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Lietuvių komunistų rašy
tojas A. B. laukia rudeni
nių valdininkų rinkimų. 
Karštai ragina savo ben
draminčius remti demo
kratinį frontą, o tas demo
kratinis frontas, tai Demo
kratų partija.
Vadinasi, komunistai “be- 

kiuoja”. Jie savo kandida
tų neberenka. Tuo parodo, 
kad komunistų platforma 
nepritaikoma gyvenimui.
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Paraoijos Bedarbiu Biuras 
Sėkmingai Veikia

Pittsburgh, Pa. rugsėjo 
23, — Šv. Jėzaus Širdies 
parapija turi bedarbių biu
rą, kuris per rugpiūčio mė
nesį parūpino darbų 556
žmonėms. Visas patarnavi-’ 
mas darbininkams yra tei-j 
kiamas dykai. Sesuo Mari
ja Tomas yra bedarbių ■ 
biuro viršininkė.

Viesulas Nušlavė Naująją

Mirė Kun. James Doherty
James M. Curley

Demokratų Kandidatas į 
Gubernatorius

Leverett Saltonstall
Respublikonų Kandidatas 

į Gubernatorius
Norvvood, Mass. rugsėjo 

23, — Po ilgos ligos pasi
mirė Šv. Katarinos parapi
jos klebonas kun. James 
Doherty. Jis buvo tos para
pijos klebonu septynioliką 
metų. Lai ilsisi ramybėje 
Viešpaties.

Perversmas Massachusetts

Praha, rugsėjo 23, — Če
koslovakijos vąldžia ofi
cialiai pranešė, kad Pran
cūzijos ir Anglijos verčia
ma, ji turi sutikti su Hit
lerio reikalavimais, ir Su
detų vokiečių apgyventas 
vietas atiduoti Vokietijai. 
Tačiau daug; žmonių ir 
partijų yra labai nepaten
kintų tuo valdžios nuos
prendžiu ir sako, kad ji ne
turėjusi teisės be valstybi
nio seimo tai nądaryti. Jie 
reikalauja, kad būtų su
šauktas seimas, kurį prezi
dentas Benes keletas dienų 
atgal paleido. Gi tuo tarpu 
Hitleris, netekęs kantrybės 
gali pulti Čekoslovakiją.

POTVYNIS PROVIDENCE IR 
KITUOSE MIESTUOSE 

118 įmonių Užmušta, Tūkstančiai Sužeista
Trečiadienį, rugsėjo 21 d., po pietų Naujoje Angli

joje kilo baisus viesulas, kuris sugriovė daug namų, iš
vertė su šaknimis ir nulaužė nesuskaitomą daugybę 
medžių, telephonų ir telegrafų stulpų, sugriovė ir apar
dė Įvairių pastatų ir keletą bažnyčių, tarp kurių ir len
kų bažnyčią, Cambridge, Mass., kurios tik didysis al
torius išliko nesugriautas. Visame Atlantiko pakraš
tyj, šimto ir daugiau mylių ploty, viesulas ir audringas 
vanduo pridarė $100,000,000 ar daugiau nuostolių. Ap
skaičiuojama, kad užmušta 118 žmonių, apie du tūks
tančiai žmonių sužeista. Kur daugiausia nukentėjo, tai 
kol kas negalima pasakyti, bet pažymėtina, kad Provi-

Eucharistinis Kongresas 
Nevv Orleans Mieste

New Orleans, La. rugsė-^ 
jo 23, — Aštuntas Jungti
nių Amerikos valstybių į 
Eucharistinis Kongresas 
įvyks spalių 17-20 d. New; 
Orleans mieste. Chicagos 
Kardinolas Mundelein yra 
paskirtas Šv. Tėvo Popie
žiaus atstovu į kongresą. 
Iš visų Amerikos valstybių 
tūkstančiai katalikų daly
vaus tame kongrese.

Pereitą antradienį Mas- Vieno ir kito kandidato jeį Hitleris pultų tada ite 
sachusetts valstybėje įvy-'dauguma dar nenulemia iš-;mano • kad Prancūzija ir 
ko kandidatų į gubemato-j rinkimo, nes lapkričio pra-; Anglija tikrai jiems ateitų 
rius, senatorius, reprezen- džioje Massachusetts vals- į Dagalbą Tačiau tai tik 

. Faktas, gali
ma sakyti, yra, kad be ka-

KaiaS&y Rašytojas Pastatė
Šv. Marijos Statulą

tatus ir kitų mažesnių jų; tybės piliečiai iš dviejų pa- anpiiolin^i 
viršininkų rinkimai. Prieš- sirinktų kandidatų išrinks 
rinkiminė kampanija buvo vieną gubernatorium. Jei- ro~Hitleris paėmė* dalį Če- 
triukšminga, bet įdomi. gu sudėsim visų demokra- j - — ■ • ■

Demokratų partijos kan- tų kandidatų balsus į vie- ‘ 
didatai į gubernatorius bu- ną, 
vo šie: dabartinis gub. demokratai Massachusetts vokieti Tos *galvbė ~didėia~~* 
Charles F. Hurley, buvęs valstybėje turi 66,750 bal-: 
gub. James M.JZurley Jeit. sų daugiau už respūbliko- p.ai tuo neužsibaigia. Ati- 
bridge mayoras Russell.

Respublikonų į 
kandidatai buvo šie: Leve- partijos pasikeis. Bus to- 

1 rett Saltonstoll, Whitcomb, kių demokratų, kurie bal- 
McMasters ir Butler. > suos už respublikoną ir bus

gu sudėsim visų demokra- koslovakijos ir apie trys
■ . . , milijonus ir pusė žmonių

tai pamatysime, kad Drijungė prie Vokietijos.

var-
gub Kelly ir buvęs Cam- nūs. Suprantama, lapkri-davus SudetlĮ kraštą Vo- 
kmrlrro nnovnrne Puccnll C1O HO. nnkimUOSe balSU kįetįįaį tUrČS

nlrnmuvo * v* t ti zs z-v ei ■* lril’zsci ** ___
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taip pati partijos skaičius ir vienos ir kitos klausyti Venerų ir Lenkų 
reikalavimų. Lenkai ir

Vengrai reikalauja, kad tos 
Čekoslovakijos dalys, kur 
gvvena lenku didžiuma bū-1 
tu atiduotos Lenkijai, kur 
vengrai, Vengrijai. Taigi 
Čekoslovakijos nepriklau
somybės dienos suskaity-į 
tos. Vokietis nebus paten
kintas kol jis jos visos ne
apžios. Ją visą užgrobęs, 
tada užgrobs visą Vengri
ją, Lenkijos Dancigą, Lie
tuvos Klaipėdą, Rumuniją 
ir Ukrainą. Tada jis nebi
jos nei Anglijos nei Pran
cūzijos. Rusijos jis ir da
bar nebijo.

Rusijos užsienių reikalų 
komisaras Litvinov pareiš
kė, kad sovietai yra pasi- dence (R. I.) miesto centras buvo apsemtas 8 pėdų gi- 
ruošę eiti Čekams į pagal- lumo vandens.
ba. Tačiau pranešama, kad Connecticut upė vandens pakėlimu jau viršijo 
toki pagalba pasiūlyta, jei 1936 m. potvynį, o dar vis kyla aukštyn. Taipgi Merri- 
Prancūzija pirma stotų į mack jr Ritos upės Naujoje Anglijoje išsiliejo. Miestai 
karą prieš Hitlerį Londono ir mieste,iai arčiau upių apsemti.
£ChkaT la0ekXSjoeš • u GeleiinįęHai užversti medžiais Traukiniais ,u.i- 
valdžia Rusijos pasiūlytos sekimas nukirstas. Vieškeliai ir gatves taip pat užver- 
pagalbos nepriėmė. Jie pa- stos medžiais. VVorcestery, Providence ir kituose mies- 
sakė, kad geriau būti po fuose paskelbtas karo stovis.
Hitlerio diktatūra, nekaip trečiadienjo į ketvirtadienį dauguma Naujos
įsileisti bolševikų kariuo- Anglijos miestų ir miestelių gyventojai neturėjo elek- 
menę. kuri greičiausia pas- tros šviesos, nei telephonų susisiekimo, ir gal dar ne- 
kui niekada iš krašto neiš- turės per kelias dienas.
eitų. Komunistams niekas 

i nepasitiki.

Kandidatai į gubernato- tokių respublikonų, kurie 
rius nominuoti šie: Demo- balsuos už demokratus. Be 
kratų partijos — 
Curley; Respublikonų par- muose daug piliečių visai 
rijos — Leverett Saltons- nedalyvauja rinkimuose, 
tall. Kas bus išrinktas sužinosi-

Štai kiek gavo balsų De- me tik po rinkimų.
mokratų ir Respublikonų! Pažymėtina, kad tai pir- 
partijų kandidatai į guber- mas atsitikimas Massa- 
natorius: chusetts valstybės rinki-

D E MOK RATŲ muose, kad užimantis vie-
Curley .................. 210,115 tą gubernatorius nebuvo
Huriey..................  167,986 išrinktas kandidatu ant- dinim0 nepriėmė.
Kelly .................. 101,850 ram terminui. į - - - F - -

Russell ................... 31,160 Kitų kandidatų į mažes-
Curley’s Dauguma 42,129 nes vietas vardų nepaduo- 

REPUBLICAN dame, nes visos valstybės
Saltonstall ?.......... 322,534 kandidatų sąrašą paduoti
Whitcomb..............  45,423 užimtų daug vietos. Be to,
McMasters ........... 47,994 skaitytojams mažesniųjų

.----Butler....................................... 27,410 kandidatų vardai yra gerai
Buffalo ir apylinkės Saltonstall’s Dauguma — žinomi ir tai iš anglų spau- 
. ______ 274,540 dos.

Boston, Mass. rugsėjo 23, 
— Daniel A. Sargant, žy
mus katalikų rašytojas ir 
poetas, buvęs Harvardo u- 
niversiteto istorijos ir lite
ratūros profesorius, darže 
prie savo namo Dastatė di
delę, devynių pėdų aukščio, 
Šv. Panelės Marijos statu
lą. Jis nesibijo parodyti sa
vo tikėjimo.

Kunigai Ragina Tekstilės 
Darbininkus Organizuotis
Buffalo, N. Y. rugsėjo 23,

James M. to, pirminiuose balsavi-
Čeky Premieras Padavė 

Rezignaciją

miestelių kunigai ragina 
tekstilės darbininkus susi
dėti į CIO uniją. Kun. Dr. 
Charles Maxwell kalbėjo į 
susirinkusius darbininkus 
ir aiškino Katalikų Bažny
čios mokslą darbininkų 
klausime. Jis taip pat ragi
no katalikus imti vadovy
bę darbininkų unijose. Kiti 
kunigai taip pat nurodinė-, 
jo darbininkams reikalą reikalavimams, bet komu- 
organizuotis į unijas. nistai Prancūzijoje ir kito- 

-------------- se šalyse šūkauja, kad Če- 
Darbininkai Prašą Roosevel- ’KiU nepasiduotų ir kad ki- 

x------------- tos salys eitų į kovą prieš
Hitlerį. Jie tikėsi kad kaip 
pasaulio karas privedė Ru- 

Trenton, N. J. rugsėjo 23, siją prie revoliucijos ir da- 
— Gumų fabrikų darbinin- vė progą komunistams pa
kai (B. F. Goodrich Tire grobti valdžią, taip kitas 
ant Rubber Co.} savo me
tiniame suvažiavime priė
mė rezoliuciją, prašydami

PRANCŪZIJOS KOMUNISTAI 
NORI EUROPOS KARO

Paryžius, rugsėjo 23, — 
Nors Prancūzijos ir Angli
jos valdžios verčia Čekoslo
vakiją pasiduoti Hitlerio .... ...

to Pasilikti Prezidentu

pasaulinis karas duotų 
progą komunistams kitose 
šalyse užvesti komunizmo

Viesulas ir potvyniai daugiausia pridarė nuostolių 
Massachusetts, Rhode Island ir New Hampshire vals
tybėse, pagal gautų žinių. Smulkmeniškai paduoti visų 
įvykių kol kas negalima, nes susisiekimas nutrauktas.

Tai baisi nelaimė. Baisesnė nelaimė gal būtų ka
ras. Dievas, rodos, norėjo parodyti žmonėms, kurie ma
žai apie ką kitą kalbėjo kaip tik apie karą, kad susimąs
tytų ir susirūpintų prašalinti dar didesnę nelaimę karą.

Šv. Tėvas ragina pasaulį melstis už taiką sekma
dienį, rugsėjo 25 d. Melskimės už taiką ir prašykime 
Aukščiausiojo prašalinti tas baisias nelaimes.

i

I

«

I

Prague, Čekoslovakija,— vakijos ir kitų ginčijamų 
Rūgs. 22 — Premieras Mi- kraštų klausimu, 
lan Hodza padavė savo ir į Prisibijoma, kad Hitleris 
viso ministeriu kabineto hepareikalautų daugiau, 
atsistatydinimą. Bet kol negu jis jau gavo. Keista, 
kas prez. Benes atsistaty- kad didžiosios valstybės: 

Čekai .Anglija ir Prancūzija atsi- 
reikalauja," kad prez. Be- klaupė prieš Hitlerį ir ari
nes duotų daugiau teisių duoda viską ką tik jis rei- 
kariuomenės vadovybei 
valdžioje kilus užsienių po-

Popiežius Ragina Melstis Už
kalauja.

litikos klausimui Visame Dideli Japonų HuOStoliai
krašte kilo sąjūdis, kada 
valdžia, nors ir nenoromis, 
spaudžiama Anglijos ir 
Prancūzijos atidavė Sude
tų kraštą Vokietijai.

Kinijoje
Hankow, Kinija, rugsėjo 

23, — Kinijos generolas 
Čeng Čen praneša, kad nuo

POPIEŽIUS SMERKIA DIKTA 
TORIŲ REŽIMĄ

tas, nežiūrint, kuri laimėtų 
karą, Rusija jau būtų pil
nai prisirengus jas užimti 
ir užvesti komunizmą. Tai 
aišku, ypač iš Prancūzijos 
komunistų, kurie reikalau
ja valdžios kovoti prieš 
Hitlerį, bet savo Liaudies 
fronto nepakeičia, nors tas 
žymiai kenkia krašto vie
nybei.

• v •

prezidento Roosevelto trę- rėžimą. Jei kiltų Europoje 
čiu sykiu būti kandidatu i karas, Rusi ja laikytųsi 

C&aĮsį nuošaliai, ir kitose šalyse 
H e, įsakytų' komunistams ren-
>s sa-fgti revoliuciją. Kada Euro-'

Jungtinių Amerikos 
tybių prezidentus. . 
ko, kad tai būsią vi 
lies gerovei. pos karas nuvargintų tau-

Čekoslovakijos ir Vokie- liepos mėnesio Japonai ne
rijos parubežy tebeina su- teko daugiau kaip 70,000 
s^t čekų su naciais, žmonių. Japonai ne tik ne-

bepadaro žymios pažangos 
Kinijoje, bet daugely atvė- 

yra Kiniečių nugalimi. 
Japonai negali prasimušti 
prie Kinijos laikinos sosti
nės Hankow. Gi tuo tarnu 
Kihija didina savo apsigy
nimo) pajėgas.

Vokietijos diktatorius 
Hitleris ir jo pasekėjai na
ciai triumfuoja laimėję be 
ginklo turtingą Sudetų 
kraštą.

Vengrija taip pat nerims
ta ir reikalauja vengrais 
apgyvento krašto Čekoslo
vakijoj. Lenkija, ir ta bru
kasi su savo reikalavimu.

Ketvirtadienį, rugsėjo 22 
d. Anglijos premieras 
Chamberlain vėl išvyko 
pas Hitlerį tartis Čekoslo-

Policininkas Nušovė 
Darbininką

Darbininką Radio Programa
• I

šeštadienį, rugsėjo 24 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio. programa iš WCOP stoties, Boston, 
Mass. Paskelbsime vėliausias žinias iš viso pasaulio. 
Bė to, išpildysime dainų ir muzikos programą. Prašo
me pasiklausyti.-

žmones. Popiežius sako: 
“Jie visa daro valstybei, o 
žmogui nieko neduoda”. 
Valstybė turėtų žmonėms 
tarnauti, ne žmogus vals- 
tvbei, nes žmogus buvo 
pirm valstybės.

Castel Gandolfo — Rug
sėjo 23, — Jo Šventenybė, 
Popiežius Pijus XI ragino 
tikinčiuosius sekmadienį, 
rugsėjo 25 dieną, praleisti 
vieną valandą bažnyčiose 
ir melstis už Dasaulinę tai
ką. Jis sako: “Mes pasitiki
me Dievo gailestingumui, 
pasitikime, kad karo pavo
jus Europai bus pašalin
tas”.

Rusijos bolševikai tuojau 
per savo bedievišką spaudą 
nasijuokė iš Popiežiaus - ... -
širdingų maldavimų. Taip bmetas Prancūzijos - Bri
tai bolševikai “pagerbia” (tani jos taikos plano kląusi- 
tikinčiųjų žmonių įstikini- “H^usiskalde. .Galimas 
mus.

Prancūzijos Valdžia Susilau
kė Kritikos

Paryžius, rūgs. 22 — 
Prancūzijos ministeriu ka-

Norristown, Pa. rugsėjo
23, — Tūkstančiai darbi
ninkų dalyvavo laidotuvė
se Raymond Cooke, kurį 
policininkas nušovė. Poli
cininkas sako, kad jis tik 
norėjęs pagąsdinti strei- 
kierius, kurie užstoję dirb
tuvės vartus neleido darbi- 

•^ninkams praeiti. Jis yra
traukiamas n j-teismą >už^sudievina valstybe. Jiems 
žmogžudystę, v «

Castel Gandolfo, rugsėjo 
23, — Kada Europos dikta
toriai grūmoja sunaikinti 
mažas tautas ir pasidaryti 
pasaulio galiūnais, Jo 
Šventenybė Popiežius drą
siai pasmerkė juos, kad jie 
Užmiršta žmonių teises ir

valstybė yra brangesnė už

daiktas, kad kabinetas bus 
priverstas atsistatydinti. 
Smarkiai kritikuoja pre- 
miero Daladier politiką.

Anglijoje taip pat pasi
reiškė stiprus nepasitenki
nimas premiero Chamber- 
laino užsienių politika ir 
perdidelis klupčiojimas 
Hitleriui.

Europos didžiosios vals
tybėse grali kilti revoliuci
ja. :
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kalbą pasakyti buvo kviestas ir 
apsiėmė kun. Jonas Balkūnas iš 
Maspeth, N. Y., ką tik buvęs 
Vilniuje.

Nutarta kviesti dar sekan
čius kalbėtojus: kun. K. Urbona
vičių, Dr. J. Landžių, Dr. P. Ja-

ATVAŽIUOJA SVEČIŲ

Neužilgo į So. Bostoną atva
žiuos trys laukiami svečiai. Kun. 
J. Stašaitis pradės laikyti Treti
ninkų metines rekolekcijas spa
lių 1 d.; kun. J. Balkūnas sakys 
prakalbą apie Vilnių spalių 9 d.; kimavičių, adv. ,J. Cųnį ir adv. 
kun. B. Pauliukas pradės Šv. K. Kalinauską. Pastarasis ves 
Petro parapijos metines misi jas programą, 
spalių 10 d. Visi gerbiami sve
čiai yra iš New Yorko.

I
I

FEDERACIJOS SKY
RIAUS SUSIRINKIMAS 

NUTARIMAI

Rūgs. 20 d., bažnytinėje salė
je, įvyks Fed. Skyriaus susirin
kimas. Iššaukta draugijų atsto
vų vardai. Patėmyti neatsilan
kančių atstovų vardus skelbti 
viešai. Tris draugijos užsimokė
jo į Centrą. .

