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Sekmadienį sueina 18 metų 
kai Vilnius, Lietuvos sostinė ir 
Vilniaus kraštas yra Lenkijos 
kontrolėje. Spalių 9, 1920 m., 
Lenkija, pasirašius sutartį su 
Lietuva Suvalkuose, banditišku 
būdu pagrobė Vilnių. Nuo pat 
pirmos užgrobimo dienos lenkai 
persekioja ir terorizuoja Vil
niaus krašto lietuvius už lietu
vybę. Šiandien jau lietuviai ne
beturi nei vienos mokyklos Vil
niaus krašte. Visos lietuvių kul
tūrinės ir švietimo įstaigos kon
fiskuotos ir uždarytos. Lenkai, 
užgrobę lietuvių turtą, tuo turtu 
naudojasi.

Tik įsivaizdinkime tą, kad 
šiandien lenkai daug smarkiau 
persekioja Vilniaus krašto lietu
vius, kai prieš kovo 17-19 d.d., 
š. m. ultimatumą. Lenkai siekia 
draugiškumo ir brolybės santy
kių. Ar galima sudaryti gerus 
santykius su plėšikais ? Ne. Taip 
pat negalima gerų santykių tu
rėti su lenkais, kurie smurtu pa
grobė mūsų tėvynės trečdalį ir 
užgrobė Vilniaus krašto lietuvių 
visuomenišką turtą.

Minėdami spalių 9 dieną, mes 
lietuviai turime atsišaukti į kul
tūringojo pasaulio visuomenę, 
ne į politikierius, kurie pasta
raisiais laikais yra labai užimti 
mažųjų valstybių padalinimu, 
kad ji padėtų mums kultūringu 
būdu atgauti Vilnių ir visą Vil
niaus kraštą.

Lenkai neturi nei sąžinės, nei 
gėdos. Tai jie parodė ir šiomis 
dienomis, kada jie atplėšė dali 
Čekoslovakijos, kuri nėra len
kiška, kaip ir Vilniaus kraštas. 
Bet jeigu lenkai nori įrodyti pa
sauliui. kad Tescheno kraštas y- 
ra lenkiškas, tai kaip, ponai len
kai, su Vilniaus kraštu, kuris y- 
ra grynai lietuviškas. Lenkija 
be atidėliojimo turi grąžinti Vil
niaus kraštą Lietuvai. Mes da
bar dar griežčiau turime reika
lauti, kad Lenkija atitaisytų pa
darytą skriaudą Lietuvai ir lie
tuviams: grąžintų Vilnių ir Vil
niaus kraštą.

Lietuvos vyriausybė turi da
ryti spaudimą, kad Lenkija pir
miausia grąžintų Vilniaus kraš
to lietuviams uždarytas mokyk
las ir užgrobtą jų turtą, o taip 
pat grąžintų Lietuvai Vilnių ir 
visą Vilniaus krašto teritoriją 
kaip buvo nustatyta Suvalkų 
sutartyje. Dabar yra geriausia 
proga, kada lenkai eina vaduoti 
savuosius, kaip tai padarė su 
Čekoslovakija.

Minėdami Vilniaus užgrobimo 
sukaktį, mes vieningai pakelki
me balsą prieš Lenkiją.

AMERIKOS DARBO FEDERA 
CIJA NESITAIKO SU C.I.O  ♦------------------------

HOUSTON, Texas, Spalių 6, 
— Amerikos Darbo Federacijos 
vadai susirinko į 58 metinį su
važiavimą. Prezidentas Roose
veltas išreiškė pageidavimą, kad j 
būtų daromi pasitarimai su CIO CIO vadas John L. Lewis pareiš- 
ir prieita prie taikos. Amerikos'kė, kad automobilių darbininkų 
Darbo Federacija netiesioginiai; unijose buvusieji nesusipratimai 
atsako prezidentui, atmesdama galutinai liko išaiškinti ir suda- 
įnešta rezoliuciją. Buvo įnešta ryta taika. Lewis yra linkęs vi- 
darbininkų unijos rezoliucija, ‘ sus komunistus iš CIO išvaryti, 
kad būtų mėginama susitaikyti bet bijosi, kad jie paskui nepra-. 
su CIO. Tačiau Amerikos Darbo dėtų organizuoti kitos unijos. 
Federacijos vadas, William1 Jis tikisi iš komunistų padaryti
Green pasakė: “CIO turi prašyti gerus darbininkų unijos narius, i 
pasitarimų taikos sudarymui, o Perdaug tikisi. Komunistams ne 
ne mes. Nėra vilties tokiai tai- unijos reikalai rūpi, bet Stalino; 
kai, ir mes nieko negalime dary- ne darbininkų gyvenimo page- 
ti, kaip tik laukti”.

Taika labai reikalinga dar- nizmo režimą. Juo greičiau dar
bininkų imi jose. Dabar darbinjn- bininkų unijose bus padarytas 
kai turi kovoti prieš kapitalistus apvalymas, tuo sveikesnės bus 
ir dar užsiimą kovą prieš brolius unijos.
darbininkus. Kapitalistai tuo ’ ---------------------
džiaugiasi, o darbininkai nuken- NllŽudyta 19 Žydu 12 Arabu 
čia. Abi unijos, rodos, siekia 1 _ .
darbininkų būvį pagerinti, o ne-l raicSTinOJc
gali susitaikinti. Kad taiką su
daryti, tai reikia geros valios iš 
abiejų pusių.

I

Automobilių Darbininkų 
Unijose Sudaryta Taika

VVASHINGTON, Spalių 6, —

rinti jie nori, bet užvesti komu-

Vengrai Pasiruošę Žygiuoti 
Į Čekoslovakiją

’ Pranešama, kad Vengrijos ka
riuomenė pasiruošusi maršuoti 
,į Čekoslovakiją ir užimti taip va
dinamą “madžiarų teritoriją”.

Vengrijos kariuomenė jau bu
vo perėjusi rubežių, bet sutiku
si stiprų Čekų kariuomenės pasi
priešinimą buvo priversti trauk
tis atgal į Vengriją.

Vėliausios žinios praneša, kad 
Vengrija atidėjo Čekoslovakijos 
puolimą.

Prancūzijos Premieras Gavo 
Diktatoriškas Teises

PARYŽIUS, Prancūzija, Spa
lių 6 — Premieras Daladier ga
vo diktatoriškas teises tvarkyti 
valstybės finansus iki lapkričio 
15 d. Opozicija, kurią sudaro so
cialistai, komunistai ir kiti radi
kalai tapo suskaldyti.

Brooklyno lietuvių ko
munistų laikraštis parašęs 
apie keturių valstybių su
važiavimą Munich’e stato 
sau klausimą: “ką pasakys 
Prancūzijos ir Anglijos 
darbo žmonių masės ? Argi 
jos tylės, matydamos tokį 
baisų tų kraštų premjerų 
prasiradimą?” Mes dar 
vieną klausimą pridėsime: 
ką pasakys sovietų Rusijos 
darbo žmonių masės? At
sakysime: sovietų Rusijos 
darbo žmonių masės nieko 
negali pasakyti, nes jos ne
turi laisvo žodžio, neturi 
teisės susirinkti, neturi 
savo spaudos nei organiza
cijų. Jeigu Rusijos darbo 
žmonės galėtų pasakyti, 
tai jie pasakytų, kad Rusi- 
pa atliko išdavikišką dar
bą. Anglija, rodos, tiesio
ginės sutarties su Čekoslo
vakija neturėjo. Bet Pran
cūzija ir Rusija turėjo su
tartį su Čekoslovakija, kad

JERUZALĖ, Spalių 6, — Tarp 
žydų ir Arabų sukilimai ir žu
dymai nesibaigia. Anglijos val
džia jų negali sutaikyti. Pasku
tiniame sukilime žuvo 19 žydų ir 
12 arabų.

Gelbekime Vtimją Iš Lenkijos Vergijos

SPALIŲ DEVINTA

Hitlerio Nauji Reikalavimai
ČEKOSLOVAKIJOS PREZIDEN 

TAS ATSISTATYDINO

Vokietija Daro Prekybinę 
Sutartį Su Turkija

ISTABUL, Turkija, Spalių 6, 
Į Turkijos sostinę atvažiavo Vo
kietijos atstovas Walther Funk. 
Jis mėgins sudaryti prekybinę 
sutartį tarp Vokietijos ir Turki
jos.

Lenkai Net Ekskursijų Iš 
Vilnijos Į Lietuvą 

Neleidžia

I

t

KAUNAS, Spalių 6 dieną — 
Lenkai neleidžia Vilniaus lietu
vių ekskursijos vykti Kaunan. 
Už kelias knygas suėmė tris 
brolius Jankauskus.

Pašalpos Mažažemiams Ir 
Bežemiams Žemei Įsigyti

Šiurpusis liūdesys suspaudžia mūsų sielą, 
Kada ateina spalių devinta;
Svajonės blanksta, veikti nebemiela, 
Slopina mus tamsioji valanda.

Tenai dejuoja surakintas Vilnius, 
Mūs broliai verkia, žemėn parblokšti, 
Naikinama tautos darbai prakilnūs, 
Kalbos ir dvasios turtai išplėšti.

t 

Krauju žiaurusis aras nudažytas, 
Raudonas, nebe baltas jau jisai, 
Ten karstas lietuvybei pastatytas 
Ir laidotuvių girdisi balsai.

TačiatTne mirti skirta tau, lietuvi! 
Nes pradedi suprasti, kas esi.
Ne taip lengvai išplėš jie tau liežuvį, 
Jei stos kovon tavo vaikai visi.

Pakilk, lietuvi! Liūdesio jausmai 
Išnyks, jei dirbti būsi pasiryžęs: 
Sulauksi to, kad Vilniun vėl sugryžęs, 
Pajusi, kad ten tavo yr namai.

J. K.

Dėl Europos Įvykių Pagrei-| Čekoslovakijos Prezidentas 
i Rezignavotinta Ministrų Konferencija

lino Čekoslovakiją. Ką gi 
darė Rusija? Sovietų komi
sarai žodžiu ir spaudoje 
triukšmavo ir nervavosi, 
bet daugiausia dėlto, kad 
jų nepakvietė prie Čekoslo
vakijos padalinimo. Bet 
ginklu ginti Čekoslovaki
jos ji nei nesirengė.

Sovietų komisarų gynė
jai, kada Lenkija puolė 
Lietuvą, pateisino Rusiją, 
kad ji neturėjusi pasirašy
tos sutarties su Lietuva, ir 
todėl nebuvo įpareigota 
ginti. Bet dabar Rusijos 
komisarai nei jų gynėjai 
negali išsisukinėti, nes Ru
sija turėjo sutartį su Čeko
slovakija ir buvo pasižadė
jusi ginti ją nuo užpuoli
kų. Ar gynė? Ne. Tai ko
dėl? Todėl, kad sovietų ko
misarai veidmainiauja ir 
apgaudinėja visus, kurie 
tik jų apgavystėms ' pasi
duoda.

KAUNAS, Spalių 6 dieną — 
Mažažemiams ir bežemiams 
skirs pašalpas žemei įsigyti, 
tarpininkaujant Žemės Refor
mos Valdybai ir Žemės Bankui.

Svarstyti Aktualieji Krašto 
Reikalai?

Kaunas, rūgs. 23 dieną— 
Ministrų Taryba, Preziden
tui pirmininkaujant ir da
lyvaujant Klaipėdos Gu
bernatoriui, svartės aktua
liuosius krašto reikalus?

Lietuva Tautų Sąjungoj 
Pritaria Britų Pasiūlymams

Kaunas, rūgs. 24 dieną — 
Tautų Sąjungos šeštosios 
komisijos posėdyje Lietu
vos Ministras Paryžiuj, 
Petras Klimas, pakartojo 
pritarimą Britų pasiūly
mams dėl 16 straipsnio.

Darbininkų Radio Programa

Baltijos valstybių užsie
nių reikalų ministrai šio
mis dienomis susitikę Že
nevoj nutarė, ryšium su į-į 
tempta padėtim vidurio 
Europoj, Baltijos valstybių 
užsienių reikalų ministrų 
konferenciją sušaukti 
Kaune ne gruodžio, bet 
spalių mėn.

v •

Banko Apgavikas Pabėgo Į
VHg

BERLYNAS, Spalių 6, — Hit- jis atgausiąs Sudetų vokiečių 
leris dar nepatenkintas užėmęs apgyventas vietas, tai daugiau 
dalis Čekoslovakijos, bet stato nieko nereikalausiąs, bet vos ke- 
naujus reikalavimus. Jis reika- lėtas dienų praėjo ir pareiškė 
lauja, kad Sudetų krašto vokie- naujus reikalavimus, ieško atly- 
čiams būtų atlyginta už visas ginimo už būtas ar nebūtas 
“skriaudas”, kurias jie “nuken- skriaudas, 
tėję” nuo Čekų, nuo pat 1918 
metų pradžios. Išrodo keistas Slovakijos ministerių pirminin- 
reikalavimas, nes nusiskundimų kas Syrovy, užimsiąs prezidento 
ir skriaudų vokiečiai gali išgal- vietą, 
voti ir prirašyti visą litaniją. Ir 
kokio atlyginimo Hitleris nori? 
Ar užgrobimas visos Čekoslova
kijos būtų ganėtinas atlygini-j 
mas? Matomai, jis to siekia, ir 
reikalaus, kad sudarytoji tarp
tautinė komisija tai jam pris- tininkas Donald Day praneša, 
kirtų. kad Rusijos žmonės meldžiasi ir

-------------------- laukia Europos karo. Jie žino,
PRAGUE, Spalių 6, — Antras kad karas jiems duotų progą su- 

Čekoslovakijos prezidentas Edu- kelti naminį karą ir taip išsigel- 
ard Benes atsistatydino. Hitle- bėti iš žiaurios komunizmo ver- 
ris jo labai neapkentė, kad jis gijos. Visi tiki, kad Stalino val- 
Čekoslovakijos jam neatidavė iš džiai tuojau būtų galas, jei tik 
sykio. Prezidentas Benes drąsiai Rusijos kareiviams būtų išdalin- 
stojo prieš Hitlerį iki keturios ta karo ginklai ir amunicija. Da- 
didžios Europos valstybės, Pran
cūzija, Anglija, Italija ir Vokie
tija susitarė ją suskaldyti. Ne
gana, kad Hitleris užima didžią 
ir turtingą krašto dalį, bet Ven
grija reikalauja dalies, Lenkija 
jau užgrobė, gi slovakai taip pat 
nori atsiskirti nuo čekų, jie rei
kalauja savivaldybės. Tikrai Če
koslovakijos ateitis gana tamsi.

Hitleris pranešė, kad jei pre
zidentas Benes atsistatydinsiąs, 
tai jis būsiąs čekams palankes- patiiją. 
nis. Bet vokiečiui negalima tikė
ti. Kiek dienų atgal jis sakė, jei

Manoma, kad dabartinis Čeko-

Stalinas Nepatenkintas Vai 
stybiiį Sutarimu

RYGA, Spalių 6, — Laikraš-

bar kareiviai manevruose turi 
šautuvus, bet jie tušti, slaptoji 
policija labai stropiai saugoja 
visus amunicijos sandėlius ir ka
reiviams neišduoda. Pats Stali
nas esąs baisiai įpykęs, kad di
džiosios Europos valstybės jo 
nepakvietė į pasitarimus Čeko
slovakijos klausimu. Jis žadąs 
atkeršinti joms pasiųsdamas 
daugiau kariuomenės ir kariškų 
ginklų į radikalų - lojalistų Is-

Ispanijos Padalinimo Planu 
Atmetė

Popiežius Verkė Iš 
Džiaugsmo

PRAGUE, Čekoslovakija, Spa
lių 6 — Prez. Benes rezignavo 
po to, kada vokiečiai pradėjo 
grąsinti, kad jie padalinsią Slo
vakiją tarp Vengrijos ir Lenki
jos.

AIGEN, Vokietija, Spalių 6 — 
Krumau, Čekoslovakijoj netikė
tai užpuolė Sudetų vokiečius ir 
10 iš jų užmušė. Vedamas tyri
nėjimas.

Chamberiain'as Gavo Parlia 
mento Pasitikėjimų

PARYŽIUS, Prancūzija, spa
lių 6 — Šiomis dienomis buvo į- 
teiktas Ispanijos padalinimo 
planas radikalų vyriausybei, ku
ri to plano nepriėmė. Pagal tą 
planą Ispanija padalinama į dvi 
dali: demokratiška ir diktato
riška. Šias žinias paskleidė Is- 
panijos radikalų valdžios spo- 
kesmanas. Paaiškėjo, kad apie 
Ispanijos civilį karą ir jos pada
linimą kalbėjo keturių didžiųjų 
valstybių galvos, kurios atidavė 
dalį Čekoslovakijos Vokietijai. 
Matyt, kad Europos valstybių 
diktatoriai nori užbaigti Ispani
jos karą. Italijos diktatorius esą 
nepatenkintas gen. Franco už 
tai, kad jis, kilus karo pavojui 
Europoje, 
neutralus.

Europos 
labai nori,
užsibaigtų. Taip pat nori ir Is
panijos kariaujančios pusės, y- 
pač radikalai, nes jie jau yra 
pralaimėję ir nebesitiki atsigau
ti.

Bet kaip dabar tą karą už
baigti ? Radikalai dar nenori pa
siduoti. Gen. Franco nori, kad 
radikalai pasiduotų. Jis užtikri
na jiems laisvę.

Dabar smarkiausios kovos ei
na prie Ebro upės. Nacionalistai 
laimi. Bet abiejose pusėse daug 
užmuštų ir sužeistų.

pareiškęs, jis būtų

didžiosios valstybės 
kad Ispanijos karas

Kaunas — Apgavęs cen- 
tralinį žydų banką ir su 
8000 litų pabėgęs iš Lietu
vos pirklys Brojtmanas, 
spėjama, buvo sustojęs 
Vilniuje ir iš ten, kaip gau
ta žinių, išvyko į Varšuvą. 
Bus daroma žygių išgauti 

iš Lenkijos.

LONDONAS, Anglija, Spalių 
6 — Parliamentas dauguma bal
sų priėmė Munich’o keturių val
stybių sutartį padalinti Čekoslo
vakiją. Tuo pareiškė Chamber- 
lainui, premjerui pasitikėjimą.

• • 
JI

Prekybos Sutartis Su 
Argentina

Gelgaudu Palikuonis 
Lietuvoje

KAUNAS, Spalių 6 dieną — 
Šiomis dienomis Ministrų Tary
bai perduotas svarstyti preky
bos sutarties su Argentina pro
jektas.

šeštadienį, spalių 8 d., š. m., 2 vai. po pietų (Eas- 
tern Standard Time) įvyks Darbininkų Radio progra- 

inėti Vilniaus užgrobimą. Pro- 
ono lietuvių parapijos Radio

Lietuvoje viešėjo Tarpt. 
Raudonojo Kryžiaus Lygos 
antrasis generalinis sekre
torius p. Gelgaudas, Angli
jos pilietis, 1831 m. Lietu
vos sukilimo vadų Gelgau
dų palikuonis. Jis vizitavo 
Lietuvos Raudonąjį Kry-

CASTEL GANDOLFO, Spalių 
6, — Popiežius Pijus XI, taikos 
popiežius, kuris nuolatos meldė
si ir ragino visus tikinčiuosius 
melstis už pasaulinę taiką, kada 
išgirdo, kad šiuo metu Europos 
valstybės pasitarimu pašalino 
karą, iš džiaugsmo taip verkė ir 
dėkojo Dievui, kad paskiau, net 
buvo apalpęs. Kiek atsipeikėjęs 
jis vėl ragino visus melstis, kad 
taika pasauly būtų išlaikyta.

Anglija Nori Užbaigti 
Ispanijos Karį

Tūkstančiai Žydų Veržiasi Į 
Meksiką

MEKSIKA, Spalių 6, — Mek
sikos valdžia pareiškė, kad tūks
tančiai žydų, iš įvairių pasaulio 
kraštų prašosi į Meksiką. Ta
čiau valdžia nutarė, kad tik 
4,000 jų tepriims ir tik tokius, 
kurie galės kraštą pagerinti, — 
reiškia turtingus žydus... Rusi
joje revoliuciją sukėlė žydai; 
komunizmą užvedė žydai; dabar 
Rusijos žmones laiko priespau
doje ne Rusai, bet komunistai 
žydai. Rusijos valdžia yra ko
munistų žydų rankose. Ar tas 
pat atsitiks Meksikoje?

Rusijos Įtaka Meksikoje 
Didėja

MEKSIKA, Spalių 6, — Gera- 
do Murillo, kalbėdamas į karo 
veteranus ir studentus, pareiš
kė, kad Rusijos įtaka Meksikoje 
didėja. Yra pavojus, jis sakė, 
kad Meksika nevirstų antra so
vietų Rusija.

