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Katalikas, kurs neramia 

katalikiikoe spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

-------------------------------------------------- O

v DARBININKAS ------------------------------------------ -f

LDS Narių Ir Visų Geros 
Valios Žmonių Dėmesiui!
Šiurpulinga audra ir pot

vyniai baisiai nuteriojo 
Naująją Angliją. Užmušta 
apie 600 žmonių, daugybė 
sužeista, apie 24,000 šeimy
nų liko be namų. Nuosto
lių padarė apie $500,000. 
000. Daug ir mūsų brolių 
lietuvių nukentėjo. Mūsų' __ _______ ___ ____ __
visų yrą šventa pareiga Detroit, Mich. gavome tik penk

tadienio rytą, nors pašto ants- 
pauda rodo datą rūgs. 21. Taipgi 
suvėlavo ir kitų korespondenci
jos, ypač iš vakarinių valstybių.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) RUGSĖJIS (September) 30 D., 1938 M., Nr. 74.

Gerb. "Darbininko" Bendra- 
* darbių Dėmesiui!
Pereitą savaitę Gerb. Bendra

darbių raštai, taikomi į penkta
dienio “Darbininko” numerį, ne 
visi gauta laiku. Pavyzdžiui, iš

nukentėjusiems pagelbėti 
pinigais, darbu ir geru žo
džiu — užuojauta.

LDS organizacijos nariai; 
turėtų pirmieji stoti į pa-i 
gelbą nuo audros ir potvy-l 
nių nukentėjusiems, nes! 
daugiausia nukentėjo dar-! 
bininkai.

Gen. Franco Karo Jėgos 
Užėmė Svarbias Pozicijas
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Boston Traveler straips- 
nyj “Four Men at Munich”) 
stato klausimą: “Ką demo
kratiškos valstybės darys, 
kada jos nebeturės mažų
jų valstybių atiduoti dikta
toriams?” Straipsnio rašy
tojas sako, kad tą klausi
mą yra atsakęs pats Hitle
ris savo knygoje “Mein 
Kamf”.

Hitleris savo knygoje rei
kalauja, kad visi vokiškai 
kalbanti žmonės būtų su
vienyti. Tai reiškia Hitle
ris turi gauti Klaipėdą iš 
Lietuvos, Aukštąja Silezi
ją ir Lenkijos koridorių iš 
Lenkijos. Hitleris taip pat 
nori valdyti Bulgariją, Ru-j 
muniją, Jugoslaviją ir 
Vengriją.

• v

Kun. V. K. Taškūnas 
Naujoje Vietoje

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, rūgs. 29, 
— Ispanijos nacionalistų 
karo jėgos smarkiai suplie
kė radikalų karo jėgas Eb
ro upės fronte, Rytinėje Is
panijoje. Nacionalistai už
ėmė kelias svarbias pozici
jas. Tai pripažįsta ir Ispa
nijos radikalų valdžia.

Italija Ištraukią Savo Karei
vius Iš Ispanijos

Vėl Prasisklaido Karo Debesys

Chamberlain 
kad Hitleris už-

I

Roma, Italija, rūgs. 29 — 
Čia eina gandai, kad dikta
torius Mussolini, supykęs 
dėl gen. Franco pareiški
mo, kad jis laikysis neu
traliai, kilus Europoje ka
rui, ištraukiąs savo karei
vius iš gen. Franco kariuo- 

■ menės. Sakoma, kad dalis 
kareivių jau kelyje. Bet o- 
ficialių žinių nėra.

Nuremburge (Vokietijoje) naciai triukšmingai kėlė ovacijas savo vadui 
Hitleriui, kada jis pasakęs karingą kalbą pasirodė gatvėse. Bet nacių vado 
Hitlerio karingumas kiek sumažėjo, kada Čekoslovakai atmetė Hitlerio reika
lavimus. Hitleris turėjo pasirinkti vieną iš dviejų: pulti Čekoslovakiją arba atsi
žadėti savo reikalavimų. Jis pasirinko vidurį. Sušaukė keturių didžiųjų valsty
bių atstovų konferenciją Munich’e, Vokietijoje. Anglijos, Prancūzijos ir Itali
jos vyriausybių atstovai priėmė Hitlerio kvietimą. Ketvirtadienį rugsėjo 29 d. 
įvyko konferencija. Kaip ji užsibaigs dar neturime žinių. Bet galima spėti, kad 
karo dar nebus.

Čekai Sutinku Atiduoti Sudetų i
į

Šiomis dienomis Telšių 
Vyskupas padarė kunigų 
pakeitimus. Kun. V. K. 
Taškūnas, buvęs Šv. Jur
gio par. (Norwood, Mass.) 
klebonas, buvę Lieplaukės, 
parapijos XXXX^.UW V £ZCX VO«X XXXX IX , ,

rium, o dabar perkeltas į sugrįžo prie darbų. Jie pri- 
Alsėdžius administrato- klauso prie Amerikos Dar- 
rium. Linkime kun. V. K. bo Federacijos unijos. U- 
Taškūnui geriausios svei- nijos vadai ir įvairios kom- 
katos ir geriausių sėkmių panijos veda pasitarimus.

Sunkvežimių Vairuotojai 
Sugrįžo Prie Darbo

New York, rugsėjo 29, — 
Sunkvežimių vairuotojai, 

administrato- miesto mayoro patarimu
v •

katos ir geriausių sėkmių 
naujoje parapijoje.

Peikingo Universitete 732 
StudentaiAmerikos Kapitalistai Remia 

Radikalus Ispanijoje
Šiomis dienomis Bernard 

Baruch, New Yorko tur
tuolis, pareiškęs, kad jis 
šia vasarą Paryžiuje davęs 
$100.000 parvežimui iš Is
panijos į Ameriką sužeis
tųjų taip vadinamo “Lin- 
colno Brigados” narių. 
Taigi Ispanijos radikalus 
remia ne tik viso pasaulio 
radikalai, ne tik sovietų 
Rusija, bet ir kapitalistai. 
Kapitalistai remia skerdy
nes Ispanijoje, nes jiems iš 
tu skerdynių yra didelis 
pelnas; kapitalistai remia 
komunistus, nes komunis
tai skelbia ir provokuoja 
revoliuciją ir karą pasau- 
lvie. Komunistai ir kapita
listai eina ranka rankon, prašo Hitlerio nekelti Eu- 
Komunistai šliejasi prie 
darbininkų gražiais darbi
ninkiškais obalsiais, bet jų 
tikrasis tikslas sukurstyti 
darbininkus, sukelti įvai
riose šalyse nepasitenkini
mą, revoliuciią ir karą.

Prague, Čekoslovakija,— 
Rūgs. 29 — Užsienių mi
nisteris išsprendė šiandien 
pasiųsti orlaiviu savo ats
tovą į Munich’ą, Vokietiją. 
Taipgi praneša, kad Čeko
slovakija “principe” sutin
ka priimti naują Britų pla
ną užleisti Sudetų kraštą 
Vokietijai, tik su “kaiku- 
riomis rezervacijomis”. 
Kokios tos rezervacijos 
(išimtis) nepasako.

I

Siautė Viesulas Charlestone

Charleston, S. C., rūgs. 
29 — Šiandien čia siautė 
smarkus viesuįįg. Užmuš
ta apie 20 žmonių, ir sužei
sta apie 200. Sunaikino 
daug namų ir kitokių pas
tatų.

KATALIKU PASAULIS
COLUMBUS, O. — Valstybės 

autobusas nuveš ir parveš vai
kučius, einančius j parapijos 
mokyklas.

NEW YORK — Radio Colum
bia Network CBS visą progra
mą pašventė J. E. Kardinolo Ha- 
yes minėjimui.

ATCHISON, Kansas — šv. 
Benedikto kolegijoj šįmet turį 
daugiausiai mokinių. Toji kole
gija gyvuoja virš 80 metų.

BUFFALO — J. E. Vyskupas 
J. Duffy ruošia mokyklą stu
dentams rekolekcijas.

K. P. J.

Valdžia Nupirks Iš Ūkininkų
400 Vagonų Obuolių

Federalė Valdžia pirma
dienį pradės supirkinėti o- 
buolius iš ūkininkų, ku
riuos nukrėtė viesulas rug
sėjo 21 d. Taipgi supirki- 

• nės išverstus ir nulaužtus 
Iš medžius, suteiks atlygini- 

to skaičiaus 277 yra mer- mą paukščių ir tabako au- 
ginos.

Peiking, Kinija, rugsėjo 
29, — Peikingo Katalikų 
universitete Kinijoje šįmet 
užsirašė 732 studentai.

• v

ginto jams.

POPIEŽIUS ŠAUKIA TAUTAS 
į TAIKĄ

__________ ♦-------------------------------------

Vatikanas, rugsėjo 29,— 
Popiežius Pijus XI šian
dieną atsišaukė į visas tau
tas, ypač į Vokietiją, kad 
jos palaikytų pasauly tai
ką. Jo mintys buvo pareik
štos Vatikano laikrašty 
Osservatore Romano. Jis

ropoję karo. “Ar galima, 
kad milijonai žmonių, ku
rie nori ramiai ir taikiai 
gvventi būtų priversti eiti 
ir žudvti vienas kitą?”

Popiežius ragina žmones 
melstis už pasaulinę taiką.

Darbininkų Radio Programa

Čekoslovakijos Gyventojų 
Skaičius

Praha, Čekoslovakija, — 
Rugsėjo 29, — Kada Čeko
slovakijai gręsia sunaikini
mo pavojus, įdomu yra ži
noti, kad joje šiuo metu y- 
ra 14,726,158 gyventojai. 
Tas gyventojų skaičius su
sideda iš sekančių tautų: 
čekų 7,406,000; slavokų 
2,300,000; vokiečių 3,232, 
000; madžarų 692,000; ru- 
tenų 549,000; žydų 186,00; 
lenkų 82,000. Kitų tautų 
gyventojų yra visai mažai.

KOMUNISTAI UŽPUOLĖ JAU
NUOSIUS DARBININKUS .

---------- «-
Bogota, Colombia, rugsė

jo 29, — Jaunieji Krikščio
nys darbininkai, arba kaip 
jie save vadinasi, Žosistai, 
buvo suvažiavę i pirma me
tinį suvažiavimą. Jų buvo 
5,000. Kada jie ėjo miesto 
gatvėmis, tai komunistai 
juos užnuolė ir daugelį su
mušė. Tačiau rytojaus die
noje valdžia atsiuntė poli
ciją apsaugoti jaunuosius 
darbininkus nuo komunis
tų užpuolimų. Valdžia yra 
nekrikščioniška, bet nepri
taria kraštutiniam socia
lizmui.

Komunistai visur vis aiš
kiau ir aiškiau pasirodo, 
kad jie darbininkų reika
lais nesirūpina. Jei tik dar
bininkai jiems nepritaria, 
tai jie juos ne tik pasmer
kia, bet užpuola ir sumuša.

Katalikiškojo Mokslo Kon
gresas Hartforde

Londonas, rugsėjo 29, — 
Anglijos ministeriu pir
mininkas 
pranešė, 
kvietė jį atvažiuoti į Muni- 
chą (Vokietijoje) pasitari
mui apie Sudetų vokiečių- 
Čekoslovakų ginčus. Į tą 
pasitarimą taip pat yra pa
kviesti Mussolini, ir Dala- 
dier, Prancūzijos premie
ras. Keturių Europos vals
tybių vadai suvažiavę tar
sis kaip išvengti karo.

Italijos Mussolini sutiko 
tarpininkauti Čekoslovaki-; 
jai ir Vokietijai. Jis telefo
nu pranešė Hitleriui, kad 
sutinkąs visą daryti, kad 
būtų išvengtas karas, ir 
prašė Hitlerio, kad nesku
bėtų į karą, bet pasitari
mais išspręstų ginčus.

Prancūzijos premieras 
pasiūlė Hitleriui naują bū
dą užbaigti be karo Čeko
slovakijos su Sudetais gin
čus.

Hitleris pareiškė, kad jis 
Čekoslovakijos nekliudy
siąs, ji galės būti nepri
klausoma šalis, bet tik rei
kalaująs prijungti prie Vo
kietijos Sudetų krašta. kur 
gvvena dauguma vokiečių.

Kada Anglija ir Prancū
zija pareiškė, kad jie stos 
Čekoslovakiją ginti, jei 
Hitleris maršuotų su savo 
kariuomene, tai Hitleriui 
ir visiems vokiečiams buvo 
skaudus smūgis. Hitleris 
netikėjo, ir dabar negali į- 
sitikinti, kad Anglija ir 
Prancūzija stotų į karą dėl 
mažos valstybės. Bet kada 
pamatė, kad tos šalys tik
rai yra pasirengusios į ka
rą, Hitleris nusigando, ir 
vėl šaukia tų šalių vadus 
tartis su juo.

Iš viso išrodo, kad šiuo 
metu karas bus išvengtas, 

i Nė viena tauta karo neno
ri. Vokietija žino, kad tai 
būtų saužudvstė. Hitleris 
neturi šansų karą laimėti 
prieš vieningas dideles val
stybes.

Kas karo nori ? Kas kurs-

• v

Streikieriai Sugrįžo 1 
Darbus

šeštadienį, spalių 1 d. įvyks Darbininkų Radio 
Programa iš WCOP stoties, Boston, Mass. Programa 
įvyks 2 vai. po pietų pastoviu laiku (Eastern Standard 
Time) arba Dienos šviesos Taupymo (Daylight Saving 
Time) laiku, kuris pratęstas iki sekmadienio, 1 vai. po 
pietų. Programą išpildys So. Bostono Lietuvių parapi
jos Radio Grupė, muz. Rapolo Juškos vadovybėje. Pra
šome visų pasižymėti, kad programa įvyks geležinkelių 
ir radio laiku (Eastern Standard Time) 2 vai. po pietų,, 
o ne vasaros laiku, kuris pratęstas iki sekmadienio.

Darbininkai Susitarė Su 
Darbdaviais

Detroit, Mich. rugsėjo 29, 
— Po ilgo streiko. McCord 
Radiator kompanijos dar
bininkai susitarė su darb
daviais ir sugrįžo prie dar
bų. Darbininkai savo reika
lavimus išgavo. Keletas 
šimtų darbininkų jau pra
dėjo dirbti.

brikantai - kapitalistai ir 
tarptautiniai finansieriaį 
kurie nuo karo praturtėtų.

Karo taip pat nori visų 
kraštų komunistai, kurk 
nėra ištikimi nei vienai 
tautai, kurie nori, kad ka
ras nuteriotų tautas ir jie 
galėtų užvesti visur komu
nizmą, kaip iau yra padarę 

i Rusijoje. Europos šalyse 
komunistai kursto žmones 
į karą. Amerikos komunis
tai per savo laikraštį “Dai
ly Worker”, rugsėjo 20 d. 
pareiškė, kad ir Ameriki 
negali nuošaliai laikytis, 
bet turi įsimaišyti į Euro
pos reikalus.

Jungtinių Amerikos vals
tybių prezidentas Roose- 
veltas šiomis dienomis du 
svkiu rašė Hitleriui, pra
šydamas, kad jis palaikytų 
taiką Europoje.

Bendras Frontas 
Čekoslovakijoje

Prague, Čekoslovakija,— 
Rūgs. 29 — Paskutinieji 
pasiruošimai karui pada
ryti. Premiero Jan Syrovy 
kabinetas nutarė, kad pats 
premieras Bohemijos pat
rono Šv. Venceslavo šven
tėje kalbėtų per radio į vi
są tautą. Kardinolas Arki
vyskupas Kaspar atsišau
kė į visus katalikus, kad 
melstųsi už taiką.

Autonomistai slovakai 
pareiškė, kad jie esą loja
lūs vyriausybei, ir kilus 
karui gintų Čekoslovakijos 
nepriklausomybę.

Prez. Benes pasiusiąs 
naują notą Lenkijai lenkų 
mažumos klausimu. Tikisi 
su lenkais susitarti.

Kanadiečiai Už Čekoslova
kijąHartford, Conn. rugsėjo

29, — Ketvirtas Jungtinių 
Amerikos valstybių Kata
likiškojo mokslo kongresas 
bus laikomas Hartforde,
Conn. spalių 1—4 d. šių to tautas į karą? Kiekvie- 
metų. Jame yra pasižadė- noje tautoje slaptai veikia- 
ję dalyvauti vyskupai, ku-!ma, kad karą sukelti. Kas 
nigai ir daugybė pasaulio- tai daro? Tai daro karo a- 
nių vadų. 1 municijos, karų ginklų fa-

★

Montreal, Canada, rūgs. 
29 — Čekoslovakijos Gene- 
ralis konsulas Kanadai 
praneša, kad daug kana
diečių, atėję į konsulatą, 
siūlėsi stoti savanoriais į 
Čekoslovakijos tarnybą, 
kilus karui.

★

Boston Edison Kostumerių Dėmesiui
I
1 

I
Newcastle, Ind. rugsėjo 

29,—Du tūkstančiai Chry- 
sler Motor kompanijos 
darbininkų, CIO unijos na
riai, kurie buvo išėję į 
streiką, kada kompanija 
kaikuriems darbininkams 
buvo sumažinus algas, su
grįžo prie darbų. Streikas 
buvo ramus, be jokių riau
šių. Kompanija priėmė 
darbininkų reikalavimus.

Lietuvos liaudininkų-lais- 
vamaniu redaktorius nu
vykęs į Lenkiją gavo iš 
valdžios didelių lengvatų 
kelionei. Ten atlankė len
kus laisvamanius - social
demokratus.

Jei Jūs esate dar be elektros šviesos ar jėgos, mes prašome Jūs 
biskį kantrybės. Mes dirbame taip greitai, kaip galima, kad suteikus 
visiems tinkamą patarnavimą. Rugsėjo 21 d. vėtra išvertė netoli 1000 
stulpų, ir griūdami medžiai sutraukė elektros vielas, sugadindami 
15,000 mylių perduodančių elektrą vielų. Kad greičiau suteikus mūsų 
kostumeriams patarnavimą, yra pašaukti specialistai iš tolimų mies
tų, nekurie net 500 mylių atstumo nuo Bostono. Mes laikysime darbi
ninkus tol, kol elektros aptarnavimas bus atsteiktas.

FRANK D. COMERFORD, PRESIDENT
BOSTON EDISON COMPANY

Boston, Rugsėjo 30,1938.
-iu/niv*
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(VIETINĖS ŽINIOS
MIRĖ SIMONAS 

GLINECKIS

Pagelbėkime Marianapoliui
“■j* , ; ‘ • i- 1 * ■», -

Prąkaukusi baisioji ayęĮrą, Š- m. rūgs, 21 sunai
kino labai daug žmonių ir pridarė šimtus milijonų dole
rių nuostolių. Ši nuožmi gamtos bausmė ištiko labai 
daug ir mūsų tautiečių. Nors yiąį yra sunkiai nukentė
ję, bet namų savininkai daugiausia,

šiurpioji audra baisiai nuostolingai palietė mūsų 
tautos Šventovę, Lietuvių Kolegiją, Marianapolį, 
Thompson’e, Conn. Gražiosios įstaigos rūmų stogai nu
plėšti, ūkio triobėsiai apardyti, kiti visai sugriauti.

Gražusis parkas, kurs pirmiaus taip visus žavėda
vo savo maloniu ošimu ir grožiu, dabar guli sužalotas 
ir paverstas į klaikų raistą... Net galingieji girios ąžuo- ■
lai sulaužyti ir su šaknimis išrauti... Marianapolis jau LAIMĖJIMO komtst.ta__
nebe tas, kuriuo taip maloniai gėrėdavomės, susirinkę 
liepos ketvirtąją, Lietuvių Dienos iškilmių proga. Jis 
dabar skaudžiai liūdnas ir klaikus. į jį bežiūrint galva 
svaigsta, širdis skausta, ir akys temsta nuo nesulaiko
mų ašarų... Mūsų tautos pasigerėjimas ir didi garbė 
šioje šaly, Marianapolis, dabar primena Vyskupo Ba
ranausko apdainuotąjį Anykščių Šilelį, kadaise sunai
kintą ne gamtos, tiktai pačių žmonių reikalams... “tik 
ant lauko pliko, kelios pušelės apykreivės liko”.