Nutarta rengti didelį Vilniaus 
Gedulos minėjimą, spalių 9 d. Iš 
ryto 11 vai. Šv. Petro bažnyčio
je, bus laikomos iškilmingos Šv. 
mišios, sakomas pamokslas ir 
teikiamas palaiminimas su Šven
čiausiu Sakramentu. Vakare į- 
vyks masinis susirinkimas su 
dainų ir kalbų programa.

Pranešta, kad pamokslą pa
maldose sakys kun. Bonaventū
ra Paulukas, O. P., misionierius 
iš Lietuvos.

Pranešta, kad principalę pra-

Muzikos ir dainų programos 
dalį išpildyti nutarta kviesti 
bažnytinį chorą, vadovybėje ar
tisto R. Juškos.

Kadangi kun. J. Balkūnas te
gali atvykti tik apie 5 vai. vak., 
tai nutarta šįmet rengti Gedu
los minėjimą 7 vai. vak. (spalių 
9 d.) patogiausioje South Bos- 

jtono salėje.
• Nutarta kviesti Dariaus posto 
į Legionierius ir visuomenę.

Atstovai pasiryžo ruošti mal- 
i dų bukietą Lietuvos Jubiliejaus 
ir gerovės intencijoms.

PASKUTINIS PIKNIKAS

DAKTARAI

nuo

Paskutinis šią vasarą pikni
kas įvyks šį sekmadienį, rugsė
jo 25 d. gražiame Romuvos par
ke, Montello, Mass. Šį pikniką 
ruošia keturių parapijų darbuo
tojai, vadovaujant gerbiamiems 
kunigams. Jį ruošia S. Bostono, 
Cambridge, Montello ir Norwoo- 
do lietuvių kolonijos Jėzaus Nu
kryžiuoto Seselių ir jų vedamam 
našlaitynui ir senelių prieglau
dos naudai. Kiekviena kolonija 
turės savo atskirus stalus ir 
lenktyniuos, kuri daugiaus pel
no padarys. Bus ir įdomus prog
ramas. Todėl visi lietuviai iš vi
sų kolonijų suvažiuokime į šį 
didžiulį ir paskutinį šios vasaros 
pikniką ir linksmai ir naudingai 
užbaikime piknikų sezoną.

L. Duktė.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)
VYČIŲ BOVVLING
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“Dąrbįpinlio” Metinio Baliaus 
Reikalu Susirinkimas

Gerb. Kteboaę Dėmesiui" - Linkėjimai iš Varams

Pirmadienį, rugsėjo 26 4-, 7:30 vai. vakare įvyks 
“Darbininko” metinio baliaus reikalu susirinkimas 
“Darbininko” namo patalpose, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. į kurį nuoširdžiai yra kviečiami veikė- 
jai-veikėjos atsilankyti. Šiame susirinkime bus išrink
ta rengimo komisiją ir plačiau aptartą, kaip sėkmin
giau surengus metinį halių, kuris įvyks spalių 29 d-, 
Eikš Ballroom, Cambridge, JĄass.

Ą. PĘK3ŽIŲ6, “Ęąrbininke" ąįnp.

Klaipėdos Darbininkams 
Statomas Atskiras Miestas
Į pietus nuo Klaipėdos 

miesto ir į rytus nuo Smel
tės priemiesčio Žemės Ban
ko Klaipėdos skyrius stato 
darbininkams atskirą mie
stą. Šiemet bus įrengti 44 
namai darbininkams ir 18

CAMBRIDGE, MASS.
BALIUS

Spalių 12, Columbus Dienoje 
įvyks metinis parapijos balius, 
Eikš Ballroom erdvioje, gražio
je salėje, Centrai Sąuare. Kaip 
kasmet, šis balius visų būdavo 
laukiamas, visi jame dalyvauda-i 
vo, taip ir šįmet visi turės progą 
senas pažintis atnaujinti, nau
jas užmegsti.

Baliuje visus linksmins Al 
Stevens orchestras. Šis orches
tras jaunimo ir senių labai mė
giamas. Gaspadinės daro ska- 
nes dešras,, rūkščius kopūstus, 
gardžius “Hot Dogs” ir t. t. Gė
rimų bus visiems pakankamai. 
Visi dalyvaukite šiame mūsų 
baliuje. Kvieslys.

ĮVAIRUS skelbimai

Ęųn. prelatas Jucius Macijau
skas prašo pranešti, kad spalių 
mėn. 15 d. išvažiuoja iš Lietuvos 
pas mus į Ameriką ir, kai at
vyks, bus pasirengęs patarnauti 
su misijomis tose parapijose, ku
rių gerb. klebonai prisius jam 
pakvietimą šiuo adresu: 6812 S. 
Washtenaw Avė., Chicago, III.

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRepshis,M.D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

J. L Pasakantis, 0. D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

L. Vyčių 17 Algirdo kuopos 
bowling alleys atsidarys šį penk
tadienį rūgs. 23 d. vakare. Vy
čiai turi savo bowling alleys jau 
per du metu, bet šiemet jos vi
siškai atnaujintos, todėl visi 
puikiai galės linksmai laiką pra
leisti.

Pernai buvo komandų kontes- 
tas ir laimėjusios komandos ga
vo prizus, todėl ir šiemet ko
mandos pageidaujamos. Būtų 
gerai, kad užsiregistruotų ankš
čiausiai, tokiu būdu kontestan- 
tai baigs kontestą ankščiau į pa
vasarį. Visiems dovanos!

Visus vyčius ir jų draugus šir
dingai kviečiame į atidarymą šį 
penktadienį. Visi pernykščiai 
bowlininkai irgi maloniai lau
kiami. Komisija.

JUBILIEJINIS 
BANKIETAS

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas 
Juozas B. Gailius 
Veda visokias provas.

I Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732 

Namų: T AL bot 2474

Lietuvos Dukterų Po Globa 
Motinos Šv. Draugija šiais me
tais mini savo dvigubą jubiliejų: 
35 metus nuo draugijos įsteigi
mo ir 25 metus nuo inkorpora
vimo. Šiuos jubiliejaus metus 
Lietuvos Dukterys baigs iškil
mingu bankietu, kuris nutarta 
ruošti Lapkričio 6, d., parapijos 
salėje. Nutarta kviesti daug žy
mių svečių. Draugijos valdyba 
jau darbuojasi šiuo reikalu.

L. Duktė.
t

Mirė Keliher
Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME 

366 Broadvay, 
South Boston, Mass.

Antradienio vakare, ka- 
dą visi buvo įtempti ir gau
dė žinias apie rinkimus, 
Suffolk County šerifas, 

; John A. Keliher, 71 m. am
žiaus, kuris vėl kandidata
vo į šerifo vietą, mirė ga
vęs širdies sukrėtimą. Lai
dojamas iškilmingai šešta
dienį, rugsėjo 24 d.

I

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

VAŽIUOKITE pv LIETUVON

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ

p. Kazys Vilniškis, buvęs 
laikraščio “Amerikos” re
daktorius, rašo šio laikraš
čio redaktoriui:

IX-7-38
“Pavergtoji Vilniaus pi

lis lai primena, kad jos iš- 
vadavipaąs .dabar bando
mas per Varšuvą, kurios 
apžiūrėti atskridom su lak. 
Šaiteniu. Jei oras pasitai
sys, šiandien skrendam at
gal į Vilnių ir iš ten į Kau
ną. Lietuvą apleidžiu 25 d. 
rugsėjo. New Yorke būsiu: 
apie spalių 3 — 4 d. Ge
riausi linkėjimai p. Pel- 
džiųi ir visam štabui.

Kazys Vilniškis”.

TEL. /O.BO/TOH 2680.

kGINAtbl

firmas Lenky Prekybinis 
Laivas Klaipėdoje

Rūgs. 28 d. į Klaipėdą į- 
pĮąųkė pirmas lenkų pre
kybinis laivas “Rozowie”. 
Iš Klaipėdos jis išvežė 42 
arklius ir išplaukė į Stock- 
holnąą. Būdamas Lietuvos 
vandenyse lenkų laivas iš
kėlė mūsų tautinę vėliavą. 
Tuo laivu taip pat plauke 
dų lenkų žurnalistai.

GRABORIAInamų tarnautojams. Dar
bininkų namuose bus po 4 
butus, o taranųtojų po 2 
butus. Prie namų dar įren
giami sandėliukai ir pasto
gės. Su anksčiau pastaty
taisiais, bet dar neužbaig- 

' tais namais šiemet Smeltė
je Žemės Bankas įrengs iš 
viso 275 butus, kuriuose 
prisiglaus nemažai lietu
viškųjų šeimų darbininkų.

Darbininkai tuos namus 
gauna išsimokėtinai. Kas
mėnesinė mokesčio suma 
mažai ką didesnė už nuo
mos mokestį mieste. Tokiu 
būdu per tam tikrą laiką 
turės nuosavus namus. Ka- 
darbininkai išsimokės ir 
dangi Klaipėda yra pramo
ningas miestas, tai lietu
viams darbininkams namų 
statymas turi ypatingos 
reikšmės. Teko girdėti, kad 
Žemės Bankas užsimojęs 
pastatyti iš viso per 800 
namų.

Neseniai Klaipėdos mies
to šiaurinėje pusėje pana
šius namus pradėjo staty
ti ir viena vokiečių staty
bos b-vė, kurią*, remia mie
sto magistratas ir finan
suoja miesto taupomosios 
kasos. Vadinas, Žemės 
Bankui atsirado konku
rentų. Konkurencija svei
kas dalykaš, nes tuomet 
stengiasi darbą geriau at
likti.

Smeltės darbininkų rajo
nas jau atrodo gražiai, tik 
visi namai nepaprastai vie
nas į kita panašūs. Skiriasi 
tik vienos gatvės namai 
nuo kitos gatvės namų, bet 
toje pačioje gatvėje jie yra 
beveik vienodi. Be to, ir 
savotiškas vokiškas stilius 
juos daro lietuviui nuobo
džius.

*

BUČERYS paieško darbo So. 
Bostone. Turi daug patyrimo 
šiame amate. Vartoja keletą kal
bų. S. V. Amerikos pilietis. Turi 
automobilį ir vairavimo laisnį. 
Atsišaukite į “Darbininką”, 366 
W. Broadway, So. Bostone.

(16-23-30)

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass. Iš Kar. Teisme

XX.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay ViewMotorService
STUDEBAKER

Automobiliu ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočlūnae ir Peter Trečioką*
Savininkai.

kau nas — Kar. Teismas 
Vosylių Podvarodnikovą, 
jau vieną kartą Kar. Teis
mo pusantrų metų baustą 
už komunistinės literatū
ros laikymą, nubaudė 8 me
tais už kurstymą prieš vy
riausybę. Taip pat nubaus
ti keli asmenys už pabėgi
otą iš kariuomenės: Šilin
gas 2 met., Fidleris 6 mėn., 
Šumkauskas 3 met. ir už 
nestojimą laiku į kariuo
menę piį. Žukas nubaustas 
6 mėn. lygtinai.

€FU€LFO

BATCHELDER ffiNORE GOAL CO.

We Recommend 
and 

Guaruntee
834 MASS AVĖ. 

BOSTON 
flig

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

TeL 1830 SOUth Boston.

KuUJMHui
paskirtas kapelionu Šiau
lių vąlst. prekybos ir valst. 
aųiątų mokyklose vietoje 
atleisto kun. VI. Požėlos.

I putai Mr na te n Ii inti LCnnuf ITCpGivi1KIT1 n FTvr.

Biržiškos Vadovu
Prof* Biržiška yra suda

ręs “Vadovą po Vilnių”. 
Juo labai nepatenkinti len
kai ir visa eilė laikraščių jį 
puola. Girdi, į Vilnių vyks-j 
tančius lietuvius turistus 
jų pačių turistinės organi
zacijos turinčios įspėti nuo 
šio “klaidinančio vadovo”.

“Glos Norodovy” 141 Nr. 
sakoma, kad vadovas esąs 
kurijozas, kurio niekur ki
tur negalima rasti. Ypačiai 
nepatinka palikti senieji 
gatvių pavadinimai. “Uliu- 
strowany Kurjer Codzien- 
ny” Nr. 227, šį vadovą va
dina provokacinių pliauš
kalų ir keistenybių padaru, 
o straipsnio viršum užra
šo: “Nieko neišmoko ir nie
ko nemoka užmiršti”.

v •

Nuoširdus “Darbininko” 
bendradarbis, stud. Anta
nas Jurgelaitis rašo iš 
Loųisville, Ky., kur jis mo
kęsi Domininkonų Semina
rijoj. Antanas Jurgelaitis 
jau sudėjo pirmuosius įža
dus ir tapo Domininkonu. 
Studijas tęsti išvyko į Chi
cagą.

Dėkuojame Antanui, 
MIOP. už sveikinimus ir 
linkėjimus, ir mes Tamstą 
sveikiname ir linkime Die
vo palaimos tęsti mokslus, 

'į kad sveikas pasiruoštum 
■ kilniam darbui.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537.

{VAIRIOS ŽINIOS

JosephW. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną, ir Naktį.
Residence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

— Darbėnų v. kilo gaisras 
Šukės dvare. Savininkei 
Poškienei padaryta apie 
27.000 Lt nuostolių.

— Kauno lenkai žada ati
daryti informacijos biurą, 
kuris rūpintųsi atvykstan
čiais į Lietuvą iš Lenkijos 
lenkais.—

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

Žmonės Turėtų Žinoti Tik ruosius Faktus Apie Suffolk 
Downs ir... Kurs Visas Pelnas Yra Dedamas
Visiems Balsuotojams Žinotini Faktai

Kada Suffolk Downs buvo pa
statytas ir atidarytas publikai? 

1935 metais.
Kur buvo pastatytas ir kur da
bar veikia?

Buvo pastatytas East Bosto
ne ir Revere... Kur pirma bu
vo krovimo vieta dėl senų au-, 
tomobilių.

Kas buvo pastatyta toj vietoj? j 
Geriausia lenktynių įstaiga 
Amerikoje su gražiais namais, 
medžiais, ir gėlėmis.

Kas pastatė?
Bostono biznierų atstovai, ’ 
PRIIMDAMI VISUS UNIJOS 
DARBININKUS.

Ąr visa medžiaga ir įrankiai nu
pirkti čia vietoj?

Taip... viskas čia buvo nupirk
ta.

Kiek žmonių gavo darbo per 
lenktynių sezoną?

Apie 1500 žmonių buvo priim
ti dirbti Suffolk Downs.

Kiek Massachusetts Valstybė 
gavo nuo Suffolk Downs per 
1938 m.?

Daugiau negu Vieną Milijoną 
Dolerių.

Kam valstybė paskiria šituos pi
nigus?

Beveik visi pinigai yra pas
kirti dėl Old Age Pension 
Fund.

Ar visi Massachusetts miestai i: 
miesteliai gauna dalį šito fondo?

Taip... “Kiekvienas miestas ir 
miestelis gauna dalį.

Ką reiškia Pari Mutual Betting? 
Reišk(a, kad žpipnės tarp sa
vęs laižybas veda. Valstybė ir 
Track vedėjai pasidalina nuo
šimčiu, 6 ir Ve Track Vadovy
bė gamta, 3, ir VĮ yra paskirta 
Valstybei, šitie pinigai, kaip 
pirma buvo išaiškinta, yra pa
skirti Old Age Ęęnsion Func|. ' 
Iš 6 ir x/z nuošimčio, kuriuos 
Track gauna, turi būti išmo

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

ĮVAIRUS SKELBIMAIr
i

i

keta laimėjimams, taxams, al
goms ir užlaikymui.

Kiek žmonių buvo atsilankę į 
Suffolk Downs per 1938 metus? 
Kiek išleido kiekvienas žmogus 

Apie 900,000.
per sezoną?

Kiekvienas išleido mažiau ne
gu tris dolerius.

Jeigu lenktynės nebūtų legali
zuotos, kas tada atsitiktų?

Kas žino? Gal Valstybė įvestų 
General Sales Tax.

Ar visi kurie atsilanko į Suffolk 
Downs lenktynes deda laižybas?

Ne. Beveik pusė žmonių atei
na, kad galėtų praleisti popie
tį tyrame ore ir pažiūrėti len
ktynių.

Kiek pinigų buvo išleista nele
galiu būdu pereitais metais 
Massachusetts Valstybėje?

Daugiau negu milijonas dole
rių, nors tikrai sužinoti tai y- 
ra sunku. Bet kiek yra išleista, 
per Pari Mutual Machines, tai 
visiems yra žinoma, nes Vals
tybėje yra išduodama apy

skaita.
Ar jau pilnai užmokėta už 
Track ?
Jeigu žmonės balsuotų dėl lega- 

Ne — Dar skolingi $977,000.
lių lenktynių ar panaikintų lai
žybas?

Ar Prohihicija panaikino gir-! 
tuokliavimą ir pardavinėjimą 
gėrimų?

ATRODO NEGALIMA, KAD 
TIE ŽMONES, KURIE 1935, 
METAIS BALSAVO U2 LENK- 
BAR 1938 METAIS SAKYTŲ 
TYNIŲ LEGALIZAVIMĄ. DA- 
"U2DARYKIME” TĄ ŠALTI
NĮ, KURIS TIEK DAUG SVAR
BUMO’ ATNEŠA VISIEMS 
TAXPAYERS IR OLD AGE 
DEPENDENTS.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies 
smius ir sidabrinius daiktus.

auk-

Taipgi ir pataišau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengėjas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emos
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

PecheU Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iidir- 

bySčių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Petef’s Boston St. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St, 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 
'13 automobilius ir trokus.

Ske».
Peter Pilvinis, Sav.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS TT T

VYSKUPAS LUCEY RAGINA 
SUSIRŪPINTI DARBININKŲ 

REIKALAIS
___________ ---------------------------------------—

Amarilio, Texas, rugsėjo!ir pareiškė, kad Rusija su- 
23, — Katalikų vyskupas tiko ginti Čekoslovakiją, 
Lucey ragina katalikus la- bet Prancūzija atsisakiusi 
biau susirūpinti darbinin- ją paremti, ir tuo sulaužė 
kų reikalais. Jis sako, kad i sutartį.
dažnai Katalikiški laikraš
čiai ir kalbėtojai nepalan
kiai atsineša į darbininkų 
sąjūdį, nes jie neturi tikrų 
žinių. Daleisdamas kad 
darbininkų unijose, ypač 
CIO yra komunistų, vys
kupas Lucey sako: “Koki 
organizacija yra be ydų?” i Darbdaviai pasiūlė jiems

Apie CIO vyskupas Lu
cey sakė: “John L. Lewis ir 
jo pagelbininkai duoda 
progą paprastiems darbi
ninkams susidėti į uniją/ 
Jau daugiau kaip trys mili
jonai darbininkų vyrų ir; 
moterų yra susidėję į CIO/ 
Šimtai tūkstančių jų yra 
geri katalikai, visi papras
ti darbininkai ir jie nesi
džiaugia, kada katalikiški 
laikraščiai ar kalbėtojai 
smerkia jų unijos vadus ir‘ 
jų uniją. Per uniją jie pa
gerino savo srvvenimą. La
bai dažnai Katalikai visai 
neteisingai apkaltina uni
jos vadus; toki apkaltini
mai yra mirtina nuodėmė 
prieš teisingumą. Katali
kai turėtų visada būti dar
bininkų pusėje, nes Bažny
čia yra darbininkų žmonių 
bažnyčia”.

Sunkvežimių Vairuotojai 
Streikuoja

New York, rugsėjo 23,— 
Aoie 12,000 sunkvežimių 
vairuotojų stre i k u o j a.

grįžti prie darbų ir jų va
dams per keturias dienas 
susitarti su darbdaviais. 
Darbininkai jų pasiūlymą 
atmetė. Miestui gręsia į- 
vairių daiktų nedateklius. 
kada sunkvežimiais nepri- 
statoma reikalingų prekių.

