagrinėja Tautinio Lietu
vių Komiteto atsiradimą j 
ir jo veiklos tikslus ir 
Konstanto Stašio veiklą 
12 metų laikotarpyje. Da
ro savo išvadas, kad Vil
niaus krašto lietuvių or
ganizacijos išaugusios ne-; 
paprastai dideliame skai- 7 z, T . .t. r. . -. . ... , . 1 Tavo kančioms, o Lietuve,cuiie, turėjusios tiksius iri 
uždavinius, kuriuos visą

nusikalstamą Stasio dar
bą. kad jis priiminėjo iš 
užsienio nurodymus ir lei
dosi kontroliuojamas iš 
savo veikimo. Kaltinama
sis aktas Stasiui primeta 
ir tariamai jo eitas tarpi
ninko pareigas, tarsi neo
ficialaus konsuliarinio a- 
gento, kuris atlikdavo į- 
vairius piniginius mokėji
mus trečiųjų asmenų sąs
kaita, kaip pačiame Vil
niuje. taip ir užsieniuose.

m. liepos* 3 d., taip pat be ką esą galima nustatyti iš 
valiutų komisijos žinios, 
jos leidimo ir sutikimo. 
Kaltinamas Stašys- būk 
teismo tardytojui prisipa
žinęs, kad 1936 m. spalių 
mėn. iš atvykusio Vilniun 
Bagdžiūno priėmė virš 
100,000 zlotų sumą.

Iš kratos ir liudininkų 
parodymų, būk buvę nu
statyta, kad Stašys šelp- žįsta, I 
davo lietuvių kultūrines, gaudavo 1“ 
labdarybės bei ekonomi- ganizacijų Amerikoj. An- m.ybę. 
nes organizacijas Vilniaus glijcj ir kad šitas sumas 
krašte. Lenkų prokuratū- teisėtu būdu išdalydavo riyrDpTlį I lCT|iy A| 
ra daro išvadas, kad pini- legaliai veikusioms lietu- i Altnu! Liti u VA! 
gai buvo siunčiami Vii- vių organizacijoms Lenki-_______
niui Vaduoti Sąjungos joje. Užginčija jam prime- žaliuos laukuos, — 
vardu iš Kauno ir tikslu tarną tariamą spekuliaci- tarp klonių, 
atlikti tuos uždavinius, ją. Kai prokuroras jam tarp smuikelių — 
kuriu siekianti ir pati są- pastatė klausimą ar jis ųąrniiais gintaro, 
junga. Lygiai kaip Lietu- buvo gavęs iš Rygos laiš-' rasų perlais dabinta, 
vos vyriausybės, ir Vii- ką, kuris pataria jam Tu liūdi Vilniaus vieške- 
niui Vaduoti Sąjungos, kreiptis i juodąją biržą. /liuos
kurios šelpusios piniginiai kaltinamasis prokurorui suklupusi ant kelių - 
Stasį, esančios labai leng- atsakė: “Prašau man pa- suvargusi, 
vai pavaizduotinos kaip rodyti toki laišką, tai apie išniekinta^ 
organizacijos, kurios šie- jį ir kalbėti galėsiu”. Be skausmo nukankinta,
kė Vilniaus atplėšimo nuo to. Stašys užginčija, kad / /
Lenkų valstybės, tikslu jis būtų palaikęs su Lietu- žinau aš Tavo vargą 
Prijungti jį prie Lietuvos vos vyriausybe kokius įj- kančias, 
Respublikos. santykius. Tiesa, jis esąs Lietuva!

O Motina, Tu mano! 
Ir pasaką, tą 
kurią kadais’ 
kurią kadais’ 
man motina 
verkdama.

- ’________ _ Žinau —. r >
ir t.t. Būk tam, kaipo įro- mės kaimuose, be kita ko buvai našlaite ir verge;, 
dymas, galįs nušviesti čia prikišdamas Stasiui, kad ėjai: —* žiedų laukais, 
paminėtą destruktyvmę 
veiklą, esą tie sprendimai, 
kurie buvo iškelti 300 lie
tuviu, sąryšy su platini
mu ir laikymu nelegalios 
spaudos ir kitokių nusi
kalstamu veikimu kam 
kaino įrodymas gali būti 
60.000 knygų konfiskuota, vo . ta KrzižanovsJti, atsi- rytų,

- 5/

kratos metu rastos pas 
Stasį korespondėnciios su 
lietuviu konsulatu Latvi
joje ir iš liudininkų paro
dymų.

apnikę, plėšė, draskė. 
//

. -i - , • • ,, ' Per skausmolaiką siekianti Vilniui Va
duoti Sąjunga — priešval-

Kaltinamąjj aktą pers- stybinę.. Prokuroras savo 
kaičius prasidėjo . proku- replikoje sakosi jau keliąs 
vorų Krzyštoų ir Popovo prieš p. Staši ir kitus Tau-, 
ir iš kitos pusės ginybos tinio Lietuvių. Komiteto 
klausimai. Stasys prisipa- Vilniuje narius baudžia- 

kad žymias sumas maja bylą už kesinimąsį 
> iš lietuviškų or- prieš Lenkijos neliečia-

nebuvo galo, 
veidą krau

jas ritos.

■> •

>Z •

//

Lietuvių Tautinis Komi- seruose santykiuose su p. 
tetas Vilniuje daręs įspū- Smetona ir p. Tūbelių, su 
džio, kad jis yra Lietuvos kuriais jis kartu mokę- 
Respublikos atstovybė, s*s gimnazijoje.
kuri atlieka konsularines Toliau prokuroras iške- 
funkcijas, -tarpininkauja Ha klausimą apie Vilniaus 
visais gyventojų reikalais lietuvių supirkinėjimą ne- 
santykiuose jų su Lietuva jodomo turto mieste ir že-

Smetona ir p. Tūbelių, su

Bet tu ėjai
— ėjai 
--------ėjai 
------------- ėjai,
Kur švietė naujas 
laisvės rytas.

7/
! Maniau, jėgų pritruks — 
'/Sukniubsi pievose kančioj 
j Bet ne!
• Klydau.
' Gailiuos!..
O, Tu,

. kaip vėjas — 
kaip svaja, 
išvarginta skausmų, 
bet rūbuose

— eini,
--------eini,
------------- eini,
kol ant dangaus, štai va, 
lyg sapnas, 
lyg miražas, 

u ir žvaigždžių

skausmo Ta- 
/vo, seną,

prie klėties 
/sekė.

jis yra dviejų dideliu mū- dainų aidais liūliuotais, 
rinių namų savininkas', usnim, 
vieno vasarnamio ir fol- rožių dygiais kerais, 
varkėlio apie 200 ha žc-l audrų verpetais, 
mes.

Liudininkai, buv. Vil
niaus univ. rėkt. V. Sta- iš vakarų, 
nevičius, advokatai Šmur-į pietų,

! audrų verpetais, 
klupdama;
o Tavo kūną trys arai

LDS N. A. APSKK. ATS 
TOVU PARENGIMAMS 

SUSIRINKIMAS
ATKELTAS

Įvyks sekmadieni, gruo 
džio 12 d., š. m., 2 vai. p< 
pietų, “Darbininko” patai 
pose, 366 W. Broadvvay 

i So. Boston, Mass.
i I ši susirinkimą kviečia- 
imi visu LDS Naujos An- 
iglijos kuopų atstovai bei 
[valdybų nariai, taipgi šv 
Roko parapijos atstovai 

y’š Montello, dalyvauti pa- 
; šit arimuose.
i Šioje atstovų konferen- 

skaisčiuos,' cijoje bus nutarta kada 
dailiuos ĮurpSjme lds apskričio 

nutartus turėti parengi
mus ir 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.

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

gijomis iš
austas, 

žėrės tas vardas mielas - 
Laisvoji Lietuva!

. “M. V.” j
■ ♦

GALUTINAI SULAIKO | 
TAS —

---------- .Manant apsigyventi A-
Vilnius — Lietuvių Mo- menkoje, reikėtų kiekvie- 

kytojų Sąjungos veikimas nam patapti Amerikos pi- 
raštu iš Varšuvos Vid. liečiu. Daugelyje įstaigų 
Reik. Ministerijos A. P. ;'ra, griežtai reikalaujama, 
J 22 lit. 4. iš liepos 12 d. j 
Rašte rašoma, kad šis t 
“sprendimas galutinis ir 
pamatavimo nereikalin
gas”. — Tikrai, visoms 
lenkų neteisybėms ir 
skriaudoms pakanka vie
no pamatavimo: kol kas 
jie yra stipresni ir daro

l:ad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygute “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
timu 20c. Rašykite:
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tz A O T O TA TZ”T< T T Tf’TTTlfTTT i aš džiaugiuos, kad J.VllrCUlLll Liti 1 U V1Ų | Grybas negalėjo išsisukti 

KOLONIJOSE

SĄŽINĖ NEDUODA RAMYBĖS
Norvvood, Mass. — Šios 

kolonijos vienas nuskriau
stas žmogelis, vardu J. 
Grybas užsimanė sukriti- še šios kolonijos “Parapi- 
kuoti Šv. Jurgio lietuvių jiečiui” atsakymą. “Para- 
parapijos buletiną. Gry- pijiety je” Grybas įžiūrėjo 
bas savo kritika pasirodo, 
kad jam sąžinė neduoda 
ramybės.

Broklyno bediev ūkų 
“Laisvėj” No. 267 (lapkri
čio 12 d.) J. Grybas para-

I.

DARBININKAS 6

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

VVashington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Viela :

32 \VAI.XTT AVĖ. 
Tel. Xorwoo*i 1020

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

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

Tel. 4-3501 ir 4-3865

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
VVorcester, Mass.

POPE OPTICAL
I

i

ir parašė: “Labai gerai, 
kad kun. Kneižis sutin
kat ir pavelijat savo para- 
pijonams dalyvauti ben
drai vienose unijose. Ir tik 
todėl Kneižis unijų neata
kuoja, kad jos esą su
tvertos ne kovai prieš 
bažnyčią”. Taip, taip J. 
Grybai, tik todėl, kad uni
jos sutvertos ne kovai 
prieš Bažnyčią, bet kovai 
su išnaudotojais. Katali
kų Bažnyčia buvo ir vra 
vargšų, išnaudojamų dar
bininkų užtarytoja ir va
dovė. Džiaugiuos, kad J. 
Grybas tą tiesa pamatė ir 
ja viešai pripažino “Lais
vėje” No. 267. Taigi ma
nau, kad su Grybu bus 
galima susikalbėti ir ki
tais klausimais. Jis žmo- 

,,‘gus. matyt, ieško teisybės. 
Tik J. Grybas, rašyda

mas apie ALDLD ir kitas 
lietuvių bedieviuku orga- 

kad nizacijas, vėl iškrypo iš

ne

Albert R. Barker
i Kada .Jums reikalingi aki
■■ niai, leiskite i
‘ nnoti 
į n i ns. 
i akis.
397
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I

mums išegzami-! 
akis ir pritaikinti aki- j 

Mes padarome dirbtinas

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

Main St. Webster, Mass j

Tel. 2-33S1
Deli ve ry

Domestic :ind 
Importe*! Brandu

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

T’žlniko Visokius alkoholinius 
garimus — Degtinę, Vyną ir Alų.

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

MONTELLO, MASS. vakaras bu'
i

Kostiumų: — E. Karpi- 
čiukė, A. Langalytė, A. 
Kunsaitė.

Skelbimų — J.' Streini- 
kis.

Programos vedėjas — 
Councilmonas — J. Gri
gaitis.

Čia noriu priminti, kad 
mūsų choro parengimai 
visuomet būna sėkmingi. 