Jei jau pašalietį žmogų šiurpioji nelaimė sujaudi-

So. Bostono lietuvių neva 
socialistų laikraštis vis 
daugiau ir daugiau kryps
ta į lenkizmą. Lietuviškus 
žodžius maino į lenkų. Pa- . ... 
vyzdžiui, rašo: “subata, se-'žiaus. Palaidotas Aukštoje Pa- 
reda, panedėlis”, ir daug nemunėje. Paliko dideliame nu- 
kitokių slaviškų žodžių pri- į liūdime dukterį Oną Lietuvoje, 
pina savo žiniose ir straip- kuri savo tėvelį mylėjo ir prižiū- 
sniuose. Nesistebėkime,1 rėjo, o mirus rūpinosi jo palai- 
nes to laikraščio redakcija dojimu. Taipgi paliko sūnų Jo- 
niekada nėra parodžiusi ną Glineckį, So. Bostone, LDS 
palankumo Lietuvai, o tuo organizacijos narį, buvusį Cen- 
pačiu ir lietuviams. Kovo/”'' ~
17 — 19 d.d., kada Lenkija 
įteikė Lietuvai ultimatu
mą, tai to laikraščio redak
torius viename bentlra- 
frontininkų susirinkime 
griežtai priešinosi paga
minti rezoliuciją prieš Len
kiją, bet su dideliu pamėgi
mu pagamino rezoliuciją 
prieš Lietuvos vyriausybę. 
Tame laikraštyje telpa 
daug žinių ir rezoliucijų 
prieš Lietuvą veik kiekvie
name numeryje, bet nema
tysi žinių ir rezoliucijų lekcijas. Spalių 2 d., Rožancava. 
prieš Lenkiją, kurios vy- j Visus pamokslus sakys apie tą 
riausybė taip žiauriai per- šventę kun. J. Stašaitis, S. C. 
sekioja Vilniaus krašto lie- L—, ------ z —— :7
tuvius, uždarė visas lietu- teikia visuotinus atlaidus už tuščiais žodžiais, bet aukomis ir darbu. Draugijos ir 
vių mokyklas ir kultūrines 
įstaigas. - Ką visą tai reiš
kia?

Rugsėjo 2 d., Lietuvoje, mirė 
Simonas Glineckis, 76 m. am-

tro Valdyboje.
LDS Centras reiškia gilią už

uojautą pp. Jonui Glineckiui ir 
jo šeimai, jo mylimam tėveliui 
a. a. Simonui Glineckiui mirus.

ŽINUTĖS
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DAKTARAI

nuo

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. dienų 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dienų 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, 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

Išeg?aminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

:ose (aklose) ‘ akyse sugrąžin 
Šviesą, tinkamu laiku.

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

ADVOKATAI
•

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

%

j Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

366 Broadway/
South Boston, Mass.

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadway,
SO. BOSTpN, MASS. 

Tel. 1761

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Pėr Gothenburgg

Kęlion# prasideda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockhoimo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik švedų vizos keieviams į Lietuvą per Švediją

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentų, arba

KALĖDINES EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 
Itplauks iš Nevv yorko 

DROTTNINGHOLM------------------ Lapkričio 30
GRIPSHOLM------------------------------------- Gruodžio T )

SWF.DISH AMERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET ‘ BOSTON, MASS.

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ

Spalių 1 d., 7:30 vai. vak., Šv.
Petro par. bažnyčioje įvyks Ro
žančiaus mėnesio pamaldų pra- na iki pat sielos gelmių, tai ką gi besakyti apie tos vie- 
džin- tosšeimininkusTėvusMarijonus.Kasgalisuprastidi-

Po Rožančiaus pamaldų Tėvas džiąją širdgėlą Garbingojo Kolegijas Vairininko, Kun.
Juozapas Stašaitis, S. C., pra- Dr j Navicko, kuris jau ir taip širdies ligos kamuoja- 

c® x cuum ico mas V|S^ S|^ ne,aimę turi pergyventu ir pakelti visus
sunkumus.

Brangūs Tautiečiai, pareikškime Lietuvių Kolegi- 
Pe7spalių" mėnesį Bažnyčia jai savo širdingą užuojautą. Vienok tai padarykime ne

U^XXXXCL VXDUVVXUUD CX V. X CL X V*. U. O - ————— — —T—7 — — — —  v   — ------- — - -j — -------- ----------

kiekvieną penkių dalių Rožan- pavieniai asmenys paskubėkime į prakilnų labdarybės 
čiaus atkalbėjimą prie įstatyto darbą... Petingieji ir gerieji vyrai organizuokite didelę 

o_i *—.1 talką. su kirviais ir piūklais važiuokime į Marianapolį,
išvalykime išverstus medžius, grąžinkime jam pirmyk
štį gražumą.

Labai daug galėsime padaryti jei dirbsime sku
biai, bet planingai. Todėl visi vyrai, kurie galėtumėte 
paskirti nors-po dieną-kitą garbingai talkai tuojaus at
siliepkite, rašydami: Very Rev. Dr. J./Navickas, MIC. 
Marianapolis, Thompson, Conn. Praneškite kada, kiek 
ir ar ilgai galėtumėte būti atvykę į talką. Mąrianapoly 
galėtų apsistoti nors ir kelioms dienoms kartu bent po 
15—20 vyrų.

Taigi malonieji tautiečiai, prigelbėkime Mariana- 
poliui nuoširdžiai, praktiškai ir skubiai. Prie šios pa
galbos mus visus ragina Dievo bei artimo meilė ir mū
sų pačių savigarba.

. KUN. JONAS A. VAITIEKŪNAS, 
Lietuvių Kolegijos Rėmėjų Dr-jos Pirmininkas.

Šv. Sakramento arba per mišias, i 
Žinoma, reikia prieiti išpažin
ties ir priimti šv. Komuniją.

Sekmadienį, spalių 9 d. vėlai 
po pietų atvažiuoja iš Maspe- 
th’o, N. Y. kun. Jonas Balkūnas. 
Gerbiamas svečias sakys svar
bią apie Vilnių kalbą, 7 vai. vak., 

į High School auditorijoje. Bus ir 
( daugiau kalbėtojų.

Šioje pat gražioje salėje para
pijos choras stato operetę, spa
lių 26 d.Į i Pirmadienį (spalių 10 d.), 
7:30 vai. vak., Tėvas B. Paulu- 
kas pradės moterims misijas.

Sekmadienį visa bažnytinė vei
kla1 ir Vilniaus Gedulos paminė
jimas įvyks po senovės gražintu 
laiku (Standard Time). rinkimą, pirmadienį, spalių 3 d., 

7:30 vai. vakare, Posto kamba- 
SOUTH BOSTONO DUO- riuose, C Street, So. Bostone. 
NA KOLEGIJOJ PADARĖ Stepono Dariaus Postas kviečia 

po du atstovu iš kiekvienos lie
tuvių draugijos ir kuopos ateiti

Entuziastingas 
Susirinkimas

SENSACIJĄ m.,Pirmadienį, rugsėjo 26, š. 
7:30 vai. vakare, Darbininko 
namo salėje, įvyko DarbininkoRūgs. 25 d., Vyčiai Naujos į tą susirinkimą. Susirinkimo

‘ Anglijos suvažiavime, laikytame tikslas aptarti kaip geriausiai Metinio Baliaus reikalu ^usirįn- 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., pagelbėti lietuviams nuo viešu- ----- T —-------- ------------

: Z------ L.’“ 1------ x —
kitų dalykų trūkumą R. I., ir 

iConn. valstybėse, iš priežasties 
(viesulas ir potvynių sudėjo pi-- 
nigų ir nusiuntė Marianapolio 
kolegijon 80 didelių duonos ke- 

ipalų. Kun. K. Urbonavičius nu
vežė jas rūgs. 26 d. Gerbiamas 

(vežėjas grįžo South Bostonan

So. Boston, žinodami duonos ir los ir potvynių nukentėjusiems. 
Komitetas.

SVETIMTAUČIŲ RADIO 
STOTIS KVIEČIA CHO
RISTUS SU “MIKADO”

Pereitą pirmadienį, muz. R.I
|rugs" 27°d„ ir pasakoja, kad Vy-' Pranešii Šv. Petro par.
čių pasiųsta 'duona ' kolegijoje' choristams, kad gavęs kvieti- 
padarė tikrą sensaciją. Duonos daU sunkios ir gražios ope- 
buvo labai reikalinga. Studentai ret^ “Mikado” transliuoti per 
išsiilgę juodos duonos gaudyte didžiulią Radio stotį, 
gaudė. Ypatingai So. Bostono 
Studentai didžiavosi So. Bosto
no duonos gardumu.

Tėvas Urbonavičius grįžo ryte 
So. Bostonan, todėl, kad Thomp- 
sone dar nepatvarkyta elektra, 
kuria pompuojamas vanduo, ap
šviečiama rūmai, maišoma duo
na, ir tt.

Keliai į Thompsoną jau per
važiuojami.

SUSIRINKIMAS

Stepono Dariaus Postas 
Amerikos Legiono šaukia susi-

317

Choras kol kas nedavė atsaky
mo ar jie priima kvietimą ar ne, 
bet tą padarys už savaitės laiko. 
Transliavimas įvyktų dieną 
prieš vaidinimą (So. Bostono 
High School auditorijoj spalių 
26 d.)

Choristai tikrai dirba su pa
sišventimu, kad šis įvykis būtų 
istorinis. Manoma, kad dar pir
mą kartą toks sunkus kūrinys 
mėginamas išpildyti lietuvių jė
gomis. Tik raginame visus įsi
gyti bilietus iš anksto, kadangi 
visos vietos rezervuotos.

Choristas.

kimas. Į susirinkimą ątvyko visi 
Katalikiškos Spaudos Rėmėjai 
bei Darbininko prieteliai.

Susirinkimą atidarė su įžangi
ne kalba Darbininko Adminis
tratorius p. Antanas Peldžius. 
Paaiškinęs susirinkimo tikslą 
siūlė susirinkusiems išrinkti pre
zidiumą ir Komisijas.

Susirinkimas vienbalsiai 
rinko į Baliaus Prezidiumą ir 
Komisijas sekančius asmenis:—

PREZIDIUMAS —
Pirmininkas — A. F. Kneižys, 

I Vice-Pirm. — V. Savickas, 
n Vice-Pirm. — O. Siaurienė,

Sekretorius — J. Kumpa.

KVIETIMO KOMISIJA —
Felicija Grendelytė,
Antanas Peldžius,
Ona Ivaškienė.

iš-

PROPOGANDOS KOMISIJA — 
Alekas Ivaška,
Pranas Razvadauskas.

i
Room 3 į

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
8 Herlito Angliškai-Lietuvišką žodyną (Dictionary) 
į Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po 
| pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75, Užsakymus 
S siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS 
L 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

SPAUDOS KOMISIJA — 
Stasys Griganavičius, 
Antanas Peldžius, 
Antanas Zavetskas.

PRI4MIM0 KOMISIJA —
J. Puodelienė, 
M. Venčius 
V. L. Palionis, 
p. Smilgienė, 
B. Žilienė, 
F. Grendelytė, 
M. Tuleikytė.

ŠOKIŲ KOMISIJA — 
Inž. Jonas Jasionis, 
St Griganavičius, 
O. Tuleikytė.

BIZNIO KOMISIJA —
H. Plekavičius, 
B. Žilienė, 
p. Rodaitis, 
p. Smilgis.

%

šioje nuotaikoje ir visi pasiža
dėjo padirbėti Baliaus pasiseki
mui. Rap-

E. Marksienė,
V. Savickas,
A. Peldžius,
Valerija Javarauskaitė.

TIKIETŲ KOMISIJA —
A. Peldžius,
V. Valatka,
M. Tuleikytė,
A. Janušonis,
J. Juška,
A. Sanda,
V. Remeika, 

’ A. Zaletskas,
Pr. Tuleikis,
J. Dilis,
p. Gailiūnienė,
p. Grigaliūnas,
K. Neuronis,
A. Pinelis,
V. Kališius,
K. Rusteika,
J. Korsiukas,
J. Siauris,
A. Janušonienė,
P. Juškienė,
B. Cūnienė,
D. Januškevičienė,
A. Gaputis,
P. Bukata,
J. Jeskevičius.
(Komisijoms palikta 

kviestis į talką ir daugiau na-!Webster st., Montello, Mass. 
rių).

Išrinkus prezidiumą ir komisi
jas pirmininkas p. A. F. Knei
žys paaiškino, kad čia pat yra! 
laiškai draugijoms ir buvo pra-: 
šomi visi atstovai pasiimti laiš- į 
kus ir juos draugijose įteikti bei I 
žodžiu paremti ir jas pakviesti 
dalyvauti Darbininko Metiniame givinz the

GRABORIAI

ot 
at

teise ;■

Statement of The Ownership,
Management, Circulation, etc.

Reųtzired by The Act if 
Congress of August 24, 

1912,
Darbininkas published Semi-weekly 
Boston, Mass. for October 1, 1938

Statė of Mass., County of Suffolk.
Before me, a Notary Public in and 

fpr the Statė and county aforesaid, 
personally appeared Anthony Pel- 
džiųs, vvho, having been dūly" swom 
according to law, deposes and says 
that he is the Business Manager of 
the Darbininkas and that the follow- 
ing is, to the best of his knovvledge 
and belief, a true statement of the 
ovvnership, management etc., of the 
aforesaid publication for the date 
shovvn in the above caption, reąuired 
by the Act of August 24, 1912, embo- 
died in section 537, Postai Lavvs and 
Itegulatiohs, printed on the reverse of 
this form, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
ilie publisher, editor, and business 
managers are: Publisher St. Jos. 
Lith. R. C. Ass’n of Labor, 366 Broad
vvay, So. Boston, Mass.: Editor A. 
F. Kneižys, 50 Cottage St. Nonvood, 
Mass.; Business Manager. Anthony 
Peldžius, 366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

2. That the ovvners are: Saint Jos- 
epli’s Lith. R. C. Ass’n of Labor, 
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.

i Rev. J. švagždys, President, 20 
i tVebster St., Montello. Mass.

A. F. Kneižys, Secretary, 50 Cot
tage St., Norwood, Mass.

Anna Siauris, Treasurer, 443 E. 
7th St., So. Boston, Mass.

3. That the known bondholders, 
< Biortgagees, and other security hol-
ders owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bohds, mort- 
g.'igęs or ther securities are: Tautos 
Fondas, 2334 So. Oakiey Avė., Chica
go, III.

4. That the two paragraphs abore,
narnės of the ovvners, 

‘ ‘ i, if
list of 

and securty holders as 
upon the books of the 
also, in cases vvhere the

Baliuje, kuris įvyks spalių 29,! stockhol<!er> an,J security holders, contain not only the list 
7:30 vai. vak. š. m. Eikš Bali-' stockholders and securty holders 
room 'salėje, 8 Magazine St., 
Cambridge, Mass.

Nutarta sušaukti dar vieną 
susirinkimą, gi jeigu būtų reika
las ir daugiau. Palikta prezidiu
mo nuožiūrai.

Susirinkimas baigėsi pakilu-

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Ithe.v appear 
| cornpany būt
siocklioider or security holiler appcnrs 

j upon the books of the cornpany as 
• imatee or in any other fiduciary 
j rclation. the name of the person or 
icorporation for whom such trustee is 
[acting, is given: also that said twe 
paragraphs contain statments embra- 
cing affiant’s full knowledge and 
belief as to the circumstances and 
conditions under vvhich stockhoMors 
and security holders who do not 
api>ear upon the books of the cr.m- 
pany as trustėės, hold stock and se
curities in a cąpicity other than that 
of a bona fide owner: and this 
affiant has no reason to believe that 
any other person, association, or cor- 
poration has any interest direct or 
irnlirect. in the said stock, bonds. or

BUČERYS paieško darbo So. 
Bostone. Turi daug patyrimo 
šiame amate. Vartoja keletą kal
bų. S. V. Amerikos pilietis. Turi o:i»er securities than as so stated by 
automobilį ir vairavimo laisnį. 
Atsišaukite į “Darbininką”, 366 
W. Broadway, So. Bostone.

(16-23-30)

I

i

PAIEŠKAU į restoraną mote
ries virėjos. Darbas pastovus. 
Duodame ir kambarį. Atsišauki
te tuojau: 161 Green St., Jamai- 
ca Plain, Mass. Telefonas Jam. 
4897. (Savininkas yra lietuvis). 

(30-7)

I

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAU3KAS

Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

i

i

I

him.
Anthony Peldžius, Business Manager, 

svrom to and subscribed before me 
this 29th day of September 1938.

Anthony O. Sballna, Justice of the 
Peace.

(Mv commission espires Oct. 22, 
1943.)

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BayView Motor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Suvažiuoja Daug Automo
bilių

I 
|

Suffolk Downs arklių lenkty
nės pritraukia labai daug žmo
nių iš įvairių kraštų. Vieną die
ną pereitą vą^arą East Bostone 
buvo privažiavę net 3800 auto
mobilių iš 36 valstybių.

Per pereitą sezoną kasdien at
važiavo. 1500 automobilių iš kitų 
valstybių. Ne tik iš Jungtinių 
Valstybių privažiavo automobi
liai, bet ir iš Kanados ir iš toli
mos Meksikos svečių buvo pas 
mus.

Suffolk Downs vaidino svar
bią rolę per atostogas. Šita įstai-

į ga sutraukė į Bostoną ir Naują- 
| ją Angliją daug svečių iš įvairių 
. pasaulio kraštų.

Irgi įdomu sužinoti, kad dau- 
giausia automobilių buvo atva- 

■žiavę iš Floridos, tada iš New 
Yorko, Maryland. Deleware. 
Nevv Jersey ir Carolina. Iš Ohio 
ir Kentucky buvo daug atvažiavę 
per vasaros sezoną. Bet iš Rhode 
Island, New Hampshire, Maine 

i ir Connęcticut buvo tiek daug 
I privažiavę, kad neguvo galima 
suskaičiuoti. - Skelb.

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 259C

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

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC

502 East Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi’ir pataisau.

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengčjas 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

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

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

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peteri Boston St. Gange 
ir Gasoline Station 

119 Boston St., 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilras lt trokus.
Peter Pilvine, Ssv.
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Ketvirtadienį, rugsėjo 29 

d., Munich’e, Vokietijoje 
prasidėjo Vokietijos, An
glijos, Prancūzijos ir Itali
jos vyriausybių atstovų 
konferencija Čekoslovaki- 

• jos - Sudetų klausimą iš
spręsti. Konferencija vyk
sta Hitlerio iniciatyva, ka
da jis buvo prispirtas pra
dėti karą. Hitleris pabijo
jo. Pamatė, kad veik visas 
pasaulis kyla prieš Vokie
tiją.

Labai daug paveikė pa
saulį Jo Šventenybės Po
piežiaus Pijaus XI atsišau
kimas ir maldos už taiką, 
ir taipgi prez. Roosevelto 
atsišaukimas į 63 valsty
bes, kad pašalintų karo pa- 

- vojų Europoje.
Hitleris kviečia Angliją, 

Prancūziją ir Italiją į kon
ferenciją. Kvietimas pri
imtas. Prieš išvykstant, 
Mussolini prašė, kad Hit
leris sulaikytų 24 valan-i 
doms mobilizaciją. Hitleris; 
sutiko. Hitleris taipgi suti
ko priimti Chamberlaino 
pasiūlymą padaryti plebis
citą (balsavimą) vokiečių j 
apgyventose vietose Čeko
slovakijoj. vadovybėje an
glų ir italų jėgoms.

>
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Šį Mėnesį Duodame Didelę Nuolaidą Išmainant
i * i

Kun. Paulionis Reiškia 
Užuojautų

• ———
Kun. K. Paulionis, Šv. Jurgio 

lietuvių par. (Brooklyn, N. Y.) i 
klebonas, reiškia visiems nuken- 
tėjusiems nuo potvynių ir aud
ros gilią užuojautą. Jis turi sese
rį (p. Norkienę), gyv. Quincy, 
Mass., kuri rašiusi ką jai teko 
pergyventi, ir kad vos gyva išli
ko.

Chemijos Draugija Klausė 
Vienuolės Paskaitos—

Chicago, III. rugsėjo 29, 
— Amerikos chemijos dr- 
jos nariai savo suvažiavime 
Milwaukee, klausė vienuo-

Bernardas Koraitis

Milwaukee, klausė vienuo- 1^. 
lės Sesers Mary JosettaĮ - 
Butler, R.S.M. moksliškos Į 
paskaitos apie: 
Acid as a Reference Stan
dard in Acidimitry”. Sesuo 

j Mary Josetta vra užbaigus • 
Illinois universitete moks-; 
lūs.

Nauji Bedievių Komunistų 
Įsakymai

Senus Kailinius j 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 MENESĮ. Taigi reikėtų Nau
josios Anglijos lietuvėms ponioms ir panelėms pasinaudoti proga — iš
manyti senus kailinius į naujus ir gausite už juos labai didelę nuolaidą.