I

Komunistai Išmetė Iš Savo 
Partijos 6,676 Narius

Ispanijos Radikalų Valdžia 
Nori Užbaigti Karą

Geneva, rūgs. 22 d. — Is
panijos radikalų valdžios 
premieras Juan Negrin at
sišaukė į Tautų Sąjunga, 
kad ji surastų planą už
baigti Ispanijos karą. Pre-

Šį Mėnesį Duodame Didelę Nuolaidą Išmainant

Bernardas Koraitis

Senus Kailinius į Naujus
I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje šį mėnesį duoda ypatin

gai didelę nuolaidą išmainant senus kailinius į naujus. Reikia žinoti, kad 
tokia didelė nuolaida tebus duodama tik ŠĮ MĖNESĮ. Taigi reikėtų Nau
josios Anglijos lietuvėms ponioms ir panelėms pasinaudoti proga — iš
manyti senus kailinius į naujus ir gausite už juos labai didelę nuolaidą.

“ • I

Atėjusios į krautuvę klauskite Bernardą Koraitį, kuris yra šios fir
mos lietuvis atstovas. Jis pereitą savaitę gryžo iš sėkmingos kelionės po 
Pennsylvaniją, kurioje pardavė daug I. J. Fox kailinių lietuvėms moterims 
ir merginoms.

Turime pastebėti, kad I. J. Fox 
krautuvėje turime labai elegantiškų 
paskutinės-vėliausios mados kailinių ir 
labai žemomis kainomis. Taigi, pasinau
dokite — ateikite į mūsų krautuvę šian
dien!

• v

411 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

kauti 1923 m. sausio 15 d. kau
tynėse,. daugelis buvo sužeistų).

Jei visuomenė “tuos smurtinin
kus” i- (Darių ir Girėną, bei jų 
propagandos vedėją, kitą kapi
toną, P. Jurgėlą) rėmė ir vėliau 
Bostono lietuviškas postas sau 
globėju pasirinko vieną tų 
“smurtininkų”, kap. Stepą Da
rių, savo globėju, tai, 'reikėtų 
manyti, Bostono lietuviai vete
ranai baubų nesibijojo. Galų ga
le, veteranams nepakeliui su 
raudonaisiais slackeriais.

Jei iš viso buvo reikalas lie
tuvių karo vyrams organizuotis 
atskirai, tai reikėjo burtis į gry
nai lietuvišką lietuvių eks-karių 
organizaciją. Bujojant Liet. Le- 
gi jonui, kitataučiai įgys daugiau 
pagarbos lietuviams, matydami, 
kad lietuviai sudarė didelį kon
tingentą Amerikos ~ pas. karo 
ginkluotose pajėgose. Galop, tu
rint lietuvišką stiprią organiza
ciją, netektų susilaukti pravar- 
džiojimo “lenkais”. Pav., pernai 
metų Am. Legion parade per ke
lias valandas veltui ieškojau St. 
Dariaus lietuviško posto iš So. 
Bostono. Malonūs jankiai, netgi 
iš Suffolk apskr., sakėsi girdėjo 
apie naują “lenkų” postą So. 
Bostone, kiti netgi sakėsi pažįs
tą ir matę “lenkų” posto vadą 
Rimkų, bet taip nei vieno “len
ko” ir neteko surasti... O tų “len
kų” būta, jei tikėti spaudos bal
sams.

Ačiū Dievui, nieks ligi šiol ne
vadino Am. Liet. Legijono dali
nių lenkiškais: ant mūsų postų 
vėliavų ir ant kepurių išrašyta 
mūsų tautybė ir ženklas, ir gre
ta Amerikos vėliavos gražiai 
plevėsuoja Lietuvos vėliava.

Į Am. Legion ar kitas vetera
nų org-jas priklauso tik Ameri
kos ir sąjungininkų (lenkai fi
gūruoja kaipo sąjungininkai' 
veteranai. Tuo būdu Lietuvos 
savanoriams ten nėra vietos. Gi 
Am. Liet. Legijonas buria visus 
lietuvius karo veteranus ir buv. 
karius - jūreivius neveteranus. 
Bent 95% narių yra Amerikos 
veteranai. Kit^5% yra Lietuvos 
ir Maž. Lietuvos Sukilimo vete
ranai ir eks-kariai, Vokietijos 
veteranai, Latvijos ir Estijos 
savanoriai lietuviai. Tik. vetera-

U   —

Pašaukimą Į Kunigystę 
Netrūksta Vokietijoje

Munich, Vokietija, rugsė
jo 23, — Nors katalikai 
Vokietijoje yra žiauriai 
persekiojami, tačiau be
veik visose diecezijose jau
čiama didis katalikų dvasi
nis atgimimas. Žmonės 
niekada taip skaitlingai 
nėjo prie Šv. Sakramentų

I

Ryga, rugsėjo 22, — Ru
sijos sovietų laikraščiai 
praneša, kad į šešius mėne
sius komunistai išmetė iš 
partijos 6,676 žmonės. Ko
munistai sako, kad tie 
žmonės buvo susekti daly
vaujant tikybinėse pamal
dose ir leidę savo vaikus 
apkrikštyti.

Sovietų komisaras Ježo-} 
vas išleido įsakymą už- 
draudžiant visoje Rusijoje 
žmonėms savo vaikus pa
vadinti Krikščioniškais 
vardais. Žmonėms įsakoma 
vaikus vadinti grynai be
dieviškais vardais.

Mūsų komunistai dar vis, 
nori įtikinti žmones, kad

KATALIKU PASAULIS BOSTONO GINKLO 
DR J UGRAIS

1930 metų pavasarį adv. A. O. 
Šalna, adv. F. J. Bagočius, J. J. 
Romanas ir Įeit. L. Ščesnolevi-

Washington, D. C. — 
Msgr. Peschges, D. D. ant
ras vyskupas Crookston 
vyskupijos. J. E. Vyskupas 
T. Corbette D. D. rezigna
vo. Burlington Vt. J. E. M. čius sudarė Am. Liet. Legijono 
Brady D. D. spalių 26, bus 2-jo posto branduolį. Deja, visi 
konsekruotas vyskupu 
Burlingtono katedroje.

Cincinnati, O., J.

tas” Am. Legion eilėse: jei tikė
ti 1932 m. rugp. 25 d. “Naujie
nų” laidai, komisija giliai tyri
nėjo “kur mums lietuviams ve
teranams glaustis, kad, apskri
tai žiūrint, turėtumėm sau di
desnę naudą”. Savo “naudos” 
bežiūrint, nutarta glaustis Am. 
Legion globon, sudarant Įeit. 
Samuel Harris postą, kuris vė- 
liau pasiskolino iš Am. Liet. Le- 

į gi jono 1-jo posto Dariaus-Girė-
Jau plačiai išsišakojus Am. no vardą.

Liet. Legijonui, susikūrus net Vien savo nauda negalima va- 
New Orleans, La. — Spa- penkiems postams Conn. valsty- dovautis visuomeninėje veiklo- 

lių 17 — 20 aštuntas Eu- bėję, Bostono lietuviai karo ve- je. Tenka žiūrėti plačių tautiškų

4 buvo ir tebėra užversti eibe vi
suomeninių ir profesinių reika- 

ę p 1 lų ir negalėjo sukurti tvirtesnio
kaip dabar. Jie visi yra pa- Thill, D. D. spalių 28, kon-P°sto- Advokatai šalna ir Bago- 
sirengę verčiau mirti, bet sekruojamas Concordijos čius kasmet mokėjo savo duok- 
savo tikybos neišsižadėti.' * — . — .
Taip pat iš įvairių Semina
rijų pranešama, kad nieka
da tiek jaunuolių nesiren
gė į Kunigystę kiek šiais 
laikais.

Lenkų Kunigų Kongresas
Pittsburghe

v •

vyskupu. Jis bus 23 vysku
pas iš Cincinnati vyskupi- 
|jos. - Į
i
I

Pittsburgh, rugsėjo 23,— 
Jungtinėse Amerikos vals
tybėse gyvena lenkai kuni-

les org-jai ir, ant popieriaus, 
mes turėjome postą Nr. 2.

Vien savo nauda negalima va-

charistinis kongresas įvyk- teranai sukruto organizuotis ir reikalų naudos. “Lietuviškų pos- 
sta. j 1936 m. sudarė Stepo Dariaus, tų” organizatoriai klydo, many-

Apie Prof. Voldemarą
“Laikas” (Nr. 116) rašo,\ Z Z i

ir kad jis dabar "beveik visąjie žmonių įstikinimus pa- £ai turės suvažiavima ir kad jis dabar "beveik visą 
gerbia ir duoda laisvę pil- svarbius pasitarimus Pitts- laiką pašvenčiąs poilsiui.
dyti savo tikybos pareigas, burghe, Pa., spalių 25-27 d. jįs visai liovęsi skaitęs Lie- 

mieras Nesrrin nareiškė" Faktai kitaiP kalba- Rusi- Pranešama, kad suvažiavi-. tuvos spaudą, nerodąs jo- inieras rsegrin pareiSKe, . . , mp da vvniiR kpfnri vvskn- . ■ • , - ....

K. P. J. postą Am. Legijono globoje. 
Man teko rašyti keliems organi
zatoriams laiškus, raginti suda
ryti Am. Liet. Legijono postą. 
Deja, organizatoriai nesiteikė daliniai atsisėdo veteranų tary- 
netgi atsakyti į laiškus. Galbūt bose lygiomis teisėmis su dide- 
jie vadovavosi tais pačiais su- lėmis kitataučių org-jomis, auk- 
metimais, kaip ir 1932 m. Chi- 
cagoje susidaręs “lietuvių pos-

i

dami, kad grynai lietuviška org- 
ja neturėtų įtekmės bendrame 
amerikonų gyvenime. Gyveni
mas parodė, kad Liet. Legijono

ščiausi valstybės ir org-jų val
dininkai bei pareigūnai lanko nai gali eiti postų vadų ir vyr. 
mūsų iškilmes (jie neitų į pa- vado pareigas, ir Amerikos ve- 
prasto “lietuviško posto” iškil- teranams teikiama pirmenybė 
mes), mūsų pareigūnai užima visoms pareigoms, atsižvelgiant 
garbingiausias vietas kitatau- į santykius su kitataučiais.
čių iškilmėse, ir jų svoris kaipo Bostono lietuviai eks-kariai 
“national officers” mūsų Legijo- šiuomi raginami gausiai daly- 
ne leidžia jiems kilti į aukštas vauti Am. Liet. Legijono 5-me 
pareigas kitose org-jose. Man 
nesinorėtų tikėti, kad Bostono 
lietuvių veteranai būtų patikėję 
1932 m. lapkr. 30 d. “Keleivio” 
48 Nr., kame visuomenė buvo 
baidoma apie “kapitonus”, ku
rie rengė aviacijos dienas
naują “meškerę” Klaipėdos su- no postą Bostone, 

i kaktuvėms minėti, nes, girdi/ ginklo draugai!
Adv. K. R. Jurgėla, 

Vyr. Adjutantas,

joje, kur komunistai turi me dalyvaus keturi vysku- 
valdžią ir galvbę, žmonės pai ir apie 1,800 kunigų. 

Ispanijos, ^fda'is vadinti? DidžtaŠt Darbininkai Sudarė Kalbė- 
pasaulyj veidmainiai vra 

g ’ komunistai; vienaip kalba,'
bet visai kitaip daro.

THOMPSON, CONN.
— Rūgs. 14 d. atsilankė 

pas mus kun. Petrauskas 
iš Chicago, UI.
— Rūgs. 17 d. vakare įvy

ko pirmas šių metų studen
tų Sąjungos plenumo susi
rinkimas. Studentai paro
dė daug entuziazmo šiame 
susirinkime. Naujiems 

; darbo metams buvo išrink- 
1 ta tokia valdyba: pirminin
kas, Antanas Dranginis; 
Vice Pirm.

kio susidomėjimo tuo, kas 
darosi Lietuvoje. Tačiau ir 
pasauline politika prof. A. 
Voldemaras mažai tesido- 
maująs.

Prof. A. Voldemaras ka
lėjime yra parašęs didelę, 

i pobūdžio, 
grupę, kurie važinės po į- knygą apie Jėzų Kristų.

kad jo valdžia sutinka vi
sus užsienių savanorius 
deportuoti iš 
kad paskui galima būtų 
pradėti tartis su 
Franco.

Kaip į tą Ispanijos radi
kalų premiero atsišaukimą 
ir pasiūlymą pažiūrės Tau
tų Sąjunga, tai dar nėra’ 
žinių.'

Tautų Sąjunga susilaukė 
ir kito netikėto pareiški
mo, kuri padarė Sovietų— „
Rusijos užsienių reikalų kad prie valdžios apmoka-v0 laikrast^, ■ * ------------
komisaras Litvinovas. Jis mų darbų, arba WPA šiuo Panešama darbininkiškos mu. Tuo tikslu jis savo vei- ir raštininkas 
pasmerkė Tautų Sąjungą metu dirba virš trijų mili- ?Įnios ir Katalikų Bazny- fcaią įteikė vyskupui Palta- ’ 
už nesuvaldymą užpuolikų,! jonai darbininkų. S^aS darbininkų rokui, kuris prof. A. Volde

maro veikalą perdavė baž-
' Prof. 

A. Voldemaras dabar lau
kia, kad bažnyčios cenzo
rius jo veikalą akceptuotų 
ir tada šią knygą atiduos 
“Šviesos” spaustuvei ir ji 
bus išleista su Lietuvos ka
talikų bažnyčios vadų įžan
gos žodžiu bei palaimini- 

“L.”.

tojų Grupę

Trys Milijonai Dirba Prie 
WPA

Detroit, Mich. rugsėjo 23,
! Katalikų Darbininkų uni- .
ja sudarė čia kalbėtojų I

i

vairius miestus ir sakys Prof- A. Voldemaras šią 
prakalbas darbininkų rei- knygą parašė ultra-katali- 

Washin</ton ru^pin 23 kalais- Darbininkų unija kiškoj dvasioj ir panorėjo, 
Oficialiai ’ pranešama’ taiP Pat iš.leisti sa- kad knyga šieitų su bažny-

---- ’ kuriame bus tinės valdžios palaimini-j

už nesuvaldymą užpuolikų,l jonai darbininkų.

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

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

klausime.

Darbininkai Laimėjo Dienos cenzoI™i;* A VniH<iYnarac dar

Streiką

— A. Kasparas;

K. Šidlauskas
918 E. BR0ADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VČ.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

625 B. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — Ona Venienė,
311 K St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markonlutė,
4115 VVashington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-VY
Iždininkė — Ona Stajiiuliūtė,

105 West 6th St., So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona AukštikalnienS,

111 H St, So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utaminką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PA&ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas. Andrius Zaleskas,
702 Fifth St, So. Boston, Mass 

MarSalka, Jonas Zaikia,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedšldienl kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

Evansville, Ind., rugsėjo
23,
Briggs Indiana Corp. dar
bininkai, po vienos dienos 
streiko, sugrįžo į darbą lai
mėtojais. Darbininkai yra 
susiorganizavę į CIO uni- mu, rašo 
ją. Darbininkai išėjo į! 
streiką, kada kompanija/ 
vietoje pašaukti senus dar-! 
bininkus prie darbų, pa
samdė naujus. Kompanija 
sutiko su darbininkų rei
kalavimais, būtent, priimti na Klaipėdos firma buvo 
senus darbininkus. Ta iškabinusi Lietuvos pavi- 
kompanija išdirbinė ja Ply- lione iš savo gaminių pada- 
mouth automobilių dalis.

Tūkstantis 200

Nukabino Lietuvos 
Žemėlapį

Karaliaučiaus mugėj vie-

rytą etnografinių Lietuvos 
ribų žemėlapi, kuriame aiš-

Sovietai Perta Daug Odų matytu
bei Lietuvos sostinė Vil
nius. Lenkų konsulas Ka
raliaučiuje kreipėsi į mu- 
cės vadovybę ir pareikala
vo, kad šis žemėlapis būtų 
nukabintas. Mugės vadovy
bė pareikalavo žemėlapį 
nukabinti. Susižinojus su 
atitinkamomis įstaigomis,

Kaunas —Šiemet per pir
muosius septynius mėn. į 
užsienį išvežta 172,3 tonai 
kietos odos padams, už ku
rią gauta 902 tūkst. Lt. 
Pernai per tą patį laiką iš
vežta tik 40 tonų už 270 
tūkst. Lt Visa šios rūšies 
oda išvežta į Sovietų Rusi- šis žemėlapis buvo nuka- 
ją. I bintas.I bintas.

ka. High School 
pirmininku vienbalsiai iš
rinkta stud. Jonas Klebau- 
skas. Studentai šiais me
tais turi labai daug entu
ziazmo ir netyli. Kaip šia
me susirinkime pasirodė. 
Marianapolio studentai y- 

i ra tikri politikieriai ir šiais 
metais daug mano nuveik
ti. nes susirinkime buvo 
daug karštų diskusijų. 
Taip pat po daug ginčų bu
vo išrinkti įvairių sekcijų 
pirmininkai — meno, spau
dos, ir sporto, kurie laikys 
savo susirinkimus atskirai. 
Taip pat buvo kalbama a- 
pie ateinančius parengi
mus kolegijoj ir tam reika-

• lui išrinktos komisijos.
— Futbolo ratelis jau tu

rėjo savo pirmą lošimą 
tarp savęs — scrimage —ir 
labai gerai pasirodė. Tik 
dabar laukiam pradėt loši
mą su kitomis kolegijomis. 
Dar visus lošimus neturim 
užrašę, bet lig šioliai turim 
sekančius: Norwich-Free 
Academy — Ruers. 24 d.

Rhode Island Statė Colle- 
ge Frosh — Spalių 1 d. *

Newport US Navai Aca
demy — Spalių 7 d.

St. Johns Pbep. (diena 
dar neužtikrinta) ir dar ki
tų. B. Rusteika (L.K.)

Seime, kuris įvyks rūgs. 24-25 
dd. Trejybės parapijos salėje, 
339 Capitol Avė., Hartford, Ct., 
siųsti sveikinimus ir vainikuoti 
Karo Paliaubų ir Lietuvos Ka
riuomenės Įsikūrimo 20 metų

ir sukaktis sudarant Liet. Legijo- 
Sukruskime,

kCLO J-r vLl. CLiJ,

B Lauč- “/rancūzai atidavė (Klaipėdą) 
plenumo ji lietuviams be mūšio” (nors,

- - - -- pav., mano keli draugai buvo nu- 359 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEVV BRITAIN, CONN

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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 spėriai rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ___________ ..... $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________$4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ____________ $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Ispanijos kautynėse į nacionalistų rankas neper
seniai pakliuvo rusų tankas, sveriąs 12 tonų ir turįs 
didelę kanuolę ir keletą kulkosvaidžių. Nebe pirmaš 
jau rusų išdirbystės karo pabūklas tenka paimti gen. 
Franco kariuomenei, bet šis pastarasis laimikis yra 
tuomi reikšmingas, kad rusai, nežiūrint visokių užgin- 
čyjimų, iki šiol aktyviai dalyvauja Ispanijos kare.