— Viena didelė italų im
porto bendrovė Lietuvoje 
užpirko šių metų derliaus 
1 tūkst. 500 tonų bulvių. 
Kas sudaro apie pusę kon
tingento. Kitą dalį kontin- panijoe karo. Kokie tie pasiūly- 
gento reikės išpildyti pa- mai dar nėra žinių, bet spėjama, 

kad jie turi ryšį su radikalų pa- 
i svetim-

ROMA, Italija, Spalių 6 — 
Britų ambasadorius įdavė svar
bius pasiūlymus Italijos užsie
nių ministeriui dėl užbaigimo Is-

Mėsų Kainos Žymiai 
Mažesnės

gins nuo užpuolikų. Angli- ma, kurią skiriame pamini 
ja prikalbėjo Prancūziją gramą išpildys So. Boston^ _ .. . , , ... ., , . . .. ., . .. ni, ..

A. ----- --t muzikui Rapolui ^škai. Prašome sueJ° l kontaktą su jom^:tadayel busisvež- kad jie tun ryš, su radi
rodyklę ant 1120 kilocykles ir klau* vadovybe, susipažino su jta ^Italiją 30.000 centnerių į «uiym^ ištraukti raus 

’ f (institucijomis.
laikytis jos politikos. An
glija,“ Prancūzija, Italija ir
Vokietija susitarė ir pada- šytis patriotinių dainų’ muzikos ir kalbų.

Grupė, vadovaujant muzikui Rapolui Juškai, ž 
pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocykles (ttulvių.

CHICAGO, ILL. Spalių 6, — 
American Meat Packers paskel
bė, kad mėsų kainos nupuolė nuo 

'1' I Salius iŠ Ispanijos kariuomenių. 8 iki 16 procentų.
•• ?c 1
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VIETINES ŽINIOS

Trečiadienį, spalių 5 d., po pie
tų “Darbininko” redakcijoje lan
kėsi kun. K. Vasys, Aušros Var
tų lietuvių par. (Worcester, 
Mass.) klebonas, kuris šiais me
tais mini savo 50 metų amžiaus 
ir 25 metų kunigavimo jubiliejų. 
Gerb. Jubiliejatas šią vasarą 
praleido Europoje. Dalyvavo 
Eucharistiniame Kongrese, Ven
grijoje, o po to nuvyko į Lietu
vą pailsėti.

Kun. K. Vasys važinėjo Euro
poje kartu su kitais amerikie
čiais lietuviais kunigais, tarp 
kurių buvo kun. Albavičius, kun. 
Balkūnas, kun. Ambotas ir kiti.' 
Važiuojant iš Vengrijos į Čeko
slovakiją automobiliu ką tik ne
prarado gyvybės. Buvę taip: 
kun. K. Vasys vairavo automo
bilį. Smarkiai vėjui pučiant, 
kun. Albavičius prašė pridaryti 
automobilio langą. Važiuojant 
pridarytu langu, kažin kas 
smarkiai pykštelėjo. Manė, kad 
automobilio padanga trūko. Su
stojo, ir išlipę apžiūrėjo, kad 
padangos tvarkoje. Tik bežiūri- 
nėdami rado automobilio langą 
stiklą, kuri pridarė važiuodami, 
prakirsta. Suprato, kad kas nors 
paleido kulką į automobilį. Ka
dangi toje pusėje sėdėjo kun. K. 
Vasys, ir jei nebūtų buvęs pri
darytas langas, tai toji kulka

LANKĖSI
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kak 59 metų, gyy. 71 W. 6th St., 
So. Ęosfone. Jįs pąęjo iš Pąūa- 
denės pąrapįjos. Ajnerikpje Dra^ 
gyveno 32 metų. Palik© fanonį 
Stanislovą (Sokaitę) dvi dukte
rį ir trįs supus. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapuose, spalių 6 
d., 9 vai. ryte, iš Šv. Petro par~ 
bažnyčios.

Spalių 10 d-, 7:30 yal. vaje, šv. 
Petro par. bažnyčioje, So. bos
tone, prasidės ųioteriiųs ir mer
ginoms misijos. Kunigai bažny
čioje ragino visus- parapijiečius 
pasinaudoti misijomis.

S ?T =F7=-
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Kun. B. Pauliukas, O. P.

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. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį) ,f.

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

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

ADVOKATAI

būtų pataikiusi kun. K. Vasiui į 
smilkinį. Taigi Dievulis per 
kun. Albavičių apsaugojo kun. 
Vasio gyvybę.

Kun. K. Vasys pasakojo, kad 
jiem besilankant Europoje ma
žai kas kalbėjo apie karą, nes e- 
są visos didžiosios valstybės dar 
nėra pasiruošusios karui. Ka
dangi spauda, ypač Vokietijoje, 
griežtai cenzūruojama, tai eili
niai piliečiai sužino apie įvykius 
tik įvykiams praėjus. Bado ir 
skurdo Europos ^liestuose nesi
mato.

Kada kun. Vasys nuvyko į Lie
tuvą, tai jis pirmiausia norėjo 
sužinoti politinę ir ekonominę 
padėtį. Ekonominiai Lietuva 
stipri. Duonos, o prie duonos ir 
mėsos turi užtektinai. Stambieji 
ūkininkai skundžiasi, kad negali 
gauti darbininkų ūkio darbams, 
nežiūrint, kad moka net po 5 li
tus į dieną ir duoda valgį. Ge
riausia gyvena vidutiniai ūkinin
kai, kuriems nereikia samdyti 
darbininkų. Bekonų ir pieno ū- 
kis duoda daugiausia pelno. Net 

i ir Dzūkijoje, kur žemė nėra per- 
geriausia, smiltinai, geriau gy
vena, negu prieš karą. Šiandien 
ęsąir grikių augintojai nesis
kundžia, nes grikinė košė yra 
valgoma ir geriausiuose viešbu
čiuose Kaune. Be to, grybų mar- 
ketas yra didelis. Grybų kainos 
Lietuvoje yra beveik aukštesnės 
kaip Amerikoje. Skurdžiausia 
gyvena tik smulkieji ūkininkai 
ir miestų paprastieji darbinin
kai, bet didelio skurdo niekur 

i nesimato Lietuvoje. Žinoma, 
| geriausiai gyvena tai valdinin
kai.

Gerb. Jubiliejatas, kun. K. Va
sys papasakojo ir daugiau įdo
mių dalykų iš Lietuvos, bet gal 
pats Jubiliejatas kada nors savo 
įspūdžius parašys “Darbininko” 
skaitytojams arba pakviestas 
kalbėti į lietuvių kolonijas gyvu 
žodžiu atpasakos ką matė ir pa
tyrė tėvynėje Lietuvoje. Ben
drai, kun. Vasys parsivežė gra
žių ir įdomių įspūdžių.

Pasikalbėję su Jubiliejatu kun. 
Vašiu, padėkojome už atsilan
kymą ir įdomias žinias, ir dar 
kartą Gerb. Jubiliejatui palinkė
jome ilgiausių metų.

|
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Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

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

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

“T

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
Darbininko name

366 Broadvvay,
South Boston, Mass.

i

§PAL|U 9-TĄ
Spalių 9 d., visai Lietuvai yra 

Gedulos diena. So. Bostono lie
tuviai iš ryto melsis Lietuvos 
gerovei. Ypač įl vąl. kun. B. 
Paulukas, p. p. ta intencija at
našaus šv. mišias ir sakys pa
mokslą.

7 vai. vak., So. Bostono High 
School patogioje* salėje įvyksta 
Vilniaus Gedulos minėjimas for
moje masinio susirinkimo su 
dainomis ir kalbomis. Kalbės 
kun. J« Balkūnas ir kiti kalbėto
jai.

Visi Lietuvos ir Vilniaus my-; 
lėtojaį susirinkime į šį liūdną 
minėjimą.

KANONIŠKA VIZITA
CIJA

Spalių 5 d., po Sodalicijos ir 
Rožančiaus pamaldų Šv. Petro 
par. bažnyčioje, kun. T. Grass- 
man, O. M. S., pirmojo Pranviš- 
konų ordeno Provincijolas, darė 
Prancišonams Tretininkams me
tinį bažnytinį lankymą (Kano
nišką vizitaciją). Turėjo visuo-' 
tinį Tretininkų skyriaus susi
rinkimą. Po tam laikė Tarnybos 
susirinkimą.

Tą pačią dieną lankėsi “Dar
bininke” p. Jack Sharkey (Žu
kauskas), buvęs pasaulinio bok
so čempijonas, lydimas p. Bro
nio Petruševičiaus, lietuvių po
litinio komiteto už James M. 
Curley į gubernatorius pirminin
kas. Jack Sharkey “Darbinin
ko” redakcijoje lankėsi pirmą 
kartą. Apžiūrėjo spaustuvę ir 
džiaugėsi, kad lietuviai turi mo
demiškai įrengtą spaustuvę ir 
taip gražiai darbuojasi. Šių rin
kimų metu mūsų tautietis Jack 
Sharkey stoja į politiką. Jis 
nuoširdžiai remia James M. 
Curley, kandidatą į Massachu
setts valstybės gubernatorius, 
p. Jack Sharkey paantrino, kad 
“Darbininko” metiniame baliuje 
tikrai būsiąs ir šoksiąs su lietu
vaitėmis.

Reikia pažymėti, kad pasikal
bėjimuose p. Jack Sharkey la

ibai noriai kalba lietuviškai ir 
į kalba neblogai.

_____________

MIRĖ

PARĖMĖ LABDARINGĄ 
DARBĄ i 

Rugsėjo 25 d., Romuvos par-1 
ke įvyko piknikas, ruoštas Jė
zaus Nukryžiuoto Seselių ir jų 
užlaikomo našlaityno ir senelių' 
prieglaudos naudai. Kadangi Se
selės mokina mūsų parapijos 
vaikučius katekizmo ir lietuvių 
kalbos, tai tie kurie prisidėjo 
auka ar darbu parėmė prakilnų 
darbą. Savo aukomis prisidėjo 
šie biznieriai: J. Strigūnas. K. 
Šidlauskas, Valiackas, V. Jakš-1 
tas, Baniulis, A. Linčiauskas, 
Švelnis, Plevokas, Matjaškienė, 
Dr. J. Pašakamis, O. Staniuliū- 
tė. Taip pat moterys, daiktais 
ir pinigais aukavo: Kohanskie- 
nė, Smalskienė, Krimaitienė, 
Masiulienė, Jocienė, Pažusienė, 
Švedienė, Rusienė, Jaskevičienė, 
Nanartavičienė, Valatkienė, Sa
vickienė, Šmigelskienė, Skudrię- 
nė, Grubinskienė, Gruzdienė, 
Burbulienė, Skrickienė, Jakima
vičienė, Janušonienė, Jurkonie- 
nė, Kilmonytė, Marksienė, Sta-; 
rinskienė, Juškienė, Mizgirdienė, 
Ivaškienė.

Sq. Bostoną piknike atstovavo 
ir savo stalą turėjo Lietuvos 
Dukterų po globa Motinos Šv. 
Draugija su kun. K. Jęnkum.

1

MINĖJIMAS
.... .   . ...... ................=

ĮVYKS SEKMADIENĮ.

Spalių-October 9 d., 1938
Boston

thomas park,
Pradžia 7 Vai. Vakare

Rengia Amerikos Lietuviy Įl K. Federacijos 3 skyrius
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High School Auditorijoje
SO. BOSTON, MASS
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VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
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SfeNTaRA-l 
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TEL-Ifl-BOlTOn 2680.
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GRABORIAI

Vilnius, Lietuvos sostinė ir Vilniaus kraštas tebėra Lenkijos vergijo
je. Lenkai uždarė visas lietuvių mokyklas ir kultūrines įstaigas Vilniaus 
krašte. Lęnkai siekia daugiau. Kas gali atsitikti, jęigu Hitleris pareika
lautų Klaipėdos, Dancigo, Aukštosios Silezijos? Ar Vokietija ir Lenkija 
sudaro pąvojų Lietuvai? Ar yra galimybė Lietuvai atgauti Vilnių? Tie ir 
kiti Įvairūs klausimai mums svarbūs.

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

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

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir

Vilniaus užgrobimo minėjime mes visi dalyvaukime ir išklausykime 
kalbėtojų kalbų. Susipažinkime geriau su įvairiais klausimais.

Šiame minėjime kalbės įžymūs kalbėtojai, būtent, KUN. JONAS BAL
KŪNAS iš Maspeth, N. Y., Kunigų Vięnybės Pirmininkas, neseniai grįžęs 
iš Lietuvos; KUN. KAZIMIERAS URBONAVIČIUS, DR. POVILAS J. JA
KIMAVIČIUS, ADV. JUOZAS CŪNYS.

Muzikalę programą išpildys Šv, Petro par. (So. Boston) choras, vado
vybėje muziko RAPOLO JUŠKOS.

Programos vedėju bus ADV. KAZYS KALINAUSKAS.
Įžangos nebus — dykai.

Visus nuoširdžiai kyiečia ateiti į šį Vilniaus užgrobimo minėjimą.
ALRK FEDERACIJOS 3 SKYRIUS
t* . . , * /\V- ;

-.U*/
IŠVAŽIAVO
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Dėl Dr. P. Jakimavičiaus
Kun. J. Stašaitis, S. C. atlai

kęs Pranciškonams Tretinin-i 
kams metines rekolekcijas, S.
B., spalių 4 d., išvažiavo pavie- gub. Charles F. Hurley paskirs 
sėti pas savo... girpinaičius ponus Sveikatos Departmento komisi- 
Kereišius, West Bridgewater, jonierium Dr. Francis R. Maho- 
Mass. Čia praleidęs dieną, išvyko: ney, medicinos registravimo ta- 
į Saleziečių Vienuolyną New'rybos pirmininką, o į jo vietą 
Rochellę, N. Y. . būsiąs paskirtas Dr. P. Jakima-

Ponai Kereišiai susilaukė dar vičius.
vieno giminaičio iš Lietuvos, ku-: Gub. Charles F. Hurley tas ži- 
rį p. Kereišis parsivežė iš New'nias užginčija, ir dar kartą pa- 
York, praeitą sekmadienį. reiškia, kad jįs kito kandidato

Tuos savo mylimus giminai-į į Sveikatos Departmento komi- 
čius pagerbti ponai Kereišiai iš-1 si jonierius neskirs kaip tik Dr. 
kėlė pietus, spalių 5 d. Į pietus Jakimavičių.
aiiTro'Movr/N Hotior cičlrin ir na. ’

Ketvirtadienį, spalių 6 d., Bos
tono dienraščiai paskelbė žinią, 
kad į vietą Dr. P. Jakimavičiaus

jt
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ir turėjau prižadėti pas jį būti į 
spalių 9 d., 3 vai. p. p., dėl Su
tvirtinimo Sakramento. Jis pri
žadėjo mane atvežti pas Jus 7 
vai. vak. Jei matyčiau, kad jis 
bus vyskupu ilgai užimtas vėles
niu traukiniu atvažiuočiau. Bet 
tikrai būsiu So. Boston High 
School, 7 vai. vak. Galėsiu kal-| 
bėti dvejais atvejais. Prašyčiau 
rinkti aukų Ginklų Fondui ir jas 
siųsti per Tautos Fondą”.

suvažiavo daug dvasiškių įr pa- 
saųlionių svečių..
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PAIEŠKAU į restoraną mote
ries virėjos. Darbas pastovus. 
Duodame ir kambarį. Atsišauki
te tuojau: 161 Greeų Sį., Jamąi- 
ca Plain, Mass. Telefonas Jam.

Bostono stalas padarė $100 gry- 4897. (Savininkas yra lietuvis), 
no pelno, kurį įteikė Seselėms.! (30-7)
Tai pasekmės pasidarbavimo 
darbščių Lietuvos Dukterų.

Rast.

KALBĖS APIE GAMTOS 
GROŽYBES

Kun. P. Strakauskąs Įx>wellio 
lietuvių klebonas šių metų vasa
rą lankėsi Amerikos gražiausio
se šalyse ir Alaskoje. Jis dalinai 
studijų tikslais tas tolųnas ke
liones atliko. Keliaudamas rašė į 
vienam draugui savo įspūdžius 
šiais žodžiais: 
“Bryce Canyon, Utah, yra viena 

gražiausių grožybių Amerikos 
stebėtinos gamtos. Upės, ežerai, 
kalnai, gėlės, akmenai, medžiai 
tiesiog žavi žmogų. Negalima at
sistebėti gamtos grožybėmis ko
kias įsteigė Dievas Amerikoje”.

Tas grožybes, kurias studijavo1 
per vasarą Tėvas Strakauskas 
rodys paveiksluose ir kalbės žo
džiu, spalių 13 d., 7:30 vak vaklji : 
bažnytinėje salėje, W. Šth.fitį,
So. Ėoston, Mass. Vakarą* rbW 
vadovybėje Blaivininkų kuopos.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS ŠIOL AUSTAS
, . . -. A \ r ~~ . •**

Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Yra ir daugiau gandų. Sako
ma, kad gub. Charles F*. Hurley 
Dr. Jakimavičiaus vardo neį- 
duos savo tarybai užtvirtinti 
prieš rinkimus. Bet tų gandų 
dar negalima patikrinti. Kaip 
ten nebuvo, bet jau laikas Dr. 
Jakimavičių užtvirtinti. Lietu
viai pradeda abejoti kaikurių 
politikierių nuoširdumui. Daug 
kas safco, kad ne tik respubliko
nai ųieko nėra davę lietuviams, 
bet ir demokratai, kaip tik pri
einą prie stambesnių pozicijų, 
tai į tas pozicijas tik savuosius 
skiria. Tiesa į mažesnes vietas 
demokratai yra paskyrę vieną, 
kitą ir lietuvį.

Visi lietuviai reikalauja ir lau
kia Dr.
mauh) 
lauks?

Telephone 
SO. BOSTON 7" <058

BayView Moto Senike
8TUDEBAKE8

Automobilių IrTrokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir derhonstravt 

mo rietą:

1 HarrrJin StJrE. 8th 
i* SOUTH BOSTČN, #ASS?1 aP“ 
JO*. KapoČtOHas Ir Peter Trečiokai-' l'tOn'

SrinirtkaL.^ >

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 dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAIr

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJOS SUSIRINKI

MAS NUKELTAS

Kadangi kitą savaitę Šv. Petro i 
lietuvių par. bažnyčioje įvyks į 
Šv. misijos moterims, todėl Lie
tuvos Dukterų Po Globa Motinos 
Šv. Draugijos mėnesinis susirin
kimas nukeliamas į sekančią 
savaitę, būtent, spalių 18 d., toje 
pačioje vietoje. Rast.

Balius Jaunimui Ir 
Suaugusiems

P. Jakimavičiaus (Jak- 
užtvįrtinimo. Ar

ĄTVAŽIĄVO

SU-

Šiomis dienomis į So. Ęostoną 
atvažiavo kun. B. Ęaulukas, p. 
P., Lietuvos Domininkonų pro- 
vinciolas. Tėvas Domininkonas | 

par.pradės misijas, šv. Petro 
bažnyčioje, spalių 10 d.

Visi pradeda kalbėti apie 
“Darbininko” Baįįų, kuris įvyks 
29 d. šio mėnesio. Vyčiai savo 
parengimą atidėjo tolimesniam 
laikui, kad kiekvienas galėtų at
vykti į “Darbininko” metinį ba
lių. Visi žino kaip gražiai, links
mai praleido vakarą pereitais 
metais. Ragina ir draugus daly
vauti “Darbininko*' baliuje.

“Darbininko” balius įvyks 
spalių 29 d- Eikš Ballroom, 8 
Magazine St., Cambridge. Gros 
geras orkestras. Bus duodamos 
ir dovanos — elektrikine maši
na. Bus ir kitokių įvairenybių.

Visi į “Darbininko” Balių!
Kvietimo Komisija.

ATVADUOJĄ
- Apart kitko, kun. J. Balkūnąs 
apie savo atvažiavimą į So. Ęoe- 
. J© Vilniaus Gedulos pįnąjimą 
-kšen “Kun. Vaitekūną suėjau 
. .'orcestery praeitą sekmadienį

Lietuvos Policija Atšventė 
Savo 20 Mėty Sukaktuves
KAUNAS, Spalių 2 dieną, po

licija šveptę 20-ties pietų sukak
tį!

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengčjas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žėruos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broąd way, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščių Ceverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St., 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
CAMBRIDGE, MASS. toli ar arti neapleidžia šio ba

liaus. Visas pelnas skiriamas 
mokyklos labui. Įžanga tik 45 
centai. Visus kviečia Rengėjai.-

Žygis Į Vilnių

SPALIŲ 4 
Šv. Pranciškus

Parapijinės mokyklos vaiku
čiai, Seserims Mokytojoms va
dovaujant, suruošė nepaprastai
gražią turiningą programą kun. Vėliavos prieš mūšį plakas, 
Pr. Juškaičio klebono varduvių Renkas vyrai, žygis bus! 
proga. Visų skyrių mokiniai iš- už kalnų—karalių takas,— 
pildė sekami programą. pa,na-Vilmus sužavės pulkus!
"O kaip linksma”, “Būk Svei- Įr sustos prie vyro vyras, 
kas Tėveli", “Džiaugsmas”, z-vžl priesaika parems, _ 
“Varduvių dienoje” ir Lietuva Sudrebės po kojom Žemė-
Tėvynė Mūsų. Deklamavo eilu- Užtvarų nebus keliams, 
tęs: “Kunigas”, ‘Pasveikinimas’. Sveikins Širdimis 
Perstatė veikalėlius: “Garbės
Duoklė”, “Vienos nelaimės ne
užtenka”, “i 
ir “:

v • ir mos- 
[tais, 

Dainos mariom nuskardės!
Dėkingumo ryšiai”, Ir nužengs karalių sostan: 

Mūsų kepėjai”, kurie bema- jg dešinės ir iš kairės!... 
tant labai gražų tortą iškepė. Kraujas—niekas, galvos — 
Nuo vaikelių klebonui įteikta [niekas1
dvasinių gėlių puokštelė ir pini-j Eina gint senos garbės!