D-s.

nuošimtis. Gal tik viena 
dešimta dalis ištikimųjų 
Stalino “tovaryščių” pri- 
telpa ir naudojasi viso
mis tos šalies gerybėmis. 
Visi kiti kenčia vargą ir 
skurdą ir neša “proleta
riato” diktatūros geleži
nius retežius. ,

J. Grybas iš “didelio raš
to išėio į kraštą” Jis ra
šo : “Tiesa, kad vra buvę 
bandymu nušauti, kaip 
kun. sako, ‘komunizmo tū
zus’. kain jr N. Leniną 
baudė nušauti; Kirovą nu
šovė...” Taigi buvo bandy
mų ir nušovė ir tuos ban
dymus darė ne kas kitas, 
kain tie patvs komunistų 
tūzai. Ir Stalinas už vieno 
Kirovo nušovimą sušaudė 
šimtus komunistu tuzn. 
kurie sukėlė revoliuciną ir 
net Staliną nasodino ant 
raudonojo sosto.

KODfiL NENUSILEN
KIA KRISTUI?

Kristus katalikams bu- 
>vo ir yra Dievas, Vadas, 
viso ko Davėjas. Ir Grv
bas nripažista, kad Kris
tus “kovoies už didžiumos 

- reikalus, tik už tai tuolai
kinė buržuaziia Kristų 
nulinčiavo...” Taip, Kris- 
iiis kovojo už didžiumos ir 
visų vargšu darbininkų 
reikalus. Kristus per Sa-

l
I

LDS 2-ros kp. susirinki
mas i vyks antradienį 
gruodžio 7, 7:30 vai. vaka
re. Bus patiekta įvairūs 
raportai. Kviečiami visi 
nariai dalyvauti. Valdyba.

i I LAWRENCE, MASS.

Sodalietė Amilija Auri- 
laitė, kuri taipgi priklausė 
prie Tabernakuliumo dr- 
jos liko sušliubuota su po
nu Švedu laike iškilmingų 
šv. mišių, lapkričio 20 d. 
Lapkričio 21 dieną, mote
rystės luoman įstojo p. E. 
Tataronis su S. Kavaliaus
kaite.

• v •

kun. S. P. Kneižį, Šv. Jur
gio parapijos kleboną. 
Grybas pasirodo labai 
prastas spėjikas, nes “Pa
rapijietis” yra pasaulionis 
darbininkas žmogus. Tai
gi pareiškiu, kad J. Gry
bas turi reikalą ne su 
kun. Kneižiu, bet su “Pa- 
rapiiiečiu”. Kun. S. P. 
Kneižis su tuo straipsniu, 
kuris tilpo “Darbininko' 
No. 81. nieko . bendro ne
turėjo ir neturi.

j Grvbas rašo,
“vietoj atsakyti i kritiką, i tiesios vagos. Jis, matyt, 
išeina į laukus ir rašo a- 
pic tai. ko mano rašte ne
buvo rašyta”. Jeigu taip, 
tai kodėl J. Grybas nepa
minėjai nei vieno sakinio, nizacijų

• v.

■v •

I

Lapkričio 21 dieną, šv. 
Pranciškaus parap i j o s 
choras vadovaujant muz. 
P. Sakui. po pietų suvai
dino 
“Rautas” vaikams, 
kare suaugusiems, 
nėms labai patiko. Dau.-: 
gelis eitų net antrą kartą! 
pamatyti. Pelnas skirtas 
vargonų fondui, kuris sie
kia $70.

Dabar tai pats choras 
planuoja surengti “Lietu
viškas vakaruškas” po 
Kalėdų.

juokingą operetę, 
o .va- 
Žirio-

Padėkos dienoje, parapi
jos vaikučius pavaišino 
saldainiais mūsų klebonas, 
kun. P. M. Juras. Tą pačią 
dieną padarė užmazgą 
vaikučių draugijai.

Sodaliečių tridumas, ku-

ŽINUTLS SĄJŪNGIE- 
TĖMS

ALRK Moterų Sąjungos
5- ta kp. šv. Kazimiero pa
rapijoj laikys savo meti
nį susirinkimą, gruodžio
6- tą dieną, š. m., mokyk- 

rį ves tėvelis J. Skalandis, ]os kambary, kuris buvo
• 1 “• *1 v • pr t* I „ *prasidės gruodžio 5 dieną, ištaisytas studentų. Susi- 

Nekalto Prasidėjimo pa- rinkimas bus gana svar-
neles švenčiausios garbei.

Aušrelė.

WORCESTER, MASS.

nuoširdžiai tiki i tai kas 
parašyta bedievuku vadų 
ir neisigilina į tai. kad be
dieviu - komunistu orga- 

■| konstituciiose i- 
kuriuo kain sakai “išėjau rašyti punktai apie bažny- 
.................  1 - yy. _ J ''■''-Į ir tikėjimą skiriasi 

į “laukus” nuo tu organizacijų ir jų vo įsteįgta Bažnyčią ir da- 
ir prasivėdinti, prasiblai- vadų darbiu O yra sako- bar kovoja už visų nu.

Per nia’ kad._ 2® darbų pazin- skrįaustujy įr skriaudžia- KpHiPViii-knrmi- . .. , m • i j-imųjų reikalus. Tai kode! 
komunistai, kurie dedasi 
darbininkais, darbininkų 
prieteliais neseka Kris- 

l.ei; tai’s. bet dedasi su anų 
’ laikų panašia “buržuazi- 
’!ia” ir Kristų kala prie 

kryžiaus? Kodėl komunis
tai nenusilenkia prieš 
išrietu? Komunistai mini 
Lenino ir kitų gimimo ir 
mirimo dienas, kurie tūk
stančius vargšų darbinin
ku nuvarė i kepus už tai, 
kad jie pripažista ir gar. 
bina Kristų. Tą vargšų 
darbininkų Vadą, Užtarv- 

itoia. Kuri. Grvbo žodžiais

į laukus”. Patartina ir J čią 
Grybui išeiti

vinti ir pažiūrėti ne per ma, kad y 
aprūkusius, fanatiškus a-t site juos”. Bedievių-komu- 
kinius, bet Dievo duoto- nistu gražūs žodžiai kons- 
mis akimis. titucijose yra tai meškerė;

,. gaudyti- nesamoni n g u sDėl įvykusio x-------. vac^‘ darbininkus i savo būčį. 
nam<? kendrc\ Net ir sovietų Rusiios

konstitucijoje yra irašvta, 
kad tikėjimui ir tikintie
siems duoda laisve. Bet 
ten už tikėjimą tūkstan
čiai sušaudyta ir tebešau- 
doma.

Sąmoningi katalikai ge
rai žino, kad bedievių-ko- 
munistų yra pagrindinis 
tikslas kovoti prieš Kata
liku Bažnyčią. Stebiuosiu, 
kad J. Grybas to nemato, 
o gal neturi drąsos viešai,“tuolaikinė buržuaziia nu- 
pasisakyti, kad jis per 

I tiek metų buvo apgaudinė- 
kusio pikniko neskelbti, jamas. ir ^išnaudojamas. 
Tas priežastis žino ir J. 
Grybas. Taigi ir gražinu

( Grvbui įsakymą:
i artima savo, kaip pats sa-
‘ ve”.

Nors J. Grybas mane 
j “Parapijietį” ir nuskriau- 
I dė, nusavindamas ir ati- 
į duodamas mano atsaky- 
‘ mą, tilpusį “Darbininko”

liu liek pasakyti, kad aš 
nežinau ar kas buvo ar ne 
prašyti, kad paskelbtų.

■ Jeigu kas buvo, tai kodėl 
neišvardinti to asmens, ir 
ką jam klebonas sakė? A- 

i pię piknikus turiu pasa- 
; kyti štai ką: kleb. kun. S. 
Kneižis pereitą metą baž
nyčioje vra plačiai išaiš- 
kinęs apie piknikų rengi
mą ir pareiškė, kad para
pijos vardu piknikų ne
rengtų. Jeigu parapijos 
vardu piknikų nerengia, 
tai buvo priežasčių ir ivy-

J. Grybas, pacitavęs iš 
bu lėti no apie Markso pa

v •

CREMO ALE
f m| Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!*2 •
Atėję j tavemus ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge- 
•k. 

riaušių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.
...................-..........—................— ..................... ..............................— "

į. Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

“Mylėk reiškimą, kad “90 nuošim
tis žmonių nepritelpa prie 
gervbiu geldos ir tik 10 
nuošimtis tinginių turi 
roių ant žemės”, nei iš šio 
nei iš to rašo: “O kun. 
Kneižis tam pačiam “Dar
bininke” sako: “Dieve 
saugok nuo tokio likimo”. 
Netiesa, J. Grybai. Kun. 
Kneižis to sakinio: “Dieve 
saugok nuo tokio likimo” į 
nerašė, bet aš “Parapijie
tis” parašiau. Bet tas sa
kinys nieko bendra neturi 
su Markso pareiškimu. Aš 
tą sakinį . parašiau, kada 
Grybas į klausimą: Kas 
laimės Vatikanas ar Mas
kva? atsako, kad Mas
kva laimės ir_kad visi ku
nigai susilauks tokio liki
mo, kokio susilaukė rau
donoje Rusijoje, kur esą 
vykdomas Markso, Lenino I 
— Stalino mokslas. Taigi 
ir pakartoju: Dieve sau
gok nuo tokio likimo, nes 
tokio likimo susilaukė ne 
vien kunigai, bet ir tikin
tieji darbininkai: už tikė
jimą į Dievą kulka į pa
kaušį.

i

■

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700. ..
• I

bus. Bus renkama nauja 
valdymą ateinantiems me
tams, Tuojaus po susirin
kimo įvyks taip vadina
mas ‘Kalėdų baliukas’. 

(Narės yra prašomos atsi
nešti 25c vertės dovana.-
Visos turės proga gauti

MINSTRELIS PAVYKO
Šv. Kazimiero parapijos 

choro, vadovaujant muzi- j Kalėdų dovana — taip pat 
‘, “mins- turės proga žaisti “beano” 

trel show” lapkričio 17 d. ir laimėti dovana. Bus ir 
K. of C. salėje puikiai pa- kitu žaidimų, ir geriausiai 
vyko. Rinktinė publika pasirodžiusieii taingi gaus 
buvo gausi, kad neužteko dovaną. Pavaišys įvairiais 
sėdynių. Turėjo stovėti. 
Muzika, dainos taip žmo
nėms patiko, kad aplodis
mentams nebuvo galo. Su
dainuota ir keletas lietu
viškų gražių dainelių.

Minėtame veikale mūsų 1 
choras puikiai pasižymė
jo ir parapijai davė gra- v

Šv. Elzbietos pašalpinė 
draugija, lapkričio 28 die
ną, parapijos svetainėje 
turėjo vakarienę. Kad ir kui J. Žemaičiui, 
nedarbas, žmonių prisi- į 
rinko gana daug. Toast-. 
masteriu buvo draugijos 
pirmininkė p. R. Kuklie-, 

I nė. Kalbėjo mūsų klebo
nas, kun. P. M. Juras. Iš- 
skaitliavo gražius draugi
jos nuveiktus darbus. Gy
rė, kad sugebėjo prirašy-' 
ti daug jaunu merginų ir 
moterų ir aiškino, kad tik 
panašios draugijos teturi 
skaisčią 
jaunąja 
draugiją, 
ir tėvelis 
kėdamas 
geriausios kloties.

Vakarienė buvo paįvai
rinta muzikale programa. 
Moterų choras, vadovau
jant nariai p. L. Švenčio- 
nienei, gražiai sudainavo 
keletą liaudies dainų ir I 
žaidė lietuviškų žaislų.; 
Gerokai prijuokino n.| 
Bruzgulis ir Kazmočienė. 
Pamainė savo luomo rū-, 
bU3.