Mes jau gerai apsipratę su keistais Ispanijos įvy
kiais, bet jei koks žmogus, nežinąs pastarųjų metų is
torijos eigos, paklaustų: kokius gi interesus gali turėti 
rusai Ispanijoj? — turėtume atsakyti: normaliai imant, 
nė jokių. Ir ištiesų, prieš-revoliuciniais laikais rusai tik 
tiek apie Ispaniją žinojo, kad ten yra gero vyno, nes 
prekybiniai tarp tų dviejų šalių santykiai reiškėsi tik 
vyno importu. Šiaip jau Rusijos su Ispanija nieks neri- 
šo dėl tolumo ir kultūros skirtingumo. Dabar nei iš šio, 
nei iš to, rusai dalyvauja civiliniame Ispanijos kare. Iš 
kur toks gyvas susidomėjimas Ispanijos reikalais? At
sakymas į tai tik vienas: Stalinas užsispyrė įvesti ten 
bolševizmą, ir taip vadinamieji Ispanijos “lojalistai” 
yra bolševikų tarnai, nežiūrint laisvamanių ir socialis
tų teigimo, kad, girdi, Ispanijoj nėra bolševikų, tik 
“liaudies frontas”, kurs būk tai kovojąs už demokrati
ją. Iš tikrųjų tai “lojalistai” kovoja už Stalino reikalus, 
o kokia Stalino “demokratija”, visi gerai žinome.

Kita nesąmonė, kurią laisvamaniai skelbia, yra ta, 
kad gen. Franco kovoja prieš Ispanijos liaudį. Faktai 
gi visai ką kitą parodo. Franco jau užėmė 38 Ispanijos 
provincijas su 15 milijonų gyventojų, gi “lojalistų” 
rankose teliko tik 14 provincijų su 9 mil. gyventojų. 
Jei liaudis būtų prieš Franco, tai kaip jam pavyktų už
kariauti du trečdaliu Ispanijos žemės ir užvesti ten 
normalų gyvenimą? Istorija parodo, kad Ispanijos 
kautynėse, kaip ir kiekvienam civiliniam kare, laimi 
tik tas, kurio pusėje kariauja liaudis. Tai ryškiai paaiš
kėjo Napoleono laikais, kuomet jo galinga armija ne
pajėgė Ispanijos pavergti, nes prieš prancūzus sukilo 
tautinis ispanų sąjūdis. Ir dabartiniais laikais ispanų 
tautos parama gen. Franco pusėj. Tai aišku iš to, kad 
jam nereikia bijotis dėl savo kariuomenės užnugario, 
nes iš ten negręsia pavojus nuo sukilėlių bei partizanų. 
Franco gerai žino, kad užimtose provincijose nebus jo
kių sukilimų, ir tas jam duoda galimybės veikti lais
vai prieš “lojalistus”, nesirūpinant apie susisiekimą 
fronto užpakalyje. Tas faktas pakankamai įrodo, kad 
ispanų liaudis yra su nacionalistais, o vadinamas “liau
dies frontas” tai tik išpūstas bolševikų burbulas. K.
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Kairiųjų spauda pakar- darbininkų gyvenimo pa- 
totinai pareiškė, kad viena1 gerinimu nesirūpino: ir da- 
iš Ispanijos karo priežaš- bar darbininkai sudegino 
čių yra Katalikų Bažnyčia, bažnyčias ir iššaudė kuni- 
Jie sako, kad Bažnyčia pa- gus. Taip skelbia Bažny- 
taikavo turtuoliams, o! čios priešai.

Darbininkų Draugijos

Darbininkų Įstatymai
i >.sS ____________

u 
si!

Tačiau gal kas pasakys, 
kad Bažnyčios vadą gražūs 
pareiškimai nedavė darbi
ninkams apčiuopiamų re
zultatų. Davė. Ir tam įro
dyti reikia prisiminti, kad 
valdžia, kunigų ir pasau
liečių katalikų raginama, 
išleido daug įstatymų dar
bininkų klausime. Isterija 
liudija, kad nuo 1020 iki 
1511 metų, Ispanijos kata
likiška valdžia išleido 19 į- 
statynių darbininkų klau
sime. Valladolido apskrity
je, 1351 metais, buvo išleis
tas įstatymas nustatant 
darbo valandas ir atlygini
mą dąrbininkams už die
nos darbą. Jungtinėse A- 
merikos valstybėse toks į- 
statymas tik šiais metais

jeis į galę. Ispanijos kara
lius Pilypas II išleido įsta
tymą reikalaujant, kad A- 
ragone kasyklose darbi
ninkai tedirbtų tik po aš- 
tuonias valandas į dieną. Ir 
kada dabar Jungtinėse A- 
metikoš valstybėse įvestas 
aštuonių valandų įstaty
mas, tai mes manome, kad 
tai didelė pažanga padary
ta. Tačiaji Ispanijoje tas 
buvo padaryta karaliaus 
Pilypo, didžio Katalikų 
Bažnyčios mylėtojo, 1570 
metais. Ir nuo Pilypo n iki 
1813 metų Ispanijoje dar
bininkų klausimu buvo iš 
leista dvidešimts šeši įsta
tymai ir visi gynė 
ninku teises.

• v

darbi-

Darbininkų Nelaimes
Darbininkų būvis Ispani 

joje pablogėjo, kada 1813 
metais, Cortes de Cadiz į- 
vedė Anglijos liberalizmą. 
Darbininkų draugijos ir or
ganizacijos buvo panaikin
tos; kiekvienas buvo palik
tas sau. Darbininkai, bete
kę savo organizacijų, paju
to kapitalistų priespaudą. 
Nors Fernando VII buvo 
vėl atgaivinęs darbininkų 
draugijas, bet liberalų val
džia, kuriai tada vadovavo 
Martinez de la Rosa, jas vėl 
panaikino ir devyniolikta-; 
me šimtmetyje Ispanijos 
darbininkai pasijuto aplei
sti ir kapitalistų išnaudo
jami ir varginami.

Čia gal kas pasakys, 
kodėl Bažnyčia nieko ne
darė? Atsakymas lengvas. 
Todėl, kada liberalų val
džia jai neleido. Juk vienas 
iš griežčiausių laisvamanių 
principų yra neprileisti 
Katalikų Bažnyčios vadų 
prie žmonių gyvenimo. Ku-

♦

higai ir vyskupai turi būti 
užsidarę bažnyčiose, jiems 
nevalia maišytis į pilieti
nius reikalus. Taip buvo 
pirmą, taip yra ir dabar. 
Taigi Katalikų Bažnyčiai 
Ispanijoje ne tik buvo vai-, 
džios uždrausta teikti dar
bininkams pagalbą, bet, 
kad pateisinti savo netei
singumus, liberalai prieš ją 
Sukurstė minias, sakyda
mi, kad jį nesirūpina darbi
ninkų reikalais. Jie kalbė
jo darbininkams apie Baž
nyčios didžius turtus ir 
nuosavybes ir sakė, kad 
darbininkai turi vargti, nes 
Bažnyčia valdo daug žemių 
ir turtų. Tačiau, kada 1868 
metais, valdžia atėmė nuo 
Bažnyčios visas nuosavy
bes, darbininkams nieko 
neteko. Bažnyčios turtus, 
kuriuos žmonės laisva va
lia buvo jai aukoję, dabar j 
pasidalino politikieriai ir 
valdininkai. Taip dabar y- 
ra daroma Rusijoje, Meksi
koje, Ispanijoje.

I

Bažnyčia - Darbininkų Gelbėtoja
Ispanijos liberalų valdžia Moterų unija 19,605 nares, 

paruošė dirvą socializmui, Darbininkų unijoms tan- 
komunižmui ir aiiarkizmui. kiausia vadovavo jėzuitai 
Jati 1868 metais Ispanijoje kunigai. Tos unijos turėjo 
buvo suorganizuotas sočia- savasias bankas, koopera- 

t_x • ,tyvus, paskolų bankas, va
karines mokyklas, knygy
nus, laikraščius.

Dar didesnį pasisekimą 
turėjo Ispanijos Katalikų 
ūkihinkų sąjunga. Štai iki

listų Internacionalas, ir 
1873 metais jau buvo dau
gybė riaušių ir sukilimų 
Alcoj apylinkėje; tai buvo 
socialistų ir anarkištų dar
bas. Prie kiekvienos progos 
jie publė Katalikų vadus ir x v x .
trukdė jų veikimą. Tačiau 1920_metų buvo keturi tuk- 
Bažnyčioš Vadai, paraginu stanciai keturi šimtai to-; 
Popiežiaus Leono XIII en- .
ciklika Rerum Novarum, sie^e 359,683,758 pesetų.

j

kių sąjuhgų ir jų turtas

Vysk. T Uatufonis Apie

“XX Amžius”, rašo:

Toks Bažnyčios priešų deneira, parašė knygą: — 
pareiškimas yra melagin- “Tratado dėl Principe 
gas. Kas nors kiek yra ap-'Cristiano”, kurioje jis 
sipažinęs su istorija, tas ži- i griežtai pareiškė, kad vie
no Ispanijoje Bažnyčios i na iš svarbiausių karaliaus 
susirūpinimus darbininkų pareigų yra aprūpinti var- 
žmonių reikalais. Istorijos gšus darbininkus, kad jie 
užrašai liudija, kad Vidur- turėtų tinkamą pragyveni- 
amžiuose Ispanijos darbi- (— 
ninkai, kai ir kitų Europos 
kfraštų, buvo suorganizuoti 
į “gremios”, — draugijas. 
Tų draugijų tikslas buvo 
dvasiniai ir medžiaginiai 
pagelbėti darbininkams. ■ ir kitos gerybės nebūtų k?- 
Vienuoliai ir kunigai ne tik lėtos žmonių rankose, bet 
darbininkus subūrė į tasĮ teisingai išdalintos, taip, 
draugijas ir jiems teikė i kad niekas nevargtų. Baž- 
nurodymus socialiniuose 
klausimuose, bet jie buvo 
ir tarpininkai tarp darbda
vių ir darbininkų. njyi

Dar 16 šimtmetyje^, jėzui
tas kunigas Pedro dė Riba-

mą.
Kitas jėzuitas kunigas 

Mariana, knygoje: “De Re- 
ge et Regis Institutione”, 
nurodo, juk karaliaus yra 
pareiga žiūrėti, kad žemės

nyčios vadų, kurie kovojo 
Ispanijoje už darbininkų 
reikalus būtų galima išvar
dyti visa eilė, bet nėra rei
kalo, nes kas žino istoriją, 
tas ir juos žino.

kėlė darbininkų teises ir 
steigė darbininkų organi
zacijas. Tos organizacijos 
buvo dvejopos: darbininkų 
unijos ir ūkininkų sąjun
gos. Ir 1921 ihetais katali
kų darbininkų ūdija tufėjo 
20,000 narių, ir Katalikių

Jie turėjo savo bankas, kuri 
ūkininkai su mažu procen
tu galėjo reikale pasisko
linti pinigų; turėjo koope
ratyvus; kas savaitę susi
rinkdavo apkalbėti savo 
reikalus; turėjo knygynus 
ir laikraščius.

i

II

Darbininkai Su Bažnyčia
Iš to viso kas buvo pasa

kyta turėtų būti aišku; kad 
Bažnyčia Ispanijoje atbu
vo turtuolių sąjungininkė, 
bet darbininkų užtarėja. 
Bažnyčia Ispanijoje, prie 
tokių aplinkybių^ daugiau 
negalėjo padalyti, kaip pa
dare. Reikia neužmiršti, 
kad Ispanijos Valdžia, (la
bai dažnai griežtai priėŽ- 
Bažnytine)} neleido Bažny
čios vadams visuomenei 
vadovauti; kad liberalai, 
vėliau socialistai ir anar- 
kistai, visa darė, kad pa
niekinti Bažnyčią, ir kad 
darbihinkušprilbaūkti prie

Savęs; toliau, turčiai buvo 
nusistatę prieš Bažnyčią, 
nes ji reikalavo darbinin
kams tinkamo pragyveni
mo. (Vienas turtuolis Po
piežių Leoną XIII apšaukė 
radikalu). Visa tai žinant, 
reikia stebėtis kiek daug ! 
Bažnyčia nuveikė darbinin- 
kų gyVehiiiio pagerinimui.

Dar ir tai reikia atsimin
ti, kad Ispanijoje daug 
nuosavybių yra svetimų 
šalių valdoma. New York 
Times laikraštis, rugsėjo 
19, 1937 metais, įrodinėjo, 
kad svetimos šalys Ispani
joje turi įdėję $417,195,900.

fak-įj - į»

jau apie 
u, kurs 

pagal popiežiaus balsą, tu
ri būti pakankamas visai 
šeimai išlaikyti, reikėtų 
darbininkams padėt įsigyti 
nuosavus butus, nuosavus 
namukus. Tada darbinin
kas jaučiasi sau žmogus. 
Jam susidaro nuotaika 
taupyti, gerinti savo, kad 
ir nedidelę sodybą; o ne 
ieškoti laimės kitur. Nuo
savybę turintieji darbinin
kai, kaip pats patyriau re
voliucijos metu gyvenda
mas dafbininkų rajone, ne- 
taip lengvai pasiduoda gat- 

1 vės šūkiams ir avantiūriš- 
kiems viliojimams.

Nesu pagrindiniai susi
pažinęs su krikšč. darbi
ninkų veiklos sąlygomis, 
bet, man rodos, būtų svars
tytinas klausimas organi
zuoti darbininkų vaikams 

i vasaros kolonijas, be to, 
plėsti specialias savišalpos 
kasas, kurios mirties, gi
mimo, vestuvių atvejais 
savo nariams duotų pašal
pas. Čia galima ir papras
tomis pastangomis padary
ti didelius dalykus. Saky
sim, koks tūkstantis Kau
no darbininkių mergaičių 
susiburia į draugiją, nario 
mokesčio jos nemoka, o su
taria ištekant kuriai iš jų 
sumesti kiekvienai po litą. 
Tokių vedybų per metus 
gal būtų keletas, darbinin
kės nė nepajustų tų išlai
dų, o ištekančiai mergaitei 
1000 litų jau būtų šiokia 
tokia pasoga ir pradžia 
garbingam šeimos gyveni
mui.

Taip pat darbininkų są
jungos galėtų daugiau gal
voti apie geresnį savo na
rių profesinį paruošimą.

Be šių materialinių rū
pesčių, ypač krikšč. darb. 
s-gos nariams būtų speci
finis uždavinys 
nio, dorovinio atsparumo ir 
pareigingumo ugdymas, o 
šiam dalykui pagrindą su
daro gyvas religinis gyve
nimas. Darbininkai turi 
būti arčiau Kristaus, kurs 
irgi buvo darbininku. Šito
kioj dvasios nuotaikoj ge
riau bręs ir sąžiningumas 
darbininkų tarpe, o kai 
darbininkas bus sąžinin
gas, stropus, teisingas sa
vo darbe, tada jis galės 
drąsiau reikalauti teisin
gumo ir iš kitos visuome
nės jo atžvilgiu. K. J. P.

šaukti kareivių.
Darbininkų delegacija 

susimąstė. Tačiau čia drą
siai pasirodė viena lietuvė 
darbininkė.

Priėjusi prie jo artyn ji 
trenkė kumštirrti į Stalą ir 
pakeltu balsu šaukė:
— Kas tave pastatė komi

saru? — Darbininkai. Mes 
tave ir vėl galime nuversti. 
Mes atėjome pasikalbėt, o 
tu šauki, nekalbi...

Komisaras to nesitikėjo. 
Į jį tas paveikė ir... vysk. 
Ropas buvo iškeistas į ka
linius komunistus.

Kat. darbininkai ir kitais

Iš energingų darbininkų 
tarpo yra išėję daug garsių 
žmonių. Mfes lietuviai, be 
daug kitų, turime ir vys
kupą, kuriam didelė gyve
nimo dalis teko 
bendraujant su c. 
pasauliu 
dirbti labai sunkų kalinio 
darbininko darbą. Tai da
bartinis krikšč. darbininkų 
sąjungos protektorius — 
vysk. Matulionis. Nuėjęs 
jo aplankyti ir dabar radau 
su darbininkais, remontuo
jančiais benediktinių baž
nyčią.
— Su darbininkais esu i atvejais parodė daug drą- 

praleidęs ilgus metus,—i sos. Pvz., kai suareštuotus 
užklaustas pasakojo Ek- ar šiaip versdavo kunigus 
scelencija. — Petrapily, už šluoti gatves, pažindavo 

kuris pro šalį einąs darbi
ninkas atima, būdavo iš 
rankų šluotą ir sako, kad 
bolševikai girdėtų:

— Čia ne tavo darbas. Eik 
į bažnyčią. Gal kas išpa
žinties laukia...

Bolševikams nepatikdavo 
tos pastabos ar net tiesiai 
prieš juos nukreipti išmeti
nėjimai ir nebevarydavo 
kunigų į tokį darbą.

Būtume mes visi kunigai 
išmirę badu, jei ne darbi
ninkai. Iš visų kitų buvo a- 

Į timtos maisto kortelės ir 
tik darbininkai sumažin
dami savo kuklias porcijas 
nešė mums maistą į kalėji
mą.

I Tikrai buvo drąsūs žmo
nės! Kai 1923 metais mus 
vežė į Maskvą, kur turėjo 
būti teismas, palydėjo-viso 
miesto darbininkai. Gatvės 
taip užtvino, kad skubėju
sieji į stotį pavėlavo net 
porą valandų, net ir pats 
traukinys suvėlavo — ne- 
prasimušė pro minią. Sto
ty darbininkų prašomas 
vysk. Ciepliakas iš balkono 
palaimino suklaupusias 
minias, o po to darbininkai 
su giesme grįžo į bažnyčią. 
GPU nieko negalėjo pada
ryt tokioms minioms.
— Kiek girdėjome Eksce

lencijai bolševikų kalėjime 
teko dirbti labai sunkus 
darbas ?
— Niekados tų dienų ne

pamiršiu. Su kalinio uni
forma, vyžotom kojom per 
pečius persimetę virvę 
vilkdavome rogutėmis 
malkas. Daugiausia ir teko 
man dirbti prie miško dar
bų. Vedant naują kelią 
mums reikėjo balkius pa
rūpinti. Buvo tokių parų, 
kada per šakas ir akmenis 
turėdavome iš miško į ke
lią (šimtą ir daugiau met
rų) savimi išnešti po 12 
kūb. metrų malkų. Nuo ry
to 6—7 vai. dirbdavome iki 
vakaro. Jei padirbi — va
kare gauni duonos, o jei 
neįstengi — apšilieki visiš
kai alkanas. Benešami me
džiai pragrauždavo mums 
nugaras, pečius.

Vėliau teko vandens at
neštus rąstus vilkti iš jū
ros į krantą, o išviikus su
sidėjus keliems vežti juos 
savimi 2-3 krn. Pasidariau 
nuo to invalidu. Tada gau
davau tvarkyti kalinių ap
gyventą baraką.
— Ekscelencija esate pa

kviestas sąjungos protek
torium. Gal būtų galima 
išgirsti vieną kitą žodį dėl 
darbininkų?
— Ką gi, reikėtų, kad vi

suomenė Sudarytų jiems 
pakenčiamas darbo sąly-

o praleisti 
darbininkų 

ir net pačiam

Nevos vartų, manoji para
pija ir buvo fabriko darbi
ninkų rajone.

Mieli, simpatingi žmonės 
buvo tie darbininkai. Šven
tadieniais, gegužinių pa
maldų metu vien jų pri
gūžėdavo pilnos bažny- Į 
čios. Savame rajone darbi
ninkai savomis jėgomis ir 
bažnyčią pastatė. Turėjo
me ir mokyklą, kurią lankė 
lietuvių darbininkų vaikai. 
Daugelis dabar iš jų baigę 
aukštus mokslus ir turi 
aukštas vietas.

Revoliucijos metu ir po 
jos darbininkai parodė 
daug drąsos. Mat to rajo
no darbininkai katalikai 
daugiausia turėjo savus 
namukus, buvo prisirišę 
prie tikėjimo, bolševikai jų 
nelabai mėgdavo, o jie pa
darydavo drąsių ir rizikin
gų žygių. Prisimenu 1919 
m. suareštavus metropoli
tą Ropą, pasklido gandai, 
kad jį sušaudys. Kat. dar
bininkai nutarė suruošt de
monstraciją. Išeidami at
sisveikino su savo kaimy
nais rusais, 
davė nurodymų, ką daryti 
su turtu, jei, su jais atsi
tiktų nelaimė...

