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Valdžios Darbo Santykių 
taryba, po ilgų tyrinėjimų, 
surado, kad Republic Steel 
kompanijos trukdo darbi
ninkams organizuotis, ir 
kad daug jų už tai po strei
kų nebepriėmė prie darbų. 
Tai Taryba įsako plieno 
kompanijoms tuojau pri
imti 5000 darbininkų prie 
darbų ir jiems už tą laiką, 
kurį jie buvo be darbu, už
mokėti. Kompanija netei
sėtai jų nepriėmė į fabri
kus. Jei kompanijos nepri
imu darbininkų į fabrikus, 
tai bus priverstos vistiek

Popiežiaus Mokslo Akade
mijoje Žydai Nevaržomi
Vatikanas, spalių 20, — 

Kada Italijos vyriausybė 
žydus pašalina iš valdžios 
įstaigų ir mokyklų, Popie
žiaus mokslo Akademijoje 
žydai yra nevaržomi, ir jie 
nebus pašalinti. Akademi
joje yra du žydai, Civitta ir 
Voltara.

Naciai Areštavo 6 Kunigus
Vienna, Austrija - Vokie- 

jiems algas mokėti. Tary- tija, spaliu 20 — Vokietiios 
ba taip pat kompanijoms į-' 
sako, kad daugiau darbi
ninkams netrukdytų orga
nizuotis į unijas.

v*Rusijos Kariuomenė Veržiasi 
| Mandžiukąiv*

nacių policija areštavo 6 
katalikų kunigus ir Kardi
nolo Innitzerio kanceliari
jos pasaulionį valdininką. 
Pereitą savaitę čia įvyko 
katalikų demonstracijos 
prieš nacius dėl užpuolimo 

, Kardinolo Innitzer, jo su
žeidimo ir išdaužimo kata-

Tokio, Japonija, spalių įstaigų langų.
20, — Japonų žinių agen- ___Nacių vyriausybė už-
tūra, Domei, praneša, kad: draudė katalikams ne tik 
sovietų Rusijos kariuome- demonstracijas, bet ir pro- — n i* “ • T Um Iru z\nz\ tti zs+” z^ewz\nes dalis perėjo į Mandžiu- ■ cesi jas. Kaikuriose vietose 
ka, Japonijos teritoriją ir jau uždraudė mokyklų ka- 
pradėjo darytis apkasus, pelionams dėstyti tikybą i

Mandžiuko vyriausybė pa- mokyklose. Visoje buvu- 
siuntė protestą. Bolševikai šioje Austrijoje naciai 
yra nusistatę išprovokuoti smarkiausiai puola Katali- 
karą. Kalba apie taiką, bet J—
kelia karą.

kų Bažnyčios vadus.
■ ■ — — ■ II

Studentai Reikalauja Trum 
pesniŲ Valandų I

Klaipėdos Seimelio Rinki
muose Vokietininkų Surašė 

Išstatyti Teismo Bausti 
Neumanininkai

A t A
Ispanijos Racionalistai 
Bombardavo Valencių

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, spalių 20, 
— Ispanijos nacionalistų 
karo lakūnai iš orlaivių 
bombardavo Valencią. 
Smarkiausi mūšiai nacio- 

’ nalistų su radikalais tebei
na prie Ebro unės.

100 Maldininkų Eucharis
tiniame Kongrese

New Orleans, La, spalių gresas užsibaigs, aš pra- 
20, — Aštuntasis Jungti-, nešiu Šventajam Tėvui a- 
nių Amerikos valstybių pie jūsų gilų tikėjimą ir 
tautinis Eucharistinis kon- pamaldumą prie Švenčiau- 
gresas iškilmingai prade- šio jo Sakramento.” 
tas New Orleans mieste.' 
Miesto policija apskai
čiuoja, kad į kongresą su
važiavo šimtas tūkstančių

I

I

Nevy Yorkas — Krašto 
Apsaugos Ministras atsidė- 
.kuodamas asmenims, ku- ___
rių iniciatyva ir triusu pa-j maldininkų. Jo Šventeny- 
dovanotas Šaulių Sąjungai bė Popiežius savo atstovu 

i lėktuvas, apdovanojo be la-' Kongresui paskyrė Jo Emi- 
kūno Šaltenio, dar Dariaus- nenci ją Kardinolą Munde- 
Girėno Aero Klubo Pirmi- Įeiną, iš Chicago, III. Kar- 
ninką Brooklyne Valentiną dinoląs Mundeleinas kon- 
Kaminska ir Antaną Alek- greso pradžioje pasakė: — 
ną “Šauliu žvaigžde”. • “Kada Eucharistinis Kon-

35,000

Providence, R. I. — Spa
lių 20, — Apie 200 Hope St. 
High School studentų su
streikavo. Į mokyklą neina, į_ t_____* ___ t
bet maršuoja gatvėmis ir rašė -naujam Seimeliui 
šaukia, kad jie nori trum- rinkti pirmaisiais išstaty- 
pesnių mokslo valandų, ti trys neumanininkų bylo- 
Dabar jų valandos yra 8:30 je teismo bausti asmenys 
iki 3 vai., o jie reikalauja, su susiaurintomis viešosio- 
kąd būtų nuo 9 iki 2:30 vai. mis teisėmis.

ALENA RAKAUSKIENE 
(Narinkaitė)

! • Prezidentas Rooseveltas 
kongresą per James A. 
Farley taip sveikino: Aš a- 
bejoju ar yra pasauly šian
dieną koks klausimas, so
cialinis, politinis ar ekono
minis, kurio nebūtų gali
ma sėkmingai išspręsti, iei 
tik mūtų sprendžiama na
gai Kristaus pamokymus. 
Lai jūsų maldos pagreitina 
ta dieną, kada žmonės ir 

■ tautos sutaikys savo gyve
nimą su Jo mokslu, Kuris 

'yra Kelias, Šviesa ir Tie
sa”.

! Jo Šventenybė Popiežius 
mobilius, greitai išperka ir uer radio taip kąlbėjo į 
tas duoda darbininkams kongreso dalyvius: “Daug 
progą grįžti prie darbų. yra dalykų dėl kurių mes 

---------- — esame susirūpinę, bet ka- 
Intertypos Fondui LDS 3 Kp. da pamatome žmonių pa- 

AhItaia---nn maldumą nrie Švenčiausio-
AUKOJO jo Sakramento, mes mato-

----------- — ~~ “ v • v V • •

DARBININKŲ GRĄŽI
NAMI DARBAN

Detroit, Mich., spalių 20, 
General Motors automobi
lių kompanijos viršininkas 
praneša, kad į porą savai
čių trys dešimts penki tūk
stančiai darbininkų bus 
grąžinta prie darbų, ir kad 
30,000 darbininkų gaus 
nuo 10 iki 30 nuoš. atlygi
nimą, kuris tuo nuošimčiu 
nuo vasario mėn. buvo 
jiems sumažintas. Šiuo me
tu automobiliu fabrikai iš
dirba ateinančių metų ma
šinas. Kompanija sako, 
kad naujai išdirbtus auto-

Norwood, Mass., LDS 3
kp., pereitame susirinkime JNes iei£u b enciausis 
paaukojo “Darbininko” Sakramentas yra nuosir- 
nauios Intertypos fondui garbinamas
JS m ir t* n/nkine iteikė lr maldingai priimamas.