,, u . ■ ' Žingsniai amžinai palieka:
bet nuoširdžioje kalboje visiems į.?es.ln,es„lr 18 kaires! 

dėkojo. Mokiniams davė laisvą Kils 1S dulkių Gediminas,

ginė auka.
Gerb. klebonas savo trumpoje 

bet nuoširdžioje kalboje visiems

dieną ir saldainių. Su klebonu Žilas kalnas sudrebės, 
buvo ir kun. T. Grassman, OMC. j Kad pulkai jo kaulus gina 
Jis irgi 
vaikus ir Seseles už išpildymą 
gražios programos. Buvęs.

kalbėjo, pagirdamas Iš dešinės ir iš kairės!
Vėliava nuskaidrins veidus 
Kils ir rymos ant pilies!
Ir skardės po miestą aidas: 
Iš dešinės ir iš kairės!

Faustas Kirša
“M. V.”

• flb Atsilankymu!
Šiomis dienomis Bernardas Koraitis, I. J.

k
B. Koraitis

*

e

Pasinaudokite B. Koraičio
7

Šiomis dienomis Bernardas Koraitis, I. J. Fox di
džiausios kailinių kompanijos lietuvis atstovas išvyks
ta su didžiausiu naujausios mados kailinių pasirinki
mu 100 mylių Bostono apylinkėn aplankyti lietuvių ko
lonijas. Taigi, gerb. ponios ir panelės, kurios norite sa

vo namuose pamatyti gražiausius kailinius ir juos prisimieruoti prie savo 
veidrodžio, parašykite B. Koraičiui atvirutę ar laiškelį, kad jis pas Jumis 
atvyktų. Turime priminti, kad p. Koraičio atsilankymas su dideliu kaili
nių pasirinkimu nesudarys Jums jokių išlaidų, nežiūrint ar Tamstos pirk- 
site kailinius ar ne.

Kol dar kailiniai nepabrango, patartume pasinaudoti — pasikviesti 
p. Koraitį ir pamatyti naujausios mados kailinius ir jei patiks juos įsigyti. 
Galima pirkti labai lengvais išmokėjimais. Naudokitės proga!

NE ATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus. 411 washington street 

Boston, Mass.

Didžioji Paroda Lietuvoje 
1940 Metais

Žemės Ūkio Rūmuose nu
sistatyta 1939 m. surengti
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Jau arti pora desetkų metų, 

kaip lenkai smurtu užgrobė Vil
nių ir Vilniaus kraštą. Kasmet 
Cambridge lietuviai iškilmingai 
ir tinkamai mini tą dieną. Šįmet 
irgi ryte 9 vai. visi dalyvauda
mi šv. mišiose, aukos Šv. Komu
nijas už Vilnijos reikalus. Po' 
piet 3:00 valandą mokyklos sve
tainėje susirinks pasiklausyti didelę Žemės ūkio ir pra- 
reikšmingų kalbų. Kalbės kun. monės parodą Šiauliuose ir 
J. Balkūnas, adv. A. Mileris iš 1949 metais didžiąją Lie- 
Worcester, vietos klebonas ir ki
ti. Didysis choras, M. Karbaus
kui, vadovaujant, išpildys gra
žų dainų koncertą. Įžangos ne
bus. Visi prašomi konoskaitlin- 
giausiai susirinkti.

SPALIŲ 23

tuvos parodą Kaune. Di
džiosios parodos laikas bus 
suderintas su pasaulinės 
olimpijados Helsinky lai
ku: ji įvyks, greičiausia po 
olimpijados, kad grįžtan
tieji iš Suomijos į Vakarų

Didysis Choras išpildys gražią Europą galėtų aplankyti ir 
Minstrel Lietuvos parodą.juokingą programą

Show. Neapleiskite nė vienas 
šios programos. Pelnas parapi-: 
jai. N eK oris tas.

Tsb.

Grįžo Užsienių Reikalų 
Ministras

Kų Mačiau Ilgojoj Saloj

BALIUS —SPALIŲ 12
Columbus dienoje, spalių 12, 

Eikš Bali Room puikioje salėje, 
8 Magazine St. Cambridge, 
Mass. įvyksta lietuvių parapijos 
balius. Al Stevens darnus orkes
tras gros visokius tancius: ang
liškus, amerikoniškus, lietuviš
kus... Gaspadinės yra parbošu- 
sios skanių valgių, troškulį už
gesinančių gėrimų. Įsigiję lai
mingus bilietėlius gaus grynų 
pinigų. Baliuje bus daug įvairių 
margumynų. Lai nė vienas iš

Kaunas, rūgs. 26 dieną— 
Iš Ženevos grįžo Lietuvos 
Užsienių Reikalų Ministras 
Stasys Lozoraitis.

Steikiama Aukštoji Karo 
Mokykla

KAUNAS, Spalių 6 dieną — 
Vyriausybė šiomis dienomis į- 
teikė Seimui svarstyti Aukšto
sios Karo .Mokyklos įstatymo 
projektą.

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

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

V. Uždavinio radio kalba
Sveiki, gerbiamieji ‘Mar

gučio’ radio klausytojai.
Kartą, bene prieš ketu- 

rioliką metų, gyvendamas 
Vilniaus krašte, Lazdūnų 
padangėje, išvažiavau ro
gėmis pasivažinėti ir savo 
draugą artimame kaime 
aplankyti. Buvo gili žiema. 
Bėras žirgelis sniegu 
plaukte plaukė. Drėbė 
smarkus sniegas ir pusnis 
pustė. Lygiuose laukuose 
išsimušėme iš kelio ir kele 
tą valandų sukau ir sukau 
aplinkui, vis į tą pačią vie
tą pataikydamas ir kur rei
kia nenuvažiuodamas. Pa
našiai dabar yra ir mano 
kelionėse po Ameriką: kur 
būsi ar nebūsi, bet Chica- 
gon vis užkliūsi, važiuosi 
važiuosi aplinkui, žiūrėk, 
aš ir vėl Chicago je. Atrodo, 
kad Chicaga ne tik Ameri
kos lietuvių, bet ir viso pa
saulio centras, žemės vi
durys...

Ir kai aš dabar atvykau 
čia iš pat Ilgosios Salos 
(Long Island) galo, tai at
rodo, kad atvykau iš pat 
žemės krašto. Nepaprasta 
ta Ilgoji Sala, kuri prasi
deda New Yorko priemies-

• v

y •

Vilniaus Darbo Talka

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUSIONAS, Sav. 

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

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Prnfesionalal, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojo paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Plrm. — Ona Venlenė,
311 K St, So. Boston, Mass. 

Prot RaSt. — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston. Mass. 

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,
4115 Waahington St.. Roslindale, 

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 Aukštikalnienė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevlera,
16 Winfleld St, So. Boston, Mass.

Prot RaSt Jonas Glineckis,
5 Thomaa Pk., So. Boston, Mass.

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas try 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesi j, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St. So. Boaton, Mass.

si Broadway Dairy Farm, 
o pats šeimininkas - ūki
ninkas cikras dzūkas Jonas 
Janka Budėnas, kilęs iš o- 
kupuotos Lietuvos, nuo 
Varėnos, iš Barcių kaimo, 
o jo žmona iš Kamorūnų. 
Iš ten atvyko Amerikon 
prieš 33 metus, atvyko be 
nieko ir pradėjo dirbti prie 
žemelės, verstis farmerys- 
te - ūkininkavimu. Pradėjo 
iš maža, o dabar Janka Bu
dėnas turi 150 akerių der
lingos žemės, puikias tro- 

i bas, tiesiog didelį dvarą, 
įkuriame ganosi 60 melžia-

čiu Brooklynu ir baigiasi 
už 125 mailių paprastu kai
meliu ir baltu švyturiu 
Mauntuk vardu vadinamu. 
Long Island saloje yra ne
mažai turtuolių, milijonie
rių, kurie ten gyvena gra
žiuose prakuose ir rūmuo
se, vasaros metu maudosi 
Atlante, savo privatiškuo- 
se paplūdymuose arba jū
siškai tariant “byčiuose”. 
Tarp turtuolių - milijonie
rių gyvena nemažai ir gra- . .„ . .v. . . . 'mu karvių, iš kūnų kas-ziai prasigyvenusių lietu- ..4
vių. štai Babylono mieste-lsmel2aa aP‘e.. 10°? 
lyje gyvena tokis simpatiš- kv“rt'tPieno’ kur» cla Pat 
kas lietuvis Andrius Lapė..'Perdlr.ba’ . musa svle,stą- 
Paprastai mes sakome, aPaadaia sunas-lr P.^0’ 
kad gudrus kaip lapė. da. Sako nereikia nei j New 
šis mano aplankytai An-.^orką vežti ten pat apy- 
drius Lapė taip pat gudrus,Ihnkas oteliai jo paga- 
gudriai ir graži veda savo;mlntus Pluktus prarija., 
biznį, bet jis nuoširdus, ne* Laiko Būdėnas ir keletą 
taip kaip paprasta lapė, šimtų vištų, bet kai aš pa
kurtą mes laikome apgavi-j klausiau, kiek jis laiko viš- 
ke ir melage. Su Andrium I tų ir kiek sudeda kiaušinių, 
Lape kartu gyvena ir jam tai jis tik ranka numojo: 
dirbti padeda jo žmona “višta ne gyvulys, nei aš 
Pranė Lapienė, rašytoja, ji j1! skaitau, nei aš jų pai-

AUDRA ILGOJOJ SALOJ
Iš New Yorko ligi Baba- 

lyno miestelio apie 35 my- 
i Uos. Traukinys normaliu 
laiku neina ir valandos lai
ko, o kai aš važiavau ten 
rugsėjo 21 dieną vakarą, 
tai teko važiuoti daugiau 
kaip tris valandas, nors va
žiavau tuo pačiu traukiniu. 
Bet jūs turite atsiminti, 
kad tą dieną kaip tik ties 
Ilgąja Sala praūžė baisi au
dra, baisus viesulas. Kelias 
buvo išplautas, daug kur 

j medžiais užverstas, taip 
kad visi Long Island trau
kiniai stūmėsi kaip seni ra
tai paskui liesą kumelaitę.

Ameriką galėčiau pava
dinti elektros šviesos šali
mi. Čia elektra labai pigi ir 
šviečia ji visur, kur reikia 
ir ten kur dažnai nereikia. 
Visi Amerikos miesteliai j 
šviesūs (žinoma, nemany
kite, kad Lietuva elektros' 
neturi, ir ten visi miesteliai grįžta į normales 
nebe balanomis, T ' 
tra apsišvietę, nors ne taip Islande, 
šviesiai, kaip amerikoniš- ima siausti Europoje, 
ki), bet kai atvykau į Ba- Kiekvieną valandą laukia- 

’byloną tai visur buvo taip ma prasidedant baisųjį ka- 
tamsu, kad anot tos paša- rą... Sunku pasakyti, kas 
kos, nors akin pirštu durk., bus iš karo, kas ir kaip lai

mės, bet viena aišku — 
praūžus karui gyvenimas 
vėl eis normalia vaga, vėl 
viskas susitvarkys, svarbu 
tik ir audrų metu mokėti 
išsilaikyti, svarbu ir lietu
vių tautai gerai susiorien-

• v

triuškinta atskirai stovė
jusi bažnyčios varpinė ir 
varpas iškritęs suskilęs, 
kai kur kelias taip užlietas, 
kad automobilius plaukte 
plaukė... Jūros pakraštyje 
buvusieji laivai ir laiveliai 
apversti ir sutriuškinti iš
mesti toli ant kranto, 
smarkios vandens bangos 
pagavo ne vieną arčiau bu
vusią gyvybę, ne vieną 
žmogų nužudė ir griūvan
tieji medžiai bei stogai. S '- 
niai tokias dienas Ilgoji 
Sala bematė... Ir Janka Bū
dėnas palikęs be vandens ir 
elektros. Ir Jurgis Šlakys 
nebeteko kelių didžiulių 
medžių iš savo sodelio, o 
didieji medžiai griūdami 
sutriuškino jo daržo abejus 
vartus ir staliukus sodely
je...
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Audros tačiau praūžia, 

praeina ir gyvenimas vėl 
__ t _______ i vėžes, 

bet elek- Grįš palengva jis ir Long 
. Audros šiandien 
siausti

v 'Manau, tai tau ir šviesioji 
Amerika, Babylono mieste
lį nušviesti pamiršo... Einu 
taku graibydamasis ir 
trepsėdamas, nagi žiūrau, 
kad ant kelio sugriuvę ir 
medžiai ir telefono bei e- 
lektros stulpai... Vadinas 'tuoti, nelįsti ten, kur nerei- 
čia audra ir šviesą nutrau- kia, vieningai ginti savo 
kė ir medžius išlaužė ir ki- teises ir reikalus, laikytis 
tų nelaimių pridarė. Lapių didesnės vienybės ir mes 
viešbutis “Hotel Babylon” ištversime. Čia pat spalių 
tamsoje, tik ant baro ir ant 9-ji diena, kuri mums pri- 
staliukų, kaip per žydų ša- mena skaudžią skriaudą, 
basą žvakučių pristatyta... Vilniaus pagrobimą. Turi- 
Neįprastas vaizdas Ameri- me minėti visi tą dieną, 
koje. Ir žvakių sunku gau- kultūringomis priemonė- 
ti buvo, o kur gavo, tai mis siekti savo sulaužytų

Artėja Spalių devintoji 
diena, Vilniaus pagrobimo 
18 metų Sukaktis. Lietu
vos miestuose ir mieste
liuose sudaromi Vilniaus 
darbo komitetai. Iniciaty
vos imasi Vilniaus Vadavi
mo Sąjungos skyriai ir a- 
pygardos. Į talką kviečia-! 
mos visos organizacijos, 
kurios ligi šiol buvo Vil
niaus darbo talkininkės. 
Spalių mėn. pradžioje skel
biama Vilniaus darbo tal
ka. Platinami Vilniaus pa
sai, ženkleliai ir Aušros 
Vartų Dievo Motinos pa
veikslai. Ypatingai bus

i

Pranė Lapienė, rašytoja, ji ju skaitau, 
nemažai rašinėja Amerikos' sau...” 
lietuvių laikraščiuose. Abu! Jokios buhalterijos neve- 
Lapės laiko gražų viešbutį da, nei pajamų nei išlaidų 
ir valgyklą, viešbutyje tu- neužrašinėja, bet verčiasi 
ri 23 kambarius, kurie va- gražiai, dirba pats su žmo- 

1 na ir sūnum ir dar samdo 
6 darbininkus... Žmogus be 
kokios teorijos, dirba gra
žiai praktišku protu ir sti
priomis rankomis. Jis me
no, kad ir Lietuvoje galėtų 
žmonės daug geriau ūki
ninkauti, jei jie ten netin
giniautų. Būdėnas ir jo 
žmona sako: tik dirbk, tai 
ir turėsi. Žemės visur yra 
ir lengva prie jos prieiti, 
tik reikia nebijoti sunkaus 
darbo.

Nebijo darbo ir gražiai 
verčiasi ir kitas dzūkas Al
fonsas Zabita, kuris gyve
na Southamtone, toje pa
čioje Ilgoje Saloje. Jis yra 
kilęs iš Alytaus miesto.

ti buvo, o kur gavo, 
bent penkius kartus bran- teisių atitaisymo ir mes tai 
giau už žvakę ėmė.

Čia tai čia, bet kai kitą si ne audromis ir neteisy- 
dieną ir su Andrium Lape be, bet giedria saule, kuri 
ir su Jurgiu Šlakiu pavaži- visus šildo ir gaivina, c 
nėjau po visą salą, kai nu-'c ’
važiavau į Westampton, ga kitus pavergia. 
Southampton ir kitus 
“hamptonus” bei kitais 
vardais vadinamus mieste
lius, tai ir žiūrėti baisu: iš
versti iš šaknų šimtame
čiai medžiai ir užversti ant 
kelių arba ant namų stogų, j 
dažnai sutriuškinti namai 
griūvančių medžių, dažnai 
vėjo nulupinėtos stogų 
plytelės ir išmėtytos po a- 
pylinkę, sugriauti garažai 
ir kiti mažesni pastatai, 
vienoje vietoje visiškai su-

atsieksime. Pasaulis laiko-

o
skriaudėjai tik laikinai jė-

saros metu visi užimti bū
na. Netrūksta svečių ir da
bar.

Kitas simpatiškas lietu
vis, geras tautietis, Jurgis 
Šlakys,gyvena prie Rankan 
koma ežero, miškuose, kur 
laiko restoraną ir gerai 
verčiasi. Ne toli- nuo jo 
miškuose vėl radau resto
raną, kuris vadinasi Sa- 
bal’s Tavern... Ir nepama
nyčiau, kad Sabai yra ne 
kas kita, kaip lietuviškas 
Jonas Sabaliauskas iš Šilu
vos. Nuo Sabaliausko ne- 
pertoliausia ir Jankų pana
šus biznis. Dar Jokubaitys 
ar Jokubynas taip pat miš
kuose kažin kur su bizniu
pasislėpęs, o lietuvis biz- Ten gyvena jo motina. Za- 
nierius Treigys fies River- bitą turi ne didelį ūkelį, 

* - -, head žinomas visame Long '
prašoma, kad tą mėnesį islande, visur mačiau iška- 
siunčiantieji laiškus prie.binėtas jo gražias fotogra- 
vokų lipintų 5 cnt. propa- fįjas. 
gandintas ženklelius “Ne
užmiršk Vilniaus”, Spalių 
9 visoje Lietuvoje bus vyk
domos Vilniaus reikalams nierių Ilgoje Saloje, yra 
gatvėse rinkliavos. Surink- nemažai ir ūkininkų. Ap- 
tų pinigų pusė eis Vilniaus lankiau vieną, bet gana 
Vadavimo Sąjungai ir Vil
niaus Geležiniam Fondui, pienininką. Jo ūkis vadina-

LIETUVIAI ŪKININKAI
Be šių ir kitų lietuvių biz-

stambų lietuvį ūkininką-

keletą karvių ir keletą ark
lių, bet svarbiausia jis turi 
porą sunkvežimių (tru- 
ckų), kurias jis vežė 
Southamptono turtuo
liams žemes, akmenis, me
džius, taiso jiems sodus, 
daržus ir kita. Zabitienė 
slavokė iš Jugoslavijos, 
bet., paklausytumėte kaip 
ji puikiai lietuviškai kalba, 
net miela.

Lietuvių tauta rami ir 
darbšti tauta. Dirba ir ne
blogai iš savo darbo gyve
na Long Island salos gy
ventojai lietuviai, tą patį 
galėčiau pasakyti apie 
Chicagos ir kitų vietų ma
no brolius lietuvius. Dirb
kime, supraskime vieni ki
tus ir mes visas audras iš
tversime.

Vincas Uždavinys, 
1938.9.27 d.
Chicago, III.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN 8T. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Nuostoliai Dėl Audros
Marianapoly

Baisusis viesulas padarė be galo daug žalos Ma
rianapolio parke. Dar nesuvesta statistika, kiek ten iš
laužta bei išrauta medžių, bet juos teks skaityti šim
tais, o gal ir tūkstantį pasieks, nes parko ir miškas 
smarkiai sužalotas. Žuvo ne vien įvairiausių rūšių pu
šys bei eglės, bet ir nevienas milžinas ąžuolas bei uosis 
liko iš šaknų išrautas. Visas parkas nuklotas medžiais, 
tarsi rugių dirva pradalgėmis rugiapiūtės metu. Patys 
brangiausi rinktiniai medžiai,* išrauti, nublokšti, su
žaloti. Parkas daro skaudų įspūdį. Pirmąją po audros 
dieną keliai tiek buvo medžiais užversti, kad joks susi
siekimas buvo neįmanomas. Net pėkštiems sunku bu
vo pereiti. Atrodė, kad Marianapolio Kolegija bent sa
vaitei bus nuo pasaulio atkirsta. Bet heroiškas studen
tų ryžtingumas išgelbėjo situaciją.