Po pamaldų vienas darbi
ninkas paėmė kryžių, pas
kui jį išsirikiavo tūkstan
čiai darbininkų ir patrau
kė į GPU. Stebėjosi žmo
nės ta drąsia demonstraci
ja, nes buvo karo stovis.' 
Net į GPU tas paveikė ir 
vyskupą paleido iš kalėji
mo, pergabendami namų 
areštui į Maskvą. Tačiau ir 
čia į GPU pristatė darbi-; 
ninku delegacija. Įniršęs 
komisaras pradėjo šūkau
ti:
— Sušaudyti vyskupą rei

kėjo. Ir jus — nenuoramas 
reikia sušaudyti, — ir nuė
jo prie telefono, atrodė, iš-

Daug fabrikų ir kasyklų 
Ispanijoje valdo Prancūzai 
ir Anglai. Jie su Ispanijos 
įstatymais nesiskaitė, ir 
darbininkus baisiausiai iš
naudojo. Bažnyčia negalė
jo nieko darbininkams pa
dėti, nes Anglijos ir Pran
cūzijos kapitalistai visada 
papirkdavo Ispanijos val
džią, kad įstatymai jų ne
paliestų.

Istorijos šviesoje matosi, 
kad Bažnyčia Ispanijoje y- 
ra daugiau nuveikusi dar
bininkų klausime kai kito
se šalyse, kur nebuvo tiek 
įvairių kliūčių. Ispanijoje 
šiais laikais ne darbininkai 
kovoja prieš Bažnyčią, bet 
anarkistai, socialistai ir 
komunistai prieš Krikščio
nybę.
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- morali-

kai kurie net

Svarstytinas Sumanymas
p. K. S. Karpius prisiuntė 

atsišaukimą, kad Ameri
kos lietuviai įtaisytų Cle- 
velando lietuvių kultūri
niame darželyj a. a. poeto 
Maironio paminklą. Tame 
darželyj jau yra a. a. Dr. J. 
Basanavičiaus ir šiomis 
dienomis atvežtas iš Lietu
vos Dr. Kudirkos pamink
las. Jis duoda sugestiją, 
kad a. a. poeto Maironio 
paminklu susirūpintų Ku
nigų Vienybė arba kuri ki
ta lietuvių katalikų organi
zacija.

Sumanymas svarstyti
nas. Pageidaujama, kad 
tuo klausimu pašisakytų 
mūsų katalikiškos išeivijos 
centrai: Kunigų Viefiybė ir 
ALRK Federacija.
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Kaunas — Ekonominės 
derybas su Lenkija, kaip 
teko patirti, atnaujins rug
sėjo mėn. pabaigoje. Spa
lių mėn. prasidėsią pasita
rimai su Sov. Rusija.



Penktadienis, Rugsėjo 23,1938

Kun. Konstantinas Vasys
MiŠio mėnesio 12 dieną sugrįžo iš Lietuvos kun; Kon

stantinas Vasys, Aušros Vartų parapijos (Worcėster, 
Mass.) klebonas. Beviešėdamas Lietuvoje, liepos 16 d., 
š. in. minėjo savo 50 metų amžiaus ir 25 metų kunigys
tės sukaktuves.

Kun. Konstantinas Vasys, Andriaus ir Barboros 
(Žemaitaitytės) Vasiliauskų-Vašių sūnuš, gimė Gel
gaudiškio parapijos Norkūnų kaime liepos 14 d. 1888 
m. Pradinį mokslą įsigyjo Gelgaudiškio ir Kaimelio 
mokyklose. Vėliau mokėsi Kaune ir Seinų seminarijoje. 
Jaunas klierikas atvyko į Jung. Valstybes 1911 metais, 
ir čia tuojau buvo įtrauktas į spaudos darbą. Kiek lai
ko darbavosi “Draugo” ir “Kataliko” redakcijose. Ka
dangi turėjo pradžią į kunigystės luomą, tai nerimavo 
ir rūpinosi įstoti į kunigų seminariją. Pavyko. Tapo 
priimtas į kunigų seminariją, Montreal, Kanada. Ku
nigu įšvęstas liepos 16 d., 1913 m. Jaunas Kristaus dar
bininkas savo primicijas atlaikė Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje, Worcester, Mass., ir tuojau į tą pačią para
piją buvo paskirtas vikaru. Tą pačią vasarą buvo išvy
kęs į Lietuvą ir savo gimtoje parapijoje atlaikė antrą
sias primicijas.

Sugrįžęs į Jung. Valstybes, Šv. Kazimiero lietuvių 
par., Worcester, Mass. darbavosi apie pusantrų metų. 
Čia jis pasižymėjo savo gabumais. Kadangi Spring- 
fieldo vyskupijoje buvo lietuviškų kolonijų, o dar ne
buvo lietuviškų parapijų, tai, rodos, 1915 m. tapo pa
skirtas į Westfield, Mass. klebonu, kur dar nebuvo nei 
bažnyčios, nei klebonijos. Tais pačiais metais pastatė 
kleboniją, o po dviejų metų (1917) pastatė gražią baž
nyčią. Nors parapija buvo maža, bet sumanaus klebono 
vadovybėje, pasižymėjo kilniais darbais.

Kun. J. Jakaitis, Šv. Kazirdiero par. klebonas, Wor- 
cester, Mass., pasiryžęs vykti į Lietuvą pailsėti, kvie
čia kun. Vasį tos parapijos administratorium. Kun. K. 
Vasys per porą metų labai sumaniai eina administra
toriaus pareigas. 1927 m., grįžus kun. Jakaičiui iš Lie
tuvos, kun. Vasys grįžta į savo parapiją, Westfield, 
Mass., ir čia darbuojasi iki 1929 m.

Mirus kun. J. Čeplikui, Aušros Vartų par. (Wor- 
cester, Mass.) klebonui, kun. K. Vasys paskirtas tos pa
rapijos klebonu. Atvykęs į Aušros Vartų parapiją, ra
do pradėtą didelį darbą, naujos bažnyčios statymą. Sie
nos buvo pastatytos ir apačioje ištaisyta laikinoji baž
nyčia, bet tikrosios bažnyčios vidus buvo neištaisytas 
— buvo tik plikos mūro sienos ir užtraukta didelė sko
la. Klebonijos visai nebuvo. Turėjo nuomoti. Pirmiau
sia griebėsi statyti kleboniją. Tai buvo nemažas dar
bas sukelti finansus klebonijos statymui. Bet sumanus 
ir energingas klebonas visas kliūtis nugalėjo. Kleboni
ją pastatęs, pradėjo rūpintis bažnyčios užbaigimu. Už
puolė nedarbas. Bet energingo klebono kun. Vasio ne
darbas nepaveikė. Jis dideliu pasiryžimu organizuoja 
finansus ir pradeda nedidindamas skolų bažnyčios sta
tybos darbą.

Kun. K. Vasys taip sumaniai pravedė finansų va
jų, kad 1937 metų vasarą įėjo į puikią, moderniškai į- 
rengtą naują bažnyčią, o iš laikinosios bažnyčios pada-* 
rė didelę svetainę.

Taigi Aušros Vartų parapijoje kun. K. Vasys pa
rodė nepaprastus gabumus ir sumanumą.

Kun. K. Va§ys buvo ir yra ne tik gabus ir suma
nus klebonas, bet ir įžymus publicistas, visuomeninin
kas ir vadas. Visuomeniniame darbe aktyviai dalyvau
ja nuo pat atvažiavimo į Jung. Valstybes. Pasaulinio 
Karo metu stoja į kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
1914 m. aktyviai dalyvauja politiniame seime Chicago- 
je; dalyvauja ir vadovauja konferencijose; buvo vienas 
iš Tautos Fondo steigėjų; organizuoja ir darbuojasi 
Tautos Taryboje, Egzekutyviame Komitete ir visose 
cėntralinėse organizacijose, kaip tai: Federacijoje, 
Moksleivių, LDS ir kitose. Jis buvo vienas iš Mokslei
vių Susivienymo organizatorių ir buvo “Moksleivio” 
redaktorium. Kun. K. Vasys pasižymėjo literatiniais 
gabumais. Buvo ir yra nuoširdus laikraščio “Darbinin
ko” bendradarbis ir rėmėjas. Jis suredagavo ir išleido 
kunigams skirtą “Maldų Vadovėlį”. Pfer šešis metus 
buvo Kunigų Vienybės pirmininku, o prieš tai kelis 
metus buvo jos sekretorium.

Kun. K. Vasį, minint savo auksinį ir sidabrinį 
jubiliejų, sveikiname ir linkime ilgiausių metų!

X »

Brooklyno tautininkų- 
laisvamanių “V-bės” re
daktorius p. S. E. Vitaitis 
puola katalikus dėl žinutės 
ir komentarų, tilpusių Chi- 
eagos lietuvių komunistų 
organe^ kurią persispaus
dino lietuvių katalikų dien
raštis “Draugas”, apie p. 
trečioko išvykimą į Lietu
vą. “V-be” sako, kad p. 
trečiokas ramiai darbuo
jasi NeWarke. Čhicaga nuo 
Brooklyno gana toli. Pati-

N

Parapija Ruošiasi 
Pagerbti Kunigą Daktarą 

Liudviką J. Mendelį

*5

Visa

Nors kunigas Daktaras Liud
vikas J. Mendelis yra dar jaunas 
kunigas ir eina vien administra
toriaus pareigas Šventojo Al-I 
ponso parapijoje, bet jo vardas 
plačiai yra žinomas ne vien 
Jungtinėse Valstybėse Amėriko-] 
jfe, bet ir užjūryj. Jis atsidavu
siai darbuojasi Dievo garbei, sie
lų išganymui ir Tėvynės gerovei. 
Jo asmenybė yra kilni ir garbin
ga. Ne tik lietuviai myli jį, bet 
ir svetimtaučiai gerbia.

Kadangi šio mėnesio 25 dieną

rūpinosi pašaukimais į dvasinį] 
luomą, šiandien parapija galt 
pasidžiaugti, kad iš jos daugelis 
pasiaukojo gyventi vienuolyne, 
dirbant Dievo garbei ir artimo 
meilei. Jis taip pat atsidavęs 
darbuojasi ir parapijos mokyk
lai, kuri puikiai įrengta ir gra
žiai laikoši. Jam yra brangūs 
mokyklos vaikai, kad tėvai ne
būtų apsunkinti didele našta, jis 
pasirūpino, kad UŽ mokyklą ne
reikėtų mokėti ir kad knygos 
vaikams būtų dylai duodamos. 
Ir jis nesigaili ištiesti labdarin
gos rankos neturčiams studen
tams, siekiantiems aukštojo 
mokslo ateičiai.

Iki to laiko per 40 metų para
pijoje nebuvo daroma statistika. 
Gilaus mokslo ir didelių gabumų 
darbingas jaunasai kunigas pra
dėjo tuojau lankyki parapiją, su
rašinėdamas parapijonus, guos
damas visus ir atversdamas dau
gelį paklydėlių. Tais ir 1929 me
tais rinko aukas bažnyčios vi
daus ir išorės atnaujinimui, ir 
išganingai darbavosi sielų gany
to javime.

Bedarbiu Ir Vargdienių 
Geradėjaš

Energingas Ir Veiklus
Organizatorius

Kunigas D-ras Mendelis turi 
gailestingąją širdį bedarbiams 
ir Vargdieniams. Kad jie neskur
stų ir nebadautų depresijos (nuo 
1930 iki 1935), jis rūpinosi iš 
valstybės ii* miesto valdžių gau
ti pašalpą visiems, nežiūrint 
ar bedarbis buvo ateistas ar ka
talikas. Kiekviename reikale, 
kiek daug kartų yra prisidėjęs 
ir savais pinigais. Daugelis yra 
dėkingųjų kilniąjai jo labdary
bei.

Kunigas D-ras Liudvikas J. 
Mendelis energingai darbavosi, 
organizuodamas katalikiškas 

išpuola 10 metų sukaktis, kaip draugijas. Nuo pat pradžios atė- 
darbuojasi šv. Alponso parapi-Į jimo j parapiją, jau tų pačių 

i metų lapkričio mėnesį jis suor- 
; ganizavo Šventojo Vardo drau
giją, kurios nariai prisiėmė kas 
mėnesį priimti Šventąją Komu
niją.*, Pirma to, kaikurie eidavo 
tik vieną kartą į metus atlikti 
Velykinę. Ir nuo tada prasidėjo 
naujasai dvasinis atgimimas, ir

• vyrai kas mėnesį ėjo prie iš-

1: šiandien, toji draugija išaugo

joje, dėl to yra svarbu prisimin
ti jo gyvenimą ir išganingą dar
buotę bent trumpais bruožais.

Jaunasai Kunigas Su Garbin
gais Atsižymėjimais Moksle

Kunigas Liudvikas J. Mende-
liš į kunigus Baltimorės arkivy- pažinties ir prie Dievo Stalo. Gi 
skupijai tapo įšventintas sausio ■ Šiandien, toji drengi ja išange 
15 dieną, 1928 metais, Laterano skaitlinga nariais, ir nėra nau- 
seminarijos koplyčioje, Romoje.
Kadangi jis baigė Amerikos se- corpore vieną sekmadienį mene- 
minariją su aukščiausiais požy
miais, dėl to buvo privilegijuo
tas prisirengti galutiniems kvo
timams Propagandos Universi
tete teologijos daktarato laips
nio gavimui. Ir tų pačių metų 
birželio 19 dieną, nuopelningai 
išlaikius kvotimus, jis apturėjo 
garbingąjį daktaratą: Sacrae 
Theologiae Doctor, taip pat gau
damas ir auksinį medalį. Jis vie
nintelis gavo pilnuosius požy-

jiena, kad su viršum 300 vyrų in

syj priima šventąją Komuniją.

Organizuoja. Ir Kitas 
Draugijas

Be to, Kunigas D-ras Mendelis 
suorganizavo ir kitas draugijas, 
kaip Moterų Altoriaus ir Rožan
čiaus draugiją, kurios narių 
tikslas buvo rūpintis altoriaus 

________ __ dabinimu ir dvasiniais reikalais; 
mius iš visų dogmatikos skyrių J^s taip pat suorganizavo Šoda- 
su garbinguoju pažymėjimu: — lietęs ,ir atgaivino Tretininkes. 
Cum plenitudine suffragiorum.

Arkivyskupas Paskyrė Į 
Dabartinę Parapiją

Nuoširdusis Tėvynainis Ir 
Uolusis Misijonierius

Kunigas D-ras Mendelis yra 
tikrasis ir nuoširdusis tėvynai
nis. Jis visada rūpinosi Lietuvos 
laisve ir kultūra, ir niekada ne
sigaili aukų duoti Tėvynės auku
rui. Jis rūpinosi, kad parapija 
kas metais patrijotingai minėtų 
Lietuvos Nepriklausomybės ar
ba Vasario 16 dieną. Jis irgi or
ganizavo D. L. K. Vytauto Di
džiojo mirties 500 metų sukak
ties visuotiną apvaikščiojimą. 
Jis nenuilstančiai veikia ir dar
buojasi lietuvių išeivijos ir Tė
vynės gerovei, plačiai garsinda
mas Lietuvos garbingąjį vardą. 
Jis niekada neatsisako sakyti 
patrijotingų prakalbų. Jis yra 
žavus kalbėtojas, kaip ir pagar
sėjęs pamokslininkas. Jis su 
prakalbomis, kaip ir su pamoks
lais yra apvažiavęs plačiąją A- 
meriką. Taip pat yra davęs daug 
atmintinųjų misijų ir rekolekci
jų-

sų katalikų. At “V-b€”, p. 
Vitaiti, atsako už kitų tau
tininkų laisvamanių laik
raščių žinias?

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp Hew Valio ir Klaipėdos, Per Gothenburgą

Kelionė prasideda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Mtrieholm”.
Nereik švedų vizos keleviams į Lietuvą per Švediją

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
GRIPSHOLM-----------------Spalio 1, Spalio 25
DROTTN1NGHOLM Spalio 22, Lapkritis 26 
KUNGSHOLM-------- Spalio 28

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

_  _ >_ - _ _ . _W — _

S WEDlSU AM FI? ICAN Ll NE
154 BOYLSTON STREET BOŠTON. MASS.

Pagerbtuvių Aidai
Šv. Alponso parapijos lietuviai 

kunigo Antano Dubinsko vado
vybėje išsijudino ruoštis toms 
pagerbtuvių iškilmėms. Pav. 
valdybos iš sekančių draugijų: 
Šventojo Vardo, Moterų Alto
riaus ir Rožančiaus, Sodaliečių, 
Tretininkų, Parapijos Choro, 
Vytauto pašalpinės, LRKA Susi
vienijimo 13 kp., Moterų Sąjun
gos 8 kp., kaip ir Seserys Kaži-] 
mierietės ir mokyklos vaikučiai, 
ir kiti — iš vien ruošiasi iškil
mingai pagerbti Kunigą Liudvi
ką J. Mendelį, S.T.D., gerąjį sie
lų ganytoją, o saviškių atsida
vusį ir ištikimąjį vadovą.

Iškilmingos Pamaldos Baž
nyčioje Ir Bankietas Parapi
jos Mokyklos Auditori jume
Šio sekmadienio ryte 8 vai. 

naujai nudailintoje ir erdvioje 
Šv. Alponso bažnyčioje bus lai
komos iškilmingos Pądėkonės 
Mišios, kurias celebruos pats 
Kunigas D-ras Liudvikas J. 
Mendelis su asista, bus skelbtas _______ ________________
iškilmėms pritaikintas pamoks-] galo džiaugėsi visą rekolekcijų 
las ir suteiktas Palaiminimas, o 
vakare 7 vai. parapijos mokyk
los auditorijume įvyks pagerb
tuvių bankietas su atitinkama 
programa, kur girdėsime viso
kių įdomybių ir garbingųjų kal
bų.

tautos gyvenime. Gaila, kad kai
kurie tėvai nesupranta kokią 
svarbią rolę jie lošia Dievo pla
ne, kada prisideda prie naujo 
žmogaus sutvėrimo..

MALONIOS VIEŠNIOS
Pereitą savaitę viešėjo pas sa

vo mamytę ponią Liudviką Ska- 
bickienę jos dukrelė Sesutė Ka- 
zimierietė Marita. Jos kelionės 
draugė buvo Sesuo M. Deotilla. 
Abi Sesutės darbuojasi Šv. Kry
žiaus, Sesučių Kazimieriečių ve- 
damoj, Chicagos ligoninėj. Vieš
nios gėrėjosi mūsų atnaujinta 
bažnyčia. Nepaprastą įspūdį pa
darė grožis mūsų bažnyčioj lai
komų Stebuklingo Medalikėlio 
novėnos pamaldų. Bendras gie
dojimas ir bendras maldų kalbė
jimas, jos sakė, ilgai skambės jų 
ausyse. Pirmadienį, rugsėjo 19 
d. abi išvyko Juozapo Marijos 
Vilon.