Kvartetas, susidedantis 
iš dainininku: J. Puišys, 
V. Butkevičius, A. Jodka 
ir J. Blaževičius, akompa
nuojant vargonininkui P. 
Sakui, tikrai gražiai su
dainavo. Panelė J. Kriviu- 
tė sudainavo solo, dvi dai-

!

Imč’pvo”. tai kodėl komu
nistai nemini Kristaus gi
mimo ir mirimo dienu?

Dar karta primenu n. .T. 
Grvbui anie Kristų ir Jo 
mokslą susipažinti iš 
Šventojo Rašto ir kitu 

i veikalu. Gal tada, sužino
jęs daugiau anie Kristų, 
ateisi su da'ūgunia "darbi
ninkų Ji pagarbinti, ir ka 
nors rašydamas nesuklvsi.

Parapijietis.
i

f
1

i DAYTON, OHIO.
L. Vyčiu 96 kp. bingo į- 

vyksta sekmadieniu vaka- 
rais.na rapijos svetainėie. 
Vvčių Eucheris ivyks 
penktadienį, gruodžio 10 
d.; Sarašaus penktadienį, 
gruodžio 17 d. Koresp.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washingtoo St. 
NORWOOI). MASS 
TEL Nomrood 1503 
Montello Office:

10 Intervale St 
l’EI. Broekton 2005

IR

I
if

ateitį. Ragino
kartą rašytis į žaus pelno.

Taipgi kalbėjo
J. Skalandis lin-
draugijai kuo-

• v •

gardumynais ir karšta 
kavute. Taigi prašome vi
su sąjungiečių nepraleisti 
šio susirinkimo. Tad iki 
pasimatymo Jūsų Rašti
ninkė

Magdalena Delionienė, 
ir visa valdyba.

i
I

j Šv. Onos Moterų Soda- 
liečių susirinkimas įvyks

* gruodžio 3-čią dieną š. m. 
Kun. A. Petraitis, gar- po pamaldų bažnytinėje 

bės pirm.: muz. J. Žemai- ,svetainėje. Susirinkimas 
tis. direktorius. j metinis. Bus renkama

Propagandos: J. Ivaška, nauja valdyba. Taipgi bus 
M. Žemaitienė, M. Plytni- renkamos narės dalyvauti 
kaitė, F. Mahoney, K. Jag- 40 vai. adoracijai. Tad vi- 
ininas.

Tikietų: R. Tamkaitė, O. atsilankyti. . 
Lukosevičiutė, F. Ginkus. !

Minstrelio Rengimo 
Komitetas

sos narės yra prašomos

Kviečia Valdyba-./

\ BROCKTON SAVINGS BANK
Corner Main and Court Streets

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

“THE BANK ON THE HILL”

Raudonosios Rusij o s 
diktatorius Stalinas ir ki
ti raudonojo teroro vy
kintojai netiki nei į Mark
so mokslą. J. Grybai gerai 
žinai, kad šiandien prie 
gerybių geldos nepritelpa 
ne tik 90 nuošimtis dir
bančiųjų, bet ir 9 9/10

WHUAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

'ARMRNIAKAS PATARK AVIMAS'

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. 

Telephone: 
Ofiso: Dezter 1952

Namu: PI. 6286

I.

❖❖iY
YY
YYYYYYYYY
YYYYYY
YY
Y
YY
XXY
Y vadovėlių rašytojas ir gimnazijos kapelionas.
Yy Tad, motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią maldaknygę. Ji ir
Y jums pačioms palengvins darbą, ir vaikučiai greičiau pamils maldą.
Y Knygelė smagaus formato, bet maldų turi daug. Kaina tik 40c. Užsaky-
Y mus siųskite
Y
Xx

Naujas
• • v* — •

motinų
pagelbininkas

Ne taip senai popiežius Lietuvą yra pavidinęs Marijos žeme. Tai ro
do, kad lietuviai religingi žmonės, ypačiai mėgstą švč. Mariją garbinti.

Kas užsitarnauja pagyrimą, kad lietuviai buvo ir, ačiū Dievui, dar 
taip pat šiandien, toki religingi? Ne kas kitas, tik mūsų motinos. Jos 
mus nuo pat mažens mokė melstis, Dievulį ir dorą mylėti, jos ir visą 
šalį išaugino pamaldžiais.

Lengva tai pasakyti, bet nelengva padaryti. Tik pačios motinos ži
no, kiek čia reikia atsidėjimo ir pasiaukojimo. Tą darbą sunkino ir tai, 
kad ligi šiol gerų priemonių neturėta. Bet šiandien to nėra: leidžiamos 
knygos, kurios sunkųjį maldos mokymo darbą žymiai palengvina.

Tokį naują motinos pagalbininką parūpino “M a 1 d o s” bendrovė, 
išleisdama vaikučiams pritaikintą maldaknygę: “JĖZAU PAS MANE 
ATEIKI”. Joje svarbiausi dalykai vaikučiams lengvai suprantamu bū
du paaiškinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vaikutis jaučia lyg 
tai jo paties žodžiai būtų — taip čia viskas vaikučiams suprantama, sa
va ir aišku.

Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirvelaitis, žinomas religinių

1
l
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DARBININKAS, 366 W. Broadway, So. Boston, Massachusetts.

t
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MOKYKLOS VAIKUČIŲ 
METINIS LAIMĖJIMAS

PRIEŠ ADVENTINES 
PORELES ‘

BAIGTA KVOTA DĖL 
AUTONOMINES POLI

CIJOS PASIPRIEŠINIMO

t

Pirm negu atėjo adven
tas, sekantieji asmenys j 
priėmė moterystės sakra
mentą — William Apple- 
by su p-le Juozapina Šan- 
čiute; Juozas Teiberis su 
Ona Jasinskiene, ir Ber
nardas Bredenburg su p-le 
Edna Varnauskaite. Svei-

Antradienį, lapkričio 23 
d., užsibaigė metinė moky
klos vaikučių konkurenci
ja pardavime tikietų kny
gučių. Kaip buvo pora sa
vaičių atgal pranašauta 
šitam Žinyne, taip ir įvy
ko. Dolores Keidošiutė
pardavė net 19 knygučių kiname naujas poreles ir 
ir jai teko kalakutas kai- Imkime ilgiausių ir links- 
po ypatinga dovana už jos miausių mėtų jų naujame 
pasidarbavimą. Petkų Ona luome! 
laimėjo antrą vietą kon-■ 
teste, parduodama 15. SODALIEČIŲ VAKA

RIENE
: Prieš - adventinis pra
mogų sezonas mūsų salėj 
užsibaigė su Sodaliečių 
Kalakutienos vakariene, 
sekmadienį, lapkričio 21 d. 
Čia vėl mergaitės gražiai 
pasidarbavo, nes nors bu
vo kitur surengti dideli 
parengimai tą pati vakarą 

i ir mūsų pačių svetainėj j 
KARIUOMENE PARDA- tik sekmadienį prieš tai 

turėjome milžinišką Oiste 
rių Rostą, tačiau 200 žmo
nių dalyvavo šioj parapi
jos paskutinėj pramogoj

DOVANOS
Naujausia mokinė, Mas- 

kevičių Mažytė, ištraukė 
bilietus ir pirmas kalaku
tas teko Garden Garage 
savininkui; antras Mrs. 
Foley. Glen Burnie, Md.; 
trečias — teko svetimtau
čiui E. Alford.

Sparnuotoji Laisvės statula (Is Karo Muziejaus 
sodelio vaizdų).

Detroito Žinios
VIKŲ

Be Keidošių Dolores ir 
Petkų Onos sekantieji žy
miai pasidarbavo. Po 10 Vakarienė gardžiai paga- 
knygučių _ pardavė Let- raįnįa prasidėjo 6 vai. va- 
kauskų Lilė, Navograckų kare. Po vakarienės muzi- 
Juozapina ir Miliauskų griežė iki vidurnakčio, 
Genovaitė. Po 9, Paulionių ypač daug jaunimo daly- 
Margareta ir Magdašaus- _ __ ___ _____
kų Amelija. Albertas Šių- me_ pelnąs parapijai sieks 
deikis užbaigė su 8 ir Jo- $75.00.

v •

vavo šiam pasilinksminiV"

kubas Geisey sų 6. Po 5 
knygutes pardavė'Gervių 
Rūta, Turauskų Anielė, 
Čeplinskų Ona, Šimkevi- 
čių Eleanora ir Darata, 
Gervių' Ona ir Paulionių

DAR VIENOS PAMAL
DOS

f •

Stebuklingo Medalikėlio 
Novenos pamaldos tik 

Pranciška.'Agota'Va'leikių nuolat dauginasi Pereitą 
ir Sakevičiu Vincas par- pirmadieni buvo laikomos 
davė po 4, o Antanas Kei- net, 8 kartus Naujos pa
dorius (pereitų metu čem- ma‘doa Įvyksta 11:10 vai. 
pi jonas), Darata čučuiis ryte' £al dabar Pirmadle- 
ir Jbnču Regina sugebėjo nlaIS ¥an» Jalįina 
po 3. Net 11 mokinių pir- nes musų bažnyčioj rytals 
davė po 2 knygeles, bū- ir 11:10 vai. Per pie- 
tent, Želinsku Eduardas, 
Busiu Mauricijus, Pugevi-, 
čių Kazimieras,

NZ •

• v •

niais Mariją garbina žmo

ŠV. PETRO PARAPIJA
Šioje parapijoje buvo la

bai geras ruduo. Rudens 
laikas turėtų būti visiems 
naudingas, nes tuo laiku 
ūkyse renka visą brangu
mą. Parapija taip pat rin
ko brangumą. Pradėjo 
bazaią, kuris labai gerai 
pavyko; Įvyko vakaras, 
kuris dar geriau pavyko; 
Įvyko šv. misijos. Taigi 
šios parapijos metas užsi
baigė sėkmingai ir laimin
gai: Taip yra, kada žmo
nės l emia savo parapiją.

Pereitą sekmadienį sie
ję parapijoje prasidėjo šv

tus 12:10 ir 1:10 vai. v. 
_ Po pietų 4:30, 5:30, ir 6:30
čiį“kažmiė?ag”’Pečiulių'X:v- Vakare.8 vai Per 9 
Arnaldas, Kavaseliu Mar^ dlanas Pr‘ea NekaltoPra- 
joną, Gasiūnu Adelė, Bo- siejimo P-les SS. iškilmes 
gužų Stasys. Šilanskų Al- 7 va!- ryt? yra Sleda’ 
bertas, Zinzalėtų Raimun- nios nusios uz noveną da- 
das. Būdu Eduardas ir rančius. Sekmadieniais 
Glaveckų Ričardas. Visi ?a" gausus skaitlius lietu- 
vaikučiai, kurie pardavė v1^ susirenka j novenos 
bent vieną knygelę buvd Į^da* “±J
Sesutės Efremos. Vyres
niosios, apdovanoti, kiek
vienas ypatinga dovana, 
sulyg savo nuopelnų. Pel
no, girdėjau kunigus baž
nyčioj garsinant, liko virš 
8250. Kun. Mendelis nuo-

ko vilą ir sklypą už 60,000 
Viloje bus pašto įstaiga.
— Lietuvos prekyba. Per 

pirmuosius 9 mėnesius šie
met į Lietuvą iš užsienių 
atvežta įvairių prekių už 
155,500,000 litų, o pernai 
už 110 mil. litų; per tą lai
ką išvežta į užsienius pre
kių šiemet už 148,000,000 
litų, o pernai už 137,600. 
000 litų.
— Lietuvos atstovu į 

Latviją skiriamas Jurgis 
Svickis, kuris iki šiol ei
lę metų buvo Lietuvos at
stovu Skandinavijos vals- 
■tybėms — Švedijai, Dani- 
įjai ir Norvegijai su nuo-

arba be užsienių paso, nu* 
stoja pilietybės, išskiriant 
jei jo pasiteisinimus Vi
daus Reikalų Ministeris 
pripažins ganėtinai svar
biais.