Dar pačios audros metu studentų būriai vaikštinė
jo po Thompsono miestelį, klausinėdami, ar kuriam 
gyventojui nereikia pašalpos — maisto ar nakvynės, 
kurią geraširdis Rektorius kun. Dr. Navickas buvo pa
siryžęs jiems suteikti. Medžiai griuvo, apdraskytų 
stogų skeveldros lakstė ore, bet studentai didvyriškai 
ėjo šelpėjų-skautų pareigas iki vėlybo vakaro. Tačiau 
jų darbingumas ir energija daugiausiai pasireiškė ant 
rytojaus — ketvirtadienį. Pasiskirstę būriais-kaman- 
domis, kunigų ar prefektų vedami, studentai puolėsi 
valyti kelius ir tą pačią dieną reikalingiausias susisie
kimas buvo atstatytas. Bet tai tik pats reikiamiausias 
uždavinys, kad, atstačius susiekimą, būtų galima nuo 
bado apsiginti. Suprantama, kad viso parko nuvaly
mas ir sutvarkymas tai ne studentu darbas. Jiems rei
kia mokytis. r- ‘

Marianapolio ūkis neperdaugiausia turi darbinin
kų. Tik tiek jų tėra, kad šiaip taip atliktų eilinius ūkio 
darbus. Parko sutvarkymui reikalinga talka, didelė 
talka. Tokiai milžiniškai nelaimei ištikus, eiliniai ūkio Į 
darbininkai yra bejėgiai. Jų permaža, kad ir dirbtų die
ną ir naktį. Jei nesusilauks pagalbos iš kitur, tai Maria
napolio parkas vargu bebus tvarkoj sekamai Lietuvių 
dienai 1939 metais. Taigi sutelkime pagalbos Mariana
polio Kolegijai. Juk ji mūsų visų nuosavybė. Lietuviai! 
ja gėrisi ir didžiuojasi. Nuo tokios baisios nelaimės, į 
kurią atnešė niekad šiam krašte negirdėtas viesulas, 
neapsidrausi, kaip nuo tvano ar žemės drebėjimo. 
Nieks čia nekaltas, nes ne žmogaus galioje išvengti 
gamtos siautimo. Tokioj nelaimėj glaudžiau susitelki
me į bendrą kits kitam užuojautą. Jei atjaučiame pas
kirų žmonių skriaudas ir nuostolius, tai jau čia užuo-i 
jauta turi būti platesnė, nes čia visų bendras reikalas. 
Bet ne vien tik parke padaryta nuostolių. Marianapo- 
lis ir kitais atžvilgiais daug nukentėjo. Sugriauta šie
nui pašiūrė, šiltnamis, apdraskyta trobesių stogai, su
traukyta elektros vielos, ir dėl to Kolegija ištisą savai
tę neteko šviesos. Kadangi elektros jėga varo vande
nį, tai su vandeniu buvo didžiausia bėda. Vargais-nega- 
lais vanduo buvo pompuojamas gasoliniu motoriuku, 
trukdėsi valgio virimas, duonos kepimas, skalbimas ir

Ateikime į pagalbą Marianapolio Kolegijai. Ypa
čiai turėtų subruzti T. Marijonų bei Kolegijos Rėmėjai. 
Gerb. Kun. J. Vaitiekūnas nurodė tikslų planą organi
zuotai veikti. Jei susidarytų keletas būrių po 15-20 
žmonių, kurie pasikeisdami pasidarbuotų, tai greitu 
laiku, bent iki žiemai, žymiausias darbas būtų atliktas, 
ir pavasary Marianapolio parkas vėl žavėtinai sužydė
tų, nes tie žavėjanti krūmai, nors apdaužyti, vis dėlto 
išliko ir daugelį gražesniųjų medžių bus galima atsta
tyti. K.

• v

• v

Rašo EMIL HAMBRESIN

Sunkus Ir Vingiuotas Meksikos 
Kelias Į Normalų Gyvenimą

Generolo Cedillo maištas i iš dalies kaltas karštas 
ir Anglijos konfliktas su, meksikiečių temperamen- 
Meksika praeitą pavasarį tas, bet paieškokim ir gi- 
iš naujo atkreipė pasaulio1 lesnių sociališkai ekono- 
akis į tą kraštą, kuris nuo minių veiksnių, 
mi metų yra pasidaręs o U LIAUDIES PRIEŠAI 
nuolatinių kruvinų ir tra
giškų politinių bruzdėjimų Meksikoj yra maždaug 
židinys. Tarkim, kad dėl to i 18 milijonų gyventojų. Per

1921 m. surašymą paaiškė
jo, kad 60 proc. iš jų yra 
metisai, 29 proc. indėnai, 
11 proc. baltųjų. Rasių 
skirtumas Meksikoje yra 1 
kurkas ryškesnis, kaip an
glo - saksų kraštuose.

Meksikos liaudis, beko
vodama dėl savo išsilais
vinimo, susidūrė su dviem 
stambiais priešais: su feo
dalinėmis haciendomis 
(stambiaisiais ūkiais) a- 
grarinėje srityje ir su sve
timšalių kapitalistinėmis 
bendrovėmis pramonės sri
tyje.

Haciendos yra nelygi
nant didžiulės viduramžių 
tvirtovės. Tūkstančiai val
stiečių ir darbininkų, kurie 
gyvena kaimuose, tikru
moje yra baudžiauninkai; 
nuo žemės atitrūkti jiems 
neleidžia skolos ir ginkluo
tos sargybos. Žemės savi
ninkas yra jų gyvybės įr 
mirties viešpats; jų mate
rialinė buitis ir moralinė 
padėtis yra nepaprastai ap
gailėtina.

Mineraliniai šalies turtai 
atviliojo svetimtaučius, 
kurių bendrovės Meksiką 
pavertė pusiau kolonija. 
Išnaudodamos pigią mek
sikiečių darbo jėgą, tos 
bendrovės iš Meksikos že
mės gelmių iščiulpė dide
lius lobius ir milžinišką 
pelną. Svetimšalių įtaka 
Meksikoje koncentravosi 
pirmoje eilėje apie naftos 
ir geležinkelių bendroves.

Visa Meksikos istorija y- 
ra kova dėl įtakos tarp už
sienio kapitalistų ir Meksi
kos feodalų, tarp Amerikos 
Standart Oil ir anglų Ro- 
yal Dutch Shell bendrovių. 
Iš kitos pusės, su tomis jė
gomis kovojo meksikiečių 
liaudis, kurios socialinį bei 
kultūrinį ugdymąsi tos jė
gos trukdė.

NEVYKUSIOS REFOR
MOS IR CALLESO 

DIKTATŪRA
1911 m. Meksikos valstie

čiai, Madero ir Panelio Vil
ios vadovaujami, sukilo ir 
nuvertė Diazo diktatūrą. 
Kalbama, jog tą sąjūdį 
slapta palaikė amerikie
čiai, norėdami sužlugdyti 
anglus, kurie 1908 m. Por- 
firio Diazą ir jo šeimą bu
vo padarę savo naftos ben
drovės “Mexican Eagle” 
dalininkais.

Po keleto neramių metų 
1917 m. agrariniu įstaty
mu peonams buvo duota 
žemės. Bet šitoji reforma 

į nepavyko. Nepriklausomi 
ūkininkai, įkurdinti vidu
tiniško derlingumo žemė
je, neturėdami nei kapita
lų, nei kreditų, nepajėgė 
išlaikyti galingųjų hacien- 
dų konkurencijos ir turėjo 
žemomis kainomis parduo
ti gautąsias žemes. Antra 
vertus, toji reforma tebu
vo pravesta tik iš dalies. 
Pvz„ Vera Cruzo provinci
joj haciendų savininkai 

, revoliuciniam generolui, 
kuris turėjo vykdyti įsta
tymą, pasiūlė dalyvauti jų 
įmonėse, ir po to kariuo
menė juos saugojo 'nuo į- 
statymo vykdymo!

Vėl po keleto metų atėjo 
Calleso reakcija. Tasai 
skelbėsi esąs socialistas, ti
krumoje gi tarnavo Ame
rikos imperializmo intere
sams. Pasitraukdamas iš 
politikos, tasai “socialis
tas” išsinešė žiauraus ka
talikų persekiotojo vardą 
ir milijoninius turtus.

Callesas, 1924 m. palikęs 
prezidentūrą, 1926 m. įstei
gė tautinę ___
partiją, kuri visą laiką bu- tyta 14.000.000 dolerių, bet 
Vo'3 valdžios partija, kol

prezidentas Cardenas jos 
nepavertė darbininkų, val
stiečių ir kareivių partija.

Po Obregono nužudymo 
Callesas nuo 1928 iki 1933 
m. kontroliavo visas vy
riausybes. Jis aiškiai pa
suko diktatūros keliu, 
smurtu sulikvidavo opozi
ciją, teroru sunaikino val
stiečių organizacijas, kišo 
j kalėjimą streikuojančių 
darbininkų vadus, ėmė 
kruvinai persekioti katali
kus.

Visoje šalyje pasigirdo 
nepasitenkinimo murmėji
mas. Callesas pamatė ne
bepajėgsiąs antiklerikaliz
mo šūkiais pridengti

Irigacijos Komisijai pa
ruošti naują projektą, ku
riam pravesti prireikė tri
gubai didesnių sumų.

Darbai buvo pradėti 1934 
m. Dabar metinis derlius, 
gaunamas drėkinamosiose 
srityse, įvertinamas 9 mil. 
dolerių. Reikėjo parinkti 
dirvos ir klimato sąlygas 
geriausiai atitinkančias 
kultūras, apsidairyti rin
kų, atrinkti gyvulius. 
Tiems dalykams išstudi
juoti valstybė parodė didę- 
lį atsidėjimą. Valstybė už
sispyrė netgi pagerinti kli
mato sąlygas — lietui re
guliuoti sodinamos ištisos

ma- giraitės. Tokiu būdu tyr- 
Sių skurdo; tada jis sugal- laukiai paverčiami naudin- 

metų planą, gaiš plotais, dygsta este- 
Bet tasai planas buvo taip.tiški ir sanitariniu bei pre- 
pat apgaulingas, kaip ir ne- kybiniu atžvilgiu pavyz- 
Iemtoji 1917 m. žemės re-'dingi miestai. Kasmet į- 
forma.

Gelbėdamas padėtį, Cal-' 
lesąs į prezidentus išrink-' 
dino gen. Cardenasą, tau
tinės — revoliucinės parti
jos žmogų, kuris turėjo pe- 
onų pasitikėjimą.

CARDENAS IŠSTUMIA 
CALLESĄ

Bet Cardenaso socialinės 
tendencijos plaukė iš nuo
širdaus įsitikinimo; jos ne-į 
buvo, kaip Callesui, tuščia 
demagogija masėms ap
gaudinėti. Paėmęs valdžią, 
iš pradžių jis jautėsi lygi 
belaisvis; masėmis remtis i 
jis negalėjo, nes jos orga
nizacijas Callesas buvo iš
ardęs. Bet ryžtingumas ir 
apsukrumas padėjo jam 
nugalėti kliūtis.

Pastebėjęs, kad Calleso 
įtaka armijoje tėra tik fik
tyvi, jis padarė keletą e- kilo tarp tų bendrovių ir 
nergingų žygių: nuvertė Cardenaso vyriausybės. 
Callesą ir jo padėjėją Mo- Jas kaltino palaikius fa- 
ronesą, armijai atsverti šistinę Rodriguezo “gel- 
apginklavo smulkiuosius.tonmarškinių” organizaci- 
valstiečius ir, suėjęs į kon- ją, sabotavus socialinius į- 
taktą su masėmis, ėmėsi statymus, išnaudojus mek- 
vykdyti demokratinę Mek- sikiečius darbininkus, 
sikos revoliuciją. Feodali
nių žemės savininkų pasi-konfliktai iškilo 1937 m. 
priešinimas buvo menkas. Bendrovės keliais atvejais 

atmetė darbininkų reika
lavimą pakelti atlyginimą, 
be to, jos buvo neišmokė
jusios darbininkams 140 
milijonų pezų kompensa
cijų. Vyr. federalinis teis
mas tą sumą iš bendrovių 
priteisė, bet šios su tuo 
sprendimu nesutiko.

Tada gen. Cardenas 1938 
m. gegužės 19 d. aktu nu
savino 17 anglų ir ameri
kiečių naftos bendrovių ir

vojo šešerių

revoliucinę

VacTnpf i- 
įsteigiami tūkstančiai nau
jų mokyklų; žemės ūkio 
kreditus garantuoja Ban- 
co de Credito Agricola, 
Banco Nącįonal de Credito 
Ejidal ir privatūs bankai. 
Steigiami nepriklausomi 
kooperatyvai grūdams bei 
mašinoms pirkti bei 
liui parduoti.

Visų tų priemonių 
las — smulkiuosius 
tiečius padaryti nepriklau
somus.

KOVA SU UŽSIENIO 
BENDROVĖMIS

Naftos bendrovės Meksi
koje sudarė valstybę vals
tybėje. Nė viena vyriausy
bė nedrįso pradėti su jomis 
kovą, nes už jų stovėjo gra
sūs Anglijos ir Jungt. Val
stybių šešėliai.

Didžiausi nesutarimai iš-

der-

tiks- 
vals-

į Cardenaso vyriausybės.

Itin aštrūs socialiniai

Cardenas susirūpino ir 
darbininkais; 1935 m. bir
želio m. buvo sudarytas 
tautinis proletarų apsau
gos komitetas, kuris sukū
rė naują Meksikos darbi
ninkų konfederaciją, pa
grįstą laisvo sindikalizmo 
principais.

Tos dvi jėgos — valstie
čiai ir darbininkai — pasi
darė didžiausi Cardenaso 
ramsčiai jam kovojant su 
meksikiečiais feodalais ir pavedė juos administruoti 
užsienio kapitalistais. Bet. vyriausybei ir darbininkų 
tos jėgos nebuvo organi- į sindikatams. Oficiali anke- 
zuotos, ir Cardenas, neno- ta nustatė, kad bendrovių 
rėdamas išprovokuoti re
akcijos, tuo tarpu didelei 
veiklai neužsimojo. Žemės 
savininkams patenkinti jis 
netgi žemės ūkio ministe- 
rįu paskyrė vieną iš ryš
kiausių jų atstovų gen. Ce
dillo, kuris vėliau pasidarė 
maišto vadas.

Katalikai tuo tarpu pasi
liko laukimo stadijoje; jų Šitas įvykis turės labai 
padėtis nepagerėjo, nors didelės reikšmės politinia- 
persekiojimas rodė tenden-.me bei ekonominiame 
cijos mažėti. Cardenas pa- Meksikos gyvenime; vy- 
rodė šiokių tokių vilčių riausybė, pagaliau, galės 
teikiantį mostą — pašali
no išgarsėjusį katalikų 
persekiotoju Canabalą.
CARDENASO 6-rių METŲ

PLANAS
Neutralizavęs savo gali

mus priešus, Cardenas su
organizavo visas priemo
nes bei išteklius. šešerių 
metų planui realizuoti.

Didžiausias dalykas buvo 
drėkinimo sistema. Tam 
reikalui iškart buvo numa-

v •

• v investuotas kapitalas a- 
mortizuotas jau prieš 10 
metų, gi metinis pelnas 
paskutiniaisiais laikais 
siekdavo 34 proc. Vis dėlto 
Meksikos vyriausybė naf
tos bendrovėms sutiko at
lyginti. Meksikos naftos 
pramonės vertė vertinama 
450 milijonus dolerių.

saksų

Alaus Suvartojimas 
Lietuvoje

Alkoholinių gėrimų ga
myba Lietuvoje kasmet 
auga. Priežastys yra aiš
kios — daugiau išgeriama. 
Tik kyla mums klausimas, 
kodėl kasmet vis labiau 
girtuokliaujama? Natūra
linė priežastis būtų nuola
tinis gyventojų daugėji
mas. Tik girtavimo padidė
jimas turėtų eiti propor
cingai gyventojų padaugė
jimui, tačiau gyvenimo 
faktai rodo visai kitaip. 
Štai kad ir šiais metais a- 
laus pagaminta net dvigu
bai daugiau, kaip pernai. 
Šiemet per pirmą pusmetį 
(nuo sausio 1 iki liepos 1 
d.) pagamino alaus 10.759. 
335 litrus, o pernai per tą 
patį laikotarpį buvo paga
minę tik 5.648.980 litrus. 
Padvigubėjusio alaus su
vartojimo priežastys yra 
tos: 1) pernai Kainų Tvar
kytojas nustatė alaus rū
šis, kainas ir pardavimo 
sąlygas. Buvo sumažinta 
kaina 50 — 60%. 2) palen
gvintas alaus pardavinėji
mas. Leista kiekvienoje 
gatvėje atidaryti taip vadi
namus “alaus barus”, ku
riuose pardavinėjamas tik 
alus stiklinėmis' (boka
lais). Stiklas alaus pagal 
dydį ię rūšį kainuoja nuo 
17 iki 40 et. (amerikoniš
kais centais bus tarp 3—7 
centai).

3) sumažinti alaus akci
zo mokesčiai;
• 4) pagerėjimas ekonomi
nio stovio Lietuvoje. Ūkio 
produktų kainos pakilo, 
darbininkų uždarbis padi
dėjo — daugiau pas žmo
nes atsirado atliekamų 
centų.

Jei gamyba ir antrą pus
metį tokių pat tempu eis, 
tai numatoma šiais metais 
pagaminti alaus 20 milijo
nų litrų. Valstybei gražios 
pajamos iš akcizo (alaus 
mokesčių), nes nuo kiek
vieno alaus misos litro i- 
mama apie 20 et. — taigi 
gautų apie 4.000.000 litų 
(nėr pirmą pusmetį jau ga
vo Lt. 2.055.834, —).

Reikia apgailestauti, kad 
valstybė proteguodama al
koholinių gėrimų gamybą 
ir pardavinėjimą (nupi
ginamais ir lengvatomis), 
nemato sau daromos žalos. 
Jaunimas net vaikai nuo
dijasi, gaišta laiką sėdėda
mi prirūkytuose, alkoholio 
garų pilnuose alaus baruo
se. 0 kokio jie ten “dvasios 
peno” gauna, — kokių kal
bų girdi, kokių vaizdų ma
to. Su alaus baruose ir 
traktieriuose išauklėtu 
jaunimu negalės pasidžiau
gti valstybė.

Antanas Skirius.

Priešalkoholinė Paroda 
Kaune

Šią vasarą Valstybės Sau
gumo Departmentas su
ruošė Kaune, Aušros ber
niukų gimnazijoje priešal- 
koholinę parodą. Svarbiau
sias rengėjų tikslas buvo 
pavaizduoti naminės degti
nės žalą. Naminės degti
nės kenksmingumas buvo 
rodomas įvairiais paveiks
lais, schemomis, diagramo
mis. Paroda buvo suruošta 
gana įdomiai. Tik atrodo 
būtų tiksliau tokias paro
das išstatyti provincijoje, 
kur daugiausia gaminama 
“cukrinė” (taip vadina na? 
minę degtinę gaminamą 
iš cukraus), o Kaune reik
tų suruošti parodą vaiz
duojančią valstybinės deg
tinės, alaus, brangiųjų 
šampanų, vynų, likierių 
kenksmingumą, jų blogą 
įtaką darbininkų ir valdi
ninkų darbingumą, jų žalą 
šeimai, visuomenei ir net 
visai tautai. . A.S.

Cedillo atrodė, jog jau bus 
atėjęs laikas pradėti sąjū
dį: jis tikėjosi ne tik fašis
tinių valstybių, bet ir An
glijos, ir Jungt. Valstybių 
pagalbos. Jis bandė taip 
pat laimėti ir katalikų pa
saulio simpatijas.

Cedillo buvo blogai aps
kaičiavęs. Cardenaso kova 
su bendrovėmis jo netik 
kad nesusilpnino, bet, prie
šingai, sustiprino. Didžiau
si Cardenaso priešai jo tam 
žygiui pritarė, žmonės su 
entuziazmu pirko vidaus 
paskolos lakštus nusavin
toms įmonėms išpirkti. 
Tam reikalui katalikų vys
kupai bažnyčiose paliepė 
pravesti rinkliavas. Taigi, 
Cedillo Cardenasą užpuolė 
kaip tik tuo metu, kada a- 
pie jį buvo susibūręs visas 
sveikasis Meksikos ele
mentas. Jis pasijuto likęs 
pats vienas ir turėjo bėgti.

KATALIKŲ PADĖTIS
Nepaisant drąsių Carde

naso reformų, jam buvo 
galima prikišti, kad jis ne
grąžino tikėjimo laisvės, 
kurią buvo panaikinęs Cal
lesas.

Buvo kalbama, kad auk
štoji dvasininkija buvo pri
sidėjusi prie gen. Cedillo 
maišto; nieko panašaus nė
ra buvę; katalikai pasiliko 
lojalūs legaliajai vyriau
sybei, pasitikėdami daž
nais Cardenaso pareiški
mais, jog jis norįs taikos 
su Meksikos katalikais.

Kai Meksikos arkivysku
pas, susitaręs su kitais e- 
piskopato nariais, pakvie
tė katalikus pasirašyti, vi
daus paskolą, gen. Carde
nas oficialioj kalboj tat 
priminė ir Meksikos pri- 
mui padėkojo. Jis taip pat 
pabrėžė katalikų lojalumą 
Cedillo sukilimo metu. Ma
noma, kad po to susiartini
mas pasidarys solidesnis.