GRĮŽO KUN. MENDELIS

Kun. dr. L. Mendelis, kurs bu
vo išvykęs 8 dienų ypatingoms 
rekolekcijoms, rugsėjo 5 d. grį
žo trečiadienį, rugsėjo 14 d. Be-
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Ad Multos Annos!
Tuo tarpu, AD MULTOS AN

NOS, gerbiamasai ir uolusis Ku
nige Daktare Liudvikai J. Men- 
deli! Ir Gerasai Dievas tave tegu 
laimina gausiomis ir reikalin
giausiomis malonėmis! A. T.

nuotaika. Sakė, kad tose reko
lekcijose buvęs dar ir kitas kuni
gas lietuvis, kun. Antanas Ta- 
moliūnas. Kaip aiškino žmonėms 
bažnyčioje per visas 8 dienas 
viešpatavo visiška tyla. Iš 30 
kunigų susirinkusių rekolekci
joms visi buvo tarytum neby
liai. Pamokslininkas tėvas Jė
zuitas iš Kanados davė net 4 
pamokinimus į dieną, kurių 
kiekvienas buvęs virš valandos 
ilgio. Kun. Mendelis išsitarė, kad 
jis jautė būtiną reikalingumą 
susiartinti su Dievu, kad jis ga- 

! lėtų tinkamai atlikti tuos dar
bus, kurie tenka jam atlikti jc

PRASIDĖJO MOKYKLA misiM todėl ir atliko šias ypa- 
Šv. Alfonso parapijinė moky- tingas rekolekcijas. Ė. K

kla prasidėjo antradienį, rugsė- ” 
jo 13 d. su mišiomis į Šv. Dvasią, 
kurias atnašavo ką tik iš Lietu
vos grįžęs mūsų Klebonas kun. 
J. Lietuvnikas. Jis vaikučiams 
pasakė pritaikintą pamokslą.’ 
Skaitlius vaikučių šįmet yra ma
žesnis, bet vis dar laikosi arti 
100. Labiausiai pasigendama 
mažutėlių pirmame skyriuje. 
Moderniška gimdimo kontrolės' 
liga daro įtekmės net ir mūsų

Visai Nenuostabu, Kad...» Tretininkes. 
Prie to dar įvedė no venas prie 
Šv. Teresėlės, Šv. Ritos, Šv. Onos 
ir Šv. Antano. Taip pat nuosta
biu būdu išpopuliarino Stebuk
lingojo Medalikėlio Noveną, ku
ri taip pagarsėjo, kad pirmadie
nį ir antradienį į Šv. Alponso 
bažnyčią suplaukia nuo 5,000 iki 
10,000 maldininkų. Tai žymėti
na tuo, kad vis nauji maldinin- 

Į kai, ir kad Baltimorę pasidarė 
■ novėnos pamaldumo centras 
Stebuklingojo Medalikėlio Palai
mintosios Panelės Marijos gar
bei. Tačiau, apie tai bus atski
rai parašyta daugiau...

t

Sugrįžus į Ameriką, tų pačių 
metų rugsėjo mėnesį Jo Eksce
lencija arkivyskupas Mykolas 
Curley, D. D. tuojau paskyrė 
Kunigą Daktarą Liudviką J. j 
Mendelį į Šv. Alphonso lietuvių 
parapiją. Senelis klebonas, gerb. 
kunigas j. Lietuvnikas, kuris 
tuomet sirgo ir negalavo akimis, 
be galo nusidžiaugė, gavęs to
kią didelę pagalbą gerb. kunigo 
D-ro Mendelio asmenyje, ir į jo 
rankas atidavė parapijos vado
vybę.

Todėl, visai nenuostabu, kad 
visa Šv. Alponso parapija su
bruzdo - sujudo ir iš vien ruo
šiasi, kad sekantį sekmadienį, 
būtent, rugsėjo 25 dieną, iškil
mingai pagerbti visų mylimą ir 
gerbiamą parapijos administra
torių kunigą Daktarą Liudviką 
J. Mendelį, sueinant 10 metų 
sukakčiai, kaip darbuojasi para
pijoje.

Juozas Kasmskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Rūpinasi Jaunimu Ir
Suaugusiais

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125» ir Aukščiau

Garbinga Ir išganinga Dar
buotė Parapijoj^ 10 Metų 

Laikotarpyje
Ir nuo tos valandos Kunigas 

D-ras Liudvikas J. Mendelis di
deliu entužiaz&u it nepaprastu 
uolumu pradėjo išganingai dar
buotis Dievo garbei, parapijos 
naudai ir Tėvynės gerovei.

“L^vė” rašo: “Sovietų Są
junga mūru stovi už Čeko
slovakiją”. Taip, fjįpvietų 
Sąjunga (Rusija) kaip tas 
negyvas mūras stovi, bet 
kokia nauda iš to Čekoslo
vakijai. Čekoslovakija lau-i 
kia, kada tas Sovietų “mū
ras” pasakys: “Mes ginsi-

Įtrinti žinių taip greit nega- me Čekoslovakijos nepri- 
litna. Jeigu Chicagos lietu- klausomybę ginklu, jeigu 
vių laikraščiai suklydę 'tai ją puls priešas“, Tokio pa- 
negalima kaltinti dėl to vi-] reiškimo nesulaukia, ir gal

nesulauks, nes Sovietų Są
jungos raudonoji armija 
nėtiiri Stalino pasitikėji
mo. Sovietų raudonoji ar
mija neturi nei ginklų, nei 
amunicijos. Stalino slapto
ji policija (G?V) turi gin
klus ir amuniciją savo kon
trolėje, bet ji yra priešinga 
stoti j karą. Bijosi naminės 
revoliucijos, kuri nušluotą 
kftiVirfojo Stalino diktatū
rą.

Kadangi jaunimas ir suaugu
sieji buvo apleisti ir neturėjo 
vietos naudingai praleisti laiką, 
Kunigas D-ras Mendelis jiems į- 
rengė kambarius šv. Alponso 
parapijos mokykloje, ir čia Susi
kūrė lietuvių veikimo centras 
Baltimorėj, kur jaunimas ir su
augusieji noriai rinkdavosi ir 
dofnėdaVoši gyvenimu, ruošda
miesi ateičiai, turėdami gražių 
pamokų ir nekalto pasiimksihi- 
nimo vakarėlius.

Jis taip pat rūpinosi, kad kata
likų spauda klestėtų parapijoje. 
Dėl tb, parapijoje platina kata
likiškus laikraščius ir knygas. 
Ypatingai, “Darbininkas” yra 
laimingas, turėdamas tokį uolų 
spaudos apaštalą, kuomi yra 
Kunigas D-ras Liudvikas J. 
Mendelis.

Rūpestingas Tėvas Ir 
Globėjas

Kunigas D-ras Mendelis irgi
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Juozas J. Dir.sa, laidotuvių direktorius Worcestery 
yra savo profesijoje 18 metų. Jo laidotuvių įstaiga yra 
moderniškai įrengta su vėliausios mados įrankiais, ku
rie yra reikalingi prie šermenų.

ši laidotuvių įstaiga turi nuosavius automobilius, 
laidotuvių vežimą ir višus kitus reikalingus prie laido
tuvių įrankius. Kadangi šiai įstaigai nereikia nieko 
samdyti ar rehduoti, už tai mėš galime daug pigiau lai
dotuves aptarnauti negu tie, kurie turi viską samdyti. 
Aš laidotuvėms aptarnauju už $125.00 ir jei kas nori ir 
aukščiau.

Taigi, atėjus liūdnai valandai, visuomet kreipkitės 
į mūsų įstaigą, kurioje rasite nebrangų, nuoširdų ir 
mandagų patarnavimą.

T
Ti

T
t

Dirso's laidotuvių įstaiga 1 
t B ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS.
£ LA1DOTUV6MS KAMBARIAI VIŠUČMEt DUODAMI VELTUI 3
J Telefonai: 4-350V J’ J
£ 4-3865 Laidotuvių direktorius *:♦ t f
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“DARBININK0”J4ETINIS

CHICAGO, ILL.
PAGERBĖ KUN. ALEKSAN

DRĄ BALTUTĮ 
Sekmadienį, rugsėjo 18 d., 

Gim. Pan. Švenč. parap. žmonės 
gražiai ir iškilmingai pagerbė 
tik ką grįžusį iš Lietuvos savo
mylimą kleboną kun. Aleksan-. 
drą Baltutį. Žmonių į bankietą 
susirinko pilna svetainė. Visi, 
kurie tik galėjo, mielai dalyva-; 
vo. Tarpe publikos matėsi daug 
Marąuette Parko profesijonalų 
ir biznierių.

Vakaras buvo įspūdingas, nes

nį, pp. V. Aguonių namuose, 14 
Linwood St., įvyks LDS 113 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Kvie
čiame visus narius dalyvauti, 
nes turime ką nors pradėti veik
ti mūsų organizacijos labui. 
Taipgi gera proga užsimokėti už 

I laikraštį “Darbininką”.
A. Dėdinas, raštininkas.

Spalių 1 d., vakare, p. Janus-' 
kevičius rodys judamais paveik
slais Nepriklausomą Lietuvą, 
Knights of Columbus svetainėje.

Pereitą sekmadienį mūsų jau
nimas pagerbė p. Marijoną Dai- 

nebuvo ilga programa. Kleboną lidonytę> jos 20 metų amžiaus 
gražiai priėmė ir pagerbė svei;gimimo dienos proga Palinkėjo 
kindami, kad sveikas grįžo na- jai ilgų metelių. 
mo. j

Gabiosios šeimininkės suruo
šė skanią vakarienę. Sodalicijos1 draug]jos_mėnesinis

Eikš Ballroom
8 Magazine Street, Cambridge, Mass.

Šeštadieni, Spalių -Oct. 29,1938

Saldžiausios Širdies V. Jėzaus,
— ■ *-**. iA**^*jv»j *x*v**vu****ij susirinki” i

mergaitės tarnavo prie stalų. imas jvyks spaiių 2 d., 2 vai. po 
Kun. P. Katauskas buvo pro- pietų Kviečiame visus narius 

gramos vedėju. Parapijos moky- įr užsimokėti mokės-'
klos vaikučiai dainomis sveikino Dėdinas. I
savo kleboną. Zofija Spetylaitė 
deklamavo “Pasveikinimas”.. 
Mažyčių pasveikinimas buvo 
gražiai išpildytas. Mokyklos vai-Į 
kučiai 5-7-8 skyriaus jausmin-Į 
gai sudainavo “Sveikas Sugrį
žęs”. Parapijos choro grupė, ved. 
varg. B. Janušauskui, tikrai į- 
spūdingai išpildė: Pasveikinimo 
dainą, kuri buvo specialiai para
šyta vien tik dėl klebono priim
tuvių. Taipgi gražiai sudainavo 
“Mano Gimtinė” (J. Čižausko) j 
ir “Berneli Mūsų” (A. Aleksio).! 
Konstancijos Skelly solo “Manoj 
Sieloj Šiandien Šventė” (Kelp
ša) visus klausytojus sužavėjo. 
Dain. M. Janušauskienė su J. 
Samoška puikiai dainavo duetą 
“Skambančios Stygos” (M. Pet
rausko). Žmonių delnų plojimas 
iššaukė kartoti. Antra kart dai
navo komišką dainelę “Vai kur 
buvai dėduk mano”.

Kun. Baltutį sveikino: Adv. 
Mastauskas (Mast), p. Šamba- 
ras, ponia Trust, adv. Grish, Dr. 
Račkus, ir kun. Jakaitis. Bai
giant programą kalbėjo kun. 
Baltutis. Papasakojo daug įdo
mių dalykų iš savo kelionės po, 
Lietuvą ir Tarptautinio Eucha
ristinio Kongreso, Budapešte. 
Manau kad turėsime progos 
skaityti įspūdžius, parašytus 
kun. A. Baltučio.

Atvykusieji į kun. Baltučio 
priimtuves išsinešė malonius į- 
spūdžius ir ilgai, ilgai nepa
mirš. Ieva Lukošiūtė.

H0RW00D, MASS

Baliuje Bus Duodama Dovana 
Elektrikine Siuvamoji Našina 

VERTES $100.00
Pereitą penktadienį, vakare, į 

parapijos svetainėje įvyko lietu-: 
ivių susirinkimas miesto ir vals
tybės valdininkų rinkimo reika-1 
lu. Kalbėjo p. Harry Butters, 
selectmanas ir kandidatas į re- 
prentatus, p. Riley, kandidatas, 
į reprezentatus. Susirinkusieji 
buvo interesuoti rinkimais. Keli 
pasakė kalbeles, tai už vieną, tai 
už kitą kandidatą į valdininkus. 
Gražiai kalbėjo medicinos stu
dentas, p. Verseckas, buvusio 
LDS Centro valdyboje, p. Jurgio 
Versecko sūnus.

ŠOKIAI 7:30 IKI 12 VAL
Įžanga 45c.

po pietų. Vadovauja kun. J. Ska- 
, landis.

Sekmadienį, rugsėjo 18 dieną, 
po paskutinių mišių, kviečiant 
mūsų klebonui kun. P. M. Jurui, 
susirinko labai gražus parapijie
čių pulkelis, kurie noriai pasiža
dėjo surengti milžinišką parapi
jiečių pramogą ir josios pelnu 
mažinti parapijos skolą. Diena 
numatyta spalių 23. Laisvąno- 
riai į darbuotojų komisiją apsi
ėmė: pp. J. Antanavičius, 

į Akstinienė, J. Černiauskas, 
, A. Rimas, 

varg. P. Sakas,

Moterų Sąjungos kuopos na
rės, sekmadienį, rugsėjo 18 d., 
buvo nuvažiavusios pas adv. B. 
Sykes, Wareham, Mass., kur 
adv. Sykes vasarnamy praleido: 
linksmai laiką. Moterys, sąjun
gietės pasikvietė ir savo vyrus ėmė: 
dalyvauti tame išvažiavime, tik i 

'gaila, kad ne visi galėjo daly- Lalys, J. Puišys, 
vautt Dalyvavusieji taip pat Rįmaitė, 
linksmai praleido laiką. Pp. adv. gvenčionienė ir L. Venčienė’ Pir- 
Sykes visus ir visas labai malo- mininkus išrinko varg. P. Saką, 
niai priėmė ir pavaišino. Adv. B. L Venčienę, pagelbininkė, 
Sykes savo laivu buvo išvežęs Černiauską — raštininku, 
vyrus žuvauti, bet neturėję gi- 

| liuko, ir todėl mažai žuvių pa
gavo.

o. 
j. 
s. 
E.

J.

GREENFIELD, MASS
DARBININKŲ SUSIRINKI

MAS
Rugsėjo 25 d., 12 vai. vidudie-

Pirmadienio vakare, pp. Brūz
gų namuose, Chapel St., kilo 
gaisras. Laimė dar, kad tuo lai
ku niekas nemiegojo, tai ir ne
nukentėjo. Gaisrininkai per porą 
valandų kovojo su ugnimi. Gais
ras padarė $1,000 nuostolių. Sa
ko, kad gaisras prasidėjęs nuo 
elektros srovės.

Apsirgo ir liko nugabentas 
Lawrence General Hospital mū
sų biznierius, p. Petras Navic- 

! kas.

Rugsėjo 19 dieną, Motinų Ar- 
kibrolija turėjo susirinkimą ir 
“baby showers” dėl Anelės Le- 
vek.

Sykes & Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanbom Block

Washington St., Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 0330

Pas pp. Praną Kudirkus atvy
ko iš Lietuvos giminaitis, jaunas 
šioje šalyje gimęs, bet mažas iš
vežtas į Lietuvą, p. Jonas Sur
vila. NC.NC.

NASHUA, N. H.
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

Edw. V. Warabow 
(VVRUBLIAUSK AS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

PAGERBĖ pp. ANDREIKIUS
Rugsėjo 17 d. pp. S. ir J. An- 

dreikių giminės ir draugai su
rengė “surprise party”, pp. An- 
dreikių 25 m. vedybinio gyveni
mo sukaktuvių proga. Vakarėlis 
įvyko pp. Staniulių namuose. 
Kleb. kun. Dr. A. Bružas buvo 
toastmasteriu, ir visų dalyvių 
vardu įteikė pp. Andreikiam 
gražią dovaną, ir pareiškė nuo
širdžius linkėjimus.

Šiame vakarėlyje dalyvavo 
šie: kleb. kun. dr. A. Bružas, 
kun. J. Bucevičius, pp. V. ir T. 
Mitchell’ai, pp. Staniuliai, pp. 
Nadzeikos, pp. J. Skirkevičiai.

Pp. S. ir J. Andreikiai yra 
veiklūs ir nuoširdūs lietuvių pa
rapijos rėmėjai. Linkime jiems 
ilgiausių metų! Dzūkelė.

Veikėjo, p. Felikso Krancevi- 
čiaus sūnus, Petras įstojo į bro
lių Maristų vedamąją High 
School. Tai pirmutinis ir viena
tinis lietuvis Centrai Catholic 
High School, kuri įsikūrė čionai 
prieš porą metų.

Nikodemo Jodkos sūnus Juo
zas T. Jodka, išvažiavo į Am- 
hurst, Mass. Statė College. Law- 
rence Evening Tribūne pažymi, 
kad jisai visada būdavęs vienu 
ir geriausių sportininku. Jo bro
lis yra sub-deakonu Tėvų Mari
jonų seminarijoje Hinsdale, UI.

Medicinos studentas, Petras 
Zareckas grįžo baigti kursą Har
vard Universitete.

Grįžo į Katalikišką
School, vadovaujama Seselių, 
panelės J. Andruškevičiūtė ir P. 
Padvaiskaitė. Aušrelė.

High

LAVRENCE, MASS.
mo-Prasidėjo sekmadieninė 

kykla rugsėjo 18 dieną, 2 vai.

sekmadienį, spalių 2 d. 6 vai. 
vak. būti šv. Jurgio par. salėje, 
prie Salmon ir Venango gatvių. 
Tą vakarą įvyks toks dalykas, 
kurs dar pirmą kartą bus toje 
parapijoje.

Kas įvyks, dabar dar negali
ma viešai sakyti. Bet tai bus la
bai gražus įvykis. Atsilankę tik
rai džiaugsis ir gėrėsis tuo. Tad 
sugurmėkime visi, kaip vienas, 
tą vakarą, spalių 2 d., į Šv. Jur
gio par. salę! K. V.

4

Visus Nuoširdžiai Kviečia

po pietų Lietuviu Ukesiu Klubo 
Darzie 41 Berkeley Street Law- 
rence, Mass. Rengia bendrai 13 
Lietuviu Draugiyos ir Kuopos 
dėl apginimo Lietuvos nok uzpo- 
liku, Lanku ir Hitlero. Mes visi 
Lietuvei ir Lietuvies turime 
stuotie iz vieno ir gelbetie musu 
teviene Lietuva nok užpuoliku.

Bus kalbu, muzika, valgiu ir 
gėrimu. įžanga 25 centai bet uz 
ta izangos tikieta bus duodama 
valgies ar gėrimas uz tiekieto 
verte. Meldžiam visus Lietuvius
dalivautie be skirtumo nuotikiu. j 

Nepamirškit vietos ir laiko!
Kviečia visus Rengeyei

Kaip matome beveik kiekvie-

Šioje kolonijoje laisvamanėliai 
turi “bendrą frontą”, 
vadino “progresyviais”, 
visus lietuvius vadina 
nais, nesusipratėliais” 
kiais žeminančiais 
■Kiek laiko atgal tie “] 
viai”, pakeitę savo kailį, 
nė pasirodyti Lietuvos rėmėjais. 
Atspausdino lapelius ir platino. 
Lapeliai atspausdinti labai “pro- 
gresyviška” kalba. Štai tas lape
lis:

Lietuviu diena atibus Rukseio 
(Sept.) 17, 1938 Antra valanda

Jie pasi- 
Kitus 

“tamsū- 
ir kito- 
vardais. 

progresy- 
suma-

READING, PA.
SUNKIAI SERGA KUN. AL. 

BUBLYS, MIC.

Kun. Alb. Bublys, MIC., šią 
vasarą pavadavo išvykusį atos
togų į Lietuvą kun. V. Matulaitį. 
Prieš mėnesį laiko smarkiai su
sirgo ir tebeguli ligoninėje. Gau
tomis nuo kun. Jeronimo S. Bag
dono žiniomis, kun. Al. Bublys 
labai sunkiai serga. Kun. J. S. 
Bagdonas prašo, kad Tėvelio 
Bublio prieteliai ir pažįstami pa
simelstų už jo sveikatą.