Norwood

$5.00 ir tą penkinę įteikė įr. priimamas,
Intertypos Vajaus Komiai- ‘al. zn}ones.“us s>Jtvl*įntl 
jai. l'žsuteiktą auką, In- “nyskora^be^ 

yra garbinamas ir kur Jis 
yra žmonių sielų maistas, 
ten Dangaus karalystė bus 
atnaujinta visos žmonijos 
gerovei”.

Šv. Tėvas toliau ragino 
žmones dažnai ir dievotai 
nriimti Šv. Komunija, kad 
padaryti Dievui atlygini
mą už visus įžeidimus ne
tikinčiųjų Jam padarytus. 

Eucharistinis Kongresas 
iškilmingai užbaigtas spa
lių 20 dieną.

tertypo Komisija nuošir
džiai dėkuoja.CHICAGO, ILL., spalių 20 — Spalių 17 d., 6:40 vai. 

vakare, šv. Kryžiaus ligoninėje mirė Alena Rakauskie
nė (Narinkaitė}, Dr. Antano Rakausko žnfl9na.

Velionė gimusi Lietuvoj, Vilniaus krašte. Atvyko 
į Ameriką jauna. Ilgą laiką gyveno So. Boston, (Mass.) 
su savo sesute. So. Bostone priklausė prie šv. Petro pa
rapijos choro. Ji buvo pirmaeilinė choristė ir solis
tė. Ji buvo žinoma visoje Naujoje Anglijoje’kaipo įžy
mi dainininkė - solistė, turinti Dievo dovaną — gražų 
soprano balsą.

1922 m. susipažino su stud. A. Rakausku (dabar 
jau daktaru) ir netrukus už jo ištekėjo. Persikėlė gy- 

ris pasižada garantuoti venti į Chicago, III. Chicagoje taip pat pasižymėjo dai
navimu. Dr. Antanui Rakauskui užbaigus mokslus, jai 
gyvenimas pagerėjo. Bet nelaimė ji buvo pavojingai 
sužeista automobilio nelaimėje. Nuo to laiko velionė 
nebegalėjo pasirodyti su savo gražiu balsu mūsų kon
certuose.

A. a. Alena Rakauskienė palaidota iškilmingai. 
Liūdi jos vyras, Dr. Antanas Rakauskas, liūdi jos gi
minės ir pažįstami netekę dainos žvaigždutės. Lai ilsisi 
ramybėje!

Dr. Antanui Rakauskui, Moterų Sąjungos ir LRK
SA Centro Daktarui - Kvotėjui reiškiame gilią užuojau
tą.

Klaipėda, spalių 18 d.—
Klaipėdos vokietininkų są- 

“; -naujam Seimeliui

Klaipėda Pavojuje
Paryžius, Prancūzija —' 

Spalių 20 — Vokietijos dik
tatorius Hitleris, sudoro
jęs Čekoslovakiją, atsisuko Į 
į Prancūziją. Reikalauja,; 
kad Prancūzija grąžintų į 
dvi kolonijas: Kamerun ir 
Togoland, prieškarines Vo
kietijos žemes. Derybos

Prancūzijos rubežius.
Ar Prancūzija sutiks ir 

priims Hitlerio reikalavi
mus? Kito išėjimo jai neli
ko kaip tik priimti.

Prancūzijos premiero 
Daladier oponentai supran
ta ko siekia Hitleris. Hitle- 

jau prasidėjo. Prancūzijos ris nenurims, kol jis neat- 
ir Vokietijos diplomatai gaus visų prieškarinių že- 
lanko vieni kitus, derasi, ir mių.
susiderės, nes Prancūzija Šiomis dienomis Vokieti- 
po Muncheno konferenci- jos nacių spauda smarkiai 
jos visai susilpnėjo. Angli- puola Lietuvą dėl jos nau
ja taip pat tik savo kailį 
saugo.

Be to, Hitleris nori išside
rėti laisvą ranką Europoje. 
Jis nori susitarti su Pran
cūzija ir dėl karo orlaivių. 
Bet svarbiausia Vokietijos 
diktatoriui Hitleriui, tai 
kad Prancūzija atsisakytų 
nuo sutarties su Rusija, ir 
kad leistų laisvai jam veik
ti Centralinėje ir Rytinėje 

‘Europoje. Už tą visą Hitle-

ju valstybės saugumo įsta
tymų ir Klainėdos rinkimų. 
Prancūzijos premiero opo
nentai daro išvadą, kad 
Vokietijos naciai pirmiau
sia puls atimti iš Lietuvos 
Klaipėdos kraštą. Hitleris 
nori atskirti Prancūziją

Anglija Paskelbė Karo Stovį 
Šventoje Žemėje

Vyskupai Ragina Darbininkus
VVashington, spalių 20,— 

Jungtinių Amerikos vals
tybių Katalikų Bažnyčios 
arkivyskupai ir vyskupai, 
susirinkę Washingtone į 
metinį kongresą, tarp kitų 
nutarimų pareiškė pagei
davimą, kad organizuoti 
darbininkai nustotų kovo
ję vieni prieš kitus ir mė
gintų sudaryti vienybę. 
Bažnyčios vyriausybė atsi
šaukė, ypatingai į katali- prieš darbininkus, 
kus darbininkų vadus, uni
jas ir darbdavius, kad jie

mės, kad šiuo metu Euro-; 
pos tautos pašalino karą, Į 
tačiau gerai žinome, kad 
godumas, savimyla, nepa
sitikėjimas, neapykanta 
gali vėl greitai sukelti ka
rą. Mes džiaugiamės, kad 
mūsų brangioje šalyje ko
va tarp darbdavių ir darbi
ninkų kiek sušvelnėjo, bet 

į vėl nuliūstame matydami, 
kaip darbininkai kovoja

I
i

V.»

600 Sodaliečių Diecezijos 
Kongrese

St. Paul, Kansas, spalių 
120, — Į Wichita diecezijos 

i s™ Sodaliečių kongresą buvo Taigi mes ir į savo zmo- svivūii^jas ir aarpaavius, Kaa jie k į. • - š suvažiavę soaaiiecių,
dėtų pastangas įvesti Krik- • v_ir. io.,rt7OT,/i1Tie 125 Seserys - vienuolės ir
ščionišką socialinę tvarką, meil_g P p< apie 20 kunigų. Kongreso
kaip Jo Šventenybė Popie- miausia iis Įuri Sįj žm£_ pagrindinė mintis buvo: 
?nUST??™ ®n.ciklikose nUr°‘ “1 širdia- Mes rainame'“D"dešim^ . įtarios va- 
do. Jie sako: . * landos su Kristumi ’. Sek-

“Tai yra istorinis faktas, JP ra™?™* J <>• ciiu susirinkimuose buvo

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

nuo Rusijos, kad kilus ne- Jeruzalė, spalių 20,—Kad noje daugiau žemių nebūtų 
susipratimams ^su Lietuva sulaikyti arabų sukilimą, f ‘ ‘

T " __ Anglijos valdžia paskelbė
karo stovį visoje šventoje 
žemėje. Arabai yra užėmę 
senąjį Jeruzalės miestą. 
Jie žudo žydus ir Anglijos 
kareivius. Jeruzalėje yra a- 
pie 10,000 ginkluotų arabų. 
Anglijos kariuomenė nusi
statė juos išsklaidyti.