Kaunas — Saugumo or
ganai jau baigė kvotą dėl 
Klaipėdos krašto autono
minės policijos valdininkų 
pasipriešinimo pasie n i o 
policijai. Autonominės po
licijos vachmistrai Bielin- 
skis ir Hermanas nuga
benti į Kretingos kalėji
mą. Pirmasis kalėjime lai
komas be sąlygų, o antra
jam — Hermanui — pas
kirtas 50.000 litų laidas. 
Tačiau jis laido neinešė ir 
tebelaikomas kalėjime. 
Tardymą veda Šiaulių a- latine savo buveine Stok- 
pygardos teismo tardyto- holme, Švedijos sostinėje, 
jas Skrinskis. Už pasiprie- — Per pirmus šių metų 
šinimą policijai bylą svar- mėnesius Lietuvoje buvo 
stys kariuomenės teismas, 12,944 jungtuvės, gimė 
o už pasienio policininkų 39,067 kūdikiai, 
suvažinėjimą — Klaipėdos 23.108 asmens; 
teismas.

Šių Metų Statyba
Kaunas — šiemet mies

tuose statė 6,500 gyvena
mų namų už 27 milijonus 
litų, 120 pastatų pramo
nei už 4 milijonus Ktų.

Baltijos Spaudos Santara
Ryga — Lapkr. 17 d. Čia 

Įvyko Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos spaudos konfe
rencija, kuri, sąryšyje su 
spaudos santarvės penkių 

; metų sukaktuvėmis priė
mė svarbias rezoliucijas 
tolimesnį tarpusavį ben
dradarbiavimą padary t i 
dar glaudesnį.

mirė 
taigi per 

tą laiką gyventojų priau
go 15,959 asmens.

Kaunas — Lapkr. 18 d. 
atvyko ir iškilmingai su
tiktas Jung. Amėr. Minis
teris O. Norem su šeima.

NAUJOS PREKYBOS 
DERYBOS SU SOVIE

TAIS

I Nauji Persekiojimai
Vilnius — Vilniuje bus 

teisiami 30 lietuvių už gie
dojimą Himno “Lietuva 
Tėvynė Mūsų”. Daromos 
kratos.

Seimas. Kaunas. Lapkri
čio 11 d. Ministeris Pirmi
ninkas paaiškino Seimui, i 
kad abiem Marijampolės 
ir Pašventęs cukraus fa
brikams šiemet 5676 ūki
ninkai jau pristatė 1,560, 
000 tonų cukrinių runke- 

tos Kaune, o po to perkel- Hų iš kurių bus pagaminta 
tos į Maskvą. Numatoma 
padidinti sutarties 
tą. Sovietai žada 

i didesnių užpirkimų 
įvoj.

-

misijos, kurias veda kun. 
Pauliukas. Suprantama, 
kunigas žmonėms misijų 
negali atlikti. Tą turi pa
dalyti patys žmonės. Žmo
nės turi kooperuoti su mi
si jonierium, gausiai lan
kytis ir klausyti Dievo žo
džio. Kun. Pauliukas yra 
geras pamokslininkas, tai 
verta pasinaudoti jo pa 
mokslais ir visomis Dieve 1 
malonėmis. I 
misijose ir kr^ 
tų, kurių hrf 
griauš, nei k, 
ės. Daugeliui 
tvarkyti sav 
liet atsiminkim 
žinome kaip 
reiks apleisti 
Taigi savo n; 
me misijas.

Misijos prasi d

Kaunas — Gruodžio mė
nesi prasidės ekonominės 
derybos su SSSR naujai 
prekybos sutarčiai suda
ryti. Derybos bus pradė-

objek- 
daryti 
Lietu-

KAUNE STATOMAS 
ANTRAS GUMOS 

FABRIKAS

Maskevičių Zofijos ir 
Palovių Aldonos vadovau
jama Seton High School 
komisija surengė balių su
vargusiam vyskupui misi- inadieni ir baigsi: 
jonoriui Kinijoj. Virš 400 dienį, 3 vai. po dm 

asmenų dalyvavo vakaro 
iškilmėse, kurios buvo lai
komos šv.

baigimo dienoje ba 
šv. mišios: 8 vai.,

viškai. Nuo įsikūrimo šios 
novenos sausio 10 d. 1935 
m. išdalinta 18,000 novė- 
nos knygelių ir 25,000 me- 
dalikėlių veltui. Kas pir
madienį dar lankosi apie 

ivun. menaeiis nuo-
širdžiai dėkoja Sesutėms c11* bažnyčios pradeda lai- 
Mokytojoms ir vaiku- sias novenos pamal- 
čiams už jų pasišventimą, i 
nes iš 100 vaikučių pa
stangų padaryti tokią su

daug rūpesnio. Parapijos pradeda Įvesti šitą gražią 
geriausiai darbininkai ir dieymaldystę. Kun. Men- 
jos rėmėjai ateityje gali- n?yenos vedejks,
ma numatyti gan anksti ntu££*0’ ka^ 198® metu 
tokiuose parapijos naudai bus reikaųnga pa
daromuose kontestuose. jm:*ldas laikyti net lOkar- 
* -■ - - —iir3 ;B. tų į dieną, kad sutalpinus

vaiku* visus atsilankančius į šios 
- novenos pamaldas.

Mokytojoms ir
6 ar 7. Malonu pastebėti 

ou_ laikraščiuose, kad kaiku- 
dlrb^J ri0SJr' lietuvių _ parapijos I

9:15
Alfonso par. (vaikučiams) ir vėlyvos, 

svetainėj, ir, kaip teko Gausiai sueikime į pamal- 
nugirsti, padarė pelno ar- das. Tikimės, 
ti 8200.

Veronikai Gužauskienei 
senai parapijonkai ir uo
liai Darbininko skaityto
jai buvo padaryta gan pa
vojinga operacija užperei
tą savaitę. Ligonė jaučia- tai ne juokai Linkime mū- 

’ si gerai ir mano už kokios sų klebonui issveikti.
savaitės grįžti namo. ----------

Kun. Dubinsko naujai į-1 Per visą pereitą savaitę 
kurta Mokslo Draugija kleboną pavadavo 
gyvuoja. Kas antradienis Mikšys, 
graži grupė jaunuolių ir širdžiai patarnavo 
mergaičių susirenka į nėms ir turėjo progą savo 

į moksliškus pasikalbėji- tikslą atlikti. Dėkojame 
mus. kun. Mikšiui-Iš Šv. Petro

Moterų Choras turėio parapijos kun. Mikšys nu- 
pirmą susirinkimą pereitą vyko į Šv. Antano para- 
sekmadienį. Nutarta daly- piją, kur jis darbuojasi, 
vauti parapijos auksinio kad padidintų fondą. Kun.

, sau- Pauliukas užbaigęs šv. 
’ misijas Šv. Petro par.

mišias bažnvčiojeą pradės misi-

• v

I.

daromuose !
Valio mūsų Sesutėms ir 
mūsų mokyklos 
čiams!

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREOUCKAS
■ Graborius k Balsamuotojas 
♦/ 423 S. raca Street

DAR ŠIS TAS
Kun. Oubinsko brolis 

Prhnas, kurikm buvo pa
daryta aklosios žarnos o- 
perącija MaryĮand Gene
ral ligoninėj fb iženų at
gal, jau sugrįžo į savo na
rdąs.

keletą metų buvo 
■? pirmasis gumi
nių (kaliošu b' 
kas vardu “In- 
jikaras dirba vi- 

pajėgumu su anie 
minkų ir savo ga

landa pakanka-

rtas antras 
u fabri- 
i”, jį sta- 

Trtfo akcinė

kad ir kle
bonas bus išsveikęs ir pa
sakys pamokslą. Klebonas 
jau dvi savaitės kaip sun
kiai serga, ir vienu metu 
buvo visai blogoje sveika
toje. Plaučių uždegimas,

kun. 
kuris labai nuo- 

žmo-

to 
bendrovė. Šis fabrikas bus 
didesnis už “Inkarą”. Fa
briko trobesių statyba ei
na i pabaigą: netrukus 
bus pradėtas mašinų mon
tavimas (statymas) ir 
po 2 — 3 mėnesių nauja 
stambi Įmonė bus paleista 
į darbą.

Manoma, kad abiejų fa-> 
brikų gamybai Lietuvos 
rinka bus per maža, to
dėl bus stengiamasi gu
mos gaminius eksportuoti 
į užsienius. Tsb.

— Susisiekimo ministeri-' 
ja Juodkrantėje, Klaipė
dos krašto pajūry, nupir- !

28,000 tonų cukraus. To
kiu būdu abu fabrikai šį
met dirbs iki pilno savo 
pajėgumo.

Lapkričio 11 d. F 
svarstė Universiteto pen
kių fakultetų etatus ir pa
pildė juos 19 dėstytojais. 
(lektoriais). Tą pačią die
ną buvo svarstomas lietu
vių pavardžių atlietuvini- 
mo įstatymo projektas, 
kuris perduotas komisijai. 
Pavardėms ir vietovar
džiams sudarytas 1700 pu
slapių žodynas. Iš 52,962 
visu lietuvių pavardžių, i- 
ki 15% yra nutautintų.

Universiteto Didžiųjų 
Klinikų Statyba Kaune 
jau įpusėjo. Viso bus sep
tyni pastatai, kuriems bus 
sunaudota 6 mil. plytų ir 
be įrengimo kainuos 3 mil. 
litų. Trims pastatams jau 
dengiami stogai. Visuose 
moderniškai įtaisytuose 
klinikuose tilps iki 2000 
ligonių.

— Baidokai naujieji, ku
riuos statosi Lietuvos Bal
tijos Lioydas prekėms ve
žioti Nemunu tarp Kauno 
ir Klaipėdos bus pavadi
nami senoviškais lietuviš
kais moterų vardais. Pir- 

Seimas masįs §įos- bendrovės bai
dokas pavadintas vardu 
“Vahga”. Tsb.

• v

— Kultūr o s Muziejus 
Kaune gavo du meno kū
rinius, kuriuos jam pado
vanojo Čikagos lietuviai 

! dailininkai.
— Naujus prekybinius 

susitarimus Lietuva dabar 
sudaro su Vengrija ir 
Graikija.

jubiliejaus koncerte,
šio 23 d.

Per iškilmingas ]
pereitą šeštadienio rytą jas šv. Ąhtaho par. baž- 
prie P-lės ŠŠ. Stebuklingo nyčioie. Kurie galite, da- 
Medalikėlio, bažnyčia bu- lyvaukite.
vo pilnoka ir arti 100 
žmonių ėjo prie šv. Komu
nijos. ’ Klaustukas.

Gaila, kad vienas iš ge
riausių žmonių sunkiai 
serga, tai g. Pirmonas. pn. 
Pirmonai ne vieną jauni
kaitį savo aukomis yra iš
leidę i kunigus. Perskaitę 
šią žinutę prisiminkite p.

Gruodžio 5 d. tuoj po 
sumos įvyks LRKŠA 13 
kp. susirinkimas papras
toje vietoje. Visi nariai 
kviečiatni dalyvauti. Yra Pirmoną savo maldose, 
būtinas reikalas perrinkti kad jis išsveiktų. Nors jis 
valdybą. Atsiveskite ir šioje: parapijoje neseniai 
naujų įtarių. VMdyba. apsigyveno, bet mes žino-

Kariuomenės Šventė
Kaunas. Lapkričio 23 d. 

Lietuvoje iškilmingai at
švęsta kariuomenės šven
tė. Studentai, profesiona
lai ir moksleiviai padova
nojo Karo Mokyklai šau
tuvų. šventės proga Ka
riuomenės Vadas, Genera
linio Štabo Viršininkas ir 
Karo Aviacijos Viršinin- 

: kas Generalinio Štabo 
Pulkininkai Raštikis, Čer
nius ir Gustaitis pakelti į 

■ brigados generolus.