Finansine Apyskaita 24-tos 
Lietuvių Dienos—Rugp. 15, 

Lakewood Parke
PAJAMOS

RENGĖJAI

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA.

Lakewood Park - Auka $550.00 
Šokių ....................................  138.75
Koncerto ...............................  39.25
Kolekta laike Šv. Mišių... 30.75 
“Auto Tags” —
New Philadelphia
Už Sagutes —
Mahanoy City.....
Shenandoah ..........
Tamaąua ...............
New Philadelphia
St. Clair ..............
Minersville .........
Hazleton ..............

141.61

74.60
63.01
34.40
28.52
26.40
13.30
10.00

9.30
— remontuoja. Gi vietiniai len
kai, o ypač jų “lyderis”, kaip Coaldale 
išrodo, slaptai pasirūpino tuo, 
kad tas uostinis tiltas — Pier 
127-tas būtų užvardintas vardu 

Daly k°ki° n6Va herojaus Pu’ Už 5000 Sagučių......
laskio. Kaip išrodo, jiems — len- gokių orkestrai ......
kams toji pastanga vainikuojąs p}akatas 
jau pasisekimu, nes vietinė len- Kun. J. Skripkui 
kų spauda — laikraščiai vėliau- muzikos lapelius 
siu laiku išspausdino net ir ma- Sekretoriui 
yoro Wilsono sekretoriaus laiš- Iždininkui

VAKARINIAI KURSAI iką’ kUrj^e į" ,yra Pardavėjams “Auto Tags” —
Kun. L. Praspalius ir p. Pr. 1 ą .. P15 ą ,9 ą SpahU New Philadelphia ............. 28.32

* x ' hohiIrime ii* ii iiTuardinc iro tam* -f*. • -• ** 1 46 64

RIČMONDIEČIŲ DĖMESIUI
Philadelphijos Port - Rich- 

mond’o viengenčiai, nesnauski
me!... protestuokime!! 

į kas ve kame: Jūs visi gerai žino
te, kad dabartiniu laiku upės 
Delaware’os prieplaukos uosto 
tiltą — Pier, esamą gale Alle- 
gheny Avenue (į Pietus) taiso

Viso —....................$1159.89
IŠLAIDOS

$127.25
... 54.00
... 20.00
... 15.00
.. 15.00
..... 5.00

..... 5.00

■*-^v*>*£* *****vvaaav » VA** *\XV** t *V XxlX*A« X-J • X X CLO M CLX A U4O XX Lz. X X • ' j • •• v J* X * *

nas žodis klaidingai parašytas.'Gudelis rūpinasi įsteigti vakari- uO?:r uavar ias ve aip. pardavėjams Sagučių 
Vadinasi, laisvamaniai, kurie' nius lietuvių kalbos kursus, bet PuMtl Recreat,on P,er- —

vadinasi “progresyviais“, nemo- sunku gauti mokytojus. Vienas Tad kuo griežčiausiai užpro- Viso......................
ka nei savo tėvų kalbos . Be to, mokytojas yra pasižadėjęs mo- testuokime prieš tą! Nes ar tai' 
rašo: “Lietuviu Ukesiu Klubo kytojauti, jeigu tik atsiras mo- tik vieni lenkai teeina ant to 
Darzie”. Kur yra tas klubo dar-'kinių, be jokio atlyginimo. Gerb. Pier — tilto pasigerėti Delawa- 
zie? Trylika “lietuviu draugi- ' lietuviai sekite kleb. kun. Pras- re’os bangomis, kad jų “herojo”, 
yos”. Kokios tos < 
“Lietuviu Diena” 
Lietuvos.
niai 
ti Lietuvą? Kada lenkai įdavė rodymų viešose mokyklose.
Lietuvai ultimatumą, tai mūsų 
“bendrafrontiečiai”, laisvama
niai - komunistai ramiai 
miegojo, o dabar dedasi 
liais patrijotais”. Bliofas, dau
giau nieko. Tokiems “progresy- 
viams bendrafrontiečiams” pat- 
rijotingų lietuvių tarpe neturi 
būti vietos.

Pajamos 
Išlaidos ..

$316.21 
$1159.89 
... 316.21

$843.68 
draugi jos ?: paliaus pranešimus apie vakari- ten vardas turėtų figūruoti? PELNAS PADALINTAS
gelbėjimui nius kursus ir jais pasinaudoki- Kam gi mūsų — lietuvių ir kitų ®v- Kazimiero Seserims $281.22

Nuo kada laisvama- te. Kursai steigiami pagal Vals- tautinių žmonių jausmus turi ^v. Pranciškaus Seserims 281.22
i - komunistai pradėjo gelbė- tybės švietimo Departmento nu- erzinti kokio tai lenkų avantu- Marianapolio Kolegijai 281.22

___ j______ x_________________ i   _____ j  i i—: Kun. K. Klevinskas.

Pelno

Kun. K. Klevinskas. 
Iždininkas.

PRANAS GUDELIS
sau vienas iš patriotingiausių lietu- protestuokime prieš tą 

dide-'viu šinip knlnniinip .Tis vra T. 'griežčiausiai! j, vių šioje kolonijoje. Jis yra 
Vyčių Centro Vice-Pirmininkas 
ir atsidavęs lietuvybei.

Jurgis Spurgis.

Patrijotas.

DAYTON, OHIO
Ši lietuvių kolonija yra toli 

nuo kitų lietuvių kolonijų, bet 
lietuvybėje, dėka kleb. kun. L.1 
Praspaliaus, p. Pr. Gudelio, p. 
Pr. Ambrozaičio, p. L. Razaus- 
ko ir kitų, yra stiprus.

RUDENINIS BAZARAS
Malonu pažymėti, kad lietuviai 

supranta reikalą remti parapiją. 
Laike parapijos bazaro lijo lie
tus, bet lietuviai gausiai susi
rinkdavo, kad savo centais pa
remti parapiją ir jos kuriamą 
mokyklą. Tai garbė Šv. Kry
žiaus parapijos parapijiečiams.

40 VALANDŲ
Spalių 2, 3 ir 4 dienomis, Šv. 

Kryžiaus par. bažnyčioje įvyks 
40 valandų atlaidai. Girdėjau, 
kad yra pasižadėję atvykti sve
čiai kunigai, būtent, kun. M. Ur
bonavičius, MIC. iš Chicagos, 
kun. J. Šlikas ir kiti. Lietuviai 
pasinaudokime atlaidais.

risto vardas. Delko lenkai visus 
su savo lenkomanija, kaip yla iš 

■maišo, lenda? Delko?... Tad už-'
x „r kuo' Girtuokliavimas, kūniš*

L !griežčiausiai! Ričmondietis. koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro-VISŲ DĖMESIUI

Visi, kas tik galės malonėkite' tą pražudo.

Montelliečiai Ir Iš Apylinkės-Visi Į 
PARAPIJOS NAUJOS SALES 

SHOWER
Spaliu-Oct. 11 d., 7 vai. Vakare

Naujoje Viršutinėje Parapijos Salėje,
Monroe St. ir Samteli Avė

Montello, JMass
A

Atsilankę svečiai nenuobodžiaus. Geras orkestras 
juos linksmins, kol jie pavalgys ir atsigers. Patirta, 
kad monteliečiams labai patinka dainos bendrai visų 
dainuojamos, taigi tos dainos ir tą vakarą jiems teiks 
nemažo pasigerėjimo.

Taigi, visi ruoškitės j SHOWER!
•Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.



Penktadienis, Rugsėjo 23,1938

Rytinių Valstybių Žinios
---------- —----------

Ameriįsos išeivijai
įmenininkas 
cun. Kl. Pa-

vedybinio gyvenimo jubiliejus. 
Jonas Jankus paeina iš Lietu

vos, Šeduvos miestelio. Ameri
kon atvyko 1909 m. Gerokai pra
silavinęs muzikoje, pradėjo dirb
ti bažnytiniuose choruose, kartu 
neapleisdamas ir studijų. Be- 
vargoninkaudamas pas Ameri
kos išeivijai gerai žinomą ir li
teratą, kun. J. Kasakaitį, susipa
žįsta su šio choro choriste Ieva 
Valatkaite. Ievutė, būdama to 
choro papuošalu ir gerai nusi
mananti muzikoje, krenta į akis 
jaunam bei energingam Jonui 

Į Jankui ir jų dviejų susipažini
mas užsibaigė prie altoriaus, ka
me jų mylimas kleb. kun. J. Ka- 

. . ... ~---- ~ amžinais mote-ja. Bažnyčioje laike šv. mišių 
solo giedojo klierikas J. Kočio-j ' J
nas, p. Ona Basevičiūtė ir A. Ta-' Muz. Jankus savo numylėtą 
reila. Laidotuvių direktorium bu sritį neapleidžia, bet dar su di- 
vo p. Karlonas iš New Britain, desne energija, padedant myli- 
kurįo patarnavimu ir tvarka vi- mai Ievutei, tęsia toliau, tobu- 
si gėrėjosi. Į ....

Velionė buvo “Darbininko” ir su rūpestingai ir skoningais kon- 
kitų katalikiškų laikraščių skai- certais, bei kitais scenos dalykė- 
tytoja, o jos šeima LDS nariai.

Visiems pateiškųsiems

HARTFORD, CONN.
A.A. VIKTORIJA PATEC- 

KIENĖ
Rugsėjo 1 d. mirė Viktorija 

Pateckįenė, 78 m. amžiaus po 7 
savaįčių ligos. Labai iškilmingai 
palaidota rugsėjo 5 d. iš Švč. 
Trejybės par. bažnyčios Šv. Be
nedikto kapuose. Amerikoje iš
gyveno 35 Duetus. Paėjo iš Va-, 
balninkų parapijos. Priklausė 
prie Šv. Elzbietos, Šv. Pranciš
kaus, Tretininkų ir Gyvojo Ro
žančiaus draugijų.

Per laidotuves be gėlių sudėta 
daug dvasinių vainikų. Laidotu- 
vėse dalyvavo veik visa pavapi-

dėjr wsti 
plačiai žinomas 1 
ir aukštos kultu 
kalnis. Su juo įr šiandien gerb.
Jubiliatai darbuojasi. Tikrai ta 
darbuotė yra labai pasekminga 
ir visiems naudinga. Jankaus 
vedami bažnytiniai repertuarai 
pasiekė aukščiausį laipsnį, o jų 
koncertai visus žavėti žavi. Tai 
yra vaisiai ilgos ir patvarios 
darbuotės ir abiejų muzikų Jan
kų, o lygiai ir nuopelnai kleb. 
Pakalnio. Kiek teko girdėti ir 
persitikrinti, kad plačiosios lie
tuvių visuomenės didelis tai 
darbuotei prijautimas ir parė
mimas.

Lietuvių-Vaizbos Buto Auxi- 
liary rengia mąakaradinius šo
kius su davonomis, spalių 22 d., 
48 Green St. svetainėje, 8 vąį. 
vakare. Kas bus apsirengęs juo- 
kingiąųęįų įr gražiausiu kostių-
mu gaus dovanas. Kviečia visus pamatę taip skaitlingai susirin- 
dalyvaųti. M

N(WAM,N.L

Tat minint tas svarbias ir ma
lonias jubiliatų sukaktis, tenka 
palinkėti, kad jubiliatai Jankai 
ir toliau savo kilnią ir gražią 
darbuotę tęstų su nenuilstama 
energija ir kuo daugiausiai at
neštų naudos meno srityje mūsiį 
išeivijos tarpe.

Linkime sėkmingos darbuotės 
didžiai gerbiamiems mūsų Jubi- 

lindamas chorą, pasirodydamas liatams. Jonė Žukauskaitė.

Rugsėjo. 12 d. įvyko Ų. Vyčių 
29 kp. susirinkimas. Šiame susi
rinkime dalyvavo įr L. Vyčių 
Centro Pirmininkas, ącįv. Kazys 
Paulauskas iš Kearny, N- J- įr 
pasakė trumpą kalbelę. Taipgi 
kartu su pirmininku buvo atvy
kęs ir p. Vincas Grinevičius, L. 
Vyčių kuopos vice-pirmininkas 
iš Kearny, N. JL

Konstitucijos komisija, kuri 
per kiek Taiko darbavosi, išdavė 
raDorta.

I WATERBURY, CONN.
lįais.

Visiems paTeiškųsiems užuo- Po kelių gyvenimo metų, jau- 
jautą, dalyvavusiems šermenyse noji porelė susilaukia šeimos 
ir laidotuvėse ir kuomi nors pri- laimės, sūnelio Justuko. Jaunoji 
sėdėjusiems nuliūdimo valandoje motinėlė auklėjimui savo myli- 

; mo sūnelio įdeda visą sielą ir e- ■ Šv. Marijos ligoninėje buvo pa- 
nergiją.

Paugterėjusi kiek savo Justu- tė po operacijos buvo gerokai 
ką, p. Jankienė, norėdama la- jau sustiprėjusi. Rugsėjo 13 d. 
biau pralavinti savo puikų bai- p. Jakštas su duktere Valerija 
są, ir kitų meno žinovų paragin- ligonę atlankė, kalbėjosi, 
ta, išvyksta Italijon. Tenai ji j sakė, kad greit grįšianti į na
šavo studijas veda pas garsiau- mus. Tik jiems bešnekant p. Va
šius dainininkus bei muzikus. leriją, paminėjus Marijos vardą,

reiškiame nuoširdžius padėkos 
žodžius.

ALarcijona ir Andriejus 
Pateckiai

Andriejus Pateckas yra LDS 
6 kp. finansų raštininkas ir vie
nas iš pirmųjų narių, nuoširdus 
veikėjas, rėmėjas ir bendradar
bis LDS organizacijos ir laikraš
čio “Darbininko”. Pp. Patec- 
kams, o ; 
me gilią užuojautą jų mylimai^ 
motinėlei mirus. LDS Centras.

MIRĖ JAUNA LIETUVAITĖ

Rugsėjo 13, d. mirė Teresė 
Jąkštaitė, kuriai rugsėjo 9 d. 

I Šv. Mariios lizoninėie buvo ua-
daryta operacija. A. a. Jakštai

ir ji

99Esant Ievutei dar Romoje, at- staiga sušuko: “Širdį man...” ir

raportą. 1
Soft-ball ratelio vadas prane

šė, kad ratelis pirmą kąrtą pra
laimėjo žaidime su Elizabetho 
rątelįu, rūgs. IĮ &, Elizabethe. 
jeigu Jersey City ratelis sumuš 
Elizabetho, tai bus trįjų lygiai 
stiprių ratelių kovą.

Toliau, sporto komisija prane
šė, kad kuopos du rateliai gal 
bus atstovaujami yyrų bowling 
lygoje, įr vienas ratelis merginų 
bowling lygoje. Dabar įvairūs 
rateliai daro pratybas.

Ta proga mes primename įvai
rioms kuopoms įr organizaci
joms, New Yorko ir New Jersey 
apylinkėje, kad mūsų kuopos šo
kiai įvyks šeštadienį, spalių į d., 
Šv. Jurgio draugijos svetainėje, 
180 New York Avė. Gros John- 
ny Mack ir jo Royal Comman- 
ders, s. ' .

kusius savo draugus ir gimines, 
šeimininkės bei rengėjos labai 
sumaniai viską prirengė.

Pavakarieniavus, prasidėjo 
kalbos, kurioms išreiškė sveiki
nimus ir linkėjimus celebran
tams, kad laimingai sulauktų 
auksinio jubiliejaus. Taipgi į- 
teiktos brangios dovanos, kaip 
tai: didelis “Karpetas” ir įvai
rių sidabrinių daiktų.

Domicėlė ir Augustinas yra ge
ri ir darbštūs lietuviai; malo
naus būdo ir vaišingi. Gražiai iš
augino sūnų Pranuką ir dukrelę 
Marcelę, kurie visuomet daly
vauja lietuvių tarpe. P-nia Ba- 
kaitienė daug darbuojasi para
pijos parengimuose ir gausiai 
ąukauja geriems tikslams, šir
dingai sveikinu ir aš jubilieja- 
tųs ir linkiu daug saulėtų dienų 
ir tvirtos sveikatos, kad galėtu
mėte sulaukti auksinio jubilie
jaus.

pp. Augustas ir Domicėlė buvo 
labai nustebinti ir sujaudinti,

klebonas kun. M. Pankus.
Po pietų, lietuvių svetainėje 

geri draugai ir giminės surengė 
pagerbimo puotą jubiliejatams.

SIDABRINIO JUBILIEJAUS 
MINĖJIMO PROGRAMA

ypač Andriejui reiškia-' važiuoja ir p. J. Jankus pagilin- pradėjo mirti. Taip ir užmerkė 
nžunianta in mviimai 'ti savo muzikales žinias. Išbūna akis prie savo tėvo ir sesers. Pa- 

tenai porą metų, pavesdamas vi- šarvota tėvų namuose. Daug 
są laiką studijoms. Tas viskas žmonių dalyvavo šermenyse ir 
atneša daug labai naudos, ir po laidotuvėse.
to grįžta atgal Amerikon. Nepa
prasti muz. Jankaus gabumai 

i greitu laiku Brooklyno kunigų 
giliai įvertinami ir jis vėliau 
tampa vargonininku didžiausios 
Brooklyno parapijos, kurią pra-

Muz. ievos ir Jano Janky 
Jubiliejus

Ievai ir Jonui Jankam, 
Brooklyn. N. Y., 
rugsėjo mėnesyje

gyv. 
šiais metais, 

suėjo 25 m.

&

ghouse

• Before selecting your new radio, by all 
means see the remarkabie, newWestinghouse 
models. H e re are real values . .. evetything 
worthwhile in radios at pnices you can’t 
afford to miss! A demonstratioa will con- 
vince you. Come in ... today!

Palaidota rugsėjo 16 d. iš Šv. 
Juozapo lietuvių par. bažnyčios 
su iškilmingomis trejomis šv. 
mišiomis. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia. A. a. Teresė buvo tik 
19 m. amžiaus. Baigusi Šv. Juo
zapo par. pradinę mokyklą ir 
Šv. Marijos aukštesnę mokyklą 
ir du metu kolegijos.

Liko nuliūdime tėveliai ir se
suo Valerija. Motina iš gailes
čio apalpo bažnyčioje. Lai ilsisi 
ramybėje!

Rugsėjo 19 d. prasidėjo “roller 
skating” parapijos svetainėje. 
Jeigu jaunimas gausiai lankysis, 
tai “roller skating” įvyks pir
madieniais ir antradieniais.

t

Šv. Juozapo par. našlaičiams 
vieša rinkliava gatvėse pavyko, 
nors lietus kiek ir pakenkė. Su
rinkta virš tūkstančio dolerių. 
Labdarybės draugija ir klebo
nas dėkoja visiems ir visoms 
pasidarbavusiems toje dienoje. 
Taipgi dėkoja ir aukotojams.

CONSOLE MODELIS WR-368
Čia yra gražus, puikiai pabaig

tas 10 tūbų Console Radio. Nau
ji automatiški push-button tu
ning. Automatiški volume ir to
no kontrolė! Trijų bangų juos
tos! 27 colių platumo, 4T colio 
aukštumo, 13 *-< colių gilumo.

F
STALO MODELIS VVR-258

Šitas dėmesį atkreipiantis, 
mažas radio turi ta pačia 
garso ypatybę kaip ir didelis 
Console Modelis. Priima nuo
latinius ir policijos “broad- 
casts". Turi 5 tubes.