Į
\ GtRlAlN į

dėl Klaipėdos, Lietuva ne
turėtų talkininkų. Taigi 
Klaipėda rimtame pavoju
je. Lietuvos vyriausybė tu
rėtų nedelsiant sudaryti 
koalicijinę vyriausybę, su
traukti nrie valstybės vai
ro įžymiausius mūsų tau
tos vadus, kuriais turėtų

Vieningai ginkime Klaipė-' 
dą nuo Vokietijos nacių.

kad godumas ir savimeilėj“ ,šv' Tėvo Popiežiaus nu- 
...VaH. nAonvk.nt. t. ™; rodymus ir mėginti juos 

įgyvendinti. Savo atsiski- 
rusius brolius, mes taip pat 
raginame skaityti Popie
žiaus enciklikas ir supras
ti. kad jos nurodo teisin
giausias priemones! pasto
vią tvarką ir ramybę. Ka
talikų darbininkų vadams 
ir darbdaviams mes įsako-

sukelią neanvkantą tarp 
tautų ir atskirų asmenų, 
buvo svarbiausia priežas
tis politinių, socialinių ir 
ekonominių blogybių, ku
rios spaudžia pasaulį ir da
bar gręsia didį j. karą. Taip

parduodama žydams; 6) į yra teisinga, kad nėra 
Kad tarp Anglijos ir arabų kįto būdo toms blogybėms 
butų sudaryta sutartis, ku-:Dajayntj

kalbama kaip Sodalietės 
turėtų tvarkyti savo kas
dieninį gvvenima. Kun. 
Thomas C. Pį Sodalietėms 
kalbėio temoje: “Katalikiš
kas Jaunimas Moderniška
me Pasaulv”. Kongresas 
baigtas palaiminimu Šv. 
Sakramento ir kalbėjimu 
Rožančiaus.

Putų Sudaryta sutartis, Jni-inftK.Knti kain ^rižtnnt u uazuuavuuus iut» paduria arabai turėtų Palesti-'L™ Dieviškoj istatvmo me dėti. visas. Pastangas,! Panašius lietuvių Naujos 
noje pilną valdžią, gi žydai Mvlėsi VieŠDati savo Dievą Krikščionišką sociali- Anglijos Sodaliečių Kon- 
tik tautų mažumų teises... ir ^vo artimą kaip pate sa* netvarką būtų sudaryta, gresas yra rengiamas šių 
Tačiau aišku, kad nei An- ve ir kad taip sudarę taiką metų gruodžio 11 dieną,
gli ja nei žydai tokių raiką- tik me3. Jungtinių W^bdaviųi ir darbinio-, Svjurpo parėpi joja,Nor-

Amerikos valstybių vysku- $ « .ton dartaunkų un -. w»od M^b *
glija nei žydai tokių reika
lavimų nepriims. j®
turi sutraukus 25,000 ka
riuomenės Palestinoje.

jų, prisidėtų prie pasauli- suvažiuos visų Naujos An- 
nės taikos”. , 1 glijos miestų Sodalietės.

reiškė, kad jie nenustos 
kovoję iki Anglija nepriims 
jų reikalavimų. Jie reika-

Vilnius — Šiomis dieno- lauja: 1) Kad daugiau žy
mia paskirtas Belgijoje dų nebūtų įleidžiama į Pa- 
aukštuosius mokslus bai- lestiną; 2) Kad arabams 
ges kun. Kazys Pukėnas. būtų duota nepriklausomy- j 
Deja, kapelionui su aukš- be Palestinoje ir jie turėtų' 
tuoju mokslu teliko tik dvi savo tautinę valdžią; 3) 
lietuviškos mokyklos, ku- Kad Anglija Palestinos žy- vaites e/Jungtinėse Amen-

Jungtinės Valstybės Smar
kiai Ginkluojasi

Washington, spalių 20,— 
Per paskutines šešias sa-

pai, susirenkame, tada e- 
same priversti kalbėti apie 
šių dienų blogybes ir pa
kartoti Krikščioniškas 
priemones joms pašalinti. 
Mes kitų priemonių nežino
me, nes kitu priemonių nė
ra, kaip tik tos, kurias i bininkų Radio programa. Programoje dalyvaus Law- 

rence lietuvių parapijos radio grupė, vadovaujant mu-

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, spalių 22 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar-

K^^ ^ya kun Pju^. 
mes’ ^ukUme, kS LDS ęentroyieę.Pimtainką.’^SA Centro Dva-

riose galima bus dėstyti dama; 4) Kad Anglija su kos valątvbės karo ;ginklų' žmonės priimtų jas ir įgy- sio® Vadas‘ Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
UniKn m 1120 kilocvkles ir klausvtis gražiu lietuvišku darnu.1120 kilocykles ir klausytis gražių lietuviškų dainų,lietuvių kalba tikybos mok-savo valdžia išsinešdintų iš užsakė už Virš 19 milijonų įvendintų. ------------j-----------------y—o----,-----------

slas. | Palestinos; 5) Kad Palesti- dolerių. I “Nors mes ir džiaugia- muzikos ir kalbų iš WCOP stoties, Boston, Mass.
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Operetės “Mikado” išpildymas 
užims virš dviejų valandų. Taigi 
mes'norime įtikinti visus, kad 
programa tikrai prasidės 8:15 
vai.

Bilietų dar galima pirkti pas 
choristus, bet mažai beliko. Nuo- 
širdžiai raginame pirkti bilietus 
dabar, kad užtikrinti geresnę 
vietą.

Operetė graži, kostumai pa
traukianti, scenerija puiki. Cho
rui pritars garsus ir didelis or
kestras.

Iš visos Naujos Anglijos turė
sime svečių ir viešnių. Tokio di
delio parengimo tur būti Bosto
ne nėra buvę kaip šis “Mikado”. 
Taigi vietiniai gausiai pasirody- 
kime.

Nuoširdžiai visus kviečia 
Choristas.

CAMfflID®, MASS.

MISIJŲ BAIGA

Spalių 22 d., 7:30 vai. ry
te, Šv. Petro par. bažnyčio
je įvyks vaikų misijų už
baigimas.

Spalių 23 d., 3 vai. p. p., 
įvyks vyrų vaikinų misijų 
užbaiga.

Vietiniai kunigai ir Tė
vas misionierius kviečia 
ivsus naudotis misijomis.