Tabasco valstybėje kata
likai norėjo atgauti bažny
čias, kurias Calleso laikais 
buvo uždaręs buv. guber
natorius Canabalas. Per 
kruviną susirėmimą šeši 
katalikai buvo užmušti. 
Prezidentas Cardenas tuoj 
įsakė pakeisti tos. valsty
bės antikatalikiškus įsaky
mus.

Viešame laiške vidaus 
reikalų ministeriui Carde
nas pabrėžia, jog reikia sti
printi draugiškumą tarp 
valstybės ir Bažnyčios, ir 
praneša, jog .atitinka
miems organams yra duo
tos formalios instrukcijos 
nutraukti katalikų perse
kiojimus.

DEMOKRATINĖ 
REVOLIUCIJA

Kartais tvirtinama, kad 
Meksika yra socialistinė. 
Tai perdėm netikslu.

Tiesa, galimas daiktas, 
kad vyriausybės nariai, 
kad ir pats gen. Cardenas, 
turi socialistinių tendenci
jų. Bet argi galima tvirtin
ti, kad Belgija yra socialis
tinė, jeigu jos valstybės 
galva priklauso P. O. B. 
partijai ?

Socialistinė revoliucija! 
stengtųsi likviduoti priva-Į 
tų žemės įsigijimą ir įvesti! 
kolektyvizmą. Gen. Carde-Į 
nas, priešingai, peonus 
stengiasi padaryti smul
kiais žemės savininkais. I- 
ki šiol žemės valdymo mo
nopolis buvo 2 proc. gyven
tojų rankose; tik 11 proc. 
žemės tebuvo dirbama. Ko
vos su tokia padėtimi-ne
galima vadinti socialistine 
revoliucija. Tai tipiškai 
buržuazinė — demokrati
nė revoliucija. “XX Amž.”

vesti nuo anglo 
imperializmo nepriklauso- 

I mą politiką. Naftos pramo- 
nęs pelnas pasiliks pačioje 
Meksikoje ir padės gen. 
Cardenasui varyti sociali
nio bei kultūrinio ugdymo 
darbą.
GEN. CEDILLO MAIŠTAS 

Jau prieš trejetą metų 
buvo nujaučiama, kad gen. 
Cedillo, stambiųjų žemės 
savininkų lyderis, pakels 
maištą. Cardenasui susi- 
niovus su bendrovėmis,Cardenas pavedė Tautinei
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ROŽANČIUS ISGELBSTI
Tai įvyko Italijoj, vienoj 

Torino ligoninėj. Ten buvo 
atvežtas vienas virš 70 me
tų senelis. Jo sveikata die
na iš dienos ėjo silpnyn, 
bet jis griežtai atsisakė 
priimti paskutinius šven
tus Sakramentus. Ir jis 
dar sakėsi, kad jau 56 me
tai kaip neatlieka išpažin
ties, nepriimąs Sakramen
tų.

Ligoninės Seselės, neži
nodamos ką daryti, prie li
gonio kambario durų su
kviečia keletą vaikučių ir 
ima karštai melstis prie 
Dievo Motinos, kad Ji pasi
gailėtų nelaimingo nusidė
jėlio.

Ir štai perversmas. Sene
lis ima graudintis, atsime
na savo jaunystės nekal
tas dieneles, o paskui prieš 
jį stojasi kaip koks debe
sis, suaugusio gyvenimas. 
Sąžinė ima išmetinėti, šau
kiasi kunigo. Užbaigęs Šv. 
Išpažintį, ištraukė iš po po- 
galvio rožančių, ir rodyda
mas tarė:
— “Šis rožančius yra 

man atmintis mano geros 
motinėlės, kuriai esu pasi
žadėjęs jį dažnai kalbėti. 
Aš prižadą stropiai užlai
kiau; net vesdamas palai
dų gyvenimą, jį kalbėjau. 
Tikiu*, kad vien tik dėl to, 
Dangaus Karalienė man 
davė galutiną atsivertimą. 
Ir su tokia gera nuotaika 
tas žmogelis išsilaikė iki 
pat mirties valandos.

Rožančiaus kalbėjimas 
yra tikras išganymo mal
dingumas. Švenčiausioji 
Dievo Motina Marija ne- 
kuomet neužmiršta to, ku-į 
ris Ja garbina su tokia ga-! 
linga malda.

Spalių mėnuo yra Šv. Ro
žančiaus mėnuo. Vakare, 
kada viskas nurimsta, šei
ma su visu dievotumu ren-

v •

DARBININKAS

šventės, rugsėjo 8 d., iškilmės Klaipėdoje. (Vaizdai iš Lietuvos)

kasi rožančiaus kalbėti. Ir 
štai susirinkę prie seno 
ant sienos kabančio Mari
jos paveikslo, kuris gal jau 
atmena džiaugsjnus ar a- 
šaras kelių pergyvenusių 
pakalenijų, jungiasi sene
lio drebantis balsas su 
skambiais jaunųjų balsais 
ir kyla lyg smilkalo kva
pas į padanges. Tą syk iš 
dangaus, toji gailestingoji 
Dievo Motina žiūri su šyp
sena į savo maldingus vai
kelius ir jų leidžia kaip ra
są dangiškąsias malones.

Šv. kun. Jonas Bosko ge
rai suprasdamas kiek daug 
malonių žmonės apturi kal
bėdami rožančių, nori, kad 
jo auklėtiniai kiekvieną ry
tą susirinkę į bažnyčią da
lyvautų Šv. Mišiose, kalbė
tų dalį rožančiaus.

Prie lovos mirusio gar
saus Italijos rašytojaus A- 
leksandro Manzoni mato
me kabantį prie sienos Ma
rijos paveikslą, ir prie jo 
rožančius, kurį jis kalbė
davo viešai, kiekvieną die
ną.

Rožančius turėtų būti kus/ 
džiaugsmas ir stiprybė 
kiekvieno krikščionio kata
liko. K. J. St. susirinkimas buvo skaitlingas ir

------------------- įdomus. Atsilankė neseniai iš
Lietuvos grįžęs, Dvasios Vadas, 
kun. K. Vasys. Padėkojo už gau
sią auką ir moterų pasidarbavi
mą rengiant jubiliejaus bankie
tą. Kitas svečias, tai Choro pir
mininkas, J. Marcinkus prašė .dokas, P. Juraitis, J. Bakanas, 
S-giečių pagelbos, surengti pus-

dukteris, vieną sūnų ir 9 anū- 
...— Rap.

Mot. S-gos 69 kps. šio mėnesio

Bažnyčia Tokia, Kokio Ji 
Buvo

Jėzaus Kristaus įsteigta, 
privalo naudotis visiška

ūžusi audra padarė gražiajam 
Marianapolyje. Reikia tikėtis, 
kad ji nuoširdus atsiliepimas į 
vyrus stoti talkon padėti ap
tvarkyti parką nepasiliks tik 
šauksmas girioje.

Kiti, kurie tarė savo žodį, tai 
buvo slaugė, panelė Matilda 
Liutkiūtė, daktarai Petras Lan
kininkas, F. Veikšnora, dantis
tas Zekus, kunigai: — V. Pui-

Pennsylvanijos Žinios
Vieša Padėka

Žmonių į tą kilniąją pramogą 
prisirinko daug. Buvo svečių ir 
kunigų ir giminių mūsų gerbia
mojo vikaro, kųn. J. Degučio.

Tad aš, rašantis šiuos žodžius, 
už tokį kilnų pasidarbavimą 
garbei mūsų vikaro toms gra
žioms mergalėms - sodalietėms 
aukoju, tartum dovaną šias eilu
tes:
“Dėl sodaliečių, dėl tų mergelių, 
Kad jos jurgiečių, tą sakyt galiu, 
Nūną vikarą, Jurgi Degutį, 
Tą tartum arą, nors dar jaunutį, 
Pagerbė puota, kaip tartum dainių, 
Indą auksuotą duokim saldainių, 
(Nors nemažytės...) arba “aiskrimo”, 
Dėl gražios lytės mūsų jaunimo. 
Ar joms suteikim gurbą radastų 
Girkim... (ne peikim!...) jas žodžiu, 
Nes užtarnavo jos pagerbimo [raštu; 
Tuo triusu savo, senių, jaunimo”.

Senas “Pisorius”

ciškaus Vienuolijai. Nuoširdžiai i 
ačiū už pagelbą mūsų apšvietos 
ir apaštalavimo darbuose. Lai

Geradarių rankos i 
toli siekia. Kasmet ateina pagel- 
bon iš geraširdžių, pasišventu
sių ir darbščių lietuvių tolimoj 
Schuylkill County stambi auka 
Šv. Pranciškaus vienuolijai, Ap
vaizdos Kalne, Pittsburghe. Toj 
kolonijoj, žmonės darbštūs, e- 
nergingį, gražiai organizuoti, 
palankūs giriems darbams, su
darydami pasekmingą Lietuvių

Dievas visiems mūsų gerada
riams šimteriopai atlygina!

Šv. Pranciškaus Seserys.

K. Krušnauskas ir neseniai grį- 
laisve ir nebūti pavergta ryčius parapijos jaunimo Ko- žęs iš Lietuvos kun. K. Vasys, 

—----- ....................— - ■ ■ kuris trumpai apibudino dabar
tinį Lietuvos žmonių gyvenimą, 
jų santykius su lenkais ir tt.

Iš biznierių kalbėjo p. Kataus- 
kas, kuriam buvo pavestas sve
tainės atremontavimo darbas, 
konsulmanas J. Grigaitis ir p. 
P. Bačinskienė, kuri vardu to va
karo šeimininkių padėkojo pu
blikai už taip gausų atsilanky
mą, pareikšdama, kad ir gaspa- 
dinėms smagiau dirbti kuomet 
mato, kad yra kas valgo.

Kalbų protarpiais muzikalę 
dalį išpildė choro grupė, sudai
nuodama keletą dainų, ir solis
tai — Ona Lukosevičiūtė ir Al- 
ponsas Ginkus. P-lė Ona sudai
navo Žemaičio “Laiškas pas Tė
velį”, o p. Alponsas “Žydelio 
Dainą”.

Gaila, kad šiuo kartu dainos 
neatitiko vakaro nuotaikai, per
daug lėtos ir liūdnos. Reikia ti-, 
kėtis, kad choro grupė ateityje 
įneš didesnį įvairumą.

Programą užbaigė vedėjas 
kun. A. Petraitis, padėkodamas 
visiems už atsilankymą. Priren- 
gime vakaro be kitų, kurių var
dai jau yra tilpę “Darbininke”; 
reikia padėkoti ponams M. Ščiu- 
kai įr J. Metriwui, kurie sutaisė 
tuos didžiulius stalus.

jokiam Žmogiškam viešpa- munijos dienoje. Kaip ir visuo- 
tavimui, sako popiežius Pi- met, taip ir šį sykį, geraširdės 
jus X enc. “Supremi”, I, 47. S-gietės pasižadėjo prašymą iš- 
O Pijus IX garsiajame pildyti- Kuopa nutarė trumpo- 
“Syllabus’e” (prop. 19) pa- > ateityj surengti pasilinksmi- 
sakyta: Taigi civilei galiai nimo vakarili- Kuopos atstovės 
nepriklauso apspręsti, ko-' 
kios yra Bažnyčios teises 
ir kokiose ribose ji gali jas 
vykdyti.

Worcester, Mass.
Aušros Vartų Parapija Bakanui ir jo skaitlingam ren

gimo komitetui.

Rūgs. 25 d., įvyko iškilmingas' 
klebono kun. K. Vasio, 25 metų 
Kunigystės sukaktuvių minėji
mas.

Ryte, 11 vai. Sumą su asista 
celebravo pats 
Sanktuarijoj buvo svečių kuni- dama išlaužė koją.

Audra, kuri aplankė mūsų ko
loniją, ne tik materialiai žmo- 

I nėms padarė daug nuostolių, bet 
: ir asmeniai. Choro narei Adeli- 

jubiliejatas. na* Pigagiūtei medžio šaka pul- 
RM Adelina da

gų ir prelatų. Kun. K. Urboną- bar randasi Šv. Vincento ligoni- 
vičius iš Bostono pasakė gražų n®j- Linkime greitai pasveikti ir 
pamokslą. Choras išpildė spe- sugrįžti prie choro darbuotės, 
ciąlę iškilmėms muziką.

Vakare, erdvingoj parapijos 
svetainėj įvyko šaunus bankie
tas. Žmonių buvo apie 600. Sve
čių tarpe buvo visa eilė klebono 
draugų kunigų, lietuvių ir kita
taučių profesionalų. Dalyvavo iš 
New Yorko Konsulas Budrys su 
žmona. Seselių Kazimieriečių iš- nui truputį galvą užgavo, 
mokinti vaikučiai atliko gražų 
klebonui sveikinimo vaizdelį. Pa- gatves, ypatingai ąnt kalno prie 
rapijos choras iškilmingai su- Aušros Vartų par. bažnyčios, 
giedojo "Plurimus annus” ir Visur buvo dideliais medžiais 
specįalei Jųbiliejatui parašytą apaugęs kalnas. Viesulas skau- 
“Sveikinimas” (žodžiai kun. M. džiai viską sunaikino. Viename 
Pankaus, muzika — J. Gižaus- bloke ant Harlem gatvės stovė- 
ko) ir kitas dainas. Merginų an- jo 30 milžiniškų ąžuolų ir klevų, 
samblis puikiai išpildė eilę dai- šiandien liko tik 7 medžiai, o ki
nų; muz. J. ir M. Čižauskai dai- ti su šaknimis išrauti. Tas pats 
navo duetą. Skanią vakarienę visame mieste. Aušros Vartų 
pagamino parapijos žymios virė- bažnyčiai 
jos.

Jubiliejatas buvo apdovanotas tos ant grindų gulėjo. Bendrai, 
įvairiomis dovanomis. Po visų Woreesterio lietuviams padary- 
išreikštų sveikinimų ir kalbų, ta didelių nuostolių, 
pats jubiliejatas papasakojo į-! ---------------
spūdžius iš kelionės Europoj ir Rūgs. 24 d. iš Aušros Vartų 
tėvynėje. Susijaudinęs dėkojo par. bažnyčios iškilmingai nuly- 
atsilankusiems ir iškilmių ren- dėta į kapus, 32 m. amžiaus, 
gėjams. Atminčiai išdalino po Elzbieta Zinkevičiūtė. Velionė 
medalikėlį, kuriuos atvežė iš dideliame nuliūdime paliko tėve- 
Stebūklingos Liurdo vietos. Tą 
nors maža, bet reikšminga dova
nėlė suteikė visiems didelio ma
lonumo.

Žodžiu, jubiliejus visais at
žvilgiais pavyko. Dėkui kun. J.

bejų vietinių (5 ir 69) kuopų 
pirmame seimo rengimo Komisi
jos susirinkime. Kadangi 25 me
tų jubiliejinis seimas kitą metą 
bus Worcestery, tai vietinės 
S-gietės iš anksto daro planus, 
kad šis taip reikšmingas moterų 
suvažiavimas gerai pavyktų.

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Keptų pyragų ir kavutės parū
pino narės: pp. Mikolaitienė, 
Čižuvienė, Antanavičienė, Sau- 
rusaitienė ir Baranauskienė. A- 
čiū joms. S-gietė.

Šv. Kazimiero Parapija
PARAPIJOS VAKARIENE

Spalių 2, įvyko Šv. Kazimiero 
parapijos metinė vakarienė. Tur 
būt niekad taip gausiai neatsi
lankė publikos kaip šįmet; turė
jo statyti stalus ant estrados ir 
net pačioje virtuvėje ir tai nebu
vo galima sutalpinti visų atsi
lankiusių. Jau vėliau atėję nega
lėjo gauti pirkti tikieto.

Tikrai buvo malonu atsilanky- 
Įti šįmet į vakarienę: erdvi sve- 

Graųdu žiūrėti į Worcesteriotainė, naujai ištaisyta - išgra
žintą, skoningai papuošti stalai, 
gardūs užkandžiai, pagaminti 
Šv. Kazimiero parapijos šaunių 
gaspadinių, taip ir viliojo kiek
vieną sėsti prie stalo.

šį kartą matėsi prie stalų ne
mažai profesijonalų ir biznierių, 
kurie programai prasidėjus 
trumpai sudėjo savo linkėjimus 
parapijai ir klebonui kun. A. 
Petraičiui. Nuoširdžiai visus 
sveikino miesto majoras p. W. 
Bennett, advokatai J. Ginkus ir 
A. Mileris, kuris ytin moka su
glausti ir ryškioj formoj pers
tatyti bent kokio parengimo ti
krąjį tikslą.

Sudėjo linkėjimus artistai Jo
nas ir Marijona Olšauskai ir 
kaip visuomet p. Olšauskienė su
žavėjo visus savo linksmais a- 
nekdotais paįvairinta trumpa 
kalbele.

Tačiau neišvengtina buvo ir 
rimtaus liūdesio valanda, kuri 
apgaubė visus išgirdus iš kun. 
Jagmino kokius nuostolius pra-

į Kun. J. Bakanui ir jubiliejaus 
rengimo Komisijos pirm. K. 
Vaitkevičiui per audrą įvyko 
laiminga nelaimė. Važiuojant 
parengimo reikalais, milžinas ą- 
žuolas krito ant mašinos. Sulau
žė visą automobiliaus viršų, bet 
abu išliko gyvi, o tik kun. Baka-

padaryta nemažai
nuostolių. Vargonų dūdos išplėš-

liūs, 4 brolius ir dvi seseris.
Trečiadienį, spalių 5 d., amži- 

nastįn išlydėta Margareta Geru- 
lienė. Velionė priklauso prie 
Tretininkų ir Aušros Vartų 

! draugijos. Nuliūdime paliko 3

MIRTIS ĮŽYMIOS VIENGEN
TES - DARBUOTOJOS

Rugsėjo 21-mą, šiais metais 
miesto ligoninėje: “Philadelphia

Dieną, Rugpiūčio 15, savo auka General Hospital” mirė Juozapi- 
daug padeda apšvietos ir tiky- na šefeltaitė, o 26-tą to pačio 
bos platinimui. mėnesio po labai gražių ir iškil-

Šv. Pranciškaus Seserys nuo- mingų gedulingų pamaldų šv. 
širdžiai dėkoja visiems gerašir- šv, Kazimiero bažnyčioje, tapo 
džiams dvasiškiams, visiems palaidota Šv. Kryžiaus kapuose, 
darbininkams, visiems prisidė- Ją laidojo mūsų senas veteranas 
jusiems žmonėms prie šios Lie- veikėjas, ponas Antanas Užu- 
tuvių Dienos už paskyrimą treč- meekas, kurio laidotuvių ofisas 
dalio pelno ($281.22) Šv. Pran- yra: 300 Wharton St.,

A. a. J. Šefeltąitė prieš 56 me
tus gimė Lietuvoje, Subačių pa-j 
rapijoje, Maslioniškių kaime iš 
tėvų Jono ir Uršulės Šefeltų. O 
Jungtinėse Valstybėse (ir tai 
beveik visad Philadelphijoje) ji
nai išgyveno 32 metu.

Velionė Šefeltaitė priklausė 
prie katalikiškų draugijų ir bro
lijų: Tretininkų, Širdies Jėzaus, 
ŠY- Rožančiaus, Šv. Alenos, Ma
rijos Magdalępos, Moterų Sąjun
gos (garbės narė), Katalikų 
SusįvĮenymo (10-tos kuopos) ir 
buvo garbės narė Šv. Kazimie
ro Spaudos Draugijos, Kaune. 

I Kiek a. a. Šefeltaitė darbavosi 
ir aukavo įvairiems kilniems da
lykams, tai to ir ant jaučio odos 
nieks nesugebėtų surašyti... To
dėl apie tą ir aš čia nemanau ra
šyti, kad kartais neapsirikus, 
nesumažinus jos nuopelnų.

Ųž velionės Šefeltaitės vėlę 
(prieš jos išlidėjimą) šv. Kazi
miero par. bažnyčioje tapo atlai
kytos trejos šv. mišios, ir labai 
gražų pamokslą apie ją pasakė 
kun. E. Paukštys, Aušros Vartų 
parapijos klebonas, Chester’y, 
Pa. kur velionė Šefeltaitė tiek 
daug darbavosi ir aukavo! Į ka
pus ją palydėjo didelis būrys 
žmonių •> pasaulionių ir keturi 
kunigai. Jai sunešė geri vien
genčiai ir viengentės 50 dvasi
nių vainikų — intencijų, o dar 
ir taip kai kurie kunigai pasi
žadėjo už jos vėlę aukoti šven
tąsias mišias. Amžiną atilsį jos 

(Vėlei... Jurgietis.