Only ...$24.95

.t

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. INC.
82 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez; ir Kasininkas 
Telefonas Liberty 2337

MOTERŲ VAKARAS
Spalių 2 d., Moterų Sąjungos 

33-čia kuopa rengia nepaprastą 
šokių vakarą, užvardintą “Ku
gelio Balius”. Taigi visi vietos 
lietuviai turėtų su žingeidumu 
pasistengti dalyvauti sąjungie
čių baliuje, nes, girdėjau, kad 
visi atsilankę bus pavaišinti ska
niu kugeliu, kurį pagamins 
darbščios sąjungietės. Įžanga į 
balių tiktai 25 centai, ir už tą 
pačią įžangos kainą kiekvienas 

Šokių rengimo komisija išdavė! b118 pavaišintas kugeliu.
raportą, kuriame pažymėjo, kad r -

Aušros Vartų par. «(Worcester, Mass.) parapijie
čiai, vadovaujant tos parapijos vikarui, kun. J. Baką- 
nųi, kųn. JĮ- Vasį pagerbti sekmadienį, rugsėjo 25 d. 
rengia turiningą programą. Jubiliejaus minėjimas pra
sidės iškilmingomis šv. mišiomis 11 vai. ryte, asistuo
jant kun. Vasio artimiesiems draugams. Pamokslą sa
ko kun. K. Urbonavičius.

Vakare, parapijos erdvioje svetainėje, 6 valandą 
įvyks šaunus bankietas Jubiliejatą, Kun. K. Vasį pa
gerbti. Bankieto programa susidės iš kalbų, dainų ir 
muzikos.

Bažnyčioje, laike iškilmingų šv. mišių giedos di
džiulis parapijos choras, vadovaujant muz. J. Čižaus
kui, Dubois kompozicijos mišias. Solo giedos art. M. 
Čižauskiepė ir muz. Jonas Čižauskas.

Vakare, svetainėje dainuos choras, muzikai ir ar
tistai Jonas ir Marijona Čižauskai. Visa programa bus 
išpildyta vadovybėje muziko ir kompozitoriaus Jono 
Čižąųsko. Taipgi dalyvaus programoje ir Merginų An
samblis, vadovybėje art. Marijonos Čižauskienės.

Taigi sekmadienį, rugsėjo 25 d., Aušros Vartų pa
rapija pasirodys visame gražume ir visoje pilnumoje 
kun. K. Vasio Jubiliejaus proga. Visą savo darbą ski
ria savo vadui, jubiliejatui kun. K. Vasiui.

- -■ - -į Girdėjau, kad jaunimas žada
pirmieji prisirengimo darbai jau skaitlingai dalyvauti šiame šo- 

o specialiame kuopos ^4 vakare, nes visi mėgsta val- 
susirinkime, kuris įvyks rugsė- 8^ kugelį. Šokiams gros geras 
jo 26 d. praneš daugiau. Ta pro
ga primename L. Vyčių kuopos 
nariams, kad visi ateitumėte 1 
specialų kuopos susirinkimą, 
nes yra daug svarbių reikalų.

' .f.

atlikti,

NE* BRITAIN. CONN.
LIETUVIŲ KALBOS 

PAMOKOS
Mokslo metams prasidėjus, 

prasidėjo pamokos ir vakarinė
se mokyklose. Šįmet lietuviai iš
sirūpino, kad vakarinėse mokyk
lose būtų dėstoma ir lietuvių 
kalba. Taigi lietuviai, norintieji 
išmokti geriau lietuvių kalbą, 
eikite į vidurinę aukštesnę mo
kyklą, prie Chestnut ir Main 
gatvių kampo, ir ten bus nurody
tas kambarys, kur dėstoma lie
tuvių kalba. Gera proga jauni
mui pasimokyti savo tėvų kal
bos, kad nereikėtų vadinti kny
gą “bukas” ir t. t.

j orchestras. Girdėjau, kad žada 
atsilankyti sąjungietės iš apy
linkės kolonijų į šį parengimą. 
Taigi ir mes New Haven’o lietu
viai neužmirškime sąjungiečių 
parengimo, Spalių 2 d., Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje, 
339 GTreene St., pasimatysi. Ar 
tamsta būsi ten? Gargždiškė.

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, rugsėjo 4 d. įvyko 

Šv. Rožančiaus draugijos vaka
rienė. Dalyvavo daug žmonių.

Tą pačią dieną įvyko radio 
choro piknikas, kuris taip pat 
buvo sėkmingas. Kalbėjo iš Lie
tuvos atvykęs majoras Narušis 
ir adv. K. Paulauskas.

Parapijos mokykla atidaryta. 
Šjmet daugiau vaikučių atėjo 
mokytis bendro mokslo, religi
jos ir savo tėvų kalbos.

Į vis privalo aukoti nors mažą au
ką. Širdingai kviečia —

Labdariu Komitetas.

Lietuvių Labdarybės draugija 
gavo leidimą pardavinėti gėles 

į gatvėse rūgs. 24 d. Surinktos 
aukos bus sušelpimui našlaičių 
ir senelių. Lietuviai turėtų iš
naudoti progą, ir rugsėjo 23 d. 
vakare susirinkti į Šv. Kazimie
ro par. svetainę ir pasiimti gė
lių ir dėžutės aukoms. Taigi visi 
į darbą!

Sekanti lietuviai yra valdybo
je ir komisijoje:

Pirm. — Petras Katauskas, 
Vice-Pirm. — Juozas K. Žemai
tis, sekretoriai — Petras Milius,' 

I Vincas Karas; iždininkas — Jo
nas Palabeckis; Anna Bačys, A- 
melija Miliutė, Ona Žurinskienė, 

i Petronėlė Bačinskienė, Jonas 
Degėsis. Pijus Račyla.

: Board Direktoriai: Jonas Rei- 
' nikis, Pranas Juška, Vincas 
Lutkus, Pranas Stakelunas, Jur
gis Palaima, Vadas Delonis, El
zbieta Kupstienė, Ona Lutkienė,. 
.2_ o_____, Delonienė, Ieva

Todėl tą dieną kiekvienas lietu-1 Thompsonienė ir Ona Bruožienė.

Šv. Kazimiero Parapija
METINIS PIKNIKAS

Tėvų Marijonų Rėmėjų sky
rius rengia pikniką, rugsėjo 25 
dieną Maironio parke. Piknikas 
bus su įvairia programa ir mu
zika.

Visas pelnas- Tėvams Marijo
nams. Todėl Worcesterio ir apy
linkės lietuvius kviečiame daly
vauti. Širdingai kviečia —

Komitetas ir Rengėjai.

GĖLIŲ DIENA
Labdarių draugijos metinė 

gėlių diena įvyks rugsėjo 24 die
ną. Gėlės bus parduodamos mie
sto gatvėse, nuo 6 vai. ryto ir tę
sis iki 6 vai. vakaro. Gėlės ir dė-j 
žutės bus išduodamos rugsėjo, 
23 dieną Šv. Kazimiero par. sa-' 
Įėję tuojaus po vakarinių pamal
dų. Todėl, kurie turite laiko, 
prašoma ateiti pasiimti gėlių ir 
dėžutes, o šeštadienio rytą į gat
ves pardavinėti gėles.

Labdarių draugija dirba gražų 
darbą, šelpdama pavargėlius. Į Margareta

LDS. Naujos Anglijos Apskričio
Suvažiavimas

Darbai eina pusėtinai. Bet 
kažkurios dirbtuvės sumažino 
darbą. Vienos mažos dirbtuvės 
darbininkai, susirašę į CIO uni- 

iją, streikuoja. Kitų dirbtuvių 
darbininkai taip pat nori susira
šyti į CIO uniją, bet nesiskubina 
rašytis, nes į tos unijos vadovy
bę yra susibrukę bolševikėliai. 
(Katalikai, darbininkai turėtų 
rašytis į uniją ir bolševikus iš
mesti iš vadovybės. Red.).

■ Šv. Juozapo par. bažnyčioje, 
rugsėjo 25 d. prasidės 40 valan
dų atlaidai.

Spalių 9 d. įvyks Vilniaus už
grobimo minėjimas, parapijos 
svetainėje, prakalbomis ir dai
nomis. Kalbės majoras Narušis. 
Po prakalbų bus šokiai.

Koresp.

Spalių 16 d. įvyks Moterų Są
jungos 43 kuopos koncertas ir 
šokiai Šv. Juozapo par. audito
rijoj. Koncerto programą išpil
dyti atvyksta artistai - daininin
kai Jonas ir Marijona Čižauskai 
iš Worcester, Mass. Be to, bus 
vietinių ir viešnių moterų kalbė
tojų. Bus užkandžių ir įvairy
bių. Komisija smarkiai darbuo- 
jasir kad šis pirmas koncertas ir 
šokiai pavyktų. Pelnas parapi-

DARBAI
Kažkuriose dirbtuvėse 

pagerėjo; dirba po 32 ir 35 va
landas savaitėje. Bet naujų dar
bininkų {tepriima. Tik pašaukė 
kai kuriuos, kurie buvo atleisti. 
Taigi bedarbių dar yra daug. A- 
pie 600 šeimynų neturį ištekliaus 
pragyvenimui, badauja įr skurs
ta. Miesto prieglaudos pilnos. Y- 
ra nemažai ir hettfvių, 'kurie ne
apsirūpino juodai dienai, įr da
bar turi skursti įr vargti. Gaila 
savo tautiečių.

darbai

KATALIKIŠKŲ DRAUGIJŲ 
VAKARAI "

Ketvirtadienių vakarais, šv.

Juozas Garbačiauskas apsive
dė su svetimtaute, rugsėjo 10 d. 
Gaila, kad lietuviai ir dar moky
ti elgiasi kaip kaikurie kuni
gaikščiai.

Šjmet turėjome du išvažiavi
mus laivu parapijos naudai. 
Talkininkaujant kitoms parapi
joms turėjome geras pasekmes. 
Abu išvažiavimu davė apie pus
trečio tūkstančio dolerių pelno. 
Dalyvavo virš 4 tūkstančiai 
žmonių. Tokie išvažiavimai stip
rina lietuvybę, duoda progą su
sipažinti įr pažintis atnaujinti.

Singerio siuvamų mašinų dirb
tuvėje darbai dar labiau susilp
nėjo. Dirba po dvi, tris ir ketu- 

Andriejaus par. svetainėje, 8 dįenas savaitėje. Dehl Mfg. 
žaidimai. atleido daug darbininkų.

Vietinis.
vai., įvyksta “bingo” : 
Laimėjusieji gauna dovanas. 
Patartina visiems dalyvauti, nes J 
pelnas eina parapijos bažnyčios 
išlaikymui. T. M.

NEW HAVEN, CONN.

p. Stasys Rapolas Markevi
čius stato patalpas dėl dviejų 
automobilių. Geriausio pasiseki
mo. B.

PAGERBĖ DOMICĖLĘ IR 
AUGUSTĄ BAKAIČIUS 

Rugsėjo 11 d., paminėjo 25 
metų vedybinio gyvenimo su-j 
kaktuves mūsų kolonijos geri' 
parapijiečiai, Augustinas ir Do
micėlė Bakaičiai, 10:15 valan
dą ryte buvo jų intencijai užp.ra- 
Žytos šv. mišios, kurias atnaša
vo kun. Liutkus. Pamokslą ir 
linkėjimus išreiškė jųbilijatams

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akla

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Main SL,. W«teter, Mass.

LDS. Naujos Anglijos Apskričio Suvažiavimas į- 
vyks Sekmadienį, Spalių 23 d., 1938 m., 1-ma vai. po 
pietų, Lietuvių Katalikų Centro Kambariuose, 80 River 
St., Haverhill, Mass.

Kviečiamos visos LDS Naujos Anglijos kuopos 
prisiųsti savo atstovus, šiame suvažiavime bus aptar
ta svarbūs mūsų organizacijos gerovei veikimo planai. 
Apskričio Valdyba: — Kun. S. Kneižis, Dvasios Vadas; Jonas 
Kumpa, Pirmininkas; Antanas Zavetskas, Vice-Pirmininkas; Ka
zimieras Nadzeika, Iždininkas; Tarnas Versiackas, Raštininkas.

i BROCKERT’S ALE
| PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ
| MIEŽIŲ

I IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

IJei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas is Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernas ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Pąrągavę BĘQ- 
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

60 Ellsworth St 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCĖ 
1410 Cohimbia Rd., 

South Boston



Penktadienis, Rugsėjo 23,1938
ŽINIOS 15 TEVYHgS ~

Kur Palaidotas Pirmasis 
Žuvęs Dėl Nepriklausomy

bės Mūšy Karininkas
Pirmasis kovose dėl mū

sų nepriklausomybės žu
vęs karininkas yra Anta
nas Juozapavičius. Jį nu
kovė bolševikai ant Aly
taus tilto 1919 m. vasario 
13 d., be vadovaujantį 1 
pėstininkų pulkui. Nukau
tas, Antanas Juozapavi
čius buvo priešo apiplėštas 
ir įmestas į tvartą. Jo lai
dojimu pasirūpino tų dienų 
Alytaus miesto tarybos 
pirmininkas Balukevičius. 
Bolševikai buvo prašyti 
leisti žuvusį palaidoti su 
krikščioniškomis apeigo
mis, bet jie prašymo nepa
tenkino, patardami kūną 
išmesti į Nemuną. Vis dėl
to Balukevičius įtikino bol
ševikus, kad žuvusius mė
tyti į upę nėra padoru, ir 
leidimą Juozapavičių pa
laidoti gavo. Šiuo leidimu 
buvo pasinaudota. Laido
tuvės įvyko tylomis, daly
vaujant vos porai žmonių, 
kurie žuvusį atgabeno į A- 
lytaus bažnyčios šventorių 
ir čia jį laikinai užkasė.

Netrukus bolševikai iš A- 
lytaus buvo išvyti. Nustū
męs priešą į vasaros rytus, 
1 pėstinink pulkas ryžosi 
savo pirmąjį žuvusį vada 
palaidoti su priderančia 
pagarba. Karininko Juoza
pavičiaus kūnas buvo tad 
1919 m. balandžio 28 d. iš
kastas, įdėtas į naują kars
ta ir atlydėtas į miesto ka
pines. Čia jis buvo ir palai
dotas, dalyvaujant tūks
tančiams iš plačios apylin
kės susirinkusių žmonių. 
Ant jo kapo kariai pastatė 
ąžuolinį kryžių. Šis men
kas, laikinas paminklėlis 
ant kapo stūkso jo ligi 1922 
m. rugpiūčio 20 d. — ligi 
buvo pastatytas tinkames
nis paminklas.

Šio tinkamesnio pamink
lo statyba rūpinosi 1 pės
tininkų pulko kariai ir A- 
lytaus visuomenė. Iš 7,62 
cm kalibro patrankų tūte
lių buvo pagamintas kry
žius ir įleistas į sudėliotą 
iš patrankos sviedinių pa
grindą. Po to, visas kry
žius pastatytas ant kūgio 
pavydalo akmens. Akmens 
pryšakinėje pusėje buvo 
įtvirtintas rusų sistemos 
sunkaus kulkosvaidžio 
skydas su parašu: “1919 m. 
vasario 14 d. žuvusiam už 
tėvynę 1 pėst. pulko vadui 
karininkui Antanui Juoza
pavičiui. Gediminiečiai”. 
Paminklas išėjo nedidelis, 
bet labai originalus, įspū
dingas, patraukiantis pra
eivio akį. Jis tebestūkso ir 
dabar, kas vasarą paskęs
damas gėlėse, kurių nepa
gaili pasodinti ant pirmo
jo kovose dėl nepriklauso
mybės žuvusio karininko 
kapo Alytaus visuomenė.

Vaikai Sudegino Kaimą
Liepos mėn. pabaigoje 

Papiškių kaime, Eišiškių 
valsč., vieną sekmadienį vi
si žmonės išvažiavo į baž
nyčią, į atlaidus. Vieno ū- 
kininko vaikai tvarte ėmė 
žaisti degtukais ir sukėlei 
gaisrą. Nuo didelės kaitros 
ugnis bematant išsiplėtė į 
gretimus namus ir per po
rą valandų sudegė visas 
kaimas. Grįžę iš bažnyčios 
žmonės rado jau tik peįę- 
nus. Be pastogės liko 22 
šeimos. Daug kieno sudegė 
ir galvijai.

DARBININKAS

Aušros Vartų Parapijos (Worcester, Mass.) Naujosios Bažnyčios Vidus

h- ž •
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Viršuje, iš kairės į dešinę: nauji 
Austin vargonai ir bažnyčios vidaus 
vaizdas.

Viduryje, iš kairės į dešinę: alto
rius, prie sienos kryžius kairėje baž

nyčios pusėje, ir altorius, dedikuo
tas Šv. Teresei.

Apačioje, iš kairės į dešinę: šven
tovė bažnyčios prieangyje, dedikuo
ta Motinai Sopulinga jai, ir dešinėje

Ta proga reikia pastebė- met rugiapiūtė pasisekė 
ti, kad Vilniaus krašte šie- laimingai: jau visi rugius 
met nepaprastai daug gaiš- nukirto ir sausus suvežė 
rų. Daugiausia gaisrų esti po pastoge. Derlius labai 
nuo perkūnijos, kuri šią 
vasarą čia labai aštriai pa
sireiškė. Pav., N. Pagasty 
nuo perkūnijos sudegė net 
26 namai.

Kybartai

kleb. kun. Konstantinas Vasys, ku
ris šiais metais mini savo 50 metų 
amžiaus ir 25 metų kunigystės su
kaktį.

Aušros Vartų par. bažnyčia yra

vienintelė Worcestery, kurios alto
rius yra konsekruotas. (Straipsne
lis apie Jubiliejatą, kun. K. Vasį 

telpa 5 pusi.).

geras.

Alytus
Gerai Dygsta Baravykai 
Palijus paskutiniu laiku

matyti grybautojų. Daug namų savininkams ir 169 
grybų atvežama parduoti į 
didesnių miestelių rinkas.

Palanga
Kiek Naujų Namų Bus 

Pastatyta
Rugsėjo mėnesio gale Pa

langos miesto savivaldybė

negyv. namams pastatyti. 
Dalis namų savininkų na
mus pradės statyti dar 
šiais metais. Kiti statybos 
darbai atidėti ateinančių 
metų pavasariui.

šešto-' plentas ir derlinga tirštai
• W a 1

šeštokai
Dzūkijoje pradėjo gerai ora<jėS išdavinėti naujiems 
baravykai augti, ypač Mer- namams statyti leidimus.:

Plečiasi Miestelis 
šeštokų . miestelis

Po karui susikūrė šešto-' plentas ir derlinga tirštai 
kuvos parapija, ir buvo iš- appryventa anvlinkė duoda 
parduoti sklvnai miesteliui 
plėstis. Palvginti trumpu 
laiku miestelis išsiplėtė. 
Turi savo paštą, vaistinę, 
sveikatos punktą, kuris 
jau veikia nuo liepos 30 d.. 
Žemės Ūkio Draugijos sky
rių, javų supirkinėjimo 
punktą ir tt. Miestelis rado 
didelį gyvumą ir palinkimą 
plėstis, nes randasi toli, ne 
arčiau 17 km nuo kitų mie
stelių, o čia geležinkelis,

sąlygas miesteliui augti.

Su Lenkais Keisis Politiniais 
Kaliniais

Žiniomis iš Varšuvos, pa
sitarimai politinių kalinių 
pasikeitimo reikalu tarp 
Lietuvos ir Lenkijos eina 
sėkmingai. Dar šį rudenį 
bifsią politiniais kaliniais 
pasikeista. Paskutinis toks 
pasikeitimas buvo 1929 m.

yra

Kirsnos upės. Geležinkelio 
stotis jau buvo prieš karą.

kinės, Perlojos ir Varėnos Tokius leidimus ima sude-'derlingoj apylinkėje, 
apylinkėse. Čia kiekvieną! ge miesto gyventojai. Lei-T’ 
a • ___ • Vi "t • • i « •• < ________•

Laimingai Suvežė Rugius
Kybartų apylinkėje šie- dieną miškuose labai daug dimai bus išduoti 116 gyv.