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-veliausios mados kailinių ir 
labai žemomis kainomis. Taigi, pasinau
dokite — ateikite į mūsų krautuvę šian
dien!

411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Geležinkelių Darbininkai Nutarė 
Streikuoti

NUSAKĖ KOMUNISTŲ 
PROGRAMĄ

. PADĖKA
f t ■

LDS 1-ma kuopa savo su
sirinkime, kuris įvyko ant- • 
radienį, rūgs. 27 d. vakare, ' 
Šv. Petro par. salėje, 492 E. 
7th St. So. Bostone, nutarė 
padėkoti per spaudą p. B. 
Koraičiui už suteiktą auką 
$5.00, dėl įvykusio trijų 
kuopų pikniko, Romuvos 
parke, Montello, Mass. 
Kuopos sekretorius remda
masis tuo nutarimu šiuomi 
reiškia nuoširdžią padėką 
p. Bernardui Koraičiui už 
suteiktą $5.00 auką.

Jonas Kumpa, 
LDS 1-mos Kp. Sekr...

"Darbininko" Baliaus 
Rėmėjai

“Darbininko” metinio baliaus 
rengimo komisijos dirba su di
deliu pasiaukojimu, kad šis pa
rengimas pavyktų visais žvilgs
niais. Komisija randa pritarimo 
ir rėmėjų. Šiomis dienomis įsira
šė į mūsų parengimo rėmėjus se
kanti :
Kun. Ig. Albavičius, Chicago, III.

j’ .............................................. $1.00 *
Kun. Pr. M. Juras, Lawrence, 

Mass. ................................ $1.00
Kun. Magnus J. Kazėnas, Pitts- 

burgh, Pa. ..................  $1.00
Kun. J. K. Miliauskas, Wilkes- 

Barre, Pa. ....................... $1.00
į Kun. Norbertas Pakalnis, Broo

klyn, N. Y................   $1.00
Kun. A. Sinkevičius, Plymouth, 

Pa. .'.................................... $1.00
; Kun. Petras P. Laumakis, St. 

Clair, Pa................................$1.00
Andrius Zaleckas, So. Boston, 

Mass.................................... $1.00
Baliaus Komisija nuoširdžiai 

dėkoja už suteiktą paramą.

i 
r

i
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New York, rugsėjo 29, — 
Columbia universiteto pro
fesorius, William F. Rus
sell, kuris Rusijos bolševi
kų revoliucijos metu buvo 
Vladivostoke, ir gerai ži- 

I nąs komunizmą pasakė: —

mumas, generalis streikas 
i ar karas, tada paimti val- 
džią į savo rankas. Ir taip 
maža grupė gerai suorga
nizuotų komunistų gali 
paskui valdyti didžias mi
nias.

“Geriausias būdas kovoti 
su komunizmu, tai apšvie- 
ta. Komunistai bijo moks
lo šviesos. Jie žino, kad kur 
tik žmonių protai bus ap
šviesti, kur žmonėms bus

I
1

tai komisijai 30 dienų daly
kus tinkamai sužiūrėti. Gi 
kompanijos ir unijos irgi 
gauna 30 dienų apsvarsty
ti komisijos pareiškimus. 
Per tas 60 dienų darbinin
kams nevalia streikuoti, o 
kompanijoms nevalia dažy
ti jokių permainų. Taigi 
jei prezidentas Rooseveltas 
paskirs tokią \ komisiją 
nrieš spalių 1 diena, tai 
darbininkai negalės išeiti į 
streiką iki gruodžio 1 die
nos. įstatai leidžia prezi
dentui paskirti į komisiją 
asmenis, kurie neturi įdė- 
'' pinigų į geležinkelių ti į darbininkų unijas, kelti 
kompanijas ar kokiu nors klasių kovas, kurstyti dar- 
būdu prisidėję prie darbi- ’ 
ninku unijų. ~v

Chicago, III. rugsėjo 29, 
— Visų Jungtinių Ameri
kos valstybių geležirikelių 
darbininkai nutarė strei
kuoti, jei kompanij s neat
šauks savo nusistatymo 
sumažinti 15 procentu jų 
algas. Geležinkelių kompa
nijos algų sumažinimą nu
tarė pradėti nuo spalių pir
mos dienos. Darbininkai tą 
dieną nutarė paskelbti 
streiką. Tačiau, preziden
tas Rooseveltas yra susi
rūpinęs generaliu streiku 
ir pareiškė, kad jis paskirs 
komisiją ištirti darbininkų 
ir kompanijų ginčus.

Valdžios įstatymas rei
kalauja, kad darbdaviai ir 
darbininkai duotų paskir-

-------, „-o----- Maskva, rugsėjo 29, — 
_ Dabar kyla klausimas, ar Rusijos bedievių sąjunga 
Čekoslovakija sutiks leisti visiems pasaulio komunis- 
plebiscitą? Jeigu ji nesu- tams išsiuntinėjo naujus į- 
tiks, tai beabejo visos di-j sakymus. Jie taip parašy-' 
džiosios valstybės nuo jos į ti: ’ “Kiekvienas bedievis 
nusisuks. Vėl susidarys į pašauktas į karą privalo 
karo pavojus. Bet ar kiltų i neprileisti kunigo. Nedaly-i 
karas, tai kitas klausimas .1 vaukite surengtose karei-' 

viams pamaldose. Daboki
te, kad kareiviai nepatektų 
po Bažnvčios įtaka. Nepri
imkite jokių dovanų nuo 
bažnytinių organizaciių ar 
draugijų. Nenešiokite jo
kiu religinių daiktų ir ne
priimkite maldaknygių. 
Pasilikite bedieviais visa 
savo amžių. Kovokite prieš 
tuos, kurie karo metu trau
ktų kareivius ir kitus žmo
nes prie tikybinių pamal
dų. Pasmerkite tuos, kurie 
dėl tikybinių sumetimų, at
sisako eiti į kara. Atsimin
kite. kad kunigas yra ko
munistinės revoliucijos ir 
komunistinės valstybės iš
davikas. Jūsų tikslas vra 
sukelti nasaulinęr revoliu- ~_ ___  „_________
ciia ir išplatinti bedievy- nyčios Ispanijoje. Per du 
be.” metu komunistai dėio vi-

Komunistų vadai sako: sas pastangas,
“Mes duodame religijos kinti Krikščionybę, 
laisvę”. Bet tikrenybėje ne 
tik neduoda laisvės, bet 
Griežtai persekio ja ir drau
džia. Ar reikia didesnio 
veidmainiavimo!

Jeigu didžiosios valstybės 
pamatytų, kad karas Vo
kietijos su Čekoslovakija 
gali jtraukti ir kitas vals
tybes, tai greičiausia, kad 
Vokietija nerizikuotų.

TECHNY, UI. — Šv. žodžio 
Tėvams Šv. Tėvas pavedė Afri
koje plačią misijų dirvą.

Sužeidė Tysliavą

Chicagos lietuvių spauda 
praneša, kad j Chicagą at
vykęs Juozas Tysliava, bu
vęs tautininkų - laisvama
nių redaktorius Brooklyne. 
patiko nelaimę. Šokdamas 
iš einančio gatvėkario su
žeidė koją, bet nepavojin
gai.

"Sandara"
“— O ką ištikro reiškia 

žodis “tautininkai”? — Et, 
žioplas esi, ir tiek!...”

v •
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KOMUNISTAMS NEPASISEKE 
SUNAIKINTI BAŽNYČIOS 

ISPANIJOJE
Nevv York, rugsėjo 29, — 

Vyskupas John M. Gan- 
non. šiomis dienomis su
grįžęs iš Ispanijos, pasakė:! 
“Komunistams nepasisekė 
sunaikinti Kataliku Baž-

kad išnai-
• bet 

veltui. Persekiojimas ti
kinčiųjų ir deginimas baž- 
nvčiu dar labiau sutvirtino 
Katalikų tikėjimą”. Už
klaustas laikraštininkų a- 
Die kunigu turtus Ispanijo
je. vyskunas atsakė: “An
glijoje protestantu vysku- 
Dai gauna i metus nuo

VALGOMOJŲ 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 bilą kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą $15,000 iki $45,000. ISDani- 
matėte “Darbininke”. - _

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HZLL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

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

Vilniaus Ir Švenčionių "Ry 
tas" Nebeturi Nė Vienos 

Mokyklos

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Profesionalal, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbki tės “Darbininke".

Draugijų Valdybų Adresai
-LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS »VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Ra3t. — Ona Ivažkienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fln. Rait. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St, Rosllndale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

antra utaralnką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

“Leninas taip komunizmą i 
suorganizavo, kad mažas 
skaičius žmonių gali val
dyti didžias minias. Mes 
tai vadiname proletarijato 
diktatūra. Proletarai išren
ka diktatorių, paskui jis išaiškinta darbininkų klau- 
jiems diktuoja.

“Komunistų programa y- 
ra kalbėti apie taiką, apie 
žmonių lygybę, ypač apie 
darbininkų vargus, įsiverž-!

• v

j simai, ten jie neturės pasi
sekimo”.

bininkus į streikus, sukelti 
juose nepasitenkinimą, o 
kada šalyje susidaro nera-

CAMBRIDGE, MASS parapijos mokyklos vaikučius ir 
visus parapijos veikėjus.

Baliuje bus visokių valgių, gė
rimų, užkandžių ir skaniausių 
žemaitiškų kopūstų.

BALIUS
Metinis parapijos balius įvyks

spalių 12, Eikš Ballroom erd- Šiame baliuje taipgi bus daug 
ivioje, gražioje, patogioje, visų garbingų svečių. Taigi kurie a- 
i mėgiamoje salėje, 8 Magazine teis į mūsų balių, tie džiaugsis,

meno paroda. Paroda bū- Centrai Sąuare, Cambridge. o kurie ne, tie gailėsis. Įžanga 
Sianti labai turininga ir į- ! Baliuje visus linksmins darnus labai maža tik 45c. Rengėjai.

Tsb $tevens Orchestras.

Pastovesnis Pragyvenimo 
Minimumas

Kaunas — Šiais metais,

. Lai nė 
, vienas tame vakare nelieka na-j 

mie. Geriausiai ir gražiausiai iš 
jaunųjų porelė pašokus kontes-' 
tinį tanciuką, gaus puikią si-J 
dabro taurę. Taipgi ir 
niųjų — viena porelė 
mikliausiai išpildžiusį

iš senes-

Spalių 9, Vilniaus Gedulo 
Diena

Cambridge lietuviai kaip kas- 
gaus už met, taip ir šįmet spalių 9 iškil- 

polkos mingai minės. LRKF 16 skyrius_ . . . . J.\J OZLJTAALLO

lyginant SU ankstyvesniai- ^tanciuką gražią taurę. Seni ir daro pastangas suruošti atitin- 
siais, kaip skaičiuojama, i jauni miklinkit savo kojales. Pa- karną programą. Beabejo daly- 
yra pastovesnis Lietuvoje sikalkite gerus puspadžius, pri- vaus didysis parapijos choras su 

gražia dainų programa. Kalbėto
jais užprašyti tik iš Lietuvos 

___ ____ o __L, _ . ____ : J. Bal- 
Šven-' skaičiuojamas apie 60 Ii-'te prie šio metinio parapijos ba- kūnas, K. Vasys ir p. A. Mileris

Vilniaus lietuvių laikraš
tis “Aidas” rašo, kad per- Į pragyvenimo minimumas.! sišriubuokite gerai “heel’sus”, 
nai šiuo laiku Švenčionių Vienam suaugusiam asme- kad ne nupultų bešokant, žo- 

klas šiose vietose: i 
cionyse, Taujėnuose, Ku- dviejų asmenų šeimai 1 advokatas is Worcester, Mass.
kiškėje, Ivenėnuose, Auči- -e -įqq jr penkių as-l Turėdami laimės numerius Apvaikščiojimas įvyks mokyk-
noje ir kitur. Pereitų mok-, nniP 150 litu ^aus Pinigų $5 00’ $3 00’ $2 00’ los svetainėje 3 vai. po pietų,
slo metų bėgyie, kaip žinia, -D__ $1-00- Tikietėlių galite gauti pas spalių 9. Rengėjai.
Švenčionių “Rvtas” buvo. Bran^iausias Pragy^en1-!----------------- ------Z---------- .
uždažytas ir valdžios pas- 
kiz-tas kuratorius pradėjo 
eiti valdybos pareigas. Pe
reitais metais Vilniaus A- 

i ™rgardos Mokvklu Kurato-

iaizLiao- jAu iuivuuTvjv, siK.aiK.iLe gerus pus

kad per-. pragyvenimo minimumas.! sišriubuokite gerai 
v ’ -vy. • - - -

V LUliaiU O U.CL U.g U010.111 AAUįJLLLUl* UVDVnailV. UZ.pi dOJ 11 13

Rytas” dar turėjo moky-'niui jis maždaug visą laiką džiu, iš anksto gerai prisiruoški- grįžę gerbiami kunigai:

I

i mas (pagal tuos pačius ^®®©®<3©®®©©©©©@©@©®«s©®©©©©©©©©®@©©©®©©©s©©©©®®®®®®| 
duomenis) yra Klaipėdos !! 
krašte (Šilutėje, Pagėgiuo- < į 
se ir Klaipėdoje) ir Kaune,'; ; 
o pigiausias Zarasuose. Kai ; ’ 
pirmose vietose vienam I' 
suaugusiam asmeniui pra- !! 
gyvenimo minimumas | 
skaičiuojamas apie 90 litų, j;
Zarasuose 58—59 litus. ! I

CREMO ALE.TOS vyskunai pnes karą pareikalav0 iš mokvk. 
f Tmetus.ir lų savininko išpildyti kai 

. - . . _• .“““^.kuriuos reikalavimus, de-
darnus jam 1932 metų įsta
tymo. Ar “Ryto” kurato- 

i rius stengėsi patenkinti 
j švietimo valdžios nurody
mus — nežinome. Tiek tik 
žinome, kad švietimo val
džia visoms lietuviškoms 
“Ryto” mokykloms Šven
čionių apskrity pranešė, 
kad jos nuo kitų mokslo 
metų pradžios negalėsian- 

Seattle, Wash. rugsėjo 29 čįos veikti, nes jos reikala- 
— Dvi masonų kuonos Pmai neį?v? Da‘
kvietė Seattle vyskupą Ge- bar Švenčionių Rytui” ne- 
raldą Shaughnessy ateiti į }^° iau vienos mokyk-

, vadinasi, šiuo 
metu abudu “Rvtai” paliko 
visai be mokyklų.

“Kultūros” Draugija, 
kaip teko sužinoti, kol kas 
turi dvi pradžios mokyk
las: Vilniuje ir Pašaminės 
kaime.

gaudavo $2.500 į metus ir 
kunigai $150.
vvskuDai ir kunigai p-vve- 
na labai neturtingai. Važi
nėdamas no Isnanija aš ne- 
galėiau surasti vieno kuni
go. kuris turėtų automobi
lių”.

Masonai Kvietė Vyskupą 
Kalbėti Apie Komunizmą

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

SV. JONO EV. BL. PA4ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fln. Raėt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldienj kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

iu susirinkimus ir pasaky-^0?’ neturi 
ti prakalbas apie komuniz-l_^yĄasv; _ '~
mo pavojus Jungtinėse A- 
merikos valstybėse. Bet 
kadangi tuo metu Vysku
pas buvo išvažiavęs į a. a. 
Kardinolo Hayes laidotu
ves, tai masonams prakal
bas apie komunizmą pasa
kė, Šv. Eduardo seminari- 
ios rektorius, kun. Thomas 
C. Mulligan, SS.

— Gruodžio 8 dieną Kau
ne atidaroma bažnytinio

Kaunas — Lietuvos dele
gacijoje XIX Tautų Sąjun
gos sesijai dalyvavo: užsie
nių reikalų ministras S. 
Loziraitis; Lietuvos nepa
prastas pasiuntinys ir įga
liotas ministras Paryžiuje 
P. Klimas; Lietuvos nepa
prastas pasiuntinys ir įga
liotas ministras Varšuvo
je K. Škirpa, kuris yra nuo
latinis Lietuvos delegatas 
prie Tautų Sąjungos; dele
gatė pavaduotoja S. Čiur
lionienė; delegatas pava
duotojas A. Gerutis, nuola
tinės delegacijos prie Tau
tų Sąjungos sekretorius; 
ir delegatas ’ pavaduotojas 
S. Daukša, užsienių reika
lų ministro asmens sekre
torius.

i

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

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

Publishęd every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memonial Dav, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving ana Christmas 
--------by---------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

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

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for 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

Popiežiaus Raštas Apie 
Sv. Rožančių

• • >

KALBA, PASAKYTA PER RADIO '

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________  $4.0C
Viteną. kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ____________ $5.06
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
I

366 VVest Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Pernai, rugsėjo 29 dieną, 
Šventasis Tėvas, Popiežius 
Pijus XI paskelbė naują 
encikliką apie Švenčiausios 
Marijos Rožąnčįų. Verti
mas tilpo “Darbininke”, 
tačįaų vėl prąvąptų bent 
svarbiausias tos enciklikos 
mintis atpasakoti.

Jo Šventenybė Popiežius 
sako, kad atsižvelgiant į 
šių ląįkų baisius krikščio
nybės ir viso kultūrai pa-

vojus, nėra jokios kitos ti
kros priemonės išsigelbėti, 
kaip tik sugrįžti prie Kris
taus, prie Jo švenčiausių 
nurodymų. Jėzus tik vie
nas teturi” amžinojo gyve
nimo žodžius”. Ir privačia
me žmonių gyvenime ir vi
suomenės reikaluose be Jo 
pagalbos negalima surasti 
nei nuo pavojų apsaugos 
nei kūrybiniam darbui tik
ro pagrindo.

v •

WHAT, PHILADĘLPHIJOJ, 
1938 m. Rugsėjo 14 d.

(Ponios Antanaitienės programoje) ,

Tarsi viesulo palaužtas ąžuolas, pasimirė visiems 
žinomas misijonierius, žymus literatas ir gabus poetas,

- kun. Aleksandras Būblys, MIC. Rodės, kad toks stiprus 
vyras dar ilgai pagyvęs, tačiau negailestinga mirtis 
išrovė jį įš mūsų tarpo, ir visi, kurie naudojosi jo pa
mokinimais spaudoje ir pamoksluose, dabar meldžiasi 
už jo amžiną atsilsį.

Kun. Al. Būblys kadaise buvo garsios Joniškio pa
rapijos klebonas. Jis valdė apie 15,000 žmonių ir turėjo 
3 ar 4 pagelbininkus vikarus, vadinasi, ji parapiją bu
vo viena iš didžiausių Lietuvoje. Tačiau karo metu Jo
niškis daug nukentėjo. Vokiečių okupacija iščiulpė pa
rapijiečių, mantą ir patį kleboną nekartą pastatė į 
smarkų pavojų, taip kad jam dažnai grėsdavo ištrėmi
mas į Vokietiją. Bolševikai dar žiauriau su juo pasiel
gė ir vos-vos nesušaudė. Pergyvenęs tiek pavojų ir su
krėtimų, dėl daugelio dalykų skaudžiai nusivylęs, kun. 
Al. Būblys pasiryžo visiškai nusikratyti šio pasaulio 
dalykais ir likviduoti visas žemiškas sąskaitas. Geriau-! 
šia tam priemonė — įstoti į vienuolyną. Kaip tįk tuo 
laiku jis susipažino su Vyskupu Petru Būčių, kurs ir 
prikalbino jį įstoti į Tėvų Marijonų vienuolįją. Kun. 
Būblys taip ir padarė. Jis buvo atsiųstas į Ameriką mi
si jonierautų. Virš 10 metų čia gyvendamas, jis aplankė 
su misijomis beveik visas Amerikos lietuvių kolonijas, 
visur uoliai skelbdamas Dievo žodį. Tuo būdu jis turė
jo progos pažinti amerikiečių gyvenimą ir pats buvo 
plačiai žinomas. Jo pasiryžimas palikti vienuolių po 
ilgo klebonavimo Lietuvoj, padarė labai didį įspūdį į 
mūsų visuomenę. Atsižadėjimas nuosavybės ir savo va
lios senyvam pusamžyje — tai toks heroiškas poelgis 
su kuriuo šiais laikais labai, labai retai tenka susidur
ti. Kun. Būblys čia, davė didvyriško atsižadėjimo pa-- :iT • vyzdį.