GRAŽIAI PAMINĖJO

Rugsėjo 25 d. pp. Antanas ir 
Ona Pauliukoniai minėjo savo 
35 metų vedybinio gyvenimo 
Jubiliejų. Jubiliejaus proga buvo 
suruoštas gražus bankietas p.p. 
Pąuliukonių namuose. Dalyva
vo giminės ir artimieji. Jubilį- 
jantų sūnus ir dukterys įteikė 
tėveliui rankinį laikrodėlį 
(wrist watch), o motinėlei ve
dybinį žiedą su septyniais dei
mantais, kaip ženklą septynių 
vaikų motina: trys sūnūs ir ke
turios dukterys.

P.p. Pauliukoniai gimę ir au
gę Lietuvoje. Abu kilę iš tur
tingų šeimų. P-nia PauliuKonie- 
nė (Levąnavičiūtė) iš Naujenė- 
lės kaimo, o p-nas Pauliukonis 
iš Jurgežerių kaimo, abu Kalva
rijos parapijos, Marijampolės 
apskr.

Gyvendami Amerikoj sėkmin
gai per 30 metų veda biznį ir

KORTŲ VAKARĖLIS
“Šelpk kita, bet ir savęs neuž

miršk”, taip sako senas posa
kis. Taigi to prisilaikant, Mote
rų Sąjungos 5-ta kuopa nutarė 
suruošti visą eilę vakarėlių pas; pasiturinčiai gyvena. Gražiai iš- 
nares, kuriuose be kortų ir “bea- 
no” žaidimo bus ir gardžių už-Į 
kandžių.

Pirma tokį vakarėlį surengti, 
pakvietė į savo namus p. Vero-į 
nika Liutkienė, 32 Arthur St. Į 
Vakaras įvyks spalių 26-tą, 8' 
vai. vakare. Įžanga 35 centai. Į 
Pelnas kuopos naudai.

UŽKANDŽIAI
5-toji kuopa kas susirinkimas 

turi lengvus užkandžius, bet a- 
tėjus vėsesniam orui, nutarė se
kančiame susirinkime, lapkričio 
7-tą, paruošti narėms itališką 
makaronų vakarienę, kuri bus 
pateikta prieš susirinkimą apie 
septintą valandą. Narės nusita
rė užsimokėti po 25 centus už 
vakarienę. Pageidaujama, kad 
iš anksto praneštų rašt p. Di- 
lionienei, kurios mano vakarie
nėje dalyvauti. Butvile.

PRIERAŠAS: Mūsų parapijos 
vikaras kun. Jurgis Degutis, su 
kitais dar tik šią vasarą tapo čia 
— Philadelphijoje įšventintas 
kunigu. S. P.

SUTIKTUVIŲ BANKIETAS

Spalių (Oct.) 12 d., tai yra 
Columbus Day, puošnioje Lietu
vių Muzikalije Salėje, įvyksta 
linksmas sutiktuvių bankietas ir 
šokiai, keturiems Phila. lietu
viams jaunuoliams, kurie šįmet 
dalyvavo Lietuvoje 20-ties metų 
Nepriklausomybės minėjime, ir 
žaidė Pirmoje Lietuvos Tautinė
je Olimpijadoje. Jųjų vardai ta
po įrašyti į Lietuvos sporto isto
riją. štai jie: V. Sidabras, L. 
Mačionis, J. Nojūnas, ir V. Dal- 
bukas.

Bankiete turėtų dalyvauti ne
tik (kaip visuomet) senoji kar
ta, bet ir jaunieji lietuviai, ir iš
girsti raportą iš jaunųjų atsto
vų, kurie tik ką grįžo iš Lietu
vos.

Apart atletų, dalyvaus Penn- 
sylvanijos universitete lietuvių 
kalbos dėstytojas Dr. A. Senn; 
taipgi Lietuvos kariuomenės 
majoras S. Narušis. Ši sutiktu
vių bankietą, kaip ir išleistuvių 
parengimą, suruošė Lietuvi 
Biznierių ir Profesionalų Sąry- 
šys. Prie išleistuvių prisidėjo su 
finansais ir pasidarbavimu ir ki
tos prijautusios tam garbingam 
žygiui organizacijos, klubai ir 
pavieniai asmenys. Dabar aukų 
neprašoma, vien tik skaitlingo 
dalyvavimo linksmame sutiktu
vių bankiete. šokiams gros šau
nus dešimts muzikantų orkes
tras. Bankieto bilietus meldžia
me iš anksto įsigyti iki spalių 10 
dienai, pas pirmiau paskelbtus 
Valdybos narius, ir pas šiuos 

P.

auklėjo šeimą, žodžiu sakant pp. 
Pąuliukonių šeima viena iš gra
žiausių ir pavyzdingiausių Wor- 
cesteryje. Sūnūs, Albinas, bai
gęs New England School og Oc- 
counting, dabar kartų su savo 
tėvu veda valgomųjų daiktų 
krautuvę. Kastantinas, baigęs 
Holy Cross College, yra Aukš
tesnės mokyklos mokytoju; 
dukterys: Ona ir Magdalena 
slaugės (Magdalena dabar ište
kėjus yra už p. Walsh), Adė’ė 
p. Foley, jauniausioji duktė, E- 
leonora dabar lanko Fair Childs pAQERBg JURGIEČIŲ VIKA- 
Busmess Institute. Vienas su- nvrTTTTnūs miręs. M. J' DEGUTĮ

P-nia Pauliukčnienė ir duktė Vadovybėje panelės Benedik- rengimo komisijos narius: 
Onutė, abi yra Sąjungietės. p.; tos Sinkevičiūtės, jurgiečių so- Biliūną, J. Griganavičių, J. Gu- 
Pauliukonienė 5-tos kp. buvus dalietės, sekmadienį, spalių 2 d., dzį. Fr. Pūką, J. Lazdauską, J. 
iždininkė ir daug dirbusi kp. parapijinėje svetainėje suruošė. Mitchell, A. Zavadskį, J. šeškų, 
Pp. Pauliukoniams linkime su- puikią pagerbtuvių vakarienę' K- Žadeikį, K. Dalbuką, L. Būrą,
laukti auksinio jubiliejaus.‘ garbei jurgiečių vikaro, kun. j A- Sakalą, B. Tribulą, ir J. Kle-

Jtaporterū. Jurgio Degučio. FT. PūkasFr. PufaM



Penktadienis, Spalių 7 d., 1938 DARBININKAS 6

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

“DARBININKO” METINIS
4*

tą knygų pasiskaitymui, ir kada 
bus sutvarkytas knygynėlis, tai 
nariai galės parsinešti knygų į 
namus.

O
■

NORWOOD, MASS.
40 VALANDŲ ATLAIDAI

Šiandien, spalių 7 d. prasideda 
40 valandų atlaidai Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje. Penkta
dienio, šeštadienio ir sekmadie
nio vakarais atlaidų pamaldos 
įvyks 7:30 vai. vakare. Atlaidai 
užsibaigs iškilminga procesija. 
Atlaidų pamaldose dalyvaus ir 
pamokslus sakys svečiai kuni
gai ; taipgi klausys ir išpažinčių. 
Visiems lietuviams gera proga 
pasinaudoti Dievo malonėmis 
atlaidų metu.

I

i

i

JACK SHARKEY

Eikš Ballroom
8 Magazine Street, Cambridge, Mass

Penktadienį, rugsėjo 30 d., 7 
vai. rytą, ant kryžkelės E. Cross 
St. ir vieškelio route 1A įvyko 
šiurpulinga nelaimė. Du auto
mobiliu taip smarkiai susimušė, 
kad po to nebebuvo panašus į 
automobilius. Vieną automobilių 
vairavo p. Jonas Navickas,' ang
lių ir aliejaus pardavėjo sūnus. 
Tame automobilyj taipgi važia
vo Jono Navicko sesuo Bronė ir 
ponia Hubbard. Jie visi važiavo 
iš Nonvoodo į Stoughton. Kitas 
automobilius važiavo iš Sharon 
ir jame važiavo vyras su žmona. 
P-nia Hubbard ant vietos už-

: mušta, o Bronė Navickaitė buvo 
, ,. . . , . , „ • mirtinai sužeista ir, rodos, už
Šeštadieni po pietų p. Adv. B. , , . - , ». ,_ , : , valandos mirė kančiose. Jonas

Sykes savo automobiliu buvo XT . .17 , . , . , . .Navickas, 17 m. amžiaus, sun-
nuvezęs apie pusę tuzino berniu- , . . . , „ , ,, , . 7. ... „ kiai sužeistas. Bet gal su Dievo
kų praleisti po pietį Blue Hills i .. ., .. tT.,
, , rX. , . , , Ipagelba įssveiks. Kitu automo-
kalnuose. Tie, kurie dalyvavo «. . ... .....biliu važiavusi tik sužeisti ir, 
labai linksmai praleido laiką. ,„ _. ... ... rodos, įssveiks.Turėjo visokių užkandžių dėka 
p. Adv. Sykes. Girdėjęs.] A. a. Bronė Navickaitė pri-

Šeštadieni, Spalių - Oct. 29,1938

vai. 
St.

SPALIŲ 1 d.

Pereitą šeštadienį apie 7 
vak. pp. Navikų namuose, 
George Ave., įvyko “surprise.
party” pagerbimui p-nios A. Na
vikienės jos gimimo dienos pro
ga.

Viskas kuogražiausiai pavyko 
ir p. A. Navikienė tikrai buvo 
“surprizas”. Dalyvavo apie 30 
jos artimesnių pažįstamų bei 
draugių priskaitant jos mamytę 
ir p. Naviko tėvelius.

P-niai A. Navikienė nuo mažų 
dienų priklausė prie vietinio

klausė prie parapijos choro. Bu
vo ramaus būdo, maloni mergai
tė. pp. Navickų šeimai reiškiame 
gilią užuojautą dėl a. a. Bronės 
mirties.

A. a. Bronė Navickaitė palai
dota su šv. mišiomis iš Šv. Jur
gio par. bažnyčios. Laidotuvėse 
dalyvavo labai daug žmonių, nes 
pp. Navickai su visais labai 
gražiai sugyvena.

MOTERŲ VAKARĖLIS 
PAVYKO

Trečiadienio vakare, spalių 5 
d., parapijos svetainėje įvyko 

baŽ^lni°.-Ch°r°. Moteni Sąjungos kuopos “bea-

no” vakarėlis. Dalyvavo nema
žai žmonių. Buvo atvažiavę ir iš 
So. Bostono, Dorchesterio, tarp 
kurių ir adv. Kazys Kalinauskas 
su žmona. Taipgi dalyvavo ir 
vietiniai profesionalai: adv. B. 
Sykes su žmona, Dr. A. Gasson 
su žmona ir kiti. Dalyviai laimė
jo gražių ir brangių dovanų. 
I “Beano” rengimo komisija la- 
i bai gražiai pasidarbavo. Liko 
gražaus pelno.

narė didžiojo choro, kuriame uo
liai darbuojasi. Taip gi priklau- « 
so prie Moterų Sąjungos 27 kuo
pos ir kitų draugijų. Savo šei
moje turi tris vaikelius, kurie 
gražioj Katalikiškoj dvasioj au
klėjami.

Nuo visų susirinkusių buvo į- 
teikta piniginė dovana. ~ N\si 
linksmai praleido vakarą daly-' 
vaudami įvairiuose žaidimuose, 
ir visi svečiai tapo gerai pavai-1 
sinti.

Iš šeimininkių daugiausia dar- j 
bavosi p.p. B. Adomaitienė ir p.l 
Kodienė, ir ponas Navikas pri-' 
gelbėjo.

Ilgiausių metų!—

Sykes S Sykes
P. A. SYKES Ir B. G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanborn Block

Washington St., Norvvood, Mass. 
Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta: 
32 VVALNUT AVE. 
Tel. Norwood 1020

Pp. Daleliai, gyv. Lenox Ave., 
LDS nariai, dėl audros turėjo 
nemažai materialių nuostolių. 

; Viesulas išvertė namo “piazza” 
ir mūro sieną. Nuostolių pada
rė apie $2,500. Giliai užjaučia
me pp. Daleliams.

LAWRENCE, MASS
NC.

Seserys Pranciškietės, kurios 
pereitais
C4

Pope Optical Co.
Albert R. Barker.

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

metais vadovavo
Sunday - School” ir atlikinėjo 

socialinius patarnavimus, spa
lių 15 dieną, grįžta tęsti pradė
tąjį darbą. Suvėluota iš priežas
ties patalpų.

__________________
I • t

Sodalietės, vadovaujant kun. 
J. Skalandžiui, rengiasi prie per
statymų teatrėlių. Aušrelė.

(Politiškas Skelbimas)

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington SL,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Broekton 2005

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.

Baliuje Bus Duodama Dovana

Elektrikinė Siuvamoji Mašina VERTES $100.00

Ateinantį sekmadienį įvyks 
Šv. Vardo draugijos, jaunųjų ir 
senesniųjų, mėnesinė Šv. Komu
nija. Draugijos Šv. mišios bus 
9:15 vai. ryte. Turi visi nariai 
dalyvauti. Antradienio vakare 

' mėnesinis susirinkimas, kur bus 
nutarta apie baseballininkus ir 
kitus sporto ratelius. Visi nariai 

i dalyvaukite.

Šią savaitę įvyko Jaunimo 
Veikėjų draugijos susirinkimas. 
•Nors mažai narių atsilankė, bet 
klebonas nenusiminė. Ši draugi
ja yra daug pasidarbavusi para
pijai. Surengė piknikus, bankie- 

įtus ir kitokius vakarėlius, ku- 
! riuose susirinkę žmonės džiaugė
si ir gėrėjosi gražia tvarka, ska
niais valgiais ir visa programa. 
Artinasi bazaras. Klebonas pra
nešė, kad draugija pasidarbuos 
surinkime dovanų iš parapijie
čių. Taigi pranešama, kad drau
gijos nariai lankysis į namus ir 
prašys dovanų bazarui, kuris į- 

! vyks lapkričio mėnesyj.
Sodalicijos draugija siuva pui

kią kaldrą bazarui.

Visus Nuoširdžiai Kviečia RENGĖJAI

Bus skanių valgių ir gėrimų. Įžanga 45c.

Gros AL STEVENS’ ORKESTRĄ

I

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

Pereitą savaitę sunkiai sužei
dė Saginaw diecezijos vyskupą 
Murphy. Jis su savo kunigais 

I važiavo suteikti Sutvirtinimo 
Sakramentą. Kitas automobilis 
trenkė į jų. Tas, kuris važiavo 
kitame automobiliuje liko už
muštas. Kunigai ir vyskupas su
žeisti. Vyskupui išlaužta - viena 
koja, o kita labai suspausta.

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

Pereitą savaitę Grand Rapids 
atlaiduose kun. Visnoraitis stai
ga sunkiai susirgo intestinal flu 
liga. Gydytojas šiek tiek suma
žino skausmus. Kun. Visnoraitis 
turėjo keletą dienų pas kleb. 

1 kun. Lipkų pasilikti, kur jį ap
lankė jo tėveliai ir vyskupas. 
Linkime kun. Visnoraičiui greito 
išsveikimo, nes jis yra pasižadė
jęs pas mus pasakyti pamokslą.

Detroito Žinios
Šv. Petro Parapija

Spalių mėnuo skiriamas Šv. 
Rožančiaus kalbėjimui Marijos

NASHUA, N. H.
Rugsėjo 11 d. įvyko WS sky

riaus gegužinė. Pelno liko $40. 
18. Netolimoje ateityje skyrius 
yra numatęs rengti judamus pa
veikslus, kad supažindintų su 
Lietuva.

Gegužinėje darbavosi 
menys: E. Glavickienė, 
dzeikienė, A. Gaidienė, 
kauskienė, J. Augunas,
lentukevičius, D. Valentukevi- 
čius, P. Česokas, F. Valentuke- 
vičius. Jiems visiems WS sky
rius taria dėkui. A. Ulčickas.

šie as-
O. Na- 
M. Vil-
P. Va-

NAUJOS KNYGOSAntradienių vakarais šios pa
rapijos svetainė bus užimta. Po 
pamaldų įvyks Sodalicijos cho
ro praktikos. Laike praktikų, ki
tame kambaryje įvyks Šv. Var
do draugijos vakarinės pamo- žydų karalius, drama. Ver- 
kos. Į šias pamokas nariai gali' 
atsivesti savo artimuosius, kad 

stę, kiti gyvena net Bay City, 30 j ir ne narius. Dėstoma anglų kai- i 
bažnyčios. Lietu- • bos gramatika, istorija ir tiky-! 

giausia užtarytoja. Taigi atkal- viams patarta laikytis vienybė-! ba. Po pamokų žaidimai. Jonas- 
bėkime Šv. Rožančių kasdieną, je, arčiau savo parapijos, nes Miglinas padarė puikų tennis 
ir kaip Šv. Bernardas sako, “nė
ra tos maldos prie Jėzaus Moti-; 
nos, kuri nebūtų išklausyta!”

Šios parapijos bažnyčioje Šv. 
Rožančius kalbamas antradie
niais ir penktadieniais. Ateikite! 
į pamaldas. Pusę valandos nega
lima naudingiau praleisti. Ant-j 
radienių vakarais giedo Sodali
cijos choras, o penktadienių va
karais Didysis choras.

Šią savaitę klebonas buvo iš
važiavęs į Saginaw pas kun. S.

garbei. Visose katalikų bažny
čiose kalbamas rožančius. Ro
žančiaus galybė yra didelė, nes 
per jį žmonės kreipiasi prie Jė
zaus Motinos, prašydami Jos 
užtarimo, kuri yra mūsų galin- mylių nuo

Kučą į Šv. Jurgio parapijos pa
maldas. Pasakė pamokslus lietu
viškai ir angliškai, nes toji pa
rapija susideda iš įvairių tautų 
katalikų.

Saginaw yra tik viena lietu
viška parapija. Lietuvių neper- 

■ daugiausia, ir tie patys išsiskir-

I DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina .........  25c.

Lietuvių Dėmesiui!
Mes, kaipo kandidatai į Select- 

monus norėtume per Jūsų 
laikraštį pranešti tikrus faktus 
apie pono Kendricko, mūsų bu
vusio miesto vedėjo atstatymą, 
ir jaučiame, kad Jūs kaipo žmo
nės inteligentai gerai suprasite 
šitą įvykį. Per amžius visi lietu
viai turėjo tiek stiprybės, kad 
išsikovojo savo laisvę, ir drąsiai 
gina savo reikalus.

Mes, Sture Nelson, Herbert 
Brady, ir John Mutch, norime 
kad į valstybės pareigas įeitų 
teisingi žmonės. Mes jaučiame, 
kad ir JŪS to norite. Mes Jums 
parodėme mūsų drąsumą kaip 
mes prašalinom tą žmogų, kuris 
Jūsų pinigus veltui išleido — pi
nigus, kuriuos Jūs už “taksas” 
užmokėjote.

Ponas Kendrick leido, kad ki
ti žmonės Jam įkalbėtų, jo drau
gai, kaip išleisti kitų pinigus.

lenkų parapija nori pasiimti lie-! stalą. Draugija, klebono rūpes- 

tuvių parapiją į savo globą, kadmiu, įtaisė schuffle board, darts, 
lietuvių parapija būtų tik misi-, kumštynėms maišą ir pirštines, 
ja. Lietuvių parapijoj priklauso ( Taigi gera proga jaunimui link- 
nemažai lenkų, už tai lenkų kle-'smai ir naudingai praleisti lai- 
bonui nepatinka. ’ ką. Mrs. O’Neil atnešė apie šim-

tė kun. Dr. Jonas Navickas,
i MIC. Kaina .................................. 25c-

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c.

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina ..................... 25c.
Knygos gaunamos: —

Darbininkas
366 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass,

(Politiškas Skelbimas)

Jis visą miesto biznį įdavė savo 
draugams kaip Mr. Arthur J. 
Forrest. Dėlto mes atstatėm 
Mr. Kendrick. Jūs kaipo Nor- 
wood piliečiai turite šitą miestą
valdyti, o ne žmonės kaip Judge 
Sanborn, Houghton, Forrest, 
Folan, Smith ir kiti pono Ken
dricko draugai.

Jūs South Norwood gyvento
jai džiaugėtės kaip Nauja South 
Norwood Highway Bill buvo iš
leista. Bet ar Jūs žinote, kad 
daug žmonių yra, kurie veikia 
slaptai, kad valstybė nesuteiktų 
piniginės pašalpos.

Mes tikim, kad Jūs, atėjus 
Spalių-October 11, visi balsuosi
te už tuos žmoles, kurie yra tei
singi ir stengiasi žmonėms pa
dėti.

CHARLES E. HOUGHTON
Dėl šių trijų kandidatų Nor- 

woodo piliečiai šaukia specialų 
susirinkimą reikale rinkimų. 
Susirinkimas įvyks Spalių 11 
dieną į kurį Norwoodo lietuviai 
yra nuoširdžiai kviečiami daly
vauti.

Sture Nelson 
Herbert V. Brady 
JoMt Mutch

, * -*• Polit. Skelb.

John E. Folan, kuris kandida
tuoja į Selectman prieš John M. 
Mutch, kurio tarnyba baigiasi 
sausio mėnesį. John E. Folaif y- 
ra buvęs elektros komisijonie- 
rium prie gubernatoriaus Frank 
G. Allen. Taipgi jis buvo pir
mininku statant Norwoodo li- 
gonbutį ir juo ir dabar tebėra. 
Jis yra pirmininkas Šv. Vincen-

JOHN E. FOLAN 
to de Paul draugijos, Šv. Kata
rinos parapijoje.