I

Naujos Lengvatos 
Ūkininkams

Kaunas — Vyriausybė 
suteikė naujas lengvatas 
nederliaus paliestiems ūki 
ninkams baigti grąžinti 
paskolas.

I

Seimas
Kaunas — Lapkr. 18 d. 

Seimas priėmė pilietybės 
Įstatymo papildymą, ei- 

__ ________ nant. juo Lietuvos pilietis 
me io gerus darbus. Jį ap- išgyvenęs užsieny virš 

' misijonierius kun. dvleW metų negaliojančiulankė i
Pauliukas ir suteikė jam 
Sakramentus. Yra maža 
viltis, kad jis pasveiktų.

Šios parapijos bowleriai 
ėmė Rūtas trempti. Kas 
čia darosi, kad Lietuvos 
bangiausias žolynas nus
telbiamas? Klebonas ne
galėjo dalyvauti žaidimuo
se, bet išsveikęs turės a- 
teiti ir pagelbėti pakelti 
nustelbtas Rūtas. Bowle- 
rių rateliai šiaip 
pirmoje vietoje Pijonkės, 
o paskui Lelijos, Rūtos~ir 
Mėtos. Už kelių savaičių 
bus permainos rateliuose. 
Kurie nori • žaisti teatsi- 
šaukia pas Litvaitį, Stani- 
sfovaitį, Sirvydą, Maltnš- 
kį: arba Kleboną.

kad Lietuvos

stovi:

1938 Metų Biudžetas
Vyriausybė priėmė se

kančių metų Valstybės 
Biudžeto projektą 340,748, 
744 litų sumoje.

Moderninė Sanatorija
Ligonių Kasa Birštono 

kurorte stato didelę, mo
derninę Kasos nariams 
sanatoriją.

r
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DARBININKAS

1

MOKYKLOS VAIKUČIŲ 
METINIS LAIMĖJIMAS

PRIEŠ ADVENTINĖS 
PORELES ‘

Pirm negu atėjo adven 
tas, sekantieji asmenys 
priėmė moterystės sakra
mentą — lVilliam Apple- 
by su p-le Juozapina Šan- 
čiute; Juozas Teiberis su 
Ona Jasinskiene, ir Ber
nardas Bredenburg su p-ie 
Edna Varnauskaite. Svei- 

pardavė net 19 knygučių kiname naujas poreles ir 
ir jai teko kalakutas kai- Imkime ilgiausių ir links- 
po ypatinga dovana už jos miausių metų jų naujame 
pasidarbavimą. Petkų Ona luome 1 
laimėjo antrą vietą kon-' 
teste, parduodama 15.

7
9

i

BAIGTA KVOTA DĖL 
AUTONOMINES POLI

CIJOS PASIPRIEŠINIMO

Saugumo or-

Antradienį, lapkričio 23 
d., užsibaigė metinė moky
klos vaikučių konkurenci
ja pardavime tikietų kny
gučių. Kaip buvo pora sa
vaičių atgal pranašauta 
šitam Žinyne, taip ir įvy
ko. Dolores Keidošiutė

, - l rv i

SODA LIEČIU VAKA
RIENE

i Prieš - adventinis pra
mogų sezonas mūsų salėj 
užsibaigė su Sodaliečių 
Kalakutienos vakariene, 1 
sekmadienį, lapkričio 21 d. ; 
Čia vėl mergaitės gražiai 
pasidarbavo, nes nors bu
vo kitur surengti dideli 
parengimai tą patį vakarą 

i ir mūsų pačių svetainėj 
KARIUOMENĖ PARDA- tik sekmadienį prieš tai 

turėjome milžinišką Oiste- 
rių Rostą, tačiau 200 žmo
nių dalyvavo šioj parapi- 

i.i

DOVANOS
Naujausia mokinė, Mas

kevičių Mažytė, ištraukė 
bilietus ir pirmas kalaku
tas teko Garden Garage 
savininkui; antras Mrs. 
Foley. Glen Burnie, Md.; 
trečias — teko svetimtau
čiui E. Alford.

* Sparnuotoji Laisvės statula (Iš Karo Muziejaus 
sodelio vaizdų).

Detroito Žinios

ko vilą ir sklypą už 60,000 
Viloje bus pašto įstaiga.
— Lietuvos prekyba. Per 

pirmuosius 9 mėnesius šie
met į Lietuvą iš užsienių 
atvežta įvairių prekių už 
155,500,000 litų, o pernai 
už 110 mil. litų; per tą lai
ką išvežta į užsienius pre
kių šiemet už 148,000,000 
litų, o pernai už 137,600, 
000 litų.

— Lietuvos atstovu į 
Latviją skiriamas Jurgis 
Svickis, kuris iki šiol ei
lę metų buvo Lietuvos at- 

1 stovu Skandinavijos vals
tybėms — Švedijai, Dani- 
Į jai ir Norvegijai su nuo-

arba be užsienių paso, nu
stoja pilietybės, išskiriant 
jei jo pasiteisinimus Vi
daus Reikalų Ministeris 
pripažins ganėtinai svar
biais. '

Kaunas
ganai jau baigė kvotą dėl 
Klaipėdos krašto autono
minės policijos valdininkų 
pasipriešinimo pasie n i o 
policijai. Autonominės po
licijos vachmistrai Bielin- 
skis ir Hermanas nuga
benti į Kretingos kalėji
mą. Pirmasis kalėjime lai
komas be sąlygų, o antra
jam — Hermanui — pas
kirtas 50.000 litų laidas. 
Tačiau jis laido neįnešė ir 
tebelaikomas kalėjime. 
Tardymą veda Šiaulių a- latine savo buveine Stok- 
pygardos teismo tardyto- holme, Švedijos sostinėje, 
jas Skrinskis. Už pasiprie- — Per pirmus šių metų 
šinimą policijai bylą svar- mėnesius Lietuvoje buvo 
stys kariuomenės teismas, 12,944 jungtuvės, 
o už pasienio policininkų 39,067 kūdikiai, 
suvažinėjimą — Klaipėdos 23.108 asmens; 
teismas.

NAUJOS PREKYBOS 
DERYBOS SU SOVIE

TAIS

,<>

Šių Metų Statyba
Kaunas — Šiemet mies

tuose statė 6,500 gyvena
mų namų už 27 milijonus 
litų, 120 pastatų pramo
nei už 4 milijonus Ktų.

Baltijos Spaudos Santara
Ryga — Lapkr. 17 d. Čia 

įvyko Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos spaudos konfe
rencija, kuri, sąryšyje su 
spaudos santarvės penkių 

; metų sukaktuvėmis priė
mė svarbias rezoliucijas 
tolimesnį tarpusavį ben
dradarbiavimą padary t i 
dar glaudesnį.

gimė 
mirė 

taigi per 
tą laiką gyventojų priau
go 15,959 asmens.

Kaunas — Lapkr. 18 d. 
atvyko ir iškilmingai su
tiktas Jung. Amer. Minis
teris O. Norem su šeima.

Nauji Persekiojimai
Vilnius — Vilniuje bus 

teisiami 30 lietuvių už gie
dojimą Himno “Lietuva 
Tėvynė Mūsų”. Daromos 
kratos.

Seimas. Kaunas. Lapkri
čio 11 d. Ministeris Pirmi
ninkas paaiškino Seimui, 
kad abiem Marijampolės 
ir Pašventęs cukraus fa
brikams šiemet 5676 ūki
ninkai jau pristatė 1,560, 
000 tonų cukrinių runke
lių iš kurių bus pagaminta 
28,000 tonų cukraus. To- 

objek- kiu būdu abu fabrikai šį- 
daryti met dirbs iki pilno savo 
Lietu- pajėgumo.

Lapkričio 11 d. Seimas 
svarstė Universiteto pen
kių fakultetų etatus ir pa
pildė juos 19 dėstytojais > 
(lektoriais). Tą pačią die
ną buvo svarstomas lietu
vių pavardžių atlietuvini-! 
mo įstatymo projektas, 
kuris perduotas komisijai J 
Pavardėms ir vietovar- j 
džiams sudarytas 1700 pu
slapių žodynas. Iš 52,962 
visu lietuvių pavardžių, i- 
ki 15% yra nutautintų.

Universiteto Didžiųjų 
Klinikų Statyba Kaime 
jau įpusėjo. Viso bus sep
tyni pastatai, kuriems bus 
sunaudota 6 mil. plytų ir 
be įrengimo kainuos 3 mil. 
litų. Trims pastatams jau 
dengiami stogai. Visuose l 
moderniškai įtaisytuose 
klinikuose tilps iki 2000 
ligonių.

Kaunas — Gruodžio mė
nesį prasidės ekonominės 
derybos su SSSR naujai 
prekybos sutarčiai suda
ryti. Derybos bus pradė
tos Kaune, o po to perkel
tos į Maskvą. Numatoma 
padidinti sutarties 
tą. Sovietai žada 
didesnių užpirkimų 
voj.

— Baidokai naujieji, ku
riuos statosi Lietuvos Bal
tijos Lioydas prekėms ve
žioti Nemunu tarp Kauno 
ir Klaipėdos bus pavadi
nami senoviškais lietuviš
kais moterų vardais. Pir
masis šios bendrovės bai
dokas pavadintas vardu 
“Vanga”. Tsb.

ŠV. PETRO PARAPIJA
Šioje parapijoje buvo la

bai geras ruduo. Rudens 
laikas turėtų būti visiems 
naudingas, nes tuo laiku 
ūkyse renka visą brangu
mą. Parapija taip pat rin
ko brangumą. Pradėjo 

kuris labai gerai 
įvyko vakaras,

misijos, kurias veda kun. 
Pauliukas. Suprantama, 
kunigas žmonėms misijų 
negali atlikti. Tą turi pa
dalyti patys žmonės, žmo
nės turi kooperuoti su mi- 
sijonierium, gausiai lan
kytis ir klausyti Dievo žo
džio. Kun. Pauliukas yra 
geras pamokslininkas, tai 
verta pasinaudoti jo pa 
mokslais ir visomis Dieve 
malonėmis. Dalyvaukime 
misijose ir krąukimės tur
tų, kurių nei įrūdys nesu
griaus, nei kirminai nesu- 
ės. Daugeliui sunku per
tvarkyti savo gyvenimą 
bet atsiminkime, kad ne 
žinome kaip, greit mums 
reiks apleisti šį pasauli. 
Taigi savo naudai atliki
me misijas.