Mažai kas težino apie kun. Būblio nuopelnus kaipo 
rašytojo. Laikraščiuose, tiesa, dažnai susidurdavome 
su jo straipsniais, bet tai buvo tik maža dalelė jo litera- 

. tinęs darbuotės. Jis yra parašęs daug storų knygų — 
vertimų ir originalių, kurios spaudoje dar nėra pasiro- 
dę, lėšų, mat, trūkdavo joms išleisti. Velionis buvo la
bai darbštus žmogus. Laisvą nuo misijų laiką jis pa- 

į švęsdavo literatūrai. Yra išvertęs iš vokiečių kalbos 
didžiulę Bažnyčios istoriją (virš 1000 puslapių), para- 

' šęs keletą originalių dvasinio turinio knygų, vieną gy
vą įdomią apysaką iš žmonių gyvenimo, daugelį straip
snių ir eilėraščių, kuriuos kukliai pasirašydavo “Snau- 
dalis”. Iš viso, to darbštaus, pasišventusio dįdvyrio- 
vienuolio gyvenimo ir gausinga jo darbuotė sudaro 

.. daug medžiagos istorikui. Kaip gaila, kad jis persisky
rė su šiuo pasauliu, nesusilaukęs pamatyti savo raštų 
spaudoje. Bet tuščios garbės jis neieškojo. Vienintelė 
jo užmokestis — Dįevo garbė ir dvasinė mūsų išeivijos 
nauda. Lai gerasis Dievulis dangum jam atlygina. K.

v •

Šiurpulinga Nelaimė

Galingą® Marijos Užtarimas
Tik su Dievo pagalba per prikišamai yra tai palįudi- 

Švenčiausios Panelės Marį- jusi, pavyzdžiui, antai Ma- 
jos užtarimą pavojingais hometonų užpuolimo lai- 
laikais buvo surasta kebas' . . , 
į geresnę ateitį. Istorija pa-',kais ir ^0V0Je su Albigen- 
kankamai nekartą pirštu I sais.

Šių Dienų Klaidos
Ir šiais laikais yra daug,valstybę, nepaisydami 

priemonių vertingumo sie
kia jos garbės ir atnaujina 
stabmeldžių klaidingas pa
žiūras į privatų ir viešą gy
venimą. Pagaliau visur 
skverbiasi klastingos sek
tos, — masonų įtaka, — 
griaunanti tikėjimą žmo
nių sielose, niekinanti Die
vo ir žmonių teises, vylin
gais būdais sąmyšius ke
lianti tautų gyvenime.

didelių pąvojų. Paugybė 
priešų ir daugelio tikin
čiųjų tikėjimas yrą labai 
susilpnėjęs. Trys ypač įžū
lios pajėgos šiandien sten
giasi griauti pačius žmonių 
gyvenimo ir sugyvenimo 
pagrindus ir mindžioti Die
vo ir žmonių teises. Pįrpiu- 

į čiausia bedieviško komu
nizmo šalininkai. Paskui, 
tie, kurie begalo aukština

Mūsų Viltis

i

Bet nereikia nusiminti. 
“Dievas yra žmonių ir tau
tų Gydytojas”; tad Dievas 
neapleis savo krauju at
pirktų žmonių, neapleis sa
vo Bažnyčios. Tik mes tu
rime neatsitolinti nuo Die-

I

vo. Mes turime melstis, 
šaukdamiesi pagalbos pas 
Švenčiausią Mariją. Šv. 
Bernardas sako, kad Die
vas nori mus savo globoje 
turėti per Marijos užtari
mą.

Rožančiaus Sudėjimas
Iš visų maldų, kurįoipis 

kreipiamės į Dievą per 
Švenčiausios Marijos užta
rimą ypatingai svarbią vie
tą užima Rožančius. Ro
žančius teisingai yra vadi
nama “Evangelijos ir krik
ščioniškojo gyvenimo” 
maldaknygę. Maldoje “Tė
ve Mūsų” mes reiškiame 
Dievuį garbę ir meldžiame, 
kas reikalinga mūsų sielai 
ir kūnui; toji malda paties 
Kristaus nurodyta. “Svei? 
ka Mąrija” maldoje arkam- 
gelo Gabrieliaus ir šv. Elz
bietos žodžiais garbiname 
Švenčiausia Panelę ir mal
daujame jos užtarimo, be
kalbant Rožančių prisime
name džiaugsmus fr skaus
mus iš Vįęšpaties Jėzaus

Esam papratę melstis, kad Dievulis apsaugotų 
nuo žemės drebėjimo, bado, maro, ugnies ir karo. Apie 
potvynį lyg ir pamirštame, bet užpernai jis pats apie . ..
save taip baisingai prisiminė, kad turi pilną teisę būtįi!r. gyveninio ir to-
priskaitytas prie pirmosios rūšies tragedijų. Tačiau būdų susidaro. mūsų 
dabar pasireiškė dar viena šiurpulinga nelaimė — vie- slel°^ Dįeyųį pątįnfcąina 
sulas. Su viesulais mes tik tiek buyome susipažinę, kad nuo^ika; me§ nųsįteikia- 
tai labai smarkus sūkuringas vėjas, draskąs stogus, me daryti pažangą knkš- 
blaškąs medžius, naikinąs javus ir mantą, griaunąs 
tvoras ir senas pašiūres. Bet dabar ištikęs mus pasta- 
rasai viesulas - uraganas įrodė, kad jis nėkiek nema
žesnis ir už žemės drebėjimą, o gal dar didesnis, nes a- 
pima daug didesnius žemės plotus. Matydami Išrautus 
iš žemės medžius, ne tik pušis bei egles, bet ir galingus 
ąžuolus, sugriautus ar nukeltus nuo pamatų namus, 
nuneštas į jūrą bakūžes; sužinoję, kad žuvusių žmonių 
skaičius viršyje tūkstantį, o likusių be pastogės šeimy
nų ar tik nebus per 24,000, ir sunaikinto turto nuosto
liai siekia keletą šimtų milijonų dolerių, mes Jriek tiks
liau vaizduojamės, kokios milžiniškos Žalos pridirbo ta 
šiurpulinga nelaimė.

Kas aršiausia, uragano padarytoji žala šiuomi ne- 
: užsibaigia. Su juo rišasi potvyniai, gaisrai, nutrauki

mas susisiekimo, nes vieškeliai užversti medžiais ir 
geležinkelių bėgiai nuplukdyti. Viesulas sudraskė elek
tros vielas ir tuomi atėmė šviesą miestams ir mieste
liams ir pajėgą dirbtuvėms ir visokiems gamybos įtai
sams, sustabdė telegrafus, telefonus ir radio — žodžiu, 
tai tarsi baisingas generalinis gamtos streikas. Dėl to
kio milžiniško visose gyvenimo srityse sutrukdymo su-

čioniško gyvenimo kelyje, 
stiprėti įvairiose dorybėse.

Rožančiaus malda su
prantama visiems; ir mo
kytiems ir nemokytiems. 
Pasitaikantieji čia žodžiai 
ir minčių kartojimai stip
rina, užgrūdina mūsų pa
žangos nusiteikimą prie 
maldos ir Dievo meilės. Tie 
kartojimai duoda tai nau
ja, kad vis sužadinami nau
ji ir nauji kilnūs, Dievui 
patinkami mūsų sielos vir
pėjimai, vis nauji kas kart 
galingesni, tyresni Dievo 
meilės aktai.

Rožančiaus maldoje ieš
kojo ypatingos pagalbos 
daug šventųjų, daug mo
kytų žmonių, daug visuo
menės ir valstybės gyveni
me pasižymėjusių darbuo
tojų. Visokįos padėties 
žmonėms toji malda yra 
naudinga.

Paraginimas Kalbėti Rožančių
Tai turime atsiminti y- 

pač šiais metais šį Spalių 
mėnesį, kai taip smarkau
ja Krįkščionybės priešai ir 
tiek gręsia tautoms pavo-

jų, bažnyčios laisvei ir Die
vo ir žmonių teisėms.

Prašykime uoliai per 
Švenčiausios Marijos užta
rimą, kad priešai darytų --------u—:-----------------

sįdąro maisto trukumas, kas ypač sunkiai atjaučiama 
turint tjek benamių šeimų maitytį.

Tačiau įr kątastrofipgiausja nelaimė visų žmonių 
vis dėlto nepaliečia. Paųg yra nuskrįausįų, bet vis dau
giau nepųkeptėjusių. Taigi kas išliko sveikas ir nepa
liestas, tam yra šyenta krįkščįpplška pareiga ištiesti 
broliškos pagalbos ranką. Nelaimėje visį glaudžiau su
tampame, visi lyg arčiau kits kitp gyvename, kits kito 
vargus atjaučiame. Taigi ląi neužsidaro akys į nuken
tėjusių nelaimę, nes nenukentėjusių nieks neapdrau- 
džia, kad ir su jąis kas pąnašaus neatsitiktų. Nelaimių 
yra daug ir įvairių. Nežinoma, iš kurios pusės jos gali 
užklupti. _______ _ • .

Philadelphia, Pa. — Prof. 
Alfredas Senn, didis moks
lo vyras, pakviestas moky
tojauti į University of 
Pennsylvania, Philadelphia, 
Pą. Mes lietuviai džiaugia
mės sulaukę taip garbingo 
ir didelio mokslininko savo 
tarpe.

Prof. Senn yra šveįcarie- 
tis; su lietuviais susipažino 
Friburgo Universitete,
Šveicarijoj. Jis taip pamy-| 
Įėjo lietuvius ir lietuvių 
kalbą, kad po Didžiojo Pa
saulinio karo, Lietuvai at
gimstant, apleidžia savo 
gimtinę šalį ir atvyksta į 
Lietuvą dirbti mokslo sri
tyje. Per 9 metus profeso
riavo Lietuvos Universite
te. Prof. Senn, gyvendamas 
Lietuvoje, vedė lietuvaitę: 
katalikę.

Glaudūs santykiai su lie
tuviais pasilieka jo širdyje, 
amžinai.

Atvykęs į Philadelphia, t 
tuojau surado laiko ir ap
lankė lietuvių katalikų švie
timo įstaigas, būtent, para
pijines mokyklas ir Seserų 
Kazimieriečių akademiją. 
Jis gėrėjosi ir džiaugėsi, 
kad mes išlaikome lietuviš
kas mokyklas ir savo kal
bą.

Man buvo malonu su pro
fesorių Senn susipažinti ir 
Jo asmenyje rasti nuošir
dų, gilų tikėjime ir tėvynės 
meilėje, sau artimą draugą. 
Jo aiški, graži ir taisyklin
ga lietuvių kalba žavėti ža- 
vėja kiekvieną klausytoją.

Šiomis dienomis prof. 
Senn man pridavė savo pa
rašytą kalbą per radio, ku
rią žemiau paduodu. Prof. 
A. Senn kalboje pareikštos 
mintys tinka ir mums Phi- 
ladelphiečiai.

Prieš 50 metų čia mažai 
buvo lietuvių. Mūsų kalba 
buvo nežinoma. Lietuviai 
iš baimės slėpėsi, kad kas 
neišgirstų juos kalbant lie
tuviškai. Tikyba skatino 
lietuvius į šviesesnę ateitį. 
Pirmas lietuvių viešas pasi
rodymas buvo 1893 m., ka
da Philadelphijos arkivys
kupas pakvietė lietuvį kun. 
Kaulakį organizuoti parapi
ją. Lietuviai atgyjo. Pradė
jo daugiau lietuvių važiuoti 
į Philadelphia. Pietinėje 
miesto dalyje lietuviai pasi
statė sau bažnyčią. Kiek

džiaugiasi kaip tie, kurie 
tuomet, jokių aukų nebijo
dami, su pilnu entuziazmu 
ir pasišventimu stojo į pir
mąsias kovotojų eiles. Jau 
iš pat pradžių prie tų kovo
tojų prisidėjo ir kai kurie 
nelietuviai, ypatingai švei- 
cariečiai, kurie, užsidegę 
laisvės troškimu, norėjo, 
kad ta laisvė būtų duota ir 
kitiems. Šviesus pavyzdys 
mums visiems buvo jaunas 
šveicarietis mokslininkas, 
D-ras Juozas Eretas, ku
ris, atsižadėdamas užtik
rintos ateities savo tėvy
nėj, pasidarė lietuvių lais
vės skelbėju ir ątidavė vi
sas savo energijas, visas 
savo jėgas, savo sveikatą 
ir užtikrintą karjerą besi
kuriančiai jaunai valsty
bei. 1918 metais, tai yra 

■ lygiai dvidešimt metų at
gal, jis ir mane įtraukė į tą 
darbą.

Pernai ir šiemet įvairiuo- 
7 se paminėjimuose buvo 
’ stengtasi tinkamai įvertin

ti kitą nulemiamąjį įvykį 
Lietuvos istorijoj, būtent 
krikščionybės įvedimą. 
Krikščionybės įvedimą lie
tuviuose negalima perauk- 
štai įvertinti, nes krikščio
nių mokslo įvedimas yra 
Lietuvių kultūros pradžia. 
Apie lietuvius gyvenusius 
prieš krikštą labai mažai 
žinoma. Mes neturime jo- 

susitvėrė nauja kiR ^tuviškų raštų ar pe
nėtuvių parapija. Nupirko ezlJU ar dainų is anų laikų. 

__ _________ ■ Ką mes apie anuos anksty- 
kur "mokytojauja bus lietuvių istorijos am-

vėliau lietuviai suorganiza
vo naują lietuvių parapiją 
— Šv. Jurgio šiaurinėje 
miesto dalyje. Parapijoms 
įsikūrus, suaugusiųjų lietu-, 
vių reikalai buvo aprūpinti. I 
Pradėta rūpintis mokyklų; 
steigimu. Ir štai, 1907 m. Į 
vaikučiai pradėta mokytis 
lietuvių parapijonėje moky-1 
kloję. Čią lietuvių vaiku-’ 
čiąi apart kitų dalykų turi 
progą mokytis ir savo tėvų 
kalbos. Tik tvirtai tikintieji 
katalikai visą tai gali į- 
vykdinti.

A. a. kun. J. Kaulakis, 
nesigailėdamas laiko ir 
sveikatos, pradėjo leisti 
mėnesinį žurnalą apie lietu
vius anglų kalboje “Plea 
for Lithuania”. Tą žurnalą 
nuo 1914 iki 1921 m. lei
džia ir siuntinėja visiems 
ir į visus kraštus dykai, 
kad tik supažindinus ang
liškai kalbančią visuomenę 
su lietuviais ir Lietuva. Iš 
University of Pennsylvania 
gavo gražų padėkos laišką 
ir pažymėjimą. Anglų kal
boje leidžiami laikraščiai 
labai gražiai atsiliepė apie 
lietuvius. Lietuvių ūpas pa
kilo. Dviejų bažnyčių ir mo
kyklų lietuviams buvo per 
maža. Vidurinėje miesto 
dalyje, J. E. Kardinolui lei
dus ir gavus kun. J. J. Če- 
pukaitį, susitvėrė nauja

I
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Ką mes apie anuos anksty-kelioliką namų, pastatė mo
kyklą, 1 - , -
Seserys Kazimierietės. Ta- Žius ?:nome, tai mums per- 
me pačiame name įrengė duota kitų tautų praneši- 
bažnyčią ir svetainę.

Seserys Kazimierietės ar- jų amžių rašytojai patrio- 
ti Philadelphijos įsteigė parašė mums visokias 
mergaitėms aukštesnę mo-Į gražias pasakas apie seno-

muose. Tiesa, naujiausių-

kyklą — akademiją.
Po 45 metų darbuotės šio

je kolonijoje, lietuviai turi 
tris parapijas, tris pradines 
mokyklas, vieną mergaičių

vės lietuvius. Bet tai yra 
tik lakios vaizduotės vai
sius. Tai graži poezija. Tik
renybėje tačiau tamsa

X •

akademiją, šv. Karolio Se- dengia senovės laikus, ir 
minarijoj ir dabar Univer- tos pirmykščios tamsybes 
sity of Pennsylvania dėsto- prasiskleidžia ir prasišali- 
ma lietuvių kalba. Džiau- i na tik Lietuvių tautai priė- 
giamės, kad lietuvių kalbą mus katalikų tikėjimą. Ir 
populerizuoti ir mokyti pa- šiandien lietuvių tauta ne
kviestas mums labai bran-!gaijma 7~-—il
gus ir nuoširdus prof. A. 
Senn. Sveikiname jį ir lin
kime jam ir jo šeimai ge
riausios sveikatos.

Kun. Ig. Valančiūnas.

įsivaizduoti be - 
krikščionybės mokslo. 
Krikščionybės mokslas su
artino lietuvių tautą ir' 
kraštą su vakarų kultūra, 
įdiegė lietuviams kilnias 
dorybes ir parengė juos jų 
kultūriniam pašaukimui, 
kad galėtų užimti pridera- 

__ ^ mą vietą pasauly, tarptau- 
dėjo nugalėti Albigensų programoj laikau didele tipėj arenoj. Kiekvienas 
sektą, Ji padės ir komunis- garbe. Pasinaudodamas taį svetimtautis, kuns turėjo 
tų pavojui užėjus. I proga prabilti valandėlei į1 Pr°g°s susipažinti su lietu-

Tai turime melstis, pra- jus, norėčiau jūsų dėmesį yfa P“nas pagyrimo.

I

atgailą ir atsiverstų. Ji pa-

Gerbiemieji klausytojai:
Pakvietimą dalyvauti šios 

dienos lietuviškoj radio
v •

v —

šytį Švenčiausios Panelės atkreipti į tuos įvykius lie- 
Marijos užtarimo visį, ir tuvių tautos istorijoj, ku- 
miestuose ir kaimuose, ir rie man atrodo esą patys 
bažnyčiose ir šeimose. Y-didieji, patys lemiantieji. 
pač remtinas gražus papro- Patys svarbiausieji ir reik- 
tys tai kai visi šeimos na- šmingiausieji įvykiai Lię- 
riai bendrai siunčia savo 
maldas per Marijos užtari- mone yra šie trys: 1) Krik- 
mą Dievui aukštybėse.

tuvos istorijoj mano nuo-

/ . • ščionybės įvedimas prieš
Baigdamas raštą, Popie- 550 metų; 2) Lietuvos vals- 

pareiga tybės žlugimas 18-to šimt- 
viešai pareikšti, kad per mečio pabaigoj; ir 3) Lie- 
Marįjos pagalbą ir Šv. Te- tuvos nepriklausomybės 
resėlės užtarimą jis yrą X---------- :-x 0/1 —-J—
atgavęs sveikatos sustip
rėjimą. Taip pat primena, 
kad reikia atgailaujančia 
širdimi melstis prie Mari
jos dėl baisaus pasikėsini
mo įžeisti stebuklingos vie
tos, kur Marijos pagalba 
gyvąi reiškiasi, šventovę. 
Jo Šventenybė sako: “Męs 
žinome, kad visos Visagalio 
Dievo malonės -ii ateina 
mums per švenčiausios 
Marijos rankas”. . _ J? i

žius
gdama
laiko savo

Ypač giriama lietuvių sve
tingumas. Tas lietuviškas 
svetingumas, svečių mylė
jimas, kaip tik yra vienas 
iš puikiausių vaisių augu
sių krikščionybės medyje. 
Tas gerumas, svetingu
mas, malonumas lietu
viams nebuvo iš pradžių į- 
gimtas. Jie tą dorybę įsi
gijo, kai prįėmė krikščio
nių mokslą ir rūpestingai 
vykdė jo įsakymus.

Nekartą girdėti priekaiš
tas, esą lietuvių krikštas 
sujungęs Lietuvą su Len
kija ir privedęs prie nepri
klausomybės netekimo. 
Tiesą, kad vakarų kultūrą 
pasiekė Lietuvą daugiau
sia per Lenkiją. Bet kas 
tvirtina, kad Bažnyčia pri- 
vedusi Lietuvą prie unijos 
su Lenkiu tas arba neži- 

, no, apie ką kalba, arba ty-

v •

atstatymas prieš 20 metų. 
Tie trys įvykiai yra tarp 
savęs susiję. Jų svarbumas 
pateisiną mūsų pasiryžimą 
sustoti kiek ties jais ir 
kiek nuodugniau įsižiūrėti 
į jų vęrtę. šįemet Lietuvoj 
ir čią Amerikoj buvo iškil
mingai ir rimtai apvaikš
čiotas naujosios Lietuvos 
dvidešimties metų gyvavi
mo jubiliejus. Tie, kurie 
kadaise abejojo, ar tikrai j 
pasiseks įkurti nąųją ne-1 (Tęsinys 5 pųsQ
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Daugelis Katalikų nežino Ęą|nyčįos 
nurodymų darbininkų klausimuose. Ip 
užtat jie yra įtikėję komunistams, kad 
Bažnyčia pataikauja turčiams^ o apie 
darbininkų reikalus nesirūpiną. Kad 
taip daug katalikų yra įsitikiu*, tai įro
do gyvenimo faktai.