Charles E. Houghton, kuris 
kandidatuoja prieš H. V. Brady, 
kurio terminas baigiasi 1940 m., 
turi ilgą ir gražų rekordą mies
to tarnyboje. Jis buvo komiteto 
nariu 
School 
gūžės 
Board
šviesos komiteto 
Houghton yra advokatas 
dhame virš 36 metų.

Francis W. Smith, kuris
didatuoja prieš Chairman Sture 
Nelson. Francis W. Smith buvo

i

statant Senior High 
ir taipgi jis buvo iki ge- 

mėnesio
of Appeals ir elektros

pirmininku

nariu. Mr.
De-

kan-

FRANCIS W. SMITH 
narys Finansų komisijoje, ne
darbo komisijoje ir sekretorium 
elektros šviesos. Jis buvo nariu 
Board of Govemors Civic Asso- 
ciation.

Šie visi trys kandidatai kandi
datuoja į Selectmonus paraginti 
taksų mokėtojų, kurie nori ir 
pageidauja, kad jie būtų išrink
ti.

Šie visi trys kandidatai turi 
pasitikėjimą į General Manager 
Kendrick, kuris daug jiems pa
deda. Mes norime, kad atėjus 
rinkimų dienai Lapkr. 11 d. bal
suotumėte už juos. Balsavimo 
vietos atidarytos nuo 11 iki 8 po 
pietų. Polit. Skelb.
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Viešas Ačiū

žabeli, įųris skubiai statomas Clydeban
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ALTORIAUS IR ROŽANČIAUS 
DRAUGIJA

Savo pirmame rudens susirin
kime Altoriaus ir Rožančiaus

iįįsi ir vedusią-dukterį. 10 
L Antanas Dubinskas at

laikė mišias už senuką Praną 
Žilių. Pastarasis buvo jau sulau
kę? arti 80 metų amžiaus ir pats 
džiaugėsi, kad jau galės pailsėti 
nuo visų darbų. Giminėms šių

Prašalinimui vandens dė
mių nuo sidabro daiktų, 
užtepk košele daryta iš 
kreidos ir amoni jos. Kada 
tas mišinis sudžius, nu-
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dviejų parapijiečių reiškiame moterų dr-ja pasirūpino paauko-: trink JĮ minkštu šepečiu ir

....... . ti $15.00 gėlėms spalių mėn., kad nušveisk SU “ęhampis’ ąu- 
landoje, nes atsiskirimas visuo- Per visą mėn. Marijos altorius dėklu.
gilią užuojautą jų skausmo va- ti $15.00 gėlėms spalių mėn., kad nušvcisk SU - chamois AU-

met yra skaudus su mylimais būtų papuoštas gėlėmis. Tą patį 
asmenimis, o už mirusius taria- draugija atminė papuošimą di- 
me paprastą raminantį “Amži- džiojo altoriaus per Adoracijos 
nąjį atilsį duok jiems Viešpa- atlaidus. Tam tikslui paaukavo 
tie!** $25.000. Pirmoji veikimo pramo-

------------- _ ga šį rudenį yra po globa tos 
ANGELU SARGŲ IŠKILME ištikimos dr-jos. Penktadienį, 
Pereitą sekmadienį per mišias spalių 21 d. yra rengiamas kor- 

8:30 yal. gražų reginį sudarė 30 tavimų vakaras parapijos nau- 
papuoštų altoriaus tarnų sėdin- dai. Bilietai bus tik 35 centai.

Nors šiuo menku būdu noru išreikšti savo širdin
giausią padėką visiems, kurie bent kokiu būdu prisidė
jo prie minėjimo mano 10-ties metų darbuotės sukak
tuvių šv. Alfonso lietuvių parapijoj Baltimorėje. Visu- 
pirmą tariu nuoširdų ačiū savo mylimam įr neįkainuo
jamam bendradarbiui kun. Antanui Dubinskui, kurs 
šių sukaktuvių visam sumanymui vadovavo. Dėkoju 
visoms parapijos draugijų valdyboms, kurios sudarė 
sukaktuvių komisiją. Dėkoju mūsų rūpestingoms Se
sutėms Kazimierietėms, kurios taip skoningai papuo
šė altorių sukaktuvių mišioms bažnyčioje ir parapijos 
svetainę vakaro puotai. Ačiū mūsų varg. G. Kaprišiū- 
nui ir parapijos chorui už jų prisidėjimą prie iškilmių

Išvąlymui drabužių sųdč- 
mėtų kaya ar kokoa, pa
merk juos į šaltą borakso 
vandenį.

Nuvalymui emaliuotų 
vietų, mazgok tyru vande
niu, naudojant biskį muilo 
ąrba šveičiamo pauperio.

Kad lovos užtiesalai ne
nustotų savo baltumo, pa
merk juos į vandenį per 
naktį įdėjus biskį borakso 
į vandenį. FLIS

čių sanktuarijoj. Jie minėjo savo Pelnas skiriamai bažnyčios at- 
globėjų dieną. Šv. mišių metu naujinimui. 
gražiai giedojo angelų sargų 
giesmę. Atėjus Šv. Komunijos 
laikui visas būrys pasistiprino 
Angelų Duona. Jau keli metai 
kaip nesimatė tokio gražaus į- 
spūdingo pagerbimo tų Dievo 
mums duotų gyvenimo draugų. 
Pageidaujama, kad ir ateityje 
angelai sargai būtų panašiai 
gerbiami.

PASAULINĖS TAIKOS 
PRAŠANT

Pildant Šv. Tėvo norą, sekma
dienį, spalių 2 d. Suma buvo su 
įstatynju ŠŠ. Sakramento ir Jė
zus buvo adoruojamas Altoriaus 
Sakramente per visą po pietį! 
maldaujant taikos ir ramybės 
pasauliui. Po pietų buvo atkal
bėtas rožančius ir giedamos su
plikacijos. Gausus garbintojų 
būrys galima buvo matyti peri 
visą dieną, bet ypač ant vakari
nių pamaldų.

PRIE ŽIEMINĖS TVARKOS
Atvėsus orui ir grįžus žmo

nėms miestan nuo pavandenų 
bažnyčioj grįžo žieminė tvarka. 
Sumą 11 vai. vėliai yra giedama. \ 
Po pietų pradėta laikyti nove-J 
nos pamaldos prie P-lės ŠŠ. | 
Stebūkingo Medalikėlio lietuvis-, j 
kai. Įvairių draugijų susirinki- ; 
mai kuriu nebuvo vasaros metu! | 
vėl pradėta laikyti. "Parapijos J 
veikimo kalendorius jau sutvar-'j 
kytas ir žmonėms pasiųstas. Vėl I 
grįžtama prie normalaus parapi- ? 
jonio gyvenimo. i

40 VALANDŲ ADORACIJOS i i 
ATLAIDAI

Metinė mūsų parapijos Eucha
ristinė puota, būtent, 40 valandų 
garbinimo atlaidai, įvyks spalių 
mėn. 3-čią sekmadienį, 16, 17, 
18 d. d., Misijonierius Pasijonis- 
tas Tėvas Gabrielius Jaskelevi- 
čius sakys visus atlaidų pamoks
lus. Kaip girdėjau kun. Mendelį 
išsireiškiant, manoma kad šį
met atnaujintoji Šv. Alfonso 
bažnyčioj Išstatymo Altoriaus 
bus gražiausias parapijos istori
joj. Nes kun. Mendelis žadėjo 
nesigailėti lėšų, kad tik Kristui t 
Karaliui išpuošti kuopuikiausį I

NAŠLAIČIŲ RINKLIAVA
Po visų mišių pereitą sekma

dienį prie bažnyčios durių stovė
jo, kaip kun. Mendelis juos pa
vadino, keturi Kristukai, keturi 
našlaičiai, kurie prašė gerašir
džių žmonių išmaldų arkivysku
pijos našlaitynams. Žmonės pa
sirodė gan duosnūs, nes novėnos 

i metu sekmadienį po pietų buvo 
pagarsinta, kad našlaičiams iš- 

{ viso surinkta $119.85. Girdėjau, 
‘kad net dvi popierinės buvo į-Į 
mestos po dešimke kiekviena.; 
Labai gražu, kad žmonės atjau-į 
čia našlaičių nelaimę.

kunigo J. Lietuyniko kalba, tū
noję išreiškė pasitenkinimą ir 
dekonę celebrantui kunigui Dak
tarui Liudvikui J. itėudęliųi, 
kurs taip sutvarkė parapiją, 
kad reikia tik pasidžiaugti iš 
visa ko, ir Pievui padėkoti. Ne
pamirština ir istoringa kun. An
tano Dubiųsko kalba, kurioje 
jumoringai ir gražiai nušvietė 
kunigo Daktaro Mendęlio gar
bingą darbuotę.

Vakaro vedėjas p. Feliksas 
Petkus reiškią džiaugsmą ir dė- 
kingumą ęeįebęanto mylimai 
motinai, sęserei, jo broliui kun. 
Jonui Mendeliui ir kitam bro
liui medicinos studentui, ir vi
siems dalyviams pagerbtuyėsę-.

Negąprastų pągerbtuvių 
vakaras parapijos mokyk

it aųįtorijumę
Į Šy. Alponso lietuviu parapi

jos mokyklos, ruimingą audito- 
rijumą nuo šešių Baltimorės 

visuomenė būrėsi į 
pągerbtuvių vakarą. Prieš sep
tynias, pągerbtuvių vakaro ko
mitetas turėjo sulaikyti norin
čius dalyvauti pągęrbtuvėse, nes 
auditorijumas buvo kupinas 
gerbėjais. Tie, kurie pirm laiko 
neįsigijo bilietų, dabar gailėjosi, 
kad nebegali dalyvauti. Audifo- 
rijume visos vietos prie stalų 

Į buvę rezervuotos, kurių arti 
400.

Lygiai septintą vai., celebran-

va

įspūdingumo. Ačiū kaip mokyklos vaikučiams taip vi- rinktinoji
siems kitiems geriems žmonėms už tas Šv. Komunijas, 
kurias jie priėmė mano intencijai rugsėjo mėn. bėgyje 
ir už visas kitas maldas pasiųstas Augščiausiajam, kad 
ir ateity Jis laimintų mūsų bendrą darbą. Begalo dė
kingas esu vakaro puotos virėjoms, jų padėjėjoms, jau
nuoliams ir mergaitėms, kurios svečius aprūpino prie 
stalų, ypač puotos gaspadoihui Antanui Strazdauskui. 
Tariu ačiū sukaktuvių rengimo komisijos pirmininkui 
Valerijonui Strazdauskui ir viso vakaro vedėjui Felik
sui Petkui. Kaip jiems taip Feliksui Rekui ir visiems 
komisijos nariams esu dėkingas už jų pastangas puo
tos nusisekimui. Ačiū už atvykimą ir gražių minčių iš
reiškimą adv. Tomui Grajauskui, gydytojui Jonui Buč-) 
niui, ir Vladui Dreiginai. Ačiū kun. Kazimierui Keido- 
šiui, kun. A. Tamoliunui ir mano broliui kun. Jonui už 
jų puotos papuošimą. Ypač dėkoju savo mylimam Kle
bonui kun. Juozapui Lietuvnikui už jo gražią, jausmin
gą ir daug reikšmingą kalbą pasakytą pokilio metu. Ne 
mažiau dėkoju savo brangiai mamytei ir sesutei Felici
jai Pliuščikienei ir kitiems giminėms už jų atvykimą į 
šias sukaktuves. Vienu žodžiu tariu dar kartą visiems, 
o visiems širdingiausį ačiū tiems, kurie dirbo, tiems, 
kurie atsilankė ar tai dalyvauti mišiose ryte arba puo
tos vakare. Ačiū visiems, kurie prisiuntė sveikinimus 
ir linkėjimus šių sukaktuvių proga. Visus atminsiu i 
prie Dievo altoriaus šv. Mišių aukoje.

Kun. dr. L. J. Mendelis.

tui ir jubiliejatui kunigui Dak- to sekė Šv. Alponso pąra-
tarui Liudvikui J. Mendeliui su PŪOS mokyklos vaikučių vaidi

nimas, kuriame vaikučiai vaiz
davo nepaprastą troškimą įr di
delį norą kokįųo būdu pagerbti 
celebrantą įę jubiliejatą kunigą 
Daktarą Mendelį, kad pasekmė
je eina skinti gėlių, kurias su
deda į pintinėlę. Tuo tarpu apsi
reiškia angelas įr jų paprastas 

1 gėles permaino į didelę gyvųjų 
rožių pintinę su antgamtine 

'prasme. Ir vaikučiai paaukoja 
; gerb. celebrantui ir jubiliejatui 
tas gėles kartu susdyasiniu 
kietu.

j Lygiai 8:30 vai. ryte, bažny
čia buvo kupina žmonėmis, vi- 
j sos žvakės žybėjo, elektros švie- 
, sos nušvietė puikius Dievo na- 
' mus, vargonai majestotingai už
grojo, ir štai celebrantas kuni
gas Daktaras Liudvikas J. Men
delis su asista išeina Visagaliui 

atnašauti iškilmingas

NEPAPRASTŲ IŠKILMIŲ 
IR PĄGERBTUVIŲ AIDAI
Kunigo Daktaro Liudviko 
garbingųjų ir išganingųjų 
darbų 10 metų sukakties 

proga
Šv. Alponso lietuvių parapija 

tur būt pirmą kartą savo istori-' Dievui 
joje turėjo tokias atmintinas iš-; Padėkonės Mišias už visas gėra- 
kilmes, kokios įvyko sekmadie- darybes Dievo suteiktas jam pa- 
nį, rugsėjo 25 dieną. Prie tų ne-' čiam ir visai parapijai, kartu ir 
paprastų iškilmių ir pagerbtu-! ’ '
vių, kunigo Antano Dubinsko: 
vadovybėje, visa parapija r" 
skaitlingomis draugijomis su- 
msnioi kad iškilmingai
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vo enciklikos apie darbdavių ir 
darbininkų santykius. Specialis
tai iš Katalikų Universiteto, 
Washingtone, darbdaviai ir dar
bininkų unijų vadai pakyiesti 
kalbėti. Kun. Mendelis ir kun. 
Dubinskas lanko šiuos visuome- 
ninios akcijos kursus. Žvalgas

palydovais įėjus į svetainę, pa
sipylė ilgas delnų plojimas. Ce
lebrantui ir jubiliejatui su pa
lydovais užėmus paskirtas vie
tas, uždanga nuo estrados atsi
darė, ir štai pasirodė parapiji
nis choras su savo muziku vadu 
G. Kaprišiūnu, ir uždainavo 
“Vivat, Pastor Bonus”. Seka
mai dainavo “Gyvuok”, “Jura- 
vit Dominus”, “Aš pasisėjau ža
lią rūtą”, ir k. Pasibaigus muzi- 
kalei programai -ir visiems sus
tojus, sutartinai sugiedota Lie
tuvos himnas “Lietuva, Tėvynė 
mūsų”.

i

paprastų iškilmių ir pagerbtu- . visai mūsų tautai.
vių, kunigo Antano Dubinsko: Iškilmingose Padėkonės mišio- 
vadovybėje, visa parapija su se gerb. celebrantui ir jubilieja- 
skaitlingomis draugijomis su- j tui asistavo jo brolis kun. Jonas 
maniai ruošėsi, kad iškilmingai Mendelis, diakonu, ir kunigas A. 
pagerbti savo dvasios vadą, ku
nigą Daktarą Liudviką J. Men- 
delį, kurs nuo pat atėjimo, bū
tent, rūgs. 8 d. 1928 m., į para
piją, išganingai darbavosi sielų 
ganytojavime, parapijos naudai, 
mūsų išeivijos gerbūviui ir Lie
tuvos gerovei.

Pagerbtuvių vakarienė
Kunigui kleb. J. Lietuvnikui, 

atkalbėjus padėkonės maldą, vi
si susėdo prie skanios vakarie
nės. Visų veiduose reiškėsi ne
paprastas džiaugsmas. Stalai 
buvo išpuošti gėlėmis, ir vaka
rienės “menu” tikrai įvairus ir 
prašmatnus. Patarnavimas pa
girtinas ir klasiškas. Kolumno- 
se tarp langų dalyvius vyliojo 
mėlynos plačiai ilgosios garlan- 
dos su sidabrine aureole 10 vi
duryje. Tai priminė visiems 10 
metų sukakties iškilmingumą.

Į
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Iškilmingos Padėkonės 
pamaldos bažnyčioje

Šv. Alponso par. bažnyčioje 
visi altoriai buvo išpuošti gyvo
mis gėlėmis.

Tamoliūnas subdiakonu. Gabaus 
muziko varg. Gerardo Kaprišiū- 
no vadovybėje, parapijos Choras 
žaviai giedojo Alponso Cary mi
šias. Po evangelijos, kunigas An
tanas Dubinskas iškalbingai pa
sakė iškilmėms pritaikintą pa
mokslą, iškeldamas celebranto 
ir jubiliejato kunigo Daktaro 
Liudviko J. Mendelio darbus.

Po iškilmiingų mišių, kun. 
Daktaras J. Mendelis suteikė 
Palaiminimą Švenčiausiuoju Sa
kramentu.

• ♦

BATGHELDER WHITTB10RE COAL CO.

We Recommend 
and 

Guarantee

KURSAI KUNIGAMS

Per visą spalių mėn. Baltimo
rės arkivyskupijos kunigams i 
kasdieną yra duodamos paskai-Į 
tos, kuriose yra dėstoma šv. Tė-
i-------------------------- :—   -—

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washing ton Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephonę Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

• • ■ - •» V <■ .»

Garbės stalas
Prie garbės stalo celebranto ir 

jubiliejato kunigo Daktaro Liu
dviko J. Mendelio dešinėje sėdė
jo jo motina, sesuo ir giminės; 
kairėje sėdėjo kun. J. Lietuvni
kas, celebranto brolis kun. Jo
nas Mendelis, ir kiti kunigai 
svečiai. Priešakyje sėdėjo kitas 
jo brolis, medicinos studentas 
su savo žmona, parapijos ir 
draugijų atstovai.

Prasideda atmintinoji 
programa

Po skanios vakarienės, Šven

I
Į 

i

Lietuvių Kalbos 

GRAMATIKA 
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą, 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 West Broądway So. Boston, Mass
-

Paties celebranto ir 
jubiliejato kalba

Pabaigoje kalba pats kunigas 
Daktaras Liudvikas J. Mendelis. 
Jo garbinga kalba, įsmigo visų 
dalyvių širdyse. Ta kalba pasi
liks atmintinoji ir istorinė. Savo 
kalboje, jis pagerbė kunigą J. 
Lietuvniką ir brangius savo tė
velius, priminė skausmus ir gar
bes, dėkojo Dievui už sveikatą 
ir talentus, ir prisižadėjo dar su 
didesniu pasiaukojimu darbuotis 
Dievo garbei, sielų išganymui, 
parapijos gerbūviui ir Lietuvos 
gerovei. Kas labiausiai žymėti
na, jis viešai prisižadėjo visada 
melstis ir per visą savo gyveni
mą kas penktadienį, atsisakant 
pietų, pasninkauti už visus at
simetėlius nuo bažnyčios para
pijoje, kad atsiverstų ir sugrįž
tų į vieną avydę. Pasiliejo griau
smingas plojimas. Ir dalyviai at
sistojimu išreiškė dėkingumo o- 
vacijas.

Kilniausi pasiryžimai
Tas įspūdingas ir neužmiršta

mas vakaras pridavė kiekvie
nam dalyviui gražiausių įspū
džių ir kilniausių pasiryžimų 
vieningai darbuotis, kad savo 
gyvenimą padaryti nuopelningą 
ne vien čia, žemėje, bet tuo tar
pu pelnyti amžinąją ir palaimin
tąją tėvynę Danguje, kaip ir iš
ganingai veikti bei dirbti mūsų 
išeivijos naudai ir Lietuvos ge
rovei.

Garbė kunigui Daktarui Liud
vikui J. Mendelįui! Gerasai Die-

♦>
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SVARBUS PRANEŠIMAS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

i
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Juozas J. D i Rs a, laidotuvių direktorius Worcestery 
yra savo profesijoje 18 metų. Jo laidotpyių įstąiga 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 prię laido
tuvių įrankius. Kadangi šiai įstaigai nereikia nieko 
samdyti ar renduoti, už tai mes gąlirpe 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, visupįpet ^rąįpkitės 
į mūsų įstaigą, kurioje rasite nebrangų, ntįpširdų ir 
mandagų patarnąvirpą.