Misijos prasidėjo sek- 
niais Mariją garbina žmo- vargusiam vyskupui misi- madienį ir baigsis sekma- 
nes mūsų bažnyčioj rytais jon oriu i Kinijoj. Virš 400 dienį, 3 vai. po pietų. Už

baigimo dienoje bus trejos 
šry. mišios: 8 vai., 9:15 
(vaikučiams) ir vėlyvos. 
Gausiai sueikime į pamal
das. Tikimės, kad ir kle
bonas bus išsveikes ir pa
sakys pamokslą. Klebonas 
jau dvi savaitės kaip sun
kiai serga, ir vienu metu 

Visi ^an gausus skaitlius lietu-; jąi buvo padaryta gan pa- buvo visai blogoje sveika
tų susirenka į novėnos vojinga operacija užperei- toje. Plaučių uždegimas,

VIKŲ
Be Keidošių Dolores ir

Petkų Onos sekantieji žy- jos paskutinėj pramogoj, 
miai paszdarbavo. Po 10 Vakarienė gardžiai paga- 
knygučių _ pardavė Let- minta prasidėjo 6 vai. va-: 
kauskų Lilė, Navograckij kare. Po vakarienės muzi- 
Juozapina ir Miliauskų griežė iki vidurnakčio, j ”azala’ 
Genovaitė. Po 9, Paulionių ypač daug jaunimo daly- ■ Pavyko ’ 
Margareta ir Magdašaus- vavo pasilinksmini-: ^enau Pa^ko’
kų Amelija. Albertas Šių- me pe]nas parapijai sieks Taigi
deikis užbaigė su 8 ir Jo- $7500 - jsios parapijos metas uzsi-
kubas Geisey su 6. Po 3|. * ’ _______ baigė sėkmingai ir-laimin-
knygutes pardavė” Gervių DAR VIENOS P XMAL- Taip yra, kada žmo-
Rūta, Turausku Anielė, i DOS ‘ nes remia savo parapiją.
Čeplinskų Ona, Šimkevi-| • •
čių Eleanora ir Darata,’AT‘^bukhl^° Mędallkell° 
Gervių' Ona ir Paulionių N<>yenos 
Pranciška. Agota Valeikių nuolat dauginasi Pereitą 
ir Sakevičiu Vincas par-^PIrn^^ie°^ buvo laikomos 
davė po 4, o Antanas Kei- net 8 kartus- Gaujos pa-'Palovių Aldonos vadovau- 
dr.Siuc: Znprpitn mpfn ČPm- maldos įvyksta 11:16 vai. jama Seton High School 
pijonasL Darata čučulis 
ir Jbnčų Regina sugebėjo 
po 3. Net 11 mokinių nAr- 
davė no 2 knygeles, bū- 8:10 ir 11:1.° vaL Per P1^: asmenų dalyvavo 
tent, Želinsku Eduardas, pdS ^’IO __
Bušiu Mauricijus, Pugevi-J - -
čių Kazimieras, Pečiulių i ^:vyJ^akaF5x^^t l 

jėiiToTšiūnu'“ AdėlėVBo- sidėjiino P-lės ŠŠ. iškilmes ti $200. 
gužų Stasys Šilanskų Al-17 va ‘ kas ryt^ yra »ieda_ Veronikai Guzauskienei 
bertas, Zinzalėtų Raimun-;mos mišios už noveną da- senai parapijonkai ir uo
das Būdu Eduardas ir rančius. Sekmadieni a i s liai Darbininko skaityto-
Glaveckų Ričardas. \_
vaikučiai, kurie pardavė:vn? J. , ~ - - . - _ v. . - • x • T •bent vieną kn--o-ele buvo Pa^a^as, laikomas lietu- tą savaitę. Ligone jaučia- tai ne juokai.. Linkime mu- 
------ -- viškai. Nuo įsikūrimo šios si gerai ir mano už kokios sų klebonui išsveikti.

! novėnos sausio 10 d. 1935 savaitės grįžti namo.
m. išdalinta 18,000 nove- Kun. Dubinsko naujai į- 
nos knygelių ir 25,000 me- kurta Mokslo 
' ............... ‘ . Kas antradienis Mikšys,

V .

KAUNE STATOMAS 
ANTRAS GUMOS 

FABRIKAS

Pereitą sekmadienį šie -v •

pamaldos tik je parapijoje prasidėjo šv

Maskevičių Zofijos ir

» vakaro 
tus 12:10 ir 1:10 vai. v., iškilmėse, kurios buvo lai- 
Po pietų 4:30, 5:30, ir 6:30 komos šv. Alfonso par.

. Per 9 svetainėj, ir, kaip teko 
Araald^TuvaUlfu^Mari- dienas prieš Nekalto Pra- nugirsti, padarė pelno ar-

Sesutės Efremos. Vyres
niosios, apdovanoti, kiek
vienas ypatinga dovana, 
sulyg savo nuopelnų. Pel
no, g: ‘ _ 
nyčioj garsinant, liko virš 
8250. Kun. Mendelis nuo- v,- 
širdžiai dėkoja Sesutėms «« bažnyčios pradeda lai- moksliskus 
Mokytojoms ir vaiku- Pamal-ra®-
ėiams už jų pasišventimą, Qas Baltimore j jų yra jau . _ _ _
nps iš 100 vaikučiu na- 6 ar Malonu pastebėti pirmą susirinkimą pereitą vyko į Šv. Antano para-

a ** a ą Iru r'ZS a zm « r • v 4* x> « 1 w A I — — ** X— J XXXstangų padaryti tokią su- - -
mą įrodo daug < 
daug rūpesnio. • 1 
geriausiai- darbininkai ir ‘ . 
jos rėmėjai ateityje gali- debs.

Per visą pereitą savaitę 
Draugija kleboną pavadavo kun. 

, kuris labai nuo- 
madienį dar lankosi apie graži grupė jaunuolių ir širdžiai patarnavo žmo- 
3600 žmonių. Švetimtau- merg'aičių susirenka į nėms ir turėjo progą savo 

_____  ’ ” ...... , pasikalbėji- tikslą atlikti. Dėkojame 
vaiku- kyti šias novėnos pamal- mus. kun. Mjkšniįrlš šv. Petro

” - - i Moterų Choras turėjo parapijos kun. Mikšys nu-

OCv V xx * A VAxx 14 • JL xxX

girdėjau kunigus baž- dalikėlių veltui. Kas pir- gyvuoja.

Prieš keletą metų buvo 
pastatytas pirmasis gumi
nių išdirbinių (kaliošu ir 
kit.) fabrikas vardu “In
karas”. Inkaras dirba vi
su savo pajėgumu su anie 
700 darbininkų ir savo ga
miniams randa pakanka
mai pirkėjų.

Dabar statomas antras 
guminių dirbiniu fabri
kas vardu “Guma”, jį sta
to paties vardo akcinė 
bendrovė. Šis fabrikas bus 
didesnis už “Inkarą”. Fa
briko trobesių statyba ei
na i pabaigą: netrukus 
bus pradėtas mašinų mon
tavimas (statymas) ir 
po 2 — 3 mėnesių nauja 
stambi įmonė bus paleista 
į darbą.

Manoma, kad abiejų fa-i 
brikų gamybai Lietuvos 
rinka bus per maža, to
dėl bus stengiamasi gu
mos gaminius eksportuoti 
į užsienius. Tsb.

—
— Susisiekimo ministeri-' 

ja Juodkrantėje, Klaipė
dos krašto pajūry, nupir- i

I

Naujos Lengvatos 
Ūkininkams

Kaunas — Vyriausybė 
suteikė naujas lengvatas 
nederliaus paliestiems ūki
ninkams baigti grąžinti i 
paskolas.

—

Vi

— Kultūr o s Muziejus 
Kaune gavo du meno kū
rinius, kuriuos jam pado
vanojo Čikagos lietuviai 
dailininkai.

-— Naujus prekybinius 
susitarimus Lietuva dabar 
sudaro su Vengrija ir 
Graikija.

SU

Kariuomenės šventė
Kaunas. Lapkričio 23 d. 

Lietuvoje iškilmingai at
švęsta kariuomenės šven
tė. Studentai, profesiona
lai ir moksleiviai padova
nojo Karo Mokyklai šau
tuvų. Šventės proga Ka
riuomenės Vadas, Genera
linio Štabo Viršininkas ir 
Karo Aviacijos Viršinin
kas Generalinio Štabo 
Pulkininkai Raštikis, Čer
nius h’ Gustaitis pakelti į 
brigados generolus.

I 1938 Metų Biudžetas
Vyriausybė priėmė se

kančių metų Valstybės 
Biudžeto projektą 340,748, 
744 litų sumoje.Seimas

Kaunas — Lapkr. 18 d. 
Seimas priėmė pilietybės 
įstatymo papildymą, ei
nant juo Lietuvos pilietis 
išgyvenęs užsieny virš 
dviejų metų negaliojančiu

Moderninė Sanatorija
Ligonių Kasa Birštono 

kurorte stato didelę, mo
derninę Kasos nariams 
sanatoriją.me io gerus darbus. Jį ap

lanke misijonierius kun. 
Pauliukas ir suteikė jam 
Sakramentus. Yra maža 
viltis, kad jis pasveiktų.kur jis darbuojasi,-laikraščiuose, kad kaiku- sekmadienį. Nutarta daly-piją, 

darbo rios ir lietuvin parapijos vauti parapijos auksinio kad padidintų fondą. Kun.
Parapijos Pradeda įvesti šitą gražią jubiliejaus koncerte, — ~ * _ «-

J . .

j sau- Pauliukas užbaigęs šv. 
dievmaldystę. Kun. Men- šio 23 d. ’ J i “

vro - > novėnos vedėjas,' Per iškilmingas mišias bažnvčiojeą pradės misi-
nm numatyti " "an ^anksti numato, kad iki 1938 metų pereitą šeštadienio rytą jas šv. Antano par. baž- 
tokiuose parapijos naudai bus reikalinga pa- prie P-lės šš. Stebuklingo nyčioie. Kurie galite, da-
- •___ _ , kontestuose mal<ias laikyti net 10 kar- Medalikėlio, bažnyčia bu- įlyvaukite.
Viromūsu Sesutėms ir > i dieną kad sutalpinus vo pilnoka ir arti 100 ——

vaiku* ’V1SUS atsilankančius i sios žmonių ėjo prie sv. Komu- C
- --novėnos pamaldas. nijos. ’ Klaustukas, riaušių žmonių’ sunkiai

Gruodžio 5 d. tuoj po

misi jas Šv. Petro " par.
-4' —- — - -' - - — —‘

Kurie galite, da-
daromuose !
Yalio mūsų Sesutėms 
mūsų mokyklos _ ■ 
čiams!

Gaila, kad vienas iš se-

■■ 1 ■■■■■ ■■ ■ " 
Telefenas: Plaza 1350. : . .

JONAS GO.IMJCKAS
, ■» 4 • «

* Graborius įr Balsamuotojas
423 S. Paca Sftreet

sios parapijos bowleriai 
ėmė Rūtas trempti. Kas 
čia darosi, 
bangiausias žolynas nus
telbiamas? Klebonas ne
galėjo dalyvauti žaidimuo
se, bet išsveikęs turės a- 
teiti ir pagelbėti pakeiti 
nustelbtas Rūtas. Bowle- 
rių rateliai šiaip stovi: 
pirmoje vietoje Pijonkės, 
o paskui Lelijos, Rūtoš^r 
Mėtos. Už kelių savaičių 
bus permainos rateliuose. 
Kurie nori žaisti teatsi- 
šaukia pas Litvaitį, Stasn- 
slnvaitį, Sirvydą, Malms- 
ką’ arba Kleboną.

kad Lietuvos

Į*

serga, tai p. Pirmonas. pr>.*.**'•• • '»!. . ♦- pPirmonąi ne vieną jauni- 
Kun. £>ut)insko brolis sumos įvyks LRKSA 13 kaitį savo aukomis yra iš- 

Prhhas, kuriam buvo pa- kp. susirinkimas papras- leidę i kunigus. Perskaitę

DAR SIS TAS

šią žinutę prisiminkite p.daryta aklosios žarnos o- toje vietoje. Visi nariai
perącija Maryląnd Gene- kviečiami dalyvauti. Yra Pirmoną savo maldose, 
ral ligoninėj fOrfienų at- būtinas reikalas perrinkti kad jis išsveiktų. Nors jis
gal, jau. sugrįžo į savo na- valdybą. Atsiveskite . ir šioje: parapijoje neseniai 
idtis. ‘ ’ ’■ nauju barių. :------—'I»7 naujų barių. VkMyba. apsigyveno, bet mes ano
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APSAKYMĖLIAI

tuo nesigiria. Sakyti, kad 
nėra Dievo, reiškia sakyti, 
aš esu blogas žmogus ir 
bijau, kad Aukščiausioji 
Galybė manęs nebaustų”.