Darbininkai Prakalbėjo
Katalikų Universiteto, Washington, 

D. C., profesorius kun. Edmund J. 
Brock, norėdamas sužinoti kaip Katali
kai darbininkai yra nusiteikę, sušaukė 
50 jaunų darbininkų nuo 17 ikį 30 metų 
amžiaus ir prašė, kad jie teisingai raš
tu ątsąkytų į paduotus klausimus. Tai 
įvyko Providence, R. I. Tie jaunieji ka
talikai darbininkai dirba fabrikuose ąr 
parduotuvėse.

Iš jų afsakyrųų pasirodė, kad tik 13 
tepriklauso prie unijų; ir iš tų 11 įsira
šė į ųnįją tik nuo pradžios 1937 metų, 
jįe prįe unijų nęsirašo, nes bijo, kad 
darbdaviai neatleistų jų nuo darbų ir, 
antra, jie nepasitiki unijos vadams.

Į klausimą “Ąr Bažnyčia rūpinasi 
darbininkų reikalais?” Tąi 39 atsakė, 
kad taip, 3 ne, o devyni nieko neatsakė. 
(Reiškia nežinojo). Bet į klausimą: “Ar 
Katalikų Bažnyčia remia darbininkų u- 
nijas?” Tai tik 22 atsakė taip, septyni, 
kad ne, devyni pasakė, kad jie nežino, 
trys pareiškė, kad nenori atsakytį ir 
dęyyni nieko neatsakė. Į klausimą: “Ar 
Katalikų Bažnyčią remia kapitaliz
mą?” Tai 11 atsakė, kad taip, astuoni 
tik pasakė, kad ne, penki pasakė, kad 
nežino ir 25 nieko neątsakė, galima su
pranti, kad nežinojo.

Trysdešimt penki pasisakė, kad nie
kada sekmadieniais neapleidžia šv. mi
šių ir tik devyni retkarčiais apleidžia. 
Toliau, 45 kas rytą ir vakarą atkalba 
poterius, 33 buvo atlikę metines misi
jas įr 42 pareiškė, kad tikėjimas jiems 
padeda vesti gerą įr dorą gyvenimą. 
Toliau, 49 pasakė, kad priklausą prie 
Jėzaus Šv. Vardo draugijos. Toki maž
daug rezultatai buvo kun. Brocko tyri
nėjimų.

Bet tie jaunųjų Katalikų darbinin
kų atsakymai verčia mus visus rimtai 
pagalvoti ir paklausti, kodėl tie geri 
katalikai vyrai, tiek mažai težino apie 
Bažnyčios nurodymus darbininkų 
klausimuose? Kodėl jų dauguma mano, 
kad Bažnyčia yra priešinga darbininkų

? Kiekųųįjpms, o reiųįanti kapįtąlįzmą 
vienas ątųąfcysijne, kaį jų nuomonės 
yra kĮąidingos įr tai dėl to, kad jie nežį- 
no Kąfąįikų Ęą|n yčios nurodymų dar
bininkų klausimuose.

Pppiežįąps Pątsfįmąg
Tai ką reįįįą #Ęrtį? gftįp sųpąįįn- 

<Jyti <&rbinįpgųs sų Bažnyčios mokslu? 
Atsakymą mums duoda' Popiežius Pi
jus XI. Jo Šventenybė, savo enciklikoje 
Divini Redemptoris, sąko: “Jeigu kai 
kurių katalikų elgesys ekonominėje bei 
socialinėje srity yra buvusį nepatenki
nama, tąi čįa priežastis dažnai buvo ta, 
kad tie katalikai nebuvo pakankamai 
pažinę ir apgalvoję Popiežių mokslą a- 
pįe šiuos dalyku^. Tocįel yra būtinai 
rėįkąlįnga vįsųoše sluogsnįųosę ska
tinti intensyvesnį socialinį švietimą, ą- 
titinkąntį įvąįriųs įnteįektųą|įųės kul
tūros laipsnius, įr negailėti jokio vargo 
bei darbo kuo plačiausiai paskleidžiant 
Bažnyčios mokslą, ypačiai dąrbo įmo
nių tarpe. Lai žmonių protai bus apšvie
sti tikrosios, katalikiškos doktrinos 
šviesa, o jų valios lai bus pasiruošusios 
ją sekti ir ją taikytį kaipo moralinio 
gyvenimo normą, sąžiningai pildant į- 
vaįrįas socialines pareigas. Tuo būdų 
išnyks tas išvidinis prieštaravimas ir 
nuoseklumo nebuvimas Katalikiškame 
gyvenime”.

Šio Popiežiaus reikalavimo mes ne- 
išpįldėme. Pąrbįųįnkų protai dar perą 
apšviesti Katalikų Bažnyčios mokslo 
šviesa. Vįsur reikėtų tuojau sudaryti 
pamokų, arba studijų rateliai, kur su
sirinkę darbininkai galėtų teisingai iš
girsti Bažnyčios mokslą socialiniame 
klausime.

v

darbo žmonių reikalais, tai jįe prisidės 
prie komunistu ir pasidarys savo Baž
nyčioj priešai.

Neąpgąuliokįme savęs. Bet prisipa- 
Žįnkime, Rad Ęatalikai ilgą laiką snau
dė. Laįkąs pabusti; laikas sujudėti; lai
dąs irųtįš darpo, konstruktyvinio darbo. 
Šaukdami: “Komunizmas! komuniz
mas!” jo nesulaikysime. Komunizmas 
šiąnįien yra rimtai gręsiąs pavojus. Tą 
pavojų mes pašalinsime, jei imkimės 
darbo pašalinti priežastis, kurios duoda 
progą komunizmui platintis. Darbinin
kai privalėtų žinoti, kokias priemones 
Bažnyčia siūlo šių dienų blogybėms pa
šalinti ir kaip ji darbininkų teises įr rei
kalus gina.

Popiežius Pijus XI, toje pačioje en
ciklikoje, sako: “Yra žmonių, kurie iš 
paviršiaus, kad ir ištikimai pįldo reli
gines pareigas, tačiau savo darbo, pra
monės, profesijos, prekybos ir tarnybos 
srityse, dėl apgailėtino savo sąžinės 
dvilypumo, gyvena gyvenimą, kuris 
perdaug nesutaria su aiškiais Krikščio
niškojo teisingumo bei Krikščioniškos 
meilės principais. Iš čia papiktinimas 
Silpniesiems tikėjime, o piktavaliams— 
gera proga kaltinti dėl to pačią Bažny
čią”.

Nepažinęs Nemylėsi

Darbininkų Studijų 
Rateliai

Mes kartais pasidžiaugiame, kad 
šventadieniais bažnyčios yrą prisigrū
dę žmonių, tačiau tas dar neįrodo, kad 
mūšų katalikai savo religijos mokslą 
vykdo kasdieniniame gyvenime. Mes 
atrandame, kad daugelis katalikų yra 
tvirti tikėjime, bet silpni savo tikybos 
principų pildytojai kasdieniniame gy- 
yenime. Ir tai vis dėl to, kad daugelis 
dar nesupranta, juk religija turi apim
ti visą gyvenimą. Popiežius užtat ragi
ną visur sudaryti studijų ratelius ir 
šviesti žmonių protus.

Bažnyčią visada buvo priešų puola
ma. Ir kad šiandien ją puola komunis
tai ir fašistai nenuostabu. Tačiau liūd
na ir skaudu, kad per savo nežinojimą

Studijų rateliai yra svarbesni už vi
sokius parengimus, svarbesni už para
pijos bažnyčios skolų atmokėjimą. Rei
kia ąinoti, kad jeigu mūsų darbininkai ir apsileidimą, patys Katalikai neįverti- 
nebus apsipažinę su Bažnyčios mokslu, 
nebus sugrąžinti prie Kristaus, tas mū
sų bažnyčias komunistai sudegins ar
ba į teatrus pavers. Mūsų parapijos 
bažnyčias ir mokyklas užlaiko darbi
ninkai, bet jeigu jie bus ir toliąu įsitiki
nę, kad Katalikų Bažnyčią nesirūpina

na ir niekina Kristaus Bažnyčią.
Komunistai Jungtinėse Amerikos 

valstybėse beveik visuose miestuose 
ir miesteliuose turi sudarę studijų ra
telius. Darbininkai įr darbininkės gau
siai į juos lankosi ir klausosi komuniz
mo mokslo.

Darbininkai Turi Gelbėti 
Darbininkus

■- 4< - at -i --

Ar Katalikams netrūksta uolumo? 
Mes garsūs esame žodžiaįs, bet nema-

iu

tomi darbais. Mums ^eikįą daugiau ug
nies. Mes privalome gelbėti darbinin
kus nuo pražūties į kurį juos kojnųnįžr 
mas vylingais prižadįią tpąųi|įą,’ ‘įĮ 
gelbėti pasaulį nuo baisios diktatorių 
vergijos. Popiežius ^omųnįzipą vadina 
pavojinga užkpečįamą įįgą, kurį griau
žia žmonių bepdrųpmenės siąęgeąiš, įr 
gali juos visiškai sųnaįkinti. Mes tat 
turime darbininkus sugrąžint; prie ge
rojo Kristaus. Bet Popiežius sako: — 
“Kad darbininkų gelbėtojai pirmiausia 
turi būti patys darbininkai.’ Kad tie 
žmonės vėl sugrįžtų prie Kristaus, ku
rie Jo užsigynė, iš jų pačių reikia iš
rinkti ir padaryti pagalbinius Bažny
čios kareivius, kurie gepąį žiųptiį savų
jų mintis ir norus įr kųrįe tąm tikra 
malonia brolišką meile galėtų pasiekti 
jų širdis...” Ir enciklikoje Pįyįnį Ęer 
demptoris Jo Šventenybė sako: “Savo 
vyskupų ir kunigų vedami, darbininkai 
turi grąžinti Dievui ir Bažnyčiai tas 
dideles savo darbo brolių minias, kurie, 
įširdę dėl to? kad nesuprato ir nežinojo 
Bažnyčios mokslo, yrą atsitraukę nuo 
Dievo.

“Lai katalįkaį darbininkai, savo pa
vyzdžiu ir savo žodžių, duodą savo pa- 
klydusiems broliams suprasti, kąc 
Bažnyčia yra švelni Motina visų tų, kur 
rie dirba ir kenčia, ir kad Ji niekada ne
apsilenkė ir neapsilenks su savo šventa 
Motinos pareiga ginti darbininkų rei
kalus. Jeigu ta misiją, kurią darbinin
kai turi atlikti kasyklose, fabrikuose, 
laivų dirbtuvėse, ir vįsųr, kur tįk dir
bama, kartais reikalauja ir didelio sa
vęs atsižadėjimo, tai lai jie ąfsįmins pa
saulio Išganytoją, kuris mums yrą da
vęs ne tik darbo, bet ir pasiaukojimo 
pavyzdį”.

Siekįte Šviesos

v •
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Gi kad būtų galima visus darbinin
kus atvesti prie Kristaus reikalinga vi
sų pirma jiems parodyti ką Bažnyčia 
moko darbininkų klausimuose. O tai 
galima padaryti tik per studijų rate
lius. Lai visur katalikai darbininkai šią 
žiemą sudaro studijų ratelius. Kiekvie
nas kunigas paprašytas jiems su mielų 
norų vadovaus, nes kunigams Popiežius 
yra įsakęs: “Eikite į darbininkus”. T.

Svarbiausi Įvykiai Lietuvos Istorijoj
_____________ f----——  —------ ■—■—- 

nėra karalystė. Jos valdy
mo forma nemonarchiška. 
Lietuva turi prezidentą, 
kuris yra renkamas tautos 
atsįkląusimų. Kol Lietuva 
pąsįlieką demokratija, tol 
jos nepriklausomybė ne
bus pavojuj.

Aš čia noriu dar vieną 
dalyką visai aiškiai pasa
kyti. Mano supratimu, meą

0 9 0 9 0 9

(Pradžia 4 pusi.) 
čiomįs sako netiesą.

Lietuvą su Lenkija su
jungė ir kartu su ja pražu
dė anų laikų valdžios for
ma, būtent, monarkija. 
Jeigu tuomet Lįetuva būtų 
turėjusį demokratinę val
džią vietoj karaliaus arba 
didžiojo kunigaikščio, tai 
be abejo lietuvių tautos is
toriją būtų kitoniška. Lie
tuva nęsųsilįetų su Lenki
ją ir ji nežūtų. Ęet mes vįsi 
matome, kaip tie karaliai

Jie galį sąjungas sudaryti, 
kurios yra priešingos jų 
pavaldinių interesams. Ap
vesdindami savo sūnus ir 
dukteris (princus ir prin- 
cesas) su kitų karalių vai
kais, jie dažnai ir sujungia 
kraštą sų svetimų kraštu. 
Taip atsitiko istorijoj tiek 
kartų, kad negalima visų 
suskaityti. Taip įvyko su 
senovės Lietųyą. Aštuonio
liktame šimtmetyje Lietu
viai nustojo savo nepri
klausomos valstybes, ka- 

Įęai kada elgtasi. Jiems rū-| žmo^3,
pi pirmoj eilėj jų šeimos sed®J$ Lietuvos soste, be
galybė, dinastija. Kai jįe1™ ‘“P P3t I^nkijoskara- 
už savo veiksmus niekam l*um' Kartu ėjo, artu pa- 
neprivalo duoti atskaito- ?avo' kartu ,r Pakore! 
mybės, kąl ji? tik sau pa
tiems atsako, tai jie ir galį! 1918 metais atgijo kąip 
veikti visai be suvaržymo, nepriklausoma valstybe,

v •
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Dabartinė Lietuva, kuri

LDS. Naujos Anglijos Apskričio 
Suvažiavimas

to dar galės semti iš savo’ 
tėvų kultūros: iš jų kalbos,’ 
literatūros, istorijos, meno 
ir t. t. įyairios organizaci
jos, įvairūs laikraščiai, į- 
vairių srovių organai sten
giasi ta prasme dirbti. Be 
šitų veikimo centrų Ame-! 
rikos lietuviai turi dar vie
ną stiprų savo tautiškumo 
ramstį kokį ne visos Ame-'

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE "

LAWRENCE, MASS.
Audros Naujoje Anglijoje pri

darė į šimtus milijonų dolerių 
rikos tautybės turi. Lietu- nuostolių. “Palanga” irgi skau- 
viai turi skaitlingų, gerai džiai nukentėjo. Jau ne desėtkų, 
pastatytų parapijinių mo- bet šimtai gražiausių pušių iš- 
kyklų, akademijų ir net rauta- Negalima per mišką pe- 
* ’ ’ . Tuo atveju ne reiti. Graudus reginys.amerikiečįai neturėtumėm kolegiją. Tuo atveju ne reitL Graudus reginys, 

kištis į Ėuropoą valstybių kiekviena Amerikos tauty-! e , “----- _. OK
vidaus tva|4 ypač jeigu fe m tokią ląimįnga kąip diX“ 2^rųii^Q°yčS 
mes esame Amerikos pilie? Lietuviai Žiūrėkite kad ir ’ musų ParaP*J°6 oaznycio- Mni Priimi T„„Xnh, Hf’ J1 A* darnos ketvirtos mišios.

vidaus tv;
mes esame _____
čiai. Priimdąpaį Jungtinių! j Amerikos Šveicariečius! 
Valstybių pilietybę, mes Jie, nors labai kultūringi

litinius ryšius su senąją tė-jjų neturi. Jie dėl to ir daug patsai mūsų klebonas kun. P. M. 
ašimi- Juras. Rekolekcijų užbaigos die

noje, spalių 4 dieną, lankysis 
... _ tretininkų vizitatorius.Viena svarbi priemone _______

Člioia VMof’Oic —

pasižadėjom nutraukti po-Į žmonės, bet tokių mokyk- cijos prieš Sv.’ Pranciškų veda 
litinius rvSins su Qpnaia t p- i.. ___ : A ,_____  ,___

vyne. Tą pažadą darydami,’greičiau ištautėja, 
mes net Aukščiausiojo Huojasi.
vąrdu prisiekėme. Tačiau 
niekas is mūsų nereikalaų- x . 3w. z -----------
ja, ka4 mes nutrauktu- savo Santos kųĮturai įslai- p.nas Petras Navickas išgulė- 
mėm ir kultūrinius ryšius, ip skleisti yrą radio. jęg kelias dienas Laurrence Ge- 
Anaiptol ne! Palaikydami'11’ priemone lietuviai neral Hospital, sugrįžo į namus, 
ir saugodami kultūrinius naudojasi nemažiau kaip Teko sužinoti, kad dar dirbti ne

P-nas Petras Navickas išgulė-

LDS. gaujos Anglijos Apskričio Suvažiavimas i- 
vyks Sekmadienį, Spalių 23 d., 1938 m., 1-mą vai. po 
pietų, Lietuvių Katalikų Centro Kambariuose, 80 Riv'er 
Bt., Haverhill, Mass.

Kviečiamos visos LDS Naujos Anglijos kuopos 
prisiųsti sąvo atstovus. Šiame suvažiavime bus aptar
ta svarbūs mūsų organizacijos gerovei veikimu planai. 
Apskričio Valdyba: — Kun. S. Kneižis, Dvasios Vadas; Zonas
Ąumpa, Pirmininkas; Antanas Zavetskas, Vice-Pirmininkas; Ka- gu bus susipažinę ne tik 
zimieras Nadzeika, Iždininkas; Tarnas Versiackas, Raštininkas.

savo tautos turtus, mes j- k!tos tautos tr tautybes, 
nešame vertingų elementų' “es. "S1 tu"me de’ 
į Naujojo Pasaulio knita: Iįmį Įffy ngfoį-
rą, mes ptafurtriiame A- 
merikos kultūrinį gyveni
mu.

Mūsą vaįkąi bus tįkraį 
ppiyilCgijUoti, jeįgu mokės 
nė tiktai anglų kalbą, jei-

gali. Aušrele.
A

wpop,m

aagty literatūrą, |>et be

Vienuo|yno dvi Seseris iš Cam
bridge. Viena iš jų, būtent, Se
suo Anunciata yra velionio gi
minaitė.

Pirmadienį, rūgs. 26 d. už ve
lionio vėlę atnašauta šv. mišios.

Šeštadienį, rūgs. 24 d., Šv. 
Jurgio par. bažnyčioje kleb. kun. 
S. Kneižis suteikė Moterystės 
Sakramentą p. Onai Jezavitaitei, 
gyv. šioje kolonijoje sų Char|es 
Rogers iš Čantoho.

6
jarapijos svetainėje, St Jame 

7:30 vą|. vakare. Įžanga 2! 
centai. Sąjungietės smarkia 
darbuojasi ir visus, ne tik mote 
ris, bet įr vyrus kvįečįa dalyvau 
ti. Sąjungietės rūpinasi gaut 
daug brangių dovanų, kurias iš 
dalins laimėjusiems.

ALĮtĮšZ Federacijos skyriau 
susirinkimas įvyk0 sekmadien, 
nigs. 25 d po sumos, parąpijo 
svetainėje. Nutartą rengti vaka 
rą ir pelną skirti “Darbininko 
Intertype fondiįį. Ęviečia visa 
draugijas ir prisidėt
Taipgi nutarta orgąnįzųotj pc 
litinį klubą. Išrinkta komisij 
sųšąukti orgauĮzatyvi sųsįrink 
mą.

šeštadienį, rugsėjo 24 d., 
vai. ryte, Šv. Jurgio parapijo 
svetainėje prasidėjo vaikučiam 
pamokos — lietuvių kalbos i 
Katekizmo. Moko Seserys Ji 
zaus Nukryžiuotojo Vienuolyn 
iš Cambridge. Tik gaila, kad mt 
žai vaikų atsilankė. Bet gal ši 
savaitę daugiau ateis pasimokj 
ti savo tėvų kalbos ir tikyba 
Tėvai turėtų siųsti savo vaiku 
į tą mokyklėlę, kad vaikai ui 
augę neišmetinėtų tėvams, ka 
nedavė progos išmokti lietuvi 
kalbos, kaip kad dabar išmetini 
ja mokslus baigią jaunuolis 
kurie įvertina lietuvių kalbą.