MIRĖ

Spalių 17 d., miesto ligo- 
nineje mirė sesis menesius 
pasirgusi Ona Lingevičie- 
nė (Vaitkaitė) 52 metų, 
gvv. 62 Adams St., Dor
chester. Ji paėjo iš Telšių 
parapijos. Amerikoje pra
gyveno 30 metų. Paliko vy
rą Danielių ir du broliu. 
Palaidota spalių 20 d., 9 v. 
r., trejomis mišiomis, Šv. 
Mykolo kapuose. Melski
mės už mirusius.

SPALIŲ 23
Sekmadienį, spalių 23 ęT.,T:30 

vai. vakare, parapijos mokyklos 
svetainėje, Windsor St., įvyks 
Parapijos choro “Minstrel 
Show”. Choras išpildys įvairių 
juokingų dainų ir pasikalbėjimų 
programą, vadovybėje muziko 
Mamerto Karbausko. Programos 
vedėju bus p. Vincas Sabas. Žy
mesniąsias roles vaidins šie cho
ristai : Al “5X” Stankūnas, Mike 
“Gobby” Raulinaitis, John 
“Slim” Gilis, Alfonsas “Sandy” 
Jakutis, “Goo Goo” Guris, “Au- 
ggie” Gužauskas, “Dodo” Sama- 
lis, “Strech” Samalis.

Choras, muzikas Karbauskas 
ir kleb. kun. Juškaitis nuošir
džiai kviečia visus dalyvauti ta
me vakarėlyje. Pelnas naujų 
vargonų fondui. Rap.

f ____________________________

LIETUVOS ŽINIOS

OPERETE 8:15
Ateinantį trečiadienį, spalių 

26 d., So. Boston High School 
auditorijoj įvyks Šv. Petro lie
tuvių par. choro, vadovaujant 
muzikui Rapolui Juškai, opere
tė “Mikado”. Programa prasidės 
lygiai 8:15 vai. vakare.

Pirmadienį, spalių 17 d. 
darbščios vytės p-lės Ane
lė Marksiūtė ir Ona Razva- 
dauskaitė atnešė “Darbi
ninkui” spaudos darbų. 
Mat, Lietuvos Vyčių 17 kp. 
ruošia savo paskutinius šo
kius prieš Adventus, lap
kričio 26 d., Šv. Petro par. 
svetainėje, 492 E. 7th St. 
So. Boston, Mass.

Ką Indijoj Žino Apie 
Lietuvą

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

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

« (pagal sutartį)

nuo 
v. v

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Ne Daugiau 50 Mylių Į 
Valandą

Z±llrtWnl0Q^
nkimas .

l G >£
, Pirmadienį, spalių^ d., 7:30 vai. vakare, “Darbi
ninko” namo salėje įvyks susirinkimas į kurį nuošir
džiai kviečiame visų komisijų narius skaitlingai daly
vauti. A. F. Kneižys, Pirm.

v •

užrašais ir kad visoje eilė
je pradžios mokyklų, kur 
tikyba nedėstoma lietuvių 
kalba, būtų įvestos tokios 
pamokos, kad vaikučiai 
savo gimtąja kalba išmok- j 
tų pagrindinių tikėjimo! 
dalykų.

Knlfc I iaimtue IcicIrnStfumac♦-užsieniuose

y »

J.

litas buvo tvirtas, o kitų 
valstybių pinigų vertė net 
po kelis kartus krito.

kos.' Latvijos miškų de
partamentas savo miškų 
darbams pirko Lietuvoje 5 
tokias žagres.
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GRABORIAI

Milinės hi I f- u/

KALBĖSJACK 
SHARKEY

S. Barasevičius h-Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

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

Haverhill, Mass. — Penk
tadienį, spalių-Oct. 21 d., 
7:30 vai. vakare, Gedimino 
Klubo salėje, Haverhill, 
Mass. Kalbės pasaulinis 
bokso čampijonas Jack 
Sharkey ir kiti kalbėtojai. 

; Įžanga dykai — kolektų 
nebus.

— Rugsėjo 21 dieną sta
tybos komisija Klaipėdoje 

iperėmė naujuosius sporto 
rūmus, kurie pastatyti 
prie Respublikos Pedagogi
nio Instituto. Rūmais be 
instituto studentų ir jų 
mokyklos mokinių, galės 
naudotis ir sporto organi
zacijos, kurios iki šiol daug 
vargdavo dėl patalpų sto
kos.

Joseph W. Casper
(Kasperas!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

TeL ŠOU Boston 1437 
Tei. ŠOU Boston 3960.

Šiuo laiku Lietuvos vals
tybės užsienio skolų tenka 
vienam Lietuvos piliečiui 
vos apie 30 litų. Tokių, gi 
skolų vienam Estijos pilie
čiui tenka apie 160 litų, 
Latvijoje apie 68 litus, ir 
Lenkijoje apie 68 litus.

Lietuvos . ^iskolinimas 
nuo 1927 metų nėra padi
dėjęs, bet yra dar 4 milijo
nais litų sumažėjęs, 1927 
m. pabaigoje Lietuvos iž
das buvo skolingas užsie
niui 80,600,000 litų. O šių 
metų pradžioje Lietuvos 
iždas buvo skolingas 77 mi
lijonus litų. Ir tai nepai
sant to, kad po 1927 metų 
buvo užtrauktos net pen
kios užsienio paskolos. Ta
tai įrodo, kad valstybė rū
pinasi skolų grąžinimu. 
Skolų sumažėjimo reikale 
didelį vaidmenį vaidino ta 
aplinkybė, kad valiuta —

— Lietuviškos miško žag
rės, naudojamos miškuose 
dirvos purenimui, pasirodė 
labai patogios ir praktiš-

Lawrence, Mass. — šeš
tadienį, spalių-Oct. 22 d., 
7:30 vai. vakare, Piliečių 
Klubo salėje, Lawrence, 
Mass. įvyks politinės pra
kalbos. Kalbės Jack Shar- 
key, buv. gubernatorius 
James M. Curley ir kiti kal
bėtojai Visi kviečiami da
lyvauti. P oi. Skl.

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
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Britų kolonijų laikraštis 
“Civil Military & Gazette”, 
išeinąs Lahore (Indijoj), 
viename savo numery, ra
šydamas Europos įvykių 
apžvalgą, greta sudėtų pro
blemos paliečia ir praėju
sią Lietuvos ir Lenkijos 
santykių krizę ir ta proga 
pateikia žinių apie pačią 
Lietuvos valstybę. “Lietu
viai, sako laikraštis, yra 
viena iš seniausių Europos 
tautų. Jų kalba artima san
skritui, seniausia iš vadi
namųjų ariškų kalbų. Prieš 
Didįjį karą Lietuva buvo 
Rusijos provincija, bet jos 
žmonės atgavo savo pir
mykštę laisvę ir nepriklau
somybę po karo. Lietuviai j 
yra tai tvirtai nusistačiusi 
tauta, su garbingais istori
niais atsiminimais”.