Dirso's Laidotuvių Įstaiga
U ĘLLSWORTH ST., WORCESTER, MASS.

| UAIPOTUVCMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI

_ . . . . _ Juozas J. Dirsa,Telefonai: 4-3501 * J
’ 4-3865 • LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

tojo Vardo draugijos ir visų ki
tų komisijų pirmininkas, p. Va
lerijonas Strazdauskas, pasvei
kinęs visų draugijų vardu kun. 
Daktarą Liudviką J. Mendelį, 
perstoto vakaro vedėjum p. Fe
liksą Petkų, kurs pasakė reikš
mingą kalbą, apibudindamas, 
gerb. celebranto ir jubiliejato)vas tave ląi laimina per visas 
kilnumą, garbingumą, ir vardan tow> dl‘>T'oc'
visų atsilankusių į pagerbtuves, 
išreikšdamas širdingiausius 
sveikinimus ir linkėjimus.* Kal
bas pasakė kun. J. Lietuvnikas, 
Vladas Dreiginis, kup. A Tamo- 
liūnas, adv, T. Grajauskas, kun. 
Jonas Mendelis, Daktaras Jonas 
Bučnis, kun. K. Keidošius ir 
kun. Antanas Dubinskas.

ii *♦*
*♦*

i
834 MASS AVĖ.

BOSTON
Hig 1920

tavo gyvenimo dienas!
• Kun. A. f. (Samata.)hls

K X ’

TH€fUELFOR
Maderų

ttOMCS

108 Dorchester Avė- 
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.
Žymėtinos kalbos

Ypatingai žymėtina senelio

DU NAUJI KAPAI
šeštadienį, spalių 1 d., įvyko 

net dvejos laidotuvės iš mūsų 
bažnyčios. 9 vai. ryte buvo at
našautos šv. mišios už Karoliną 
Šiudeikienę. Velionė mirė labai 
staigiai. Būdama dirbtuvėje ą- 
palpo. Skubiai buvo nugabenta j 
'Johns Ęopkins ligoninę ir ten 

į neatgavusi sąmones už 5 valan-

f
kL* i
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Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, CONN. statų. Dar ir dabar kaikurie ne

turi elektros šviesos. Du asme
nis mirtinai sužeisti. Daug auto
mobilių medžiai griūdami su-J 
daužė, tarp kurių ir p. J. Zavac-i 
kio naują automobilį medis 
prislėgė ir padarė kaip ištyžusį

MIRĖ KUN. P. P. KARLONO
MOTINA

Rugsėjo 22 d., po pietų, po il
gos ir sunkios ligos mirė a. a.
Sofija Karlonienė (Olinkevičiū- blyną. Viesulas siautė per porą 
tė), 53 m. amžiaus. Kilusi iš valandų. Visur, kur tik pažiūrė- 
Vilniaus krašto. Šioje šalyje si nuteriota- sunaikinta. Lai Vi- 
pragyveno 34 metus, ir išauklė- sagalis saugoja visus ateityje, 
jo gražią šeimynėlę: tris sūnus ----------------
ir tris dukteris, tarp kurių vy- LANKĖSI KUN. PAULIUKAS 
riausias yra uolus darbuotojas, Užpereitą sekmadienį pas mū- 
Kristaus darbe, kun. P. P. Kar- sų kleboną lankėsi kun. Pauliu- 
lonas, Šv. Andriejaus lietuvių kas ir bažnyčioje pasakė turi- 
par. vikaras. Antras sūnus yra ningą pamokslą. Linkime geros 
įžymus laidotuvių direktorius, sveikatos kun. Pauliukui. T.M. 
p. A. P. Karlonas, o trečiasis1 
sūnus Adolfas mirė trys savai
tės atgal, sulaukęs 29 m. am
žiaus. Kaip sūnus, taip ir duk
terys Marijona, Ona ir Sofija ir 
tėvelis (velionės vyras) liūdi 
netekę brangios motinėlės, kuri 
buvo pavyzdinga motina ir ka
talikė. Viena iš dukterų, būtent, 
Ona užbaigė slaugės mokslus.

A. a. Sofija Karlonienė pri
klausė prie Šv. Rožančiaus ir Šv. 
Onos pašalpinės draugijų. Prie 
velionės karsto buvo pridėta jįa^tford" 
daugybė dvasinių ir gėlių bukie
tų.

Palaidota iškilmingai rugsėjo
26 d su trejomis šv. mišiomis iš lietuviams dalyvauti ir padaryti 
—v'. J!..!e^.aus, Par‘ a3naclas' pasiryžimą atgauti mūsų sosti-
Prie didžiojo altoriaus įskilmin- ,, , J , ... . nę Vilnių, kurią per 18 metų
gas gedulo sv. misiąs atnašavo ......,. - - , , lenkai terioja.
veliones sūnūs kun. P. P. Karlo- I _____________
nas, o jam asistavo kun. J. Kri
pas ir kleb. kun. A. Vaškelis. 
Ceremonijų vedėju buvo kun. B. 
Gauronskas. Prie šoninių altorių 
šv. mišias atnašavo kun. E. Gra- čioje, kun. Pauliukas, dominin- 
deckis ir kun. V. Ražaitis. Taip- konas, suteikė kanoniškus atlai-j 
gi dalyvavo šv. mišiose šie lie- dus ir įsteigė Šv. Rožančiaus 
tuviai kunigai: M. Pankus, J. broliją. Prisirašė nemažas būrys 
Abromaitis, J. Jagminas, ir vie- moterų ir vyrų. Visi yra dėkingi 
nuolika svetimtaučių kunigų.

Gedulo šv. mišias gražiai gie- ir kleb. kun. Vaškeliui 
dojo Šv. Cecilijos choras, va- kvietimą, 
dovaujant ir vargonais grojant, 
muzikui K. Žalnieraičiui. Solo 
giedojo p. O. Sintautienė, p. K. 
Ražaitytė ir J. Malaška. Bažny
čia buvo pilna žmonių. Palaido
ta Šv. Marijos kapuose. Palydė
jo į kapus kleb. kun. A. Vaške
lis, kun. E. Gradeckis, kun. J. 
Kripas, kun. V. Ražaitis ir ve
lionės sūnus kun. P. P. Karlo-! 
nas, giminės ir minia žmonių. 
Kapuose labai visus sujaudino 
kun. Karlonas, kada jis su aša
romis atsisveikino savo mylimą 
mamytę.

Lai jos vėlei Viešpats suteikia 
ramybę.

Park St., 2 vai. po

I 
susidės iš dainų, 

kalbų. Principaliu

VILNIAUS GEDULO DIENA

Sekmadienį, spalių 9, WS 
skyrius rengia Vilniaus užgro
bimo paminėjimą, lietuvių sve
tainėje, 354 
pietų.

| Programa 
muzikos ir
kalbėtoju bus p. Juozas B. Lauč- 
ka, “Amerikos” redaktorius iš 
Brooklyn, N. Y. Taipgi užkvies
tas kleb. kun. J. Ambotas iš 
_________ , Conn. Muzikas K. 
Žalnieraitis rengia turiningą 
programą. Dalyvaus Šv. Cecili
jos choras. Patartina visiems

KANONIŠKI ATLAIDAI

Pereitą sekmadienį, spalių 2 
d., Šv. Andriejaus par. bažny-

į kun. Pauliukui už atsilankymą 
už

TRAGIŠKA MIRTIS

pa-

.« A • v • -* <Charite McCarthy, in spite of college degree 
tusi national acetatai, is likę other bright little 
boys when it comes to tratas and locomotives. 
W».h an engtaeer’s cap sėt jauntily on his 
bead, he places his hand with cnstomary 
ap'omb on the throttle of the SL'PER CHIEF 
to pitat it on his recent return to Hollywood.

I

I

I

I į

Charlie McCarthy and Edgar Bergen look 
pleasantly domi from the cab of the Santa 
Fe’s big Diesel as they wave to friends.

A

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą

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

moderniškuoju S. S. ‘‘Marieholm’’.
Nereik švedų vizos keleviams j Lietuvą per Švediją

KALĖDINĖS EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 
Išplauks iš New Yorko 

DROTTNINGHOLM-------------Lapkričio 30
GRIPSHOLM---------------------------Gruodžio 7

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

hL i i '7

HARTFORD, CONN

• kompanijos dirbtuvėje vienam ’ 
italui darbininkui sulaužė abi

i kojas. Darbo prižiūrėtojas pra
šė, kad sužeistajam duotų kas 
savo kraujo, tai vienas lietuvis 
davė, bet italo nuo mirties neiš-' 
gelbėjo. Mirė spalių 2 d.

LINDEN, N. J
ART. J. ŽUKAUSKAITĖS 

KONCERTAS

Spalių 30 d. erdveme ir gražia
me Linrose Klubo auditorijume, 
800 Roselle Street ir Henry į- 

, vyksta art. J. Žukauskaitės kon-
Kaikuriose dirbtuvėse pradeda certaa Tikrai art j žukauskai. 

geriau dirbti. Gražina atleistus „ laba| ž j dainininkė.
darbininkus. Taigi darbininkai daug dainavusi Italijoje. turėJu. 
turi vilų, kad darbai pagerės, j gj pasekmingus bandys Lietu

vos Operoje ir tenai turėjusi 
kvietimą dainuoti operetėse, ir 
čia Amerikoje labai gražiai už
sirekomendavusi. Be to daly
vaus ir žymus muizkas ir visuo-

I
I

Pereitą savaitę tragiškai žuvo 
Steponas Gembis, 65 metų am
žiaus, gyv. High St. Gaila žmo
gaus ir jo šeimos, kurią netvar- 
kus gyvenimas suardė. Palaido
tas iš Šv. Andriejaus par. baž
nyčios, Šv. Marijos kapuose.'

Lai Gailestingasis Dievas pa
sigaili velionio vėlės.

Rugsėjo 28 d. po trumpos li
gos mirė P. (Černiauskienė) 
Kardokienė. Paliko nuliūdime 
vyrą, sūnų ir tris dukteris, visi 
suaugę ir vedę.

Palaidota iškilmingai su trejo
mis šv. mišiomis Šv. Marijos ka
puose. Lai Dievas suteikia joc

. Spalių 2 d. įvyko Šv. Jono Ev. 
| Draugijos mėnesinis susirinki
mas. Šv. Jono dr-ia yra seniau- 

SPALIŲ DEVINTOS DIENOS .. . . ., TTXT^-,T. , * o šia šioje kolonijoje. Turi virs
MINĖJIMAS j 400 narių ir virš $13.000.00 ka

štai ir vėl artinasi mūsų lie- pitalo, Šiais laikais ir jaunimas 
tuvių pasiryžimo minėjimas, tai pradėjo į šią draugiją rašytis; 
yra Spalių 9-toji diena. Mes lie- net ir į valdybą įeina, pavyz- 
tuviai per 18 metų šią dieną at- džiui Ed. Mončiūnas jau antri 
žymėjome su nepaprastu kuklu- metai kaip raštininkauja ir la
mu ir pasiryžimu. Surengta šim- bai gerai atlieka savo pareigas, 
tai minėjimų ir pasiųstos rezo- Buvo skaitytas laiškas, kviečian- 
liucijos lenkoms gruoboniams, tis į “Darbininko” metinį balių, 
kurie atplėšė dalį Lietuvos su Laiškas užgirtas. Patarta jauni- 
sostine Vilnium, ir dabar per mui skaitlingai dalyvauti, 
tuos 18 metų kankina mūsų 
brolius lietuvius, atimdami 
jiems visas teises, kuriomis visi 
žmonės naudojasi.

Vilniaus krašto lietuviai, kad
ir baudžiami ir varžomi kovoja tuvių par. 
už savo teises, nes jie žino, kad Avė. įvyks Lietuvos karininko, 
mes lietuviai, gyvendami laisvė- majoro Norušio prakalbos. Lie- 
je visuomet atjaučiame jų var- tuviai kviečiami ateiti pasiklau- 
gus ir stengiamės jiems pagelbė- syti kario kalbos. Ant. Žiemys. 
ti tą kovą tęsti. Visas pasaulis --------------------

Raporteris.;

ROCHESTER, N. Y
Spalių 8 d., 7 vai. vakare, lie- 

svetainėje, Hudson

WATERBURY, CONN

LDS 5 kp. balius įvyks spalių
15 d„ Nemuno svetainėje, 48 
Green St. Gros E. Digimo orkes
tras. Kviečia visus dalyvauti.
Visi bus maloniai priimti ir pa- menės veikėjas p. A. Stanišaus- 
vaišinti. Ypač ūkininkai kviečia- kas su savo puikiai vedamu cho- 
mi dalyvauti darbininkų baliuje, ru. Turėdami tai galvoje ir Kon- 

-------------- Į eerto rengimo Komitetas prie- 
“roller-skating”i žais su p. Liudvinaičiu smarkiai 

nemažai jaunimo' darbuojasi, kad koncertas būtų 
ir antradienių va-; sėkmingas. Yra pakviestas ir 

Koresp. . _

Parapijos 
prisirenka 
pirmadienių 
karais.

Rugsėjo 30 d. įvyko ALRK 
Federacijos 22 skyriaus susirin
kimas, kuriame kalbėta apie mi-' 
nėjimą Vilniaus ušgrobimo, ku
ris įvyksta spalių 12 d.

Komp. A. Aleksis, skyriaus 
pirmininkas išreiškė užuojautą 
pp. Jakštų šeimai dėl jų dukters 
mirties ir pakvietė kun. Gradec- 
kį sukalbėti maldą už a. a. Tere-: 
sės Jakštaitės vėlę.

Susirinkime dalyvavo ką tik 
grįžęs iš Lietuvos p. Antanas 
Kateiva ir papasakojo savo į- 
spūdžius. Jis Lietuva labai pa
tenkintas. Buvęs ir Vilniaus 
krašte. Taipgi pasakojo apie 
Lietuvą ir p. Valerija Jakštaitė, 
Abu jaunuoliai yra Amerikoje
gimę ir augę ir jie Lietuva nčsite išrašyti vardu: 
džiaugiasi.

Išklausę jaunuolių įspūdžių, 
kun. Gradeckis pareiškė: “Ir aš!

’J

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

i mielai pasižadėjo dalyvauti pats 
Miesto Mayoras su visu savo 
štabu. Daug ir kitų žymių asme
nų yra kviečiama. Geriausio pa
sisekimo. Vaidila.

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

Pilnųjų Blaivininkų metinis Seimas įvyks spalių 
16 dieną, Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč. Parapijoje, 
Cambridge, Mass. Visos gyvuojančios blaivininkų kuo
pos malonėsite išrinkti atstovų kuodaugiausia, kad 
seimas būtų skaitlingas. Prie to, visų kuopų valdybos 
malonėsite prisiųsti savo kuopų narių skaitlinę ir jų 
metinę mokestį po 25 centus nuo nario, nes seime rei
kės išduoti apyskaitą. Čekius arba money order malo- 

— Anna Sidabras ir siųsti V. J.
Blavackas, 7 Mott St., Worcester, Mass.

• Kun. P. Juškaitis, Pirm.
V. J. Blavackas, Rašt.

žino, kad Vilnius yra Lietuvos, šioje apylinkėje oras atšalo, važiuosiu į Lietuvą. Žiūrėkite, 
jis ir turi būti Lietuvos. Mes lie- Nemažai žmonių serga ir keli k^ip tie jaunuoliai gražiai var- 
tuviai, kur nebūtume, tą dieną mirė.
turime paminėti ir pareikšti len-,

ŠIURPULINGAS VIESULAS i

Rugsėjo 21 d. po pietų audra vėlei amžiną ramybę, 
neaplenkė nei mūsų miesto. Iš-i Velionė buvo Šv. Onos ir Šv. 
rovė daug medžių, nugriovė Rožančiaus draugijų narė, 
daug kaminų, apardė namus, < 
nulaužė elektros ir telegrafų nį patarnavimą ir užprašė šv. 
stulpus ir sugriovė įvairių pa- mišias. T. M.

įtoja lietuvių kalbą, kurios taip 
Mes lietuviai turime su didės- gražiai nemokėjo prieš išvažiuo- 

kams. kad lietuviai nieko bendro ne energija rengtis paminėti siant”. 
neturės su lenkais, kol nebus. Vilniaus užgrobimą, spalių 9 d. 
grąžintas visas Lietuvos už- Vilniaus krašto lietuviai perse- 
grobtas kraštas. Ypač dabarti- kiojami, jų mokyklos ir visos 
niu laiku kuomet Lietuva turi kitos kultūrinės ir mokslo įstai-

- 2^............................. narė" Šių UŽmeZgUS “drauSiškumo” ry- gos uždarytos.
dia"ugijų n“ar“ės““aUdavė paskuti^“3 s“ Lcnki.^' .J'“* kas me3| Lietuvoje visuomeninis veiki-

to jij draugiškumo dar nema- mas, lyg paukščiams sparnai šu
tome. Užtat šįmet, minint Spa- rištas. Mes Amerikos lietuviai, 
lių 9-tą dieną, visos Amerikoje turėdami laisvę, šįmet padary

ki kolonijos turėtų pasijusti rezo- Rime tokį sąjūdį, kad Lenkijos 
i liuciias lenkams, pareikalauda-, trigalviui arui būtų toks likimas 
I mi, kad --------- x~ -----------------....

i'

LDS. Naujos Anglijos Apskričio 
Suvažiavimas

i

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IŠ 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.

♦

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
9
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jie parodytų tą savo kaip Dekleciono laiku smakui 
j i— X- nuo Šv. Jurgio durtuvo.

Kitas reikalas, tai Marianapo- 
lio Kolegijos rėmimas. Ši vienin
telė mūsų mokslo įstaiga turi 
susilaukti visų, lietuvių, kurių 
priskaitoma apie milijonas šioje 
šalyje, iš kurios apie 270 kuni
gų, trigubai tiek gydytojų ir ki
tokių profesijonalų, tūkstančiai 
verslininkų. Jeigu mūsų profe
sionalai nepajėgia išlaikyti Ma- 
rianapolio Kolegijos, tai mes 
darbininkai sukruskime rengti 
kolonijose pramogas Marianapo- 
lio Kolegijos išlaikymui, ir kitų 
lietuviškų mokyklų parėmimui, 

mes įrodysime, kad ir

I
draugiškumą darbu, o ne žo
džiais.

Hartfordo V.V.S. Skyrius ren
gia minėjimą spalių 9 d., vakare, 
Lietuvių mokyklos svetainėje, 
Capitol Avė ir Broad St. Prasi
dės 7 valandą vakare. Progra
ma susidės iš dainų ir kalbų. 
Užkviestas Šv. Cecilijos Choras; 
kalbėtojais yra užkviesti, p. Jur- 
gėla iš Brooklyn, N. Y. ir vieti
niai: Dr. M. V. Mikolainis, kun. 
J. Ambotas, kun. J. Kripas ir 
kiti. Taipgi dalį programos iš
pildys vaikučiai su dainomis ir, 
deklamacijomis, ir tt.

Užtat, Hartfordo lietuviai ir Tuomi
lietuvės, tą dieną visi atsilanky- mes darbo žmonės suprantame 
kitę į šj paminėjimą, kur visi ir įvertiname lietuviškų mokyk-
mes pareikšime lenkams savo 
protestą.

A. Sabeika, 
WS Skyriaus Sekr.

lų vertę. Be aukštesniųjų moky
klų Amerikos lietuviams liūdna 
ir trumpa ateitis.

Kaip gamtoje be saulės šviesos 
ir šilumos nyksta augmenija,

Spalių 1 d. įvyko balius, kurįi taip ir tautoje ar valstybėje be 
surengė visų draugijų komite- gerų mokyklų negalima tikėtis 
tas. Pelnas paskirtas nupirki- gerų ir sumanių vadų. Mes turi- 
mui Uniformų merginoms bas-me stiprinti lietuvybę, žmoniš- 
ketball žaidėjoms šv. Trejybės kurną, katalikybę, auklėtis ir
parapijos. Praeitą sezoną gra- auklėti kitus Kristaus dvasioje? 
žiai pasirodė. Šįmet linkėti**/ kad užkirstume kelią bedieviš- 
dar geresnių sėkmių. ’• kam komunizmui. Ant. Žiemys.

Spalių 1 d. įvyko Marijos Vai
kelių balius parapijos naudai. 
Buvo sėkmingas. Daug pasidar- 
bavo Marijos Vaikelių draugijė- St. HaverhilI, Mass” 
lės pirm. M. Alubauskaitė, ir ji 
dėkoja visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo, kad balius pa
vyktų. M. Alubauskaitė yra ir 
Federacijos skyriaus raštininkė.

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

Kviečiamos visos LDS Naujos Anglijos kuopos 
į prisiųsti savo atstovus. Šiame suvažiavime bus aptar- 
|ta svarbūs mūsų organizacijos gerovei veikimo planai. 
Apskričio Valdyba: — Kun. S. Kneižis, Dvasios Vadas; Jonas 
Kumpa, Pirmininkas; Antanas Zavetskas, Vice-Pirmininkas; Ka
zimieras Nadzeika, Iždininkas; Tarnas Versiackas, Raštininkas.Rugsėjo 27 d. American Brass

Montelliečiai Ir Iš Apylinkės-Visi Į 
PARAPIJOS NAUJOS SALES 

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

Naujoje Viršutinėje Parapijos Salėje,
Monroe St. ir Samteli Are

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 į SHOWER!
Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI

■