N. C.

CHICAGOIU-
P-LE M. KUISYTE ATVYKO 

CHICAGĄ
Pereitą savaitę į Chicagą atv; 

ko Marė Ona Kuisytė, kuri nu 
šių metų pradžios keliauna j 
visą pasaulį.

Pasikalbėjus su p-le Kuisyt 
sako, kad 34 metai atgal jos m; 
mytė, Marijona ir tėvelis, Vii 
centas Kuisis, iškeliavo iš Lieti 
vos, Naujamiesčio sau laimi 
susiieškti. Atvykę apsigyver 
Pietinėje Afrikoje ir sukūrė gr. 
žią šeimynėlę įš trijų dukrelių 
penkių sūnų, ir pasiturinčiai g; 
veno.

Štai pora metų atgal viena 
jų dukrelių, Sofija apvažiavo v 
są pasaulį. Grįžus namo, Piet 
nėję Afrikoje, antra jų dukrel 
Marė Ona pradėjo vandravo 
po visą pasaulį mokslo tikslu.

Nors savo mokslą baigė sės 
lių globoje, ir kaip žinoma Pi 

• tinėje Afrikoje nėra lietuvišj 
mokyklų, bet vienok p-lė Mar 
tė gražiai lietuviškai kalba.

Chicagoje atvykusi, atlanl 
įvairiausias vietas ir rugsėjo 1 
d. atlankė Šv. Kazimiero Akad 
miją ir ten akademinėms pap 
šakojo savo kelionės įspūdžiu 
Taipgi pereitą penktadienį a 
lankė Gim. Pan. švenč. paraj 
jos mokyklą ir 8 skyriaus vaiki 
Čiams papasakojo daug pamok 
nančių dalykų.

P-le Kuisytė yra inteligent 
Reikia atsiminti kad p-lė Maryl 
dar jauna, bet nė savo tėvų p 
nigais važinėja po pasaulį. . 
savo uždirbtais pinigais keliai 
na, nes mieste Pritorijoj, Piet 
nėję Afrikoj, užlaiko didelę Ne 
velty krautuvę.

Ieva Lukošiui

Šis miestas labai nukentėjo 
nuo audros. Daug medžių išver
tė ir išlaužė; nulaužė elektros ir 
telegrafo stulpus. Daug žmonių 
dar ir dabar neturi elektros švie
soj įr įejepbonų. PJemažai ir lie
tuvių nukentėjo, ypač tie, kurie 
turi didejius sodus. Bet daugiau
sia už visus materialiai nuken
tėjo ady. B. Sy)<es, kuriu vasar- 
namį (Wareham, Mass.) viesu
las ir vanduo visiškai sunaikino. 
Padarė $5.000 nuostolių. Visiems 
nukentėjusiems nuo viesulus if 
potvynių reiškiame užuojautą.

NASHUA, N. H.
PADĖKA

Reiškiame nuoširdžią padėk 
savo draugams už surengim 
mus pagerbti “surprise party’ 
30 metų vedybinio gyvenimo si 
kaktuvių proga. Dėkuojam 
kleb. kun. dr. A. Bružui, kun. . 
Bacevičiui įr visiems kitiems u 
tokią gražią dovaną, nuošii 
džius linkėjimus ir sveikinimui 
o ypač dėkuojame pp. Stanii 
liams ir Mitchell’iams, kuri 
daugiausia rūpinosi šiuo reiki 
įu. Dar kartą visiems ačiū.

S. ir j. Andreikia

lį išlaidų, kad tik suteiktų 
mums šitą dvasišką pra
mogą.

Tuo įr baigiu savo pa
skaitą. Su dievų! «

Prof. Dr. Alfred Sepn,
Unįversity of Pennsylvania

Philadelphia, Pa. buvo ir Jėzaus Nukryžiuotojo no” vakarėlis įvyks spalių 5

Pereitą sekmadienį, po pietų 
palaidotas iš Šv. Jurgio lietuvių no”, pirmadienį, rugsėjo 26 <į. 
par. bažnyčios a. a. Adomas vakare, pavyko. Buvo daug žmo- 
Krušas, gyv. Pleasant St. Laido- nių. Draugijai liko gražaus pel- 
tuvėse dalyvavo daug žmonių J no. >
Paliko nuliūdime žmoną ir Vai- ..j.
kus. Tarpe dalyvių laidotuvėse Moterų Sąjungos kuopos ”hęa-

Apaštalavimo draugijos ”bea-

iVanLOfcMm
(5 H A BOSI US

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. L 

Tetaptame:
’ Ofiso: DmdŠer 1952 

Natnyt tl. <2*0

I
I
I
I 
I 
I

I

i
i

----------
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Detroito Žinios__
Šv. Petro Parapija

j
i>:i , • *

' L- “DARBININKO” METINIS Tą dieną perkūnas mirti
nai nutrenkė priėjusią prie 
savo trobos lango Marijoną 
Bakučionienę, gyv. Varka
lių km., Pabaisko valse., to 

•sudegino to pat valsčiaus, 
Jačionių kaimo., ūkininko 
Vlado Džovėno svirną ir 
Baksionių kaimo ūkininko 
Petro Pavydžio — gyvena
mąjį namą. Be to. nutren
kė ūk. Prano Bakšio, gyv. 

I Skaiminų km., eržilą, An
tano Dūdos, Gailiūnų km.
— arklį, Petro Bakučionio, 

, Sargelių km. — karvę ir
Jono Bakšio to pat kaimo
— karvę.

Sakyti gyvuliai, siaučiant 
audrai, buvo lauke.

Šiems ūkininkams pada
ryta nuostolių per 6000 li- 
tiį.

Gelvonių valse. Lapiškių 
kaime, tą pat dieną perkū
nas sudegino šių ūkininkų 
klojimus: Juozo Radzevi
čiaus, Stefanijos Petrašiū- 
nytės, Miko Petrašiūno, 

į Vincės Petrašiūnienės ir 
Mato Strazdo. Klojimuose 
sudegė javai pašaras ir ū- 
kio padargai.

Gaisro padaryti nuosto
liai tiksliai dar neapskai
čiuoti. bet manoma, kad jie 
bus dideli.

Visi sudegusieji trobesiai 
nebuvo apdrausti.

I

I

Vietinis kleb. kun. Masevičius

daug svaresnis. Visi katalikai 
lietuviai įsirašykite į šį klubą.

Sekmadienį, spalių 9 d. šioje 
parapijoje prasidės 40 valandų 
atlaidai. . 
pasižadėjo atvykti vietiniai ir iš 
tolimesnių kolonijų lietuviai ku
nigai, tarp kurių bus ir kun. S. 
Kučas iš Saginaw, kun. Visno- 
raitis iš Scottviles, kun. L. Pra- 
spalius iš Dayton, Ohio. Lai 
žmonės gausiai dalyvauja atlai
duose ir naudojasi Dievo malo
nėmis. Visi turėsime progą pasi
klausyti turiningų pamokslų ir 
atlikti išpažintį. Atlaidai užsi
baigs antradienio vakare iškil
mingai su procesija Marijos gar
bei. i—

Sekmadienį, spalių 2 d. įvyks 
suvienytų draugijų šios parapi
jos piknikas, Beechnut Grove. 
Draugijos kviečia visus Detroito 
ir apylinkių lietuvius šiame pik
nike dalyvauti. Visų draugijų1 
komisija sunkiai darbuojasi,! 
kad viską gerai prirengus. Pet-j 
riniai visada patenkina žmones 
savo piknikuose, patenkins ir 
dabar.

5., . Jisią savaitę buvo išvykęs i Grand
Atlaiduose patarnauti!— ., J . ,. J. .,. ... .t...................Rapids dalyvauti atlaiduose,

• atvykti vietiniai ir is , , _ . . . . . Ikur pasakė turiningą pamokslą.; 
Grand Rapids lietuvių kolonija 
yra labai didelė ir randasi pui
kiausioje tvarkoje, kun. kleb. 
Lipkaus vadovybėje,

Litvaičiai, gyv. ūkyje arti I- 
rons, Mich., pardavė savo ūkį ir 
persikraustė gyventi pas savo 
sūnų Antaną į šią parapiją.

I Taipgi pp. Apolskai apleido sa
vo ūkį iš priežasties a. a. Apols- 
kienės mirties. Apolskų du sū
nus — Pranas ir Juozas yra šios 
parapijos nariai. Jų motinėlė 
susirgus ir mirus, jie ten nuvy- 

|ko sutvarkė palaidojimą, kuri 
~ buvo palaidota Grand Rapids, 
|Mich. iš Šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos bažnyčios. Ūkio 
rakandus ir galvijus išpardavė, 
o ūkį išnuomavo. Tėvelis atvyko 
su sūnais ir apsigyveno Detroi
te. Linkime Pranui ir Juozui ge
riausių sėkmių, o jų tėveliui ra
mybės naujame gyvenime.

::<■

į V

JACK SHARKEY

Eikš Ballroom
8 Magazine Street, Cambridge, Mass

V •

Pereitą sekmadienį įvyko 
krikštynos. Apkrikštytas pp. J.

Pereitą sekmadienį sunkiai su
sirgo kun. Valaitis. Gydytojas 
jį nuvežė ligoninėn. Kun. Valai- Dulskių sūnelis. Tėvas iš džiaug
tis yra pirmasis lietuvis kunigas 
Detroite. Jis įšventintas 50 me
tų atgal. Kun. Valaitis suorgani
zavo pirmą parapiją Detroite, 
Šv. Jurgio. Dėl senatvės rezig
navo iš parapijos darbo. Kelis 
metus buvo Seserų kapelionu,! Pereitą sekmadienį staiga mi- 
bet ir ten jam buvo sunku eiti,rė Zigmas Daugelis, 70 m. am- 
pareigas. Pasitraukė ir apsigy- žiaus, gyv. Chamberlain, šioje 
veno savo namuose. Kviečiamas parapijoje. Jo sūnus Stasys ke- 
patarnaudavo įvairiose lietuvių lėtą savaičių atgal parsivežė pas 
parapijose, kai sveikata paveli- save į ūkį. Senelis nakties metu 
jo. Kun. Valaitis yra vienas iš ’ išėjo į lauką ir staiga mirė. Šu
tų kunigų, kurie neturi priešų, nūs, nesulaukęs tėvelio ateinant 
Jis nėra įžeidęs nei vieno žmo- į stubą, išėjo pažiūrėti kas atsi
gaus. Kunigavimo metu jis bu-. tiko, ir rado savo tėvelį sukritu- 
vo visada mandagus, gailestin- sį,r negyvą. Laidotuvės įvyko iš j 
gas ir visų kunigų ir žmonių my- Šv. Antano lietuvių par. bažny- į 
limas. Linkime kun. Valaičiui1 Čios, nes vietinio kunigo nebuvo’ 
išsveikti, ir kad dar ilgus metus namuose, 
galėtų darbuotis mūsų tarpe.

i

smo iškėlė šaunų bankietą. Da
lyvavo daug giminių ir artimų
jų. Lai pp. Dulskiams mažasis 
sūnelis būna tikras džiaugsmas 
ir laimė.

Šeštadienį, Spalių-Oct. 29,1938
Baliuje dalyvaus JACK SHARKEY ir buv. Gubernatorius 

JAMES M- CURLEY
JACK SHARKEY, buvęs pasaul. bokso čampijonas pasakys 10 minučių kalbą, o JAMES M. CURLEY 15 m.

Į
Baliuje Bus Duodama Dovana

Elektrikine Siuvamoji Mašina VERTES $100.00
Gros AL STEVENS’ ORKESTRĄ

Dalyvaus Stepono Dariaus Posto BENAS 
ŠOKIAI 7:30 IKI 12 VAL.

-

Bus skanių valgių ir gėrimų Įžanga 45c.

Visus Nuoširdžiai Kviečia RENGĖJAI
P. S. JACK SHARKEY dalyvaus “Darbininko” metiniame Baliuje 
Broniaus Petruševičiaus, International Cafe savininko pastangomis.

- - , - -

Du svarbūs dalykai unijoms:
Jonas išgauti darbininkams patenki-

I--------- -X.--------------- ---------------ir

prižiūrėti, kad darbininkai ne
būtų kankinami arba verčiami 
padaryti daugiau taegu jie gali. 
Unijos neturėtų užtarauti kokių 
ten revoliucijonierių arba tingi
nių. Unijų neteisingas reikala
vimas arba iššaukimas darbinin-

---------------- Šiomis dienomis mirė ______ _ . ...
„ .Kalvaitis, gyv. 3728 Congress! ”“tl uz darbą.
Pereitą trečiadieni įvyko SUSI-; c, ,T v. . , . ... „ . I kad dnrhininlrm. , . . . . , , St. Nors šioje kolonijoje mažai

rinkimas suorganizavimui kata- . 7 , , . , , , ,... ... v. ,, , pažįstamas, bet kiek metų atgal
likų piliečių klubo. Organizato- .. . „ , y ... i priklausė prie sios parapijos,
riais yra šie: F. Andrulaitis, V. į. , . . ,„ , . ~ „ v - Žmogus, kuris yra kada nors
Bekampis, C. Balkus, J. Pukevi- , . ..’ , . . ... priklausęs prie sios parapijos,cius, C. Eluskis, A. Misevičius,; . . . . . _t _ , .. ’ . , ’ „ 1 atmenamas, ir lai jo vele turi ra-
A. Zimnickas, G. Braazitis, J. , .. -n . .... ... ’ .. ... . mybę amžinybėje. Palaidotas
Alkevicius, S. Vasiliauskas. ! s ..... Šv. Antano par. bažnyčios.
Klubo tikslas yra parūpinti savo I 
nariams geresnius darbus, iš
aiškinti visiems nariams senat
vės pensijų, valstybinių paskolų,

Worcester, Mass
Šv. Kazimiero Parapija

iš

Pereitą sekmadienį išvyko 
šios parapijos kun. Dr. A. Stitt,

METINĖ VAKARIENĖ
Šv. Kazimiero parapijos meti

nė šeimyniška vakarienė įvyks 
kų į streiką kenkia unijoms ir spalių 2 dieną, 6 vai. vakare, 
patiems darbininkams. Darbi- parapijos salėje. Vakarienė buspauviuo uai iyai ui pdicipiJOb bdiejti. V cLKcli Icilc UUb

.Jninkams priklauso teisingas at- ‘ pamarginta muzika ir kalbomis.

valstybinių darbų ir kitokius kuris atostogaudamas patarna-
vo per keletą mėnesių mūsų pa
rapijoje. Klebonas apgailestavo, 
kad turėjo skirtis. Kun. Dr. 
Stitt yra profesorium seminari- 

sime nuveikti ir klubo°žodis° bus j°je’ ir taiPgi darbuojasi arki- 
| vyskupo kancelerijoje. Šiais me- 
jtais yra paskirtas taip pat ka
pelionu studentams. Kun. Dr. 
Stitt išvykdamas prašė žmo
nėms pareikšti, kad jam buvo 
labai malonu darbuotis šioje pa
rapijoje ir buvo gaila apleisti.

svarbius klausimus. Kad atsiek
ti tikslą, tai reikia sunkiai pa- 
sidarbuoti. Taigi ko daugiau tu- į 
rėsime narių, tai daugiau gale-i

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanbom Block

Washington St., Norwood, Mass.
Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

Aleksandras Dūmas parašė 
knygą apie tris prancūzus — 
tris musketierius; Amerikoje y- 
ra parašyta daina apie tris base- 
ballininkus, o mes rašome apie 
tris šios parapijos lietuvius, ku
rie choro praktikose, parapijos 
susirinkimuose, ir kitur jie vis 
dalyvauja. Valio, jiems!

s-

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

^1156 Wąshington St. 
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503 

inifcj
Brocktono Office:

24 FleM 8t.
Tel. Brockton 2005

*/

UNIJOS IR STREIKAI
Darbai Detroite gerėja. Daug 

darbininkų grįžta į darbą, kurie 
per vasarą buvo be darbo. Bet 
dar vis kyla streikai. Štai šiomis 
dienomis vienos didelės dirbtu
vės darbininkai išėjo į streiką. 
Dešimts tūkstančių darbininkų 
neteko darbo. Streikas kilo dėl 
to, kad dirbtuvės viršininkai at
leido iš darbo tris darbininkus, 
kurie bandę sulaikyti kitus dar
bininkus nuo darbo. Blogai kada 
darbininkai kankinami darbe 
kaip gyvuliai, bet taip pat blo
gai, kada darbininkai tinginiau
ja, ir kada dėl vieno kito tingi
nio netenka darbo tūkstančiai 
darbininkų.

lyginimas už darbą, ir jo darbas Klebonas kun. A. Petraitis, jo 
turi būti žmogiškas, o ne ver- pagelbininkas kun. K. Krušniau- 
giškas. Bet taip pat neteisinga, skas ir šios parapijos gaspadi- 
kada darbininkas tinginiauja.

Pažiūrėkime į darbininkus Ū-, 
kyse. Ten jiems nėra laiko tingi
niauti. Ūkininkų valandos ilgos. 
Jeigu, kurie ūkininkai tinginiau
ja, tai jų ūkys apleistos, tvoros 
išvirtę, derlius blogas. Skundžia
si vargingu ir skurdžiu gyveni
mu. Tas pats būtų ir dirbtuvėse, 
jeigu visi pradėtų tinginiauti.

Darbininkai reikalauja ir jie 
turi gauti tinkamą atlyginimą 
už darbą ir tokį darbą, kuris 
jiems nebūtų sunkus atlikti. U- Pagelbininkės gaminimo valgių 
nijos turi rūpintis darbininkų ir stalų prižiūrėjimo: A. Milienė, 
gerove, bet ne leisti tinginiams M. Žemaitienė, I. Mattrick, Ago- 
ąrba politikieriams jas išnaudo-Įta Roglienė, 
ti. Darbininkai turi saugotis to- C. Zinkienė, 
kių vadų, kurie juos veda į ko-jDaučiūnienė, O. Ridikienė, 
munizmą, o nesirūpina darbi
ninkų socialiu gyvenimu. Komu-' 
nizmas yra baisus ne tik tiems, 
kurie turi kokią nors nuosavy
bę, bet baisus visiems, kuriems 
tik rūpi žmonijos gerovė, teisin
gumas, jų švenčiausi įstikinimai. 
Šių dienų komunizmas pasirodė.
pilniausioje šviesoje Rusijoje.' sa, V. Parulis, V. Blaveckas, F. 
Komunizmo vykintojai žadėjo Bačinskienė, M. Carr, O. Valin- 
darbininkams rojų, o ką jie turi skienė, A. Mason, O. Griečaitie- 
šiandien? Atsakymas: vergiją. - — ~ •• • • - — — —
Komunizmo komisarai gyvena 
pertekliuje, o darbininkai di
džiausiame varge ir skurde. Ru
sijos carų ir kitų turtus pasisa
vino komunizmo komisarai, bet 
darbininkams užkrovė sunkesnį 
jungą.

Taigi unijos turi apsaugoti 
darbininkus nuo išnaudotojų 
kapitalistų, bet taip pat saugo

nės smarkiai ruošiasi, kad visus 
svečius priimti ir pavaišinti. To
dėl klebonas ir rengėjos kviečia 

| visus dalyvauti. Viršminėtos va
karienės visas pelnas skiriamas 

1 parapijai.

Žinios - Žinelės Is Lietuvos

Aušros Vartų Parapija
Skaudūs Perkūnijos Padari

niai Ukmergės Apskrityje

Didelis Gaisras
Naumiesčio valse., Ne- 

vėžnykų dvare iš kuliamo- 
: sios mašinos kilo gaisras ir 
' sudegė Macejausko du me
diniai klojimai, kuliamoji 
mašina, daug smulkaus in
ventoriaus ir per 300 veži- 

| mų įvairių javų. Nuostolių 
padaryta apie 21.000 litų.

Sūnus Peršovė Tėvą

Šios parapijos L. Vyčių 116 
kuopa švenčia savo 10 metų gy
vavimo sukaktį. Malonu matyti 
jaunimą, kuris rūpinasi savo tė
velių kalba ir tėvyne, ypač šiais 
sukrėtimų laikais.