Laikraštis, pavaizduoda
mas lietuvių ir lenkų giAčoi 
genezę, pažymi, kad 1920 
m. rugpiūčio mėn. Rusijos i 
raudonoji armija teriojo 
Lenkiją ir buvo sustabdyta 
tik prie Varšuvos vartų. 
Traukiantis, rusai esą pa
likę lietuvių rankose Vii- j 
niaus miestą, kurį lietuviai 
visada laikė savo tikrąja 
sostine. Tačiau, anot, laik
raščio, ir lenkai Vilnių sa-j 
vinosi ir 1923 m. lenkų ge
nerolas Zeligowskis jį paė
mė.

Dėl to lietuviai nutraukė 
visus ryšius su Lenkija ir 
uždarė savo sienas su len
kais. Toliau pažymima, 
kad po 17 metų lenkai pasi
naudodami nušauto lenkų 
sargybinio ant sienos pre-i 
tekstu, pasiuntė ultimatu
mą, reikalaudami tuč tuo-, 
jau atidaryti sieną ir įstei
gti ar atgaivinti normalius 
santykius. Siena tapo ati
daryta. Buvo jaučiama 
bendras atsikvėpimas, kad 
buvo išvengta konflikto, 
nes Rusija ir Vokietija ir 
taip pat Lietuva ir Lenkija; 
galėjo būti į jį įveltos. “Vis 
dėlto, baigia straipsnelį lai
kraštis, tenka apgailestau
ti, kad sutvarkymui tarpu
savio šių valstybių ginčo 
buvo didžiosios grasinta 
jėga mažesniajai, nes Len
kija yra 32 milijonų tauta 
su plačia teritorija, tuo tar
pu Lietuva turi vos 5 mili
jonus gyventojų ir tik 36, 
000 kvadr. mylių teritori- 
JOS •

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA. dėju buvo C. S. Cheleden, Esq.

Prie progos turiu už garbę pa
minėti apie Lietuvių Biznierių 
ir Profesionalų Sąryšio iždinin
ką, p. Klemensą Dalbuką, kurio 

I sūnus irgi važiavo į Lietuvos 
Pirmąją Tautinę Oliųapijadą, ir 
kurs nenuilstamai darbavosi, 
kad tik daugiau jaunuolių galė
tume išleisti Lietuvon jubilieji- 

įnėse sukaktuvėse; jis aukavo 
virš $250.00 tam reikalui. — 

Fr. Pūkas.

SUTIKTUVIŲ BANKIETAS
Spalių 12 d., Lietuvių Muzika- 

lėje salėje, įvyko gražus bankie
tas ir šokiai, grįžusius iš Lietu
vos keturius mūsų jaunuolius 
pagerbti. Bankiete pasakė kal
bas: J. Grinius; M. M. Šlikas, 
Esq.; sportininkas V. Sidabras 
labai gražiai lietuviškai papasa
kojo iš lankymosi Lietuvoje, 
sportininkas J. Nojunas savo į- 
spūdžius papasakojo angliškai; 
svečio Lietuvos kariuomenės 
majoro S. Narušio kalba buvo 
labai žingeidi apie Lietuvos ka
riuomenę. Taipgi kalbėjo Penn. 
Universiteto prof. A. Senn lie
tuviškai,' apie lietuvių gražią 
kalbą, istoriją ir tt. Dr. A. Senn 
žadėjo ir ateityj į mūsų didu
mus susirinkimus atsilankyti 
Po to kalbėjo sportininkai: V. 
Dalbukas ir L. Mačionis lietuviš
kai ką matė, girdėjo ir laimėjo 
lankydami Lietuvą. Sportininkai 
buvo apsirengę uniformose, ku
riose dalyvavo būdami Lietuvo
je.

Visi keturi jaunuoliai savo kal
bose, nepamiršo padėkuoti vi
suomenei, organizacijoms ir 
Lietuvių Biznierių ir Profesio
nalų Sąryšiui už finansavimą ke
lionės į Lietuvą ir atgal.

Dėl trumpo laiko buvo persta
tyti, bet nekalbėjo, vien paten
kino publiką atsistojimu šie sve
čiai: John F. Corcoran, Esq., 
Hubert J. Horan Jr., Esq., Wm. 
J. Krencevicz, Esq., Shenandoah, 
Pa., ir Mrs. A. Senn. Vakaro ve-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
p-

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Šiomis dienomis p. Frank 
A. Goodwin, Massachu
setts valstybės automobi
lių registruotojas prisiun
tė “Darbininko” redakcijai 
aišką ir taip vadinamą 

‘,‘sticker’į. p. Goodwin pra
šo per “Darbininką” įspėti 
visus automobilių savinin
kus, kad jie dabar ir žiemos 
metu, kada keliai slidūs, 
kad važiuotų atsargiai ir 
.nevažiuotų nakties metu 
arba kada keliai šlapi dau
giau kai 45 mylias į valan
dą greitumo ir niekad ne
daugiau kąi 50 mylių grei
tumo.

Automobilių registruoto
jas, p. Goodwin pažymi, 
kad kasmet daugiau ir 
daugiau užmušama žmo
nių laike žiemos mėnesių. 
Jis pataria visiems auto
mobilių savininkams ir vai
ruotojams gauti taip vadi
namus “stickerius” iš au
tomobilių peržiūrėjimo (in- 
spection) sekcijų arba ofi
sų skyrių ir juos įklijuoti 
automobilyj, kad kiti au
tomobilistai matytų ir pri
simintų pavojų. Tuos “sti
ckerius” pradės dalinti dy
kai spalių 24 d.

X •

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS 
Registruotas Vaistininkas

. U j . -..

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

f

BALIUS IR ŠOKIAI
Spalių 14 d., Lietuvių Tautinė

je Svetainėje, įvyko balius ir šo
kiai Lietuvių Jaunuolių Ratelio 
(All Lithuanian A. A.). Jauni
mo prisirinko pilnutėlė svetainė. 
Grojo dvi orkestros. • F. P.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
hūesą tinkamu laiku.

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

Telephone 
SO. BOSTON

• 1058
1 OJl

Bay Wew Motor Service
STUDEBAKER

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

mo rietą:

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

DEMOKRATŲ KLUBO 
BALIUS

Lapkričio 4 d., Lietuvių Tauti
nėje Svetainėje, įvyks Ameriko-! 
nų Lietuvių Demokratų Klubo 
balius. Dalyvaus žymūs Demo
kratų viršininkai. Kalbės lietu
vių ir anglų kalbose. Šokiams 
gros geras orkestras. Bus įvai
rių gėrimų ir užkandžių. F.P. j

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Namų: TALbot 2474

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
South Boston, Mass.

Darbininkų Dėmesiui
Jung. Valstybių Civilės 

Tarnybos Komisija skel
bia kvotimus amatinin
kams, kurie reikalingi Wa- 
tertown Arsenale, Water- 
town, Mass.