BEDIEVIO ŽODŽIAI
Vienas iš aršiausių Ka

talikų Bažnyčios priešų

nėms, kurie atsilankė, dir-f U/ATCDDIIDV PANAI bo, aukavo ir miesčioniai nAItfiBUnlj bUltH.

Rašo T. talikų Bažnyčios priešų
su savo geriausiais ka- buvo prancūzas Diderot. 
riais. Jie tuojau atidarė Jis savo kalbomis ir raš- 
miesto vartus, suleido vi- tais prie kiekvienos pro
są pulką Graikų kareivių 'gos niekindavo ir šmeiž- 
ir bemiegančius Trojo gv- davo religiją, tačiau savd 
ventojus visus išžudė ir jų dukteri 
miestą užvaldė.

Tiesa, tas medinis ark- gai apie tai sužinojo, jie 
lys neišrodė pavojingas, pradėjo juoktis iš jo. o jis 
bet įleistas į vidų davė atsakė: ‘‘Aš mokau Mari
nai rties 
jams. Tai buvo senovėje. 
Šiandieną toks medinis 
arklys yra komunistų 
bendras frontas.

GERAI ATSAKĖ
i Vienas bedievis nuėjo į 
vienus namus ir norėjo į- 
kalbėti moteriškei, kad ii 
mestų ėjus į bažnyčią, nes 
sako visa tai yra nereika
linga. Tačiau po ilgų kalbų 
jis mato, kad į moteriškę 
nedaug įtekmės tepadarė. 
Tada jis tarė: “Tai reiš
kia, kad dabar šiuose na
muose aš tik vienas esu 
netikintis”.

“O ne. ne,” atsakė mote
riškė, “mano šunelis ir ka
tinėlis prisideda prie tam
stos; tik tie gyvulėliai tu
ri daugiau supratimo ir

MEDINIS ARKLYS
Gilioje senovėje Graikai 

norėjo užimti Trojo mies
tą. Ilgai jie kovojo, bet 
miesto gyventojai taip 
smarkiai ginėsi, kad Grai
kai galutinai nutarė puo
limą apleisti ir grįžti į 
savo tėviškę. Tačiau jų 
vadas Ulysės nesutiko su 
kareiviu nuosprendžiu.

“Bet,” jis sakė, “pasi
traukime iš čia trumpam 
laikui”.

Kareiviai paklausė savo 
vado ir pasitraukė tolyn 
nuo miesto. Trojo miesto 
gyventojai pamanę, kad 
Graikai sugrįžo į savo tė
vynę tuojau atidarė mies
to vartus ir išėjo į laukus. 
Jie taip ilgai buvo užsida
rę mieste, kad ištikrųjų 
buvo jiems labai malonu 
išeiti į plačius laukus ir 
jaustis laisvais. Lauke jie 
rado didelį medinį arklį. 
Yra didelių arkliu, bet to
kio jie niekada nebuvo dar 
matę. Jis buvo pastatytas 
ant ratukų, taip, kad galė
jai jį pastumdyti iš vienos 
vietos i kitą. Bet jis buvo 
pasakiškai didelis, beveik 
toks kaip vienos šeimos 
namas.

Dabar tie žmonės galvo
jo, kam toks didelis arklys 
reikalingas ir kam Grai
kai jį čia lauke paliko. 
Vieni šaukė: “Sudeginki
me ii”. Kiti vėl šaukė:

Graikai jo daugiau j 
gautų”. jvyko Šv. mišios už LDSį Išnešta pagyrimo rezo-

Ir daugumas ju sutiko, narius.
1 vai. po pietų prasidėjo 

sesijos. Nors labai lyjo, 
bet atstovų suvažiavo iš 
Waterbury, New Britain, 
ir Hartfordo. Vietos kle- 

i nonas buvo išvažiavęs, o 
vikaras taipgi buvo užim
tas, tai sesijas atidarė su 
malda apskr. pirmininkas, dvba: 
p. Jonas Mončiūnas. Val
dyba išdavė raportus, ku
rie primta su pagyrimu. 
Komisijų raportai iš pra
eitos trilypės gegužinės. 
P-nia B. Mičiūnienė išda
vė aiški) raportą ir prida
vė $80.49 pelno nuo gegu
žinės.

Conn aps. mokės 25c. už k. Tamošiūnus, kur buvo 
kiekvieną metinį naują pagaminta skani vakarie- 

i nė. Po vakarienės pasakv- 
» ta prakalbėlės. Kiekvienas 
| atstovas išreiškė gražių 
j minčių. Dalyvavo kun. Jo- 
į nas Kripas ir pasakė gra- 
; žią kalbelę. 

Tos skanios vakarienės
• rengėjos buvo: V. Tamo- 
| šiūnienė, R. Mončiūnienė, 
’ A. Navickaitė ir O. Tamo- 
| šiunaitė. Raporteris.
J BAZARAS PASIBAIGĖ 

švč. Trejybės lietuvių 
| parapijos metinis bazaras 
į šįmet, kad ir mažesnis bu-j 
| vo, bet gerai pasisekė. Bu- ■ 
į vo dovanų kaip paprastai, 
I šokiai, užkandžiai, ir kiti 
| margumynai. Manau visi 
I ir visos, kurie atsilankė 
| nesigailės... 1 
I gus jie turėjo linksmą lai- 
į ką ir tuo pačiu nemažai 

parėmė savo lietuvišką 
parapiją. Radio gavo Ona 
Manikaitė, gyv. Zion Sti 
Gildąs skiria dovanai elek
trinę siuvimo mašiną, 
gruodžio 12, laike card 
party. Pelnas eis parapi
jai. Kitos draugijos irgi 
leido smulkesnius daiktus.

Reikia padėkoti žnao-

Marijoną mokė 
Katekizmo. Kada jo drau-l

i f

smūgį gyvento- joną Katekizmo ir liepiu 
skaityti Evangelijas. Ar 
galiu aš ją mokyti ką nors 
geresnio, kas padėtų jai 
būti gerai mergaitei, išti
kimai žmonai ir pasišven
tusiai motinai?”

DIEVO BAUSMĖ
Sykį vienas bedievis sek

madienį, kada visi žmo
nės ėjo į bažnyčią, skaldė 
malkas. Vienas katalikas 
jam sako: “Ką darai, juk 
šiandieną sekmadienis, 
Dievas tave už tai gali nu
bausti ; ar nebijai praga
ro?”

i Bedievis pažiūrėjo į ji. 
nusijuokė ir pašiepiančiai 
tarė: “Pragaras jau pil
nas, rr>an vietos nebėra”. 
Ir ištaręs tuos žodžius kri
to ant žemės negyvas.

v •

Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN.

DARBININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS

Lapkr. 28 d. čia 
Vežkime jį į miestą, kad LDS Conn. apskr.

narį arba “Darbininko”
■ skaitytoją kuopų organi- 
: zatoriams.

Nutarta visose kolonijo- 
įvyko se paraginti draugijas bei 
šuva- kliūbus, kad įsigytų Dar-

nebe- žiavimas. 8:30 vai. ryte į- bininką organu.

kad geriau tą dideli arklį 
nutempti į miestą. Ir taip 
pririšę virves už kojų ir 
kaklo nuvilko jį prie mies
to vartų: bet vartai buvo 
siaurus tokiam arkliui ir 
reikėjo išversti dali sie
nos, kad jį į miestą įtemn- 
t.i. Įvežę į miestą ta arkli, 
užtaise sieną ir vartus, jie 
pradėjo džiaugtis paėmę 
priešų arklį manydami, 
kad jis jiems daug laimės 
atnešiąs. Ir pilnai įsitiki
nę, kad priešai jų nebeuž- 
puls tą naktį 
miegojo.

Bet nakties 
medinio arklio
darė durys ir išėjo Ulysės

visi ramiai

I
I
i
Itamsumoje j 

šone atsi- i

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

f

♦

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

liucija “Darbininko” Re- 
dakcijai už žymiai pageri
nimą laikraščio Darbinin
ko turinio. Nutarta paau
koti $25.00 Mariana.polio 
Kolegijai. Pasiųstas svei
kinimas Hartfordo diece
zijos Vyskupui.

Sekantiems metams val- 
Jonas Mončiūnas, 

pirm.; J. Bernotą, vice- 
pirm.; B. Mičiūnienė, raš
tininkė; K. P. Tamošiū
nas, ižd.; A. Mazolas ir V. 
Petrukevičienė, ižd. globė
jai; šilkauskas, organiza
torius. Užbaigus darbą, 
visi atstovai bei svečiai 
pakviesti į namus pas pp.

ir ūkininkai. Kai visi iš
vien darbuojasi, tai žino
ma visuomet pasiseks.

ŽINUTĖS
Gruodžio 7, antradienio 

vakare, Bushnell Memo- 
rial, Hartford atvyksta su 
Operos grupe iš New York 
art. Ona Katkauskaitė. 
Mūsų art. Ona vaidins 
vieną iš svarbiausiu rolių, 
būtent, čigonės. Puiki pro
ga lietuviams pamatyti ir 
išgirsti Onutės balsą svar
bioje rolėje.

Sekmadienį buvo atvy
kęs p. J. B. Laučka, “A- 
merikos” redaktorius. Jis 
buvo savaitei atostogų ir 
ką tik grįžęs iš Mariana
polio. kur jis rado kun. 
dr. Navicką kiek pagerė
jusį nuo širdies atako 
penktadienį. Linkime gar
bingam Lietuviu Kolegi
jos Rektoriui sustiprėti ir 
to’iau varyti lietuvišką 
katalikišką vaga mūsų 
besimokinančio jaunimo

ŠVENTO JONO DRAU
GIJOS BALIUS

šeštadienio vakare, lap- kauskas ir p. M. Česniutė.

ART. MARIJONOS RA
KAUSKAITĖS KONCER

TAS
Sekmadienį, gruodžio 5, 

Šv. Juozapo parap. Audi- 
toriume, įvyks artistės M. 
Rakauskaitės koncertas. 
Žinoma, kad kiekvienas 
lietuviškos dainos mėgė
jas bei susipratęs tautie
tis dalyvaus šiame paren
gime. Nuoširdžiai kviečia
me Waterbury ir apylin
kės gerb. lietuvių visuo
menę pasinaudoti šia ne
paprasta proga išgirsti 
Kauro Operos art. M. Ra
kauskaitės žavingą balsą, 
pasigėrėti jos dideliu ar
tistiškumu. Lai 
mums tikrai 
Šventė!”

keletą dainų. Solo ir due
tą dainavo ponia O. Sin- 
tautienė ir ponas V. Sin- 
tautas. r Gražiai dainavo 
vyrų choras ir solo P. Ma
linauskas, kuris susilaukė 
gausių aplodismentų.

Kvartetas: pp. K. Ra- 
žaitytė, O. Tarasauckaitė, 
J. Malinauskas ir V. Sin- 
tautas sudainavo gerai. 
Po dainų sekė šokiai. Gar
bė priklauso mūsų' jauni
mui už surengimą tokio 
gražaus vakaro, ir padėką 
vadui muzikui K. Žalnie- 
raičiui už vadovavimą 
jaunimui.

KIEK KLAIPĖDOJ NE
DARBINGŲ ASMENŲ

Paskutinėmis darbo bir
žos žiniomis, vietos mieste 
registruojasi 956 bedar
biai, jų tarpe 293 moterys. 
Praeitais metais tuo pačiu 
laiku, bedarbių skaičius 
siekė — 1313 bedarbių. 
Bedarbiams šelpti pinigų 
per savaitę išmokėta — 
3741 litas. Juos gavo 371 
asmuo. Šiais metais be
darbių skaičius dėl to ma
žesnis, kad ypač prie sta
tybos darbų dar daug dar
bininkų gauna darbo.

v •

būna 
‘‘Dainos

Lyra.