L. Vyčių kuopa rengia šokius, 
spalių 7 d. š. m., Bancroft vieš
bučio salėje. Vieta didelė ir gra
ži. Orkestras geriausias, būtent, 
Dol Bressette ir jo orkestras, 
kuris kasdien groja radio prog
ramose. Šokiai bus nuo 9 vai. 
vak. iki 1 vai. vidurnakčio. Įžan-

Užmušta Viena Moteris 
Sudeginta 7 Trobesiai. 
Nutrenkta 2 Arkliai ir 

2 Karvės

Rugpiūčio 31 d. Kretin
gos mieste batsiūvis Jonas 
Karniejavas gatvėje, pavi
jęs į darbą einantį savo tė
vą, šovė jam iš užpakalio iš 
revolverio ir jį sunkiai su
žeidė. Kaip vėliau paaiškė
jo, Jonas Karniejavas savo 
tėvą norėjo nušauti ir pats 
nusišauti, tačiau po pirmo 
šūvio revolveris “užsprin
go”. Šios tėvžudystės prie
žastis — kerštas, nes sū
nus už tėvo mušimą anks
čiau jau buvo baustas 1,5 
met. sunk. darb. kalėjimo 
ir, be to, tėvas nenorėjęs

Rengėjai. ga $155 poraj (tax included).

Garbės pirmininkas — kun. A. 
Petraitis, jo pagelbininkas kun. 
Kaz. Krušnauskas. Vakarienės 
pirm. P. Bačinskienė, jos pagel- 
bininkė J. Thompson, rašt. M. 
Delionienė, Ižd. A. Parulienė.

Visus kviečia dalyvauti šiuose 
jubiliejiniuose šokiuose.

Kvieslys.

į

M. Jurgelionienė, 
M. Ščukienė, Ona 

K. 
Bendoarvičienė, O. Landžiuvie-
nė, M. Valatkevičienė, P. Bla- 
veckienė, E. Paulauskienė, O. 
Stalulionienė, O. Žurinskienė, O. 
Valangevičienė, P. Kuzmickienė, 
A. Sinikienė, O. Bačienė, E. Kup
stienė, M. Morkūnienė, E. Vait
kienė, A. Kazlauskienė, J. Dir-

nė, P. Chaplickienė, V. Kučins- 
kienė, T. Abražinskienė, K. Kuz
mickienė, O. Palevičienė, S. 
Biekšienė, E. Jankienė, M. Cam- 
pbell.

ti darbininkus nuo komunizmo. 
Komunizmo agentus turi šluoti 
lauk iš unijų, kurie ne darbinin
kų reikalais rūpinasi, bet praga
rišku komunizmu. . Si

Nors šiais metais visoje 
Lietuvoje siautė audros ir 
švaistėsi perkūnas, užmuš
damas nemažai žmonių, 
gyvulių ir sudegindamas Jam uzras^i turto. J. Kar- 
trobesiu, tačiau iki šio lai- nleJevas sulaikytas. Taip 
ko Ukmergės apskritis tos Pa^ Jam surašytas protoko- 
gamtos nelaimės dar buvo las už ginklo be leidimo 
nepaliesta. Bet štai, rug- ' 
piūčio 30 d. 14—15 vai. per
kūnas, trankėsi Pabaisko 
ir Gelvonių valsčiuose, kur 
jo padariniai yra labai 
skaudūs.

laikymą.

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

Montelliečiai Ir Iš Apylinkės-Visi Į 
PARAPIJOS NAUJOS SALES 

SHO WER
Spalių-Oct. 11 d., 7 vai. Vakare

Naujoje Viršutinėje Parapijos Salėje, 
Monroe St. ir Sandeli Avė

Montello, Mass
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.
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Kunigas Liudvikas J. Mendelis, 
S. T. D.

Garbingųjų ir Išganingųjų Darbų
10 Metų Sukakties Proga

tu stfr juo pradėjo finansų 
studijas. Kuomet 1920 me
tais Liudvikas J. Mendelis 
su liaurais ir pagirtinais 
požymiais baigė finansų 
skyrių Pennsylvanijos uni
versitete, tai iš pradėjusių 
72 studentų kartu su juo 
baigė tik 12.

Nereikia pamiršti, kuo
met Liudvikas J. Mendelis 
dirbo Prudential apdrau- 
dos kompanijai, nežiūrint 
universiteto lankymo va
karais, jis savo uolumu ir 
nuopelningomis pasėkomis 
viršijo visus kitus agentus, 
ir per dvejus metus laimė
jo visas aukščiausias gar
bes kaip Jungtinėse Vals
tybėse, taip ir Kanadoje.

Pašaukimas 1 Kunigystą
Tačiau, kai 1920 metais 

baigė finansų skyrių Penn
sylvanijos universitete, ir 
nors gavo labai pelningą 
algą ir švietė graži ateitis, 
Liudvikas J. Mendelis ne
besidomėjo garbingai iškil
ti pasaulyje ir aristokra
tiškai gyventi, nes pajuto

Šio mėnesio 10 dieną, kvotimus į trečiąją klasę, 
kuomet kunigas Liudvikas 
J. Mendelis, S.T.D. per bu
vusias rekolekcijas davė 
Palaiminimą Šv. Marijos 
naujosios Seminarijos ko
plyčioje, aš žinojau malo
ningą jo asmenį, bet su juo 
negalėjau tada kalbėtis, j 
nors ir labai norėjosi, nes

silencijumą. Visgi, stebė-, atvyko birželio 22 dieną, lų išganymui ir Tėvynės 
jau jį, ir suėjime klausytis 1910 metais. Tų pačių me- gerovei.
šventųjų mokinimų metu, I tų gruodžio mėnesį, jaunu- Į Ir nieko nelaukdamas, 
ir koplyčioje, arba išorėje, ris Liudvikas nuėjo'dirbti jis tuojau atsisakė nuo pel- 
Jis atrodė nuoširdus, kar- i anglių kasyklas, kurios ningos užimamos pozicijos, 
tais,

Panelės Marijos paveiks
las, kuriame vaizduojama 
kokiu būdu Švenč. Panelė 
Marija antrąjį kartą apsi
reiškė palaimintąjai Kot
rynai Labūraitei. Tai buvo 
atmintinoji lapkričio 27 d., 
1830 metais.

Mendelis,
Šv. Alfonso lietuvių par. 
(Baltimore, Md.) adminis
tratorius, “Darbininko” 
nuoširdus bendradarbis, 
šiomis dienomis minėjo sa
vo 10 metų kunigavimo su
kaktį. Sveikiname!

Su Motina Atvyksta Į
Ameriką

Liudviko tėvas Juozas 
Mendelis į Jungtines Vals
tybes atvyko 1909 metais, 
ir apsistojo Inkerman, Pa. kilnesnį pašaukimą, tapti 
O pats Liudvikas su savo’ kunigu ir visą gyvenimą 

reikėjo užla ikyti griežtą motina Elžbieta pas tėvelį . paaukoti Dievo garbei, šie-

’ , bet patraukiančios vadinosi: 
išraiškos, ir labai pamal- Coal Co., 
dus. Po rekolekcijų, malo- Dabar ta kompanija vadi- /-< įr

Pennsylvania ir išvažiavo į Šv. Marijos 
Breaker Nr. 14j seminariją, Emmittsburg,

nu buvo susipažinti su jo naši: Pittston Coal Co. 
kilnia asmenybe. i su pačiu “breakeriu”.

Aš besisvečiuodamas pas 
jį, dalinai patyriau jo gy-J 
venimą, ir įgyjau daug ąt-l 
mintinųjų įspūdžių. Nea- Į 
bejojama, kad skaitančioji 
visuomenė norėtų su ma
nim pasidalinti įspūdingo
mis žiniomis, pėl to, čia 
bent keliais bruožais patie
kiu trumpą biografiją ir 
smulkiai apibūdinu ne vi
sus, bet kai kuriuos svar
besniuosius malonius reiš
kinius.

Dirba Ir Mokinasi
Jaunas Liudvikas labai 

troško mokslo, ir jis pats 
labai norėjo mokytis. To
dėl, dienomis dirbo, o vaka
rais lankė mokyklą. Nuo

Trumpa Biografija
Liudvikas J. Mendelis gi-i 

mė Šiauliuose, balandžio 18 
dieną, 1898 metais. Jo tė
vai, Juozas ir Elzbieta Men-. 
deliai, atsižymėjo uoliu 
darbingumu ir buvo labai 
religingi. Paaugęs, Liudvi
kas privačiai mokinosi, ir 
tik vienerius metus lankė 
rusų “narodnąją”. O ketu
rių klasių vyrų “gorodską- 
ją” telankė dvejus metus, 
1910 metais išlaikydamas

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Viešpaties atsidavusioje! ir budinčias žvakes, aty- 
tamyboje. Kiekviena lieps-! džiai įsiklausyk į jų tyliąją 
nojanti žvakė nusako žmo-1 žėrinčią ir paslaptingą kal
nių nuolankiąją širdį, kuri bą. Ir pats jusi tosios kal-

Baryland, studijuoti filoso
fijos ir teologijos mokslus. 
Seminariją jis baigė 1924 
metais su aukščiausiais po
žymiais.

Siunčiamas Į Romą, Ir Čia 
Įšventintas Kunigu

Kadangi klierikas Liud-
• - — — — - • . • v1912 metų, jis dirbo nakti-v^kas J- Mendelis atsižy- 

mis, o dieną lankė mokyk- jo kaip pirmasis iš visų 
lą. 1916 metais, jis su atsi- kitU seminaristų Šv. Mari- 
žymėjimais baigė Saint Jos seminarijoje, gauda- 
Mary’s dieninę High raas visas pirmąsias gar- 
School, Wilkes-Barre, Pa. 1 bes ir dovanas, Baltimorės 

------------- arkivyskupas Mykolas 
Uolumas Ir Pasisekimai curiey, d. d. jį siuntė į 

T--------------------------, Šiaurių Amerikos semina-
Liudvikas buvo gabus rij Romoje> baigti teolo- 

moksle, ir pasiryžo siekti mokslą. čia jis taip dar aukštesnio mokslo. Ta- *aJt uoliai irą biai 
ciau, neturėjo pakankamo Garbingai užbaigęs taria- 
kapitalo . Dėl to, jis eina seminariją, kUerikas 

j Prudential Lite Insuran- Liudvikas j. Mendelis j ku- 
ce kompanijos ofisą ir susi- ni įšventintas sau.
tinka distrikto generalj su- si0 15 dieną, 1928 metais. 
permtendentą P. F. Kielty. Laterano seminarijos kop- 
Tais pačiais metais apie j čioje Romoje. Kunigys- 
rudenj jis pradeda dirbti tgs Sakramentą suteikė 
kaip agentas, ir ta karjie- šventojo Tėvo vices regens 

i ra puikiai sekasi jam, kad j0 Ekseelenci ja arkivysku- 
netrukus tampa vyriausias palica 

1 agentas. Į __!______
ku!kvjen^ clntą’.kurį Gauna Teologijos Daktaratąuždirbo, Liudvikas taupe( c r •n * • •

mokslui ateityje. Bedirb- ou Garbingais rozymiais 
damas kaip daug žadantis Kadangi mūsų tautietis 
agentas tariamai kompani- baįge šiaurių Amerikos sė
jai, Sekančiais (1917) me- minariją kaip pirmasis ir 
tais pradėjo vakarais lan- su aukščiausiais pažy- 
kyti University of Pennsyl- mįais, ^ėl to jaunas kuni- 
vania (Wharton School of gas Liudvikas J. Mendelis 
Finance). 72 studentai kar- buvo privilegijuotas prisi-

BATCHELDER WHITTEMORE GOAL CO.
B

Sakramentą suteikė
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Stebėtinos Pasėkos
Sausio 13 dieną, 1936 me

tais, maldininkų į pamal
das atsilankė 404. Tų pačių 
metų birželio mėnesį kuni
gas Daktaras Liudvikas J. 
Mendelis ėmė į savo rankas 
povenos visą vadovybę. Ir 
žiūrėkite į stebėtinas pasė
kas!

Maldininkai pradėjo į pa
maldas lankytis skaitlin
gai, ir spalių 26 dieną įves
tos trejos pamaldos pirma
dieniais. Tais 1936 metais 
į tas pamaldas atsilankė 
34,977 maldininkai.

Vasario 1 dieną, 1937 me
tais, įvestos 4 pamaldos

vą, kur Viekšniuose (Ma
žeikių apskr.) laikė pirmą
sias primicijas, ir sugrįžus pirmadieniais. Maldininkai 
į Ameriką, tų pačių metų taip pamylo tas pamaldas 
rugsėjo mėnesį Jo Eksce- ir taip skaitlingai lankėsi į 
lencija arkivyskupas My- jas, kad lapkričio 29 d. pra- 
kolas Curiey, D. D. tuojau dėta 8 pamaldos pirmadie- 
paskyrė kunigą Daktarą niais ir dvejos antradie- 
Liudviką J. Mendelį į Šv. niais savaitėje. 1937 metais 
Alfonso lietuvių parapiją. 
Senelis klebonas, Kunigas 
J. Lietu vnikas, kurs tuo
met sirgo ir negalavo aki
mis, be galo nusidžiaugė, 
gavęs tokią didelę pagalbą 
kunigo D-ro Mendelio as
menyje, ir į jo rankas ati
davė parapijos vadovybę.

tose pamaldose dalyvavo 
132,315 maldininkai.

Gi šiais metais, prade
dant vasario 28 dieną, ku
nigas Daktaras Liudvikas 
J. Mendelis pradėjo su 9 
pamaldomis pirmadieniais 
ir 4 antradieniais savaitėje. 
O maldininkų ligi šiol susi-Iki to laiko per 40 metų laukė netoli dviejų šimtu 

parapijoje nebuvo daroma tūkstančių.
statistika. Gilaus mokslo 
ir didelių gabumų darbin- Praėjusį pirmadienį ir 

antradienį, būtent, rugsėjo

rengti galutiniems kvoti
mams Propagandos Uni
versitete teologijos dakta
rato laipsnio gavimui. Ir 
tų pačių metų birželio 19 
dieną, išlaikęs kvotimus, 
jis apturėjo garbingąjį 
daktaratą: Sacrae Theolo- 
giae Doctor, taip pat gau
damas du medalius: sidab
rinį ir auksinį. Žymėtina, 
kad jis vienintelis gavo vi
sus aukščiausius ir pilnuo
sius 
mati
guoju pažymėjimu: Cum 
Plenitudine Suffragiorum.

Arkivyskupas Paskyrė 1 
>. Dabartinę Parapiją
Po atsilankymo į Lietu-

požymius iš visų dog- 
kos skyrių su garbin-

norinčiai trokšta išreikšti 
savo meilę Jėzui ir Jo Mo
tinai, Marijai.

Ir Kunigas Daktaras Liu
dvikas J. Mendelis dar ryš
kiau nušviečia, pradėda
mas:

“Tų žvakių šviesa, iš tik
rųjų, ne vien paslaptinga, 
bet ir labai iškalbinga. 
Liepsnojančių žvakių švie
sa nenustojančiai kalba 
Jėzui Kristui arba Jo Mo
tinai, Marijai; ir turinys y- 
ra paslaptis tarp Jėzaus, 
Marijos, ir tųjų mylinčių 
sielų, kurios uždega jas. 
Vien tik Jėzus su Marija 
žino visa tai, ką liepsnojan
čių žvakių šviesos kalba. 
Kitą kartą, kuomet pats 
žvelgsi į tas liepsnojančias
Z -----——

bos atgarsius, kurie kar
tais pasigirsta dūsaujanti 
arba raudoni, vėl kiti mal
daujanti pasigailėjimo, pa
galbos, paguodos, globos, 
arba malonės. Ir girdėsi at-. 

i balsius sielvartaujančiųjų 
širdžių, atgailojančiųjų 
sielų, kankinančiųjų sąži
nių, alkstančiųjų ir trokš
tančiųjų laimės spindulė
lio, arba atleidimo bei do
vanojimo, ir ramybės. Tų 
žvakių šviesa pavaduoja 
gyvenimą kenčiančiųjų, 
kurių vienintelė ir niekam 
nežinomoji istorija skaus
mo, kančių kentėjimo arba 
kankinimo, kurių kelias y- 
ra ilgasis ir sunkusis kelias 
į Kalvarijos kalną, ir nu-

i (Tąsa 8 pusi.)

ghouse
(X^miūS

gas jaunasis kunigas pra- 19 ir 20 dd aš at; turėjau 
dėjo tuojau lankyti parapi-Iaimę dal ti tose 
ją, surašinėdamas parapi- majdose> įr tikrai nusiste- 

atversdamas daugely pa- kurios atsilankydavo į tą
jonus, guosdamas visus ir: bėjau iš skaitlingų minių,
klydėlių. Tais "irT.929 me
tais rinko aukas bažnyčios 
vidaus ir išorės atnaujini
mui, ir išganingai darbavo
si sielų ganytojavime.

Garbinga Ir Išganinga Dar
buotė Parapijoje 10 Metų 

Laikotarpyje 
Kunigas D-ras Liudvikas 

J. Mendelis energingai dar
bavosi, tvarkydamas para-i

riamas pamaldas ir kupinai 
pripildydavo bažnyčią. Ir 
dideliai stebėjaus iš kunigo 
Daktaro Mendelio neišse
miamos energijos ir atsi
davimo, bet labiausiai iš jo 
talentingo iškalbingumo, 
kuriuo tiesiog patraukia ir 
tikrai žavi pamaldžius da
lyvius. Gi maldininkų ne
paprastas pamaldumas ir 

___  sutartinas giedojimas tik? 
pi jąTr'organizuodamas ka-rai palaimintas ir dievin- 
talikiškas draugijas. Taip Sas*_________
pat jis įvedė skaitlingų no- -........................
venų, kaip prie Šv. Teresė
lės, Šv. Ritos, Šv. Onos ir 
Šv. Antano.

Be to, jis nuostabiu bū-

• v

Bažnyčios Viduj Kaip 
Šventovėje

Kunigo Daktaro Mende
lio rūpesčiu, Šv. Alfonso

du įspopulianzavo Stebuk- iįe-tuvių bažnyčia iš vidaus 
lingo jo Medalikėlio noveną, 
kuri taip pagarsėjo, kad 
pirmadienį ir antradįenį į 
Šv. Alfonso lietuvių bažny
čią suplaukia nuo 5,000 iki 
10,000 maldininkų. Tai žy
mėtina, kad tai visai nauji 
maldininkai, kurie tomis 
dienomis pradeda noveną. 
Kitaip visų negalima būtų 
sutalpinti bažnyčioje. Ypa
tingai žymėtina tai, kad jo___________ _  —o_____
nenuilstančiu rūpestingu-: siteikimas. Gi tų liepsno-. 
mu ir dideliu pasiaukojimu' jančių žvakių, mažų ir di- 
Baltimorė pasidarė pamal-dėlių, be skaitliaus! *Jos 
durno centras Stebuklingo- ‘ 
jo Medalikėlio Palaiminto
sios Panelės Marijos gar
bei.

Parapijoje Ta Novena Pra
sidėjo 1935 Metais

Nenustojanti ne ’°na švč- 
Panelės Marijos Htębuk* 
lingojo Medalikėlio garbei 
prasidėjo Šv. Alfonso lietu-! Jėzui Kristui, vienam įka- 
vių bažnyčioje sausio 10 d., lintam Jo beribės meilės 
1935 metąis. 150 nąąldinin- tabernakule. Ir sieloje jun- 
kų atsilankė į pirmąsias ti jų iškalbingą paslaptį.: 
pamaldas. Tų pačių metų Kaip jų šviesa išsibaigia,, 
birželio mėnesį buvo įgytas j taip pat ir mūsų širdys: 
ir iškilmingai pašventintas trokšta išsibaigti mūsų] 
didelis ir meniškas Švenč J Meilingo jo Mokytojo ir

baigiama meniškai atnau
jinti. Bažnyčios viduje jun
ti esąs palaimintuose Die-į 
vo namuose. Antgamtinė! 
nuotaika apgaubia tave. 
Matai įvairaus luomo pa
maldžių žmonių. Vidus vi-į 
sada pilnas. Vieni išeina,' 
kiti ateina. Visų veiduose; 
reiškiasi nepaprastas pa
maldusis susikaupimas ir 
dvasinis arba religinis nu

• v

liepsnoja prieš Didžiąjį Al
torių, prie šalinių altorių, 
ir prie šventųjų statulų. 
Tikrovėje, juk čia švento
vė! -
Žvakių Šviesa Paslaptinga, 

Bet Ir Labai Iškalbinga
Žvakės liepsnoja dieną ir 

naktį, ir visada bendrauja

• Before seleetiag your new radio, by all 
means see the remarkable, newWestinghouse 
models. Here are real values .;. everything 
worthwhile in radios at prices you can’t 
afford to miss! A demonstration will con-1 
vince you. Come in .;. today!