Kvotimai skelbiami Chip- 
per’iam' (Machine Shop), 
$5.20 į dieną; Mašinistams 
(Machinists), $6.72 į dieną. 
Mokantieji tokius darbus 
pirmiausia turi gauti apli
kaciją. Aplikacijas galima 
gauti nas Sekretorių, 
Board of U. S. Civil Servi
ce Examiners, Arsenale, 
Watertown, Mass. arba bi
le pirmos klasos pašte Bos
tono apylinkėje, arba pas 
vedėją, First U. S. Civil 
Service District, 1040 Post 
Office ir Courthouse Buil- 
ding, Boston, Mass.

Arkivyskupe Vizitai jos
rlcTu

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Taipgi reikalauja įvairių 
mechanikų ir kitose val
džios įstaigose, kaip tai: 
Navy Yard Service, Bos
ton, Mass. Mokantieji kokį 
nors amatą kreipkitės į 
Jung. Valstybių valdžios į- 
staigas, išpildykite aplika
cijas. . ____

Gervėčių parapijos lietu
viai buvo gavę audienciją 
ir ta proga patiekė keletą 
savo [ 
prašoma duoti klebonui 
parėdymą, kad leistų baž
nyčion įnešti lietuvių para
pijiečių nupirktą bažnyti
nę vėliavą su lietuviškais

pageidavimų. Buvo

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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.

S ALE

I

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Uorcester, 5-4335

. BOSTON BRANCK?.$l ęolnmbtai jfcį,-.
PMONE

So. Boston
shto:

MINI AUKSINĮ JUBILIEJŲ

Spalių 7 d. p. Pranas Kundro
tas minėjo savo 50 metų amžiaus 
sukaktį, p. Pranas Kundrotas 
yra plačiai žinomas ne tik šioje 
kolonijoje, bet ir apylinkėje kai
po uolus katalikiškos spaudos 
platintojas ir bendradarbis. Pra
nas Kundrotas užrašinėja lietu
viškus katalikiškus laikraščius, 
pardavinėja knygas, devociona- 
lus ir kitokius daiktus. Jis taip 
pat bendradarbiauja laikraščiui 
“Darbininkui”. Pranas Kundro
tas yra atsidavęs Bažnyčios ir 
Tėvynės tarnybai. Yra parapijos 
kolektorium. Jubiliejaus proga 
sveikiname p. Kundrotą ir linki
me ilgiausių metų.

Jeigu kas nori užsirašyti lie
tuvišką katalikišką laikraštį: 
“Darbininką” ir kitus, nusipirk
ti rožančių arba kitokių religi
nių daiktų, tai visada kreipkitės 
pas Praną Kundrotą, 1706 E. 
Moyamensing Ave., Phila. Pra
nas visada maloniai visiems pa
tarnaus. K. Dryža.

DAINAVO ART. J. ŽUKAUS
KAIS

Spalių 9 d. šv. Kazimiero para
pijos Vilniaus Vaduoti Sąjunga 
minėjo Gedulos dieną. Tai dienai 
padainuoti buvo pakviesta art. 
J. Žukauskaitė. Ji puikiai padai
navo keletą gražių dalykėlių, 
kuriais publika buvo sužavėta. 
Be to dalyvavo vietos choras, 
muziko Mickūno vedamas. Kal
bėtojai buvo kun. I. Valančiū- 
nas ir Philadelphijos Universite
to prof. Senn. Visa programa 
buvo labai gerai atlikta ir suda
rė gerą įspūdį. Report.

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Bro'adway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter’s Boston St. Garage 
ir Gąsdinę Statian

119 Boston St,
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim paiką Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasilsime 
kotnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, Jeigu Jie sus
tingą, arba labai jau
siąs, jeigu turit ken
tėti kožnoja oro per
mainoj, Štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo iim-pigų Metodą, 

tntns.
Mes noriai paslųeim Jums PILNA 

Pakeli. 7 dienoms DYKAI IšBAN- 
DYYMUI, Ir jeigu norferfte naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštu#. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mOsnj kal
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau i
ROSSE ntODUCTS CO. Dept Y-9 

2708 W, FarweU Ave. Chicago, IIL

■



Penktadienis, Spalių 21 d., 1938

Iš Montreal (Canada) Lietuvių
tt

3
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zoliuciją, kurią vienbalsiai klau- 
sovai priėmė ir užtvirtino.

Kalbų pertraukoje gražiai pa
deklamavo sesutės Ivaškevičiū
tės. Jaunesnioji Ramutė dekla
mavo: “Už Vilnių”, ir vyresnio
ji Irena karštai, ugningai pa
deklamavo: “Aš Lietuvos Vil
kas”.

Parapijos choras; vadovaujant' 
•—* ----- --------- ---------------- i p. žižiūnui ir diriguojant kun. J J

sutis. Programoje buvo kalbos, Bobinui> sudainavo: “Ei, Pašau-' 
dainos, ir deklamacijos. Kalbe-y,; Vilnių Tiltaitis”, “Kur 
tojais buvo pakviesti “Darbinin- Sapnų Grožybė’; "Laisva Lietu- 

n. J. Pet-:va»; įr paminėjimo iškilmes ati- 
Mass., P- darant sugiedojo Lietuvos him-

Vilniaus Gedulo Minėjimas 
Montreale

9-tą dieną spalių mėn., Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje, į- 
vyko VVS skyriaus Vilniaus už
grobimo minėjimas. Minėjimą a- 
tidarė ir svečius pasveikino vie
tos klebonas kun. J. Bobinas, o 
visą programą vedė Pranas Ja-

Pasinaudokite B. Koraičio
DARBININKŲ STUDIJŲ 

RATELIAI ĮSTEIGTI \
<■

B. Koraitis

Atsilankymu!
4

Milwaukee, Wis, spalių 
20, — Arkivyskupas Sa
muel A. Stritch, įsakė, kad 
visoje diecezijoje būtų su
daryta studijų rateliai dar
bininkams ir darbdaviams. 
Jis paskyrė 12 kunigų iš
dirbti programą. Milwau- 
kee mieste studijų rateliai 
susirinks sykį į savaitę, 
Messmer High School pa
talpose. Studijų rateliai

taip pat sudaryti šiuose 
miestuose: Racine, Keno- 
sha, Janesville, Madison, 
Fond du Lac ir Sheboygan.

Taip pat Brooklyno ir 
New Yorko diecezijose ati
darytos vakarinės mokyk
los darbininkams. Ar ne
reikėtų ir lietuviams darbi
ninkams, ypač LDS kuo
poms visur sudaryti studi
jų ratelius?

ko” red. p. Kneižys, kun. J. Pet-: 
rauskas iš Brockton, 
Sirvydas, ir pats minėjimo iškil
mių vedėjas p. Jasutis.