Padėkonės dienoje, lap
kričio 25 d. įvyko jungtu
vės Šv. Juozapo par. baž
nyčioje, 10 vai. ryte. Mo
terystės Sakramentą priė
mė p. B. Karpavičius ir p. 
Alena Česniutė. Liudinin
kais buvo pp. Juozas Vit-

• v •

kričio 27, mokyklos salė- Altorius buvo gražiai pa
le įvyko metinis Šv. Jono puoštas gėlėmis. Giedojo 
J balius ir so- choras. Jungtuvės buvo

Norsjyjo^ bet atsi-i tikrai iškilmingos. B. Kar
pavičius yra LDS. 5 kuo
pos narys ir pavyzdingas 

(biznierius. B. Karpavičius 
ir P. Drevinskas išdirba 

(minkštuosius gėrimus. Jis 
lyra duosnus parapijos ir 
našlaičiu rėmėjas.

į LDS 5 kp. nariai linki

.e į v yno metinis s>v. jono puoštas gėlėmis. Giedojo 
draugijos balius ir so- choras. Jungtuvės buvo 

, kiai. .
lankė nemažai žmonių.

Šį sekmadienį, gruodžio
5 d., vakare, mokyklos sa
lėje, Waterbury, Conn. 
dainuos Lietuvos Operos 
art. Marijona Rakauskai
tė.

Pereitą sekmadienį, lap
kričio 28, New Haven, šv. jaunavedžiams malonaus 
Kazimiero lietuvių parapi- gyvenimo.
joje buvo J. E. Vvskupas j ______
McAuliffe ir suteikė Su- §v Juozapo par. baza- 
tvirtinimo Sakrame n t ą ras užsibaigė lapkričio 27 
lietuviams. Kun. Pankus j žmonės gausiai lankėsi, 
yra šv. Kazimiero lietu- Kleb. kun. J. Valantiejus, 
vių (New Havene) para- kun ę Gradeckis. bazaro 
pinos klebonas. vedėjas ir komisija nuo-

Su pereita savaite baza- širdžiai visiems darbuoto-- - - - • — • - - —
i jams ir dalyviams dėkoja 
už paramą. Taipgi dėkoja 
ir aukotojams.

rai baigėsi Hartford. Wa- 
terbury, Ansonia ir Brid-i 
geport. Teko girdėti, kad 
visur pasisekė.

Šia savaite Bridgeporte Lapkričio 28 d. Šv. Var- 
Šv. J urgio lietuviii para- draugi jos nariai daly-
pijoje. kurios klebonu yra 
kun. Kazlauskas, yra skel- bendrai priėmė šv. Komu- 
biamos lietuviams misi- njja buvo gražus pa
jos. Skelbia pagarsėjusie
ji lietuviai kunigai jėzui-i 
tai Aukštikalnis ir Mešlis.l

Kun. dr. Navickas para
šė Conn. Lithuanian Ca- 
tholics jaunimui padėkos 
laiška už $100 auką Lietu
vių Kolegijai. Tarp kitko 
kun. Daktaras rašo: “Pat
sai Kolegijos buvimas yra 
didelis indėlis į Connecti- 
eut lietuvių kultūrinį gy
venimą, juo labiau, kad 
Kolegijos likimas yra 
kuoarčiausiai susijęs su 
jaunime likimu. Ir todėl 
labai yra malonu konsta
tuoti. kad Conn. lietuvių 
jaunimas savo gražiu 
mostu tikrai užsireko
mendavo mūsų visuome
nės akyvaizdoje ir sutei
kė kilnu pavyzdį kitų 
kraštų lietuvių jaunimui”.

Šie žodžiai yra begalo 
gražūs ir reikšmingi. Lai 
mūsų jaunimas visuomet 
jaučiasi ir elgiasi kaipo 
gyvoji mūsų lietuviu išei
vijos dalis ir ačiū jam už

vavo šv. mišiose 8 vai. ir

vyzdys.

Gruodžio 5 d., parapijos 
auditorijume įvyks Lietu
vos Operos artistės p. Ma
rijonos Rakauskaitės kon
certas. Koncerto progra
moje dalyvaus parapijos 
choras, vadovaujant kom
pozitoriui A. Aleksiui. Vi
sus nuoširdžiai kviečia į 
koncertą Federacijos sky
rius.

Gruodžio 4 d. Šv. Juoza
po par. svetainėje prasi
deda basket bąli žaidimai 
ir tęsis per visą žiemą šeš
tadieniais. Koresp.

NEW BRITAIN, CONN.

• . v J |ve ii aviu v*,
už savo pini- to^| p-pažų ideališka ir fi

nansišką pavyzdi. Lai ki
tos draugijos (jaunimo ir 
suaugusiųjų) seka tą pa
vyzdi, nes remti lietuviš
ką Kolegija, tai visi pro
taujantieji lietuviai sutiks 
vra ne tik maloni proga, 
bet ir lietuviška katalikiš
ka pareiga. Lai gvvuoia 
kun. dr. Navickas ir jojo 
gabiai vadovaujamoji Lie
tuviu Kolegija ir visi ku
rie ją remia.

Visi į Bingo vakarą 
gruodžio 9-tą, šv. Andrie
jaus parapijos salėj. Ren
gia ir kviečia Sąjungietės. 
Bus teikiama gražios do
vanos. įžanga 25c. T.M.

ROCHESTER, N. Y.
MOTERYSTĖ

Lapkr. 20 d. 9 vai. iš ry
to klebonas suteikė Mote
rystės Sakramentą M. So- 
rochty su p-le M. Poškai- 
te. Šv. mišių auką atnaša
vo svetimtautis kunigas. 
Bažnyčia buvo labai gra
žiai papuošta gėlėmis ir 
liudininkų buvo 7 poros.

Tą pačią diena 10 vai. 
klebonas suteikė Moterys
tės Sakramentą ir šv. mi
šių auką atnašavo intenci
jai J. Basamania su p. A. 
Lukiene.

KAT. ORGANIZACIJOS 
PRAŠO DVASIOS VADŲ

Kaune posėdžiavo Kau
no vyskupijos pavasari
ninkų rajonų pirmininkai. 
Nutarta prašyti kompe
tentingas įstaigas kiek
viename dekanate paskirti 
no vieną kunigą rūpintis 
kat. organizacijų reika
lais.

BROOKLYN, N. Y.

SIDABRINIS JUBILIE
JUS

Lapkr. 21 d. 8 vai. iš ry
to su šventomis mišiomis 
apvaikščiojo savo 25 metų 
gyvenimą moterystėje p. 
Petras ir Frances Kazake
vičiai. Laimingo gyvenimo 
ateityje.

A. f A.
Laokr. 27 d. persiskyrė 

su šiuo pasauliu Jonas 
Bubnis, palikęs nubudime 
savo žmoną Tillie, dukterį 
Matildą, sūnų Joną ir tris 
brolius; Antaną iš Brook
lyn, N. Y., Jurgį ir Juoza
pą iš Baltimore, Md. ir se
serį Marijona Lietuvoje. 
Palaidotas iš šv. Jurgio 
bažnyčios, lapkr. 30 d.. 9 
vai. iš ryto Holv Senul- 
chre kūninėse. Lai ilsisi 
ramybėje!

SĖKMINGI FĖRAI
Parapijos rudeniniai fė- 

(rai buvo sėkmingi ir nors 
dar sąskaita nėra suvesta, 
bet numatytas pelnas tar
pe 500 ir 600 dolerių. Kle
bonas yra dėkingas vi
siems aukotojams, dar
buotojams ir dalyviams. 
Nors sunkus yra darbas 
per fėrus, bet būnant gra
žioms pasekmėms, galime 
pasidžiaugti pad a r y t a 
nauda savo parapijai.

Vyturys.

Linksmas Vakaras, 
kurį surengė šv. Cecilijos 
choras, vadovybėje muz. 
K. Žalnieraičio, 27 d. lap
kričio, š. m. Pirmą dalį 
programos išpildė daino
mis visas choras, duetai ir 
solo. Vakaro vedėju buvo 
kleb. kun. A. Vaškelis, ku
ris maloniai pasveikino 
susirinkusią gausią publi
ką. Šv. Cecilijos choras 
sudainavo žavėtinai. Pia
nu akompanavo p. A. Gri
gu tytė. Vadovavo p. K. 

i Žalnieraitis. Solo sudaina- 
jvo p. M. Varnaitytė, mū
sų jauna, gabi solistė. Po 
to gražiai padainavo ma
žesnio choro mergaitės

ARGENTINA 
Lietuvis Filmininkas

Žymiausias Argentinos 
gamtos vaizdu filmuoto jas 
yra lietuvis Karolis Dob
kevičius. Jo gamtos vaiz
dų filmos rodomos ne tik 
Argentinos kino teatruo
se, bet gabenamos net į ki
tas valstybes. Dabar K. 
Dobkevičius vra pagami
nęs filmą ir iš Argentinos 
lietuvių gyvenimo. Tarp 
kito ko, jis yra nufilma
vęs lietuvio milijonieriaus 
Šlapelio avių ūki. Šią fil
mą jis rodysiąs P. Ameri
kos lietuviams, paskui pa
siusiąs į USA lietuvių ko
lonijai, o gal ir į Lietuvą.

GRAŽIAI PAMINĖJO
Moterų Sąjungos 29 kp. 

gražiai paminėjo savo 21 
metu gyvavimo sukaktį 
soalių 31 d. Ryte, 8 vai. 
išklausė giedotų šv. mišių 
už mirusias nares. Sąjun
gietės bendrai priėmė šv. 
Komuniją. Po mišių įvyko 
bendri pusryčiai. Kleb. 
kun. Pakalnis pasakė kal
bą, linkėjo ilgiausių metų. 
Kalbėjo kelios Sąjungie
tės. Vėliau atvyko ir kun. 
Karta vi čius ir misijonie
rius kun. Jenkus, dominin
konas. Baigiant pusryčių 
programą, pirm. p. Do- 
brovolskienė padėkojo už 
gausų dalyvavimą.

Aguona.

SUSIRINKIMAS

Lapkričio 17 d. ivyko 
Moterų Sąjungos 29 kp. 
mėnesinis susirinkimas. 
Prisirašė prie Sąjungos 
Ona Grigaitienė ir Mari
jona Jankuvienė. Išrink
tos atstovės i N. Y. ir N. 
J. Moterų Sąjungos aps
kričio suvažiavimą, gruo
džio 12 d. Išrinktos darbi
ninkės parapijos bazarui 
ir paaukavo 5 dolerius.

Rašt.

SURPRISE PARTY
Lapkričio 18 d. Moterų 

Sąjungos 29 kp. surengė 
savo narei, Marijonai ir 
jos vyrui Dragunaičiam 
vakarėlį, jų 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktu
vių proga. Dalyvavo daug 
Sąjungiečių ir viešnių, p. 
Dobrovolskienė, kuopos 
pirmininkė buvo toastma- 
steriu. Sąjungietės išreiš
kė pp. Dragunaičiam ge
riausius linkėjimus ir į- 
teikė dovaną Moterų Są
jungos kuopos vardu. Pp. 
Dragunaičiai tokiu šauniu 
pagerbimu buvo labai su
jaudinti ir nuoširdžiai dė
kojo. Aguona.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame 

Moterų Sąjungos 29 kp. 
narėms ir dalyvėms už su
rengimą tokio šaunaus va
karėlio mus pagerbti, mū
sų 25 m. vedybinio gyveni
mo sukaktuvių proga. Dė
kojame už sveikinimus, 
linkėjimus ir dovaną. Dė
kojame vakaro šeiminin
kėms: M. Kivitienei., J. Te- 
rebeizienei, pirm. Dobro- 
volskienei ir. Ritoms. f

Marijona Ir Jonaa 
Dragunaičiai.