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, 41 colio 
aukštumo, 13% colių gilumo.

STALO MODELIS WR-258

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

Only ...$99.95

VVestinghouse Radio yra skaitomi vieni geres
niųjų, kadangi jie turi labai švarų balsą ir labai 
gražiai padaryti. Su Westinghouse Radio galima 
pagauti programus nevien vietinius, bet ir iš kitų 
šalių. Taigi, pirm pirksite radio, ateikite j mūsų 
krautuvę ir pažiūrėkite kaip atrodo Westinghouse 
Radio.

Pas mus galite pirkti radio labai lengvomis są
lygomis. Mes duodame ilgam terminui išsimokėti. 
Taigi, nelaukite ilgai, ateikite j mūsų krautuvę 
šiandien.

92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas 

f __ -i... • □ onodjb? '
', Telefonas Liberty 2337 a*®*“*



Penktadienis, Rugsėjo 30,1938

Rytinių Valstybių Žinios♦

C. BROOKLYN, N. Y. riuomenės vadas majoras S. Na
rušis iš Lietuvos ir kun. J. Am
botas, Šv. Trejybės parap. kle
bonas iš Hartford, grįžęs iš Lie-LANKĖSI ART. ČIŽAUSKAI

Rugsėjo 11 d. atvažiavo sutik- tuvog Rengia Federacija ir Vil
ti grįžtantį iš Lietuvos savo kle- niui vaduoti Sąjunga.
boną kum K. Vasį, Jonas ir Ma-j _ Spalių 16 d. vietinis parap. 
rijona Čižauskai iš Worcester, choras> vad. komp. Aleksiui 
Mass. Tąja proga atlankė ponia vyksta į Bridgeport pas svetin- 
Čižauskienė savo sesutę gyve- gąjį šv. Jurgio parap. kleboną 
nančią New Yorke. J. Čižauskas jęUn j. v. Kazlauską su vaidini- 
lankėsi N. Y. ir N. J. muzikų su- mu
sirinkime, kurie tarėsi pasauli-j _ Spalių 22 d. Šv. Jėzaus Var
nės Parodos Lietuvių Dainos rei- do “Rube” šokiai.
kalu. Ponai Čižauskai paviešėję — Spalių 23 d. visi parapijie- 
keletą dienų Brooklyne ir atlan- gįaį turėtų įdomautis šios dienos 
kę savo kaikuriuos kolegas, lai* įvykių, nes tai parapijoj įvyksta
mmgai grjzo j namus. tikras “surprise” vakaras. In

formacijų tik galima gauti pas 
ponias M. Karinauskienę, U.

Rugsėjo 25 d. ištekėjo p. Ste- Liutkevičienę, V. Voglinienę ir 
panija Jokubčionytė, buvusi Kašėtaitę.
choristė ir Sodaliečių pirm. Baž-: Spalnj.30 a^vy^£S^a
nyčioje jaunąją sutiko su velio- geportiečiai vaidintojai - daini- 
nais pasipuošę ir abi pusėn sus- ninkat vad. muzikui J. Steponą- toje per^vidurinį taką. sodalie--ičiui. Kalbės Bridgeporto kle- 

tės. Laike šliūbo giedojo choras h°nas kun- J- V. Kazlauskas ir 
ir p. B. Brundzienė solo. į bus šokiai- Pelnas skiriamas pa-

Jaunoji buvo darbšti savo pa-raP1Jai-
reigose, gražiai vartoja lietuvių Spalių 29 d. metinis L. V y- 
kalbą. Ji darbuojasi ligoninėj, j“kaukių” balius ir šokiai, 
kaipo slaugė. Nors ištekėjo už’ I virš ‘minėtus parengimus

IŠKILMINGOS VESTUVĖS

DARBININKAS

■* *.

• v

Ne Man, Ne Man, Bet Vien 
Dievui Tebūna Garbė!"

Per visas pamaldas ir da
bar būnant arti Dievo esi- 
mo, jutau esąs antgamti-

Pradžia 7-tame puslapyje 
klotas erškėčiais, kurie 
juos sužeidė, sukruvino, 
nukankino ir merdina...”

1 — Paminklo laivyno karininkui Oliver Hazard Peiry, kuris 125 metai atgal 
laimėjo svarbią kovą ties Erie ežeru, vaizdas. Šis paminklas pastatytas Put-in- 
Bay, Ohio. 2 — Vidaus reikalų sekretorius Ickes kalba paminklo atidengimo 
dienoje, kuris primena. 125 m. atgal padaryta taiką tarp Jung. Valstybių ir Ka
nados. 3 — Čekoslovagijos armijos karininkai stumia kanuoles į Vokietijos pa- 
rubežį, kuriomis gintų savo valstybės nepriklausomybę.

Ząsliai

lis baigė, aš prasitariau:
“Ką mačiau ir patyriau, 

visa yra garbinga ir majes
totinga. Gi gerb. adminis
tratoriui ir Daktarui pride
ra didelė garbė!”

Bet Kunigas Daktaras 
Mendelis skubotai atsakė:

“Ne man, ne man, bet 
vien Dievui tebūnie garbė! 
Vienam Dievui esu dėkin- 

niame pasaulyje. Kuomet' Sas sveikatą ir stiprybę, 
kunigas Daktaras Mende- kad galiu dirbti Jo dides-

svetimtaučio, bet pažadėjo savo Pra-šome gerbiamąją visuomenę 
vyrą tuoj lietuviškai išmokinti, skaitlingai dalyvauti, gražius 
kuris ir dabar jau daug supran- tikslus paremti ir savųjų tarpe 
ta. Nors toliau gyvena nuo lie- įdomiai ir linksmai laiką praleis- 
tuvių bažnyčios, bet tuoj pažade- Plunksna.
jo prisirašyt prie parapijos. Tai. * --------------------
reiškinys susipratusios lietuvai
tės. Vestuvių puota įvyko jau- lenkė nei šios kolonijos. Išlaužė! 
nosios tėvelių namuose, į kurias medžius, elektros ir telegrafų 
atsilankė parapijos kunigai var-' stulpus, nutraukė vielas. Apar- 
gonininkas su žmona, kolekto- dė namų stogus ir kaminus. Ri- 
riai ir daug giminių. Svečius pui- verside gatvėje apie 10 namų 
kiai vaišino jaunosios tėveliai.

Laimingo gyvenimo jaunai po
rai.

Rugsėjo 21 d. viesulas neap-

WATERBURY, CONN.
KAS? KUR? KADA?

: buvo apsemti vandeniu. Buvo a- 
pie 6 pėdai vandens. Daugiausia 
nukentėjo vargšai darbininkai, 
nes darbininkų apgyventose vie
tose nėra gerų įrengimų vande
nį nutraukti; atmatų dūdos ga
lėtų būti pakeltos aukščiau ir 

i ant upės kranto užmūritos. Ka-
— Spalių 2 d. 4:30 iki 5:00 vai. da tik vanduo pakyla, tai Ri- 

po pietų prasidės rudens sezono verside gatvėje gyventoiai visa- 
lietuviška radio programa, va
dovybėje komp. A. Aleksio, iš 
WBRY (1530 kc.) radio stoties.
— Spalių 2 d. atvažiuoja Hart

fordo artistai dainininkai su te-į 
atru - koncertu, vadovaujant
muz. J Balsiui. Prasidės 7:00 WASHIGTON DEPOT, CONN. 
vai. vakare parap. auditorijoj.: '
Bus ir šokių. Pelnas parapijai.
— Spalių 8 d. įvyksta Šv. Onos 

Moterų draugijos 25 metų jubi-' 
liejinis bankietas su įvairia pro-' 
grama.

— Spalių 9 d. ekstra speciali upės ir upeliai. Rugsėjo 21 d., 
radio programa iš WBRY pami- po pietų kilo smarkus vėjas, vie- 
nėti Vilniaus užgrobimo 18 me- sulas ir audringas lietus. Van
tų sukakti. Apie Vilnių kalbės duo išsiliejo 
kun. J. Kripas iš Hartfordo.
— Spalių 12 d. Vilniaus Gedu- pės pakraščiuose sudarė rimtą 

lo šventės apvaikščiojimas su pavojų. Vanduo bėgo dideliu 
prakalbomis, dainomis 8:00 vai. smarkumu ir užliejo miestelio 
vakare parap. auditorijoj. Kai-'gatves. Namų rūsiai prisipildė 
bės įžymūs svečiai Lietuvos ka- vandeniu. Vanduo gatvėse buvo

į 

t?

da turi nukentėti. Valdžia turė
tų susirūpinti ir vargšų darbi
ninkų reikalais, nes ir jie turi 
mokėti mokesnius.

B. P. Šilkauskas.

BAISI AUDRA PRIDARĖ 
DAUG ŽALOS

Nuo rugsėjo 18 iki 21 d. čia 
i lyjo smarkus lietus. Prisipildė

iš upių ir upelių
Apie 5 vai. po pietų Shepong u-

"Maisto” Byla Dar Kartą 
Grąžinta

Kaunas — Kaip žinoma, 
praėjusį pavasarį ir antru- 
syk spręsdami Ap. Rūmai 
J. Lapėno, P. ir Košt, La
penų, o taip pat A. Pran- 
culio ir A. Kubiliaus, bylą, 
kaltinamuosius išteisino.

Vyriausias Tribunolas ir 
antrąjį Rūmų šioje byloje 
sprendimą panaikino ir ii- 
gai rašė motyvus. Pagaliau “užmuštas,' ’
motyvai jau parašyti ir tei- pagrUii įr vėl atsikelia. Rug-

A. Mireckas, kuris, atrodo, 
visuomet nugali mirtį. Mi- 

I rėčkas daug kartų buvo 
, tačiau 

sėjų pasirašyti ir byla su įiūčio **23 d7nt io**gaivos! 
dviejų teisėjų parašais sudaužė 4 butelius nuo a- 
perduodama Rūmams, kad lauš. Jis gulėjo be sąmonės

3 pėdų gilumo. Viesulas ir van
duo sugadino elektros vielas, 
viesulas išvertė elektros ir tele
grafo stulpus, daugybę medžių. 
Vanduo kriokdamas nešė šimta
mečius istorinius medžius. New 
Preston žmonės labai nukentėjo. 
Toje vietoje vanduo pakilo net 
8 pėdas. Didelis tiltas buvo pa
skandintas. New Milford kelias 
buvo užlietas ir automabiliai ne
galėjo važiuoti į Washington 
Depot. Keliai buvo nukloti me
džiais, medžių šakomis ir akme- 
nais. Baisus buvo reginys. Ry
tojaus dieną visi žmonės griebėsi 
darbo. Tai pirmas toks įvykis

nei garbei ir sielų išgany- 
‘! Ir Dievui vienam

Švenčiausioje Trejybėje 
tebūna amžinoji garbė per 
visus amžių amžius!”

Taip kalbėti gali vien tik
rasis kunigas, atsidavęs iš
tikimai dirbti Kristaus vy- 

Barėta buvo nyne Visagalio Kūrėjo am- 
‘ ‘ žinąjai garbei ir sielų išga

nymui. Todėl, visai nenuos
tabu, kad rugsėjo 25 dieną, 
kuomet 10 metų garbin
gųjų ir išganingųjų darbų 

i sukakties proga kunigas 
Liudvikas J. Mendelis, S. T. 
D. atnašavo iškilmingas 
Padėkonės Mišias 8:30 vai. 
ryte, Šventojo Alfonso baž
nyčia buvo kupina, ir kartu 
su celebrantu Aukščiau- 
siąjam siuntė širdingiau
sią padėką už visas malo
nes, kurias malonėjo teikti 
visiems. Irgi nenuostabu, 
kad tosios atmintinos die
nos 7:30 vai. vakare para
pijos mokyklos auditoriju- 
me susirinko lietuviai ir 
svetimtaučiai pagerbti at
sidavusį ir ištikimąjį jų 
dvasios vadą! O tūkstan
čiai jo gerbėjų laiškais ir 
telegramomis prisiuntė 
nuoširdžius savo sveikini
mus, išreikšdami džiaugs
mą ir ląimę...

Nuo savęs gerb. celebran
tui ir kartu jubiliejatui 
reiškiame neapsakomą 
mūsų džiaugsmą ir didelę 
laimę, kad galėjome ben
drai dalyvauti iškilmingo
se padėkonės apeigose ryte 
ir neužmirštamame pa- 
gerbtuvių vakare; taip pat 
reiškiame nuoširdųjį dė
kingumą už visas suteiktas 
malones ir brangias dova
nas! Gerasai Dievulis lai 
Brangųjį Prietelį užlaiko 
gražioje 
galėtum dar ilgus metus 
dirbti ir toliau vien Dievo 
didesnei garbei, sielų išga
nymui ir mūsų išeivijos 
naudai, kaip ir Lietuvos 
gerovei!

prispaudė tam darbininkui mui! 
galvą prie stulpo ir ją su
triuškino. Nelaimingasis 

į vietoje mirė.
Per kvotą paaiškėjo, kad 

Solovėjas policijos valdi
ninkui melavo todėl, kad 
darbininkas 
pas jį nuolatiniu darbinin-' 
ku nuo 1938 m. birželio 1 
d., tačiau darbdavys jo nei j 
ligonių, nei draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų ka
sose nebuvo įregistravęs. 
Todėl visą šios nelaimės 

j ir norėjęs suversti
Nemirštamas Žmogus

Naujaežerio km. yra pil. kalte
- .. eismo nelaimei. Vėliau pats

Solovėjas tai prisipažino.

Šeštokai
Vagia Karves 

Paskutiniu laiku apylin-
trečią kartą šią bylą spręs- ant šaligatvio. Tuojau jį keje pradėjo rodytis vagys. į fu Traleri rudeni dor c x r Iri 'nncrpKAnn ty_ • _  i__ • *_ • ___tų. Taigi, rudenį dar sykį nugabeno i 
toji byla Rūmuose bus Daktaras sustabdė jam 
sprendžiama.

Vervuose Surastas III-IV 
Amž. Kapinynas

r,asi/i(įak^ar^- Vagiama daugiausia geros*
. .. ? Dieninės karvės. Tik nėr ke-:

i kraują, jis oasfuleio^ keletą igtą dienų neplačiame šeš- 
minučiu, vėl atsikėlė ir nu- tokų rajone buvo pavogtos j 

9 ganyklose paliktos kar-! 
vės.

Keletas stambesniu va- 
pvsčiu pasikartojo ir Kros-1 
nos valsčiuje.

ėjo į cirką. i

Kretinga
KOKS NEGRAŽUS DAR

BAS IŠĖJO AIKŠTĖN!
Abromas Solovėjas (iš 

profesijos dantų gydyto
jas) šiomis dienomis atvy- 

i ko į policiją ir pranešė, kad 
uuxį“vj“ls į jo koklių dirbtuvę prie 
ankščiau, moĮįo minkymo mašinos 

kažkas atnešęs ir padėjęs 
katastrofos

yra 
archeologiniai 

Veršvuose, 
Raudondvario vis., netoli 
Inkaro fabriko, kairėje ke
lio Kaunas Raudondvaris 
pusėje. Čia jau 
beimant graužą, 
tiktas priešistorinis UI— į automobilio

Dabartiniu metu 
vykdomi 
kasinėjimą!

i

Užpaliai

šio miestelio istorijoje. Keliai IV amž. kainynas. Liį šio. auka. Tam tu.
suardyti, tiltai išnešti, namai a- 
Dardyti, medžiai išrauti, nulau
žyti.

New Milford miestelis buvo 
atkirstas. Nebuvo jokio susisie
kimo. Buvo 12 pėdų vandens. 
Potvyniui praėjus pasirodė daug 
gyvačių. Kai kas pranašauja gi
lią žiemą. Woodbury, Conn. nu
krito didelis balionas, pilnas ga- 
so. Sprogo ir užsidegė. Niekas 
nežino iš kur jis atneštas.

A. P. Krikščiūnas.

jį

7

BROCKERT’S: ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

Šių metų vasara buvo lietinga 
ir audringa. Smarkus lietus pri
darė daug nuostolių. Labiausiai 
nukentėjo ūkininkai. Mažas der
lius. Viesulas ir potvynis dar 
daugiau nuostolių padarė.

Lietuviai darbininkai dirba ge
rai. Priaugo gražaus jaunimo, 
vaikinų ir merginų. Tik nemalo
nu, kad kaikurie apsiveda su 
svetimtaučiais, o ypač su len
kais. Lenkai labai meilinasi prie 
lietuvaičių.

Biznieriai džiaugiasi biznio pa
gerėjimu.

Šia^ne miestelyj katalikų skai
čius didinasi. Bažnyčioje laiko
mos dar vienos šv. mišios.

Lietuviai, kurie įpratę taip va
dinamus “sweep stakes” tikietus 
pirkti turėtų apsisaugoti nuo 
netikrų tikietų, kuriuos parda
vinėja apgavikai. Tikrų tikietų 
pirkėjai turi gauti pakvitavi
mus. Jeigu, kurie negaunate pa
kvitavimų, tai žinokite, kad pir
kote netikrą tikietą.

A. P. Krikščiūnas.

Redakcijos Atsakymai

alko jo jau ištirti 32 šio rįg liudininku. 
laikotarpio kapai. Paskuti-| Tačiau lici jos valdinin. 
mu metu rytinėje to naties kui darius kvota iš. 
kapinyno dalyje susidurta kgfo kad tariamoji auto. 
su arklių ir degintimais irnobilio katastrofos auka 
žmonių kapais. Is viso tau. K Barėta go met am. 
istirta lO arklių kapu ir ke-.-iaus dirbo SolOvėiaus ke
li degintmiai žmonių ka-j kliu dirbtuvgie ie molio 
nai. Arklių kapai yra tur- lminkvmo mašinos. Bet dėl 
tingi įvairiais radimais. netinkamo dirbtuvės įren
čia surasta geležinių žąslų, rtm0 ,tai konstatavo vg. 
kabučių, antkaklių su ko-, )iau dirbtuvę anžiūrėies in- 
nuseliais. Be to, po kaklu 
rasta geležinių skambalų ir _ 
balno kilpų. Arklių kapai ♦♦♦ 
yra 11 — 12 amž. ♦♦♦

Kiek toliau nuo arklių X 
kapų, visai skyrium, suras- X 
tas degintų žmonių to pa- X 
ties laiko kapinynas. De- X 
gintų žmonių likučiai su vi- j y 
sais papuošalais yra supil- y 
ti maždaug y2 metro duo- 
butėse. Viename kape su- *$* 
rasta net 1 kg 250 gr svo- JĮ 

žalvarinių pa- X 
to- X

Korespondentui, Waterbury, 
Conn. — Apie a. a. Teresę Jakš- 
taitę /r jos laidotuves tilpo ap- 

Į 23 Č£ š. m. laidoje.

rio įvairių 
puošalų. Kasinėjimai 
liau tęsiami.

Ruošia "Girtuoklių" 
Sąrašus

Kaunas — Darbo Rūmų 
valdyba pradėjo ruošti dar
bininkų girtuoklių sąrašus. 
Į sąrašus įtraukiami tie 
darbininkai, kurie prageria 
visą‘savo uždarbį, nepalik
dami šeimoms kuo maitin
tis. Ateityje tokiems darbi
ninkams visos algos nebus 
išmokamos. Darbininkams 
bus išmokama tik pusė'jų

rašomas “Darbininke”, rugsėjo uždarbio, O likusieji pusė— 
jų žmonoms arba tėvams.

’-i: ĮrTifif ■'įriti

Audra Išgriovė 80 Trobų
Pro Užpalius praėjo aud- 

į ra, padarydama ūkinin
kams didelių nuostolių. Už
palių valsčiuje išgriauta 80 

i trobesių, sužeisti keli žmo
nės, daug javų nunešta nuo 
dirvos.

Papartynai
SUDEGĖ PLYTINĖ

Gustavo plytinėje bede
gant plytas kilo gaisras, 
kuris sunaikino plytinės 
patalpas ir sugadino maši
nas. Nors plytinė tik už ke
lių kilometrų, bet atvyku
sieji ugniagesiai plytinės 
neužgesino.

sveikatoje, kad

• v

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

Juozas J. Dissa, laidotuvių direktorius VVorcestery 
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 visus kitus reikalingus prie laido
tuvių įrankius. Kadangi šiai įstaigai nereikia nieko 
samdyti ar renduoti, už tai mes 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.

Dirso's Laidotuvių Įstaiga
13 ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS.

LAIDOTUVĖMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI

Telefonai: 4-