Trumpą, bet reikšmingą kalbą suomet susikaupęs^, taip darbš- I 
pasakė kun. J. Petrauskas. Nors tus ir progresyviškas. Šį kartą 
Amerikoje gimęs ir augęs, bet jįg pasirodė, ne tik su gražiai iš
puiktai apibūdino Lietuvos isto- lavintų jaunimo choru, bet jis 
riją nuo senų laikų, privesda- išvedė į sceną jaunučių, maža-- 
mas ligi Vilniaus klausimo. Iš-|mečių mergaičių dvibalsį chore-i) 
vadoje pasakė, kad lietuvis savo ų gjų mažučių chorisčių tarpe, i 
dvasia nepalaužiamas! Nesu- stovėjo dvi mažutės jo dukre-- 
triuškinamas! Tik daugiau savi- į^s Kažin, ar vyresnioji daugiau

■ .........■■■ ’ ---------------------------------------

Stovėjo scenoje lyg mažų an-i 
gėlų būrys, ir per taip trumpą!

ĮJ. I.ALĮJ įįl CLAIAL IO~
Šis žmo- lavino mažutes giesmininkes.

Šis choras sudainavo: “Plaukia 
Nemunėlis”, ir “Pelėda”. Be to, 
teko sužinoti, kad šis mažamečių 
choras tos dienos rytą, giedojo 
Kun. Židanavičiaus išleistas lie
tuviškas dviem balsais mišias. 
Žmonės begalo sužavėti šio cho
ro balseliais, ir visuomenė reiš- 

t užsitarnavu- 
rios netrūksta Lietuvos darbi- šiam kompozitoriui Žižiūnui. 
ninkui, kai tuotarpu Maskva tik 
kulkomis maitina ne tik darbi
ninkiją, bet ir žymiausius ko- tuvos, kuris atsiųstas iš Krašto apšaudė Merkyje Lietuvos 
munizmo vadus. Baigdamas taip Apsaugos Ministerijos, ir prane- linijos pusėje meškeriojusį 
suįdomino publiką, kad rodos žarna, kad montrealiečių aukos, ■ pasienio policininką Žeimį.

ną ir “Malda Už Žuvusius”.
P. žižiūnas, kaip tylus ir vi-

mi pasitikėjimo, daugiau dvasios į-urį aį 7 metus ? 
darbų našumo, o Vilnius grįš 
Lietuvai.

Antras kalbėjo “Darbininko” laiką p. žižiūnas taip gražiai iš- 
redaktorius Kneižys.
gus kaip ūgiu nedidelis, taip tur
tingas mintimis ir jų gražiu su
koncentravimu, Jis kalbėjo visai 
bešališkai, tik liesdamas Vil
niaus klausimą. Kiek užkliudė 
pasaulinę šių dienų politiką, su
derindamas Maskvos kulkas, 
badą ir vargšų skurdą, ir Lietu
vos skanią, sočią duonutę, ku- kia gilią pagarbą

Šiomis dienomis Bernardas Koraitis, L 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.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LENKŲ ŽANDARAI ŠAUDO Į 

LIETUVOS POLICININKUS
<•>

Kaunas, spalių 13 d. ad-
Paminėjimo vedėjas Pranas ministracijos linijos AJy- 

Jasutis, perskaitė laišką iš Lie- taus bare lenkų žandarai

dar klausytum, dar tokio gyvo, kurios buvo suaukotos Vytauto 
gražaus akcento skambumu gro- klube ir VVS parengime Šv. Ka- 
žėtumeis... zimiero parapijos salėje, ir buvo

Vilniaus klausimą p. Kneižys įteiktos išsiųsti Lietuvai per Lie- 
apibūdino maždaug taip: “Jeigu tuvos Gynimo Komitetą, yratik- 
Vilnių paimtume taip, tik kaip rai gautos Lietuvos Krašto Ap- 
gražius ar griūvančius mūrus, saugos Ministerijoj, kuri savo 
būtų kitas klausimas. Bet Vii- antspauda ir ministerio parašu 
nius lietuviui brangus dėlto, užtvirtino.
kad ten nuo seno įsigyveno lietu-' Dėl šių aukų Montrealio ko- 
vio dvasia, davė žymių žmonių, munistai beveik iš kelnių šoki
kui tūros pastatų, istorinių šven- nėjo, ypatingai Jonas Vilkelis 
tykių! Ten Aušros Vartų Mari- visur ir visame dergė VVS sky- 
ja, ten Gedimino kapas, ten Vy- rių ir jo vadus, kad šios aukos 
tauto Didžiojo palaikai, ten pi- buvo “suvogtos”! Kažin, ar ir 
lis, kur mūsų bočiai sprendė Lie- dabar komunistai neužsičiaups?! 
tuvos likimą”. Ragino kalbėto- Jeigu dar Montreale nesiliaus 
jas ne tik ginklu lietuvio viltis Stalino vergai plėtę panašius 
paremti, bet skleisti moralę len- gandus, yra tam tikrų žinių, kad 
kų atneštą. Nevesti pagiežos bus patraukti atsakomybėn už 
prieš pirmą sutiktą lenką, kad ir Lietuvos tikrų vaikų apšmeiži- 
šioj šaly, bet kultūringu būdu mą.
kovoti už savo teises. | Po šio laiško perskaitymo, iš

Trečias kalbėjo Vytautas Šir- pačios publikos buvo vadovybei! 
vydas. Apibudino pasaulio poli- pasiųlyta parinkti aukų Vilniaus 
tiką ir Vilniaus vargus. Kalbos reikalams. Mokytoja Onutė 
pabaigoje perskaitė protesto re- Bandžiūtė, ir panelė Dereškevi-

Policininkas pasitraukė 
nesužeistas, jo laivelis per
šautas. Tuo reikalu veda
ma kvota.

Rusijos Kariuomenė 
Suskaldyta

Varšuva, spalių 20, — So
vietų Rusijos Tolimųjų Ry
tų kariuomenė padalinta į 
dvi dalis. Viena dalis yra 
vadovybėje generolo Ster- 
no, o kita generolo Konie- 
vo. Buvęs kariuomenės ge
neralis vadas, maršalas Va- 
sily Bluecher esąs Maskvo
je, areštuotas ir laukiąs 
“teisino”.

Sofija, spaliu 20, — Vy
riausybė čia uždarė opozi
cijos dienraštį Nova Com- 
pana dėl jo nusistatymo 
nrieš vyriausvbę.

i

VALGOMOJI) 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 į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke“.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

F

PRANCŪZIJOS DARBININKAI 
SKIRIASI NUO KOMUNISTŲ ą --

, Paryžius, spalių 20, 
Prancūzijos < 
darbininkai yra sujudę at
siskirti nuo komunistų. 
Darbininkai pamatė, kad 
komunistai nesirūpina dar
bo žmonių būklės pagerini
mu, vbet įvedimu komunis
tinės revoliuci jos. Kada bu
vo karo pavojus Čekoslo
vakijos su Vokietija, tai 
visi Prancūzijos darbinin
kai, išskyrus komunistus, 
ėjo už palaikymą taikos.

anų zv, —<Jie reikalavo, kad valdžios 
organizuoti j pasitarimais išspręstų 

klausimus, kad nebūtų 
kraujo praliejimo. Komu
nistai reikalavo, kad šalis 
eitų į karą. Komunistai bu
vo gavę įsakymus iš Mas
kvos reikalauti karo, nes 
taip jie manė paskiau už
grobti tautų valdžias ir už
vesti komunizmo režimą. 
Taigi dabar Prancūzijos 
darbininkai, pamatę ko
munistų veidmainystę, no
ri nuo jų visai atsiskirti.

Vengrijos Studentai 
Reikalauja Ginklų

Budapeštas, spalių 20, — 
Tūkstančiai Budapešto u- 
niversiteto studentai susi
rinkę prie valdžios rūmų 
reikalavo, kad ginklo galy
be būtų atsiimta krašto da
lis iš Čekoslovakijos. Jie 
reikalauja, kad Vengrijai 
būtų visa sugrąžinta, ką ji 
turėjo prieš didįjį karą.

I

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

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

Profesfonalal, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoji; paramos.

Visi skelbkite •‘Darbininke“.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
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 Rašt — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. Rašt — Marijona Markoniutš,
4115 Washington St., Roslindale, 

Tel. Farkway 0558-XV
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

106 West 6th 8t, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnien*,

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

antra utarninką mėnesio, 7:30 vsl 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. B L. PASALPINAS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

VIce-PIrm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St, So. Boston, Mass. 

Prot RaSt Jonas GlineckU,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

čiūtė, surinko $15.00.
Po aukų rinkimo parengimo 

vedėjas Pranas Jasutis, nuošir
džiai dėkojo visai publikai už at
silankymą ir aukas. Jis kalbėjo 
dar ir įžanginėj kalboj gana 
reikšmingus žodžius ir kilnias 
mintis, bet dėl vietos stokos, pa
sitenkinsim žinodami, kad Pra
nas Jasutis kaip kitus parengi
mus, taip ir šį minėjimą gana 
gražiai vedė.

Šiame minėjime, dalyvavo ir 
nuoširdusis “Darbininko” štabo 
narys Administratorius ponas 
Peldžius. Jis dar paviešėjo porą 
dienų Montreale, ir atlankė ke
letą pažįstamų.

Didžiausias buvo malonumas 
minėjimo parengime, kai Gra
žuolė Julytė Leknickaitė savo 
švelnia rankute segiojo svečiams 
trispalvius ženklelius. Jai padė
jo Jaunutė panelė Naruševičiūtė.

Bufete dirbo žymios visuome
nės veikėjos Konstancija Jasu- 
tienė, ir ponia Leknickienė. Joms 
padėjo VVS šulai Kazimieras 
Jasutis, ir parapijos komiteto 
pirminnikas p. Virbflš.

Šis paminėjimas, kaip ir kiti 
visi Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos parengimai — visapusiškai 
gražiai pavyko ir giliai pasiliks 
prisiminimuose.

Vienas Ii Dalyvių.

Tarp Vengrijos ir Čekoslo
vakijos valdžių vėl prasi
dėjo derybos dėl rubežiaus 
nustatymo.

v •

Nori Sudaryti Draugingumo 
Sutarti

Paryžius, Spalių 20, — 
Vokietijos ir Prancūzijos 
vadai nori sudaryti tarp tų 
dviejų tautų draugišką su
tartį. Vokietija reikalauja, 
kad Prancūzija persiskir
tu su Rusija, Hitleriui ne
kliudytų rytinėje ir viduri
nėje Europoje, ir kad su
gražintų jos pirm karo tu
rėtas kolonijas, Tago ir 
Cameroons. Už tai Hitleris 
pažada apsaugą visiems 
Prancūzijos rubežiams.

Lietuvos Prezidento Rinkimai
Kaunas, spalių 20 — Lie- vasarininkų Kongresas, 

tuvos prezidento rinkimai Kadangi Pavasarininkai 
įvyks lapkričio 14 d. Prezi- Lietuvos tautininkams yra 
dentą rinks 128 seimo ats- kaulas gerklėje, tai mūsų 
tovai pagal naują preziden- spauda tų gražiu ių vaizdų 
to rinkimų įstatymą. Sei- iš Pavasarininkų Kongre- 
mą arba kaip tautininkų 
valdžia vadina “tautos at
stovus” rinks lapkričio 4 d. gali pražudyti Lietuvą.

Kai kas sako, kad šį kar
tą prezidentu bus vėl ren
kamas Antanas Smetona, 
tik skirtumas būsiąs toks, 
kad jis bus “išrinktas” am
žinu prezidentu. Kitaip ir 
negali būti, nes Lietuvos 
spauda, Lietuvos piliečiai 
negali laisvai rašyti ir kai- siekimo linija tarp Kauno 
bėti ką ir kaip rinkti į Sei- ir Palangos. Tas susisieki
mą. Seimas kaip dabar, mas turėtų būti tarp Kau- 
taip ir naujas bus daugų- no ir Klaipėdos, bet tuo 
moję iš tautininkų - lais- tarpu Klaipėdoje nebuvo į- 
vamanių, kuriems p. aerodromas. Ori-
tona yra reikalingas, nes 
jis apsuptas taip, kad sa
varankiškai negali valsty
bės valdyti.

Ši&ndien p. Smetonos 
vardas rašomas visose ži
nutėse, visuose praneši
muose. p. Smetonos vardu 
pavadinamos gimnazijos, 
draugijos ir tt. Mūsų spau
da negauna jokių vaizdų, 
kuriuose nebūtų p. Smeto
nos “feiso”.

Pereitą vasarą įvyko Pa-

kaulas gerklėje, tai mūsų

so ir negavo. Siauras Lie
tuvos tautininkų režimas

Lietuvoje Orinis Susisieki
mas Pertrauktas

22 METU LAIKO, IŠGYVENO SU ĮSTRI
GUSIA ŠIRDIN ŠRAPNELIO DALELE
Press Association prane- vo operacijos žaizdą, o 

ša, kad šiomis dienomis, šrapnelio dalelę širdy pali- 
Reus mieste, Prancūzijoje,1 ko. Ir kareivis Berthier su 
Plaučių Uždegimu apsir- šrapnelio dalele širdy, iš- 
gęs, staiga mirė vienas gyveno lygiai 22 m. laiko, 
prancūzų kareivis, — Didž. iki gavęs plaučių uždegi- 
Karo veteranas, Casimir mą, šiomis dienomis jis ną- 
Berthier. Karo metu, Ver- turalia mirtim^pasimirė, 
dun fronte, jis buvo sun
kiai sužeistas. Plyšio šrap
nelio mažiutė dalelė, per' 
krūtinę įstrigo tiesiog jo 
širdin. Tačiau dėlei to jis 
nemirė, o tik labai sunkiai 
sirgo. Kai jis kiek sustip
rėjo, — Dr. Leford su X- 
Ray spindulių pagalba jį visų organizacijos kuopų 
išegzaminavęs surado, kad veikimO pranešimų, tik 
jo širdy yra įstrigusi ma- viena kuopa, būtent, So. 
žiutė šrapnelio dalelė. Dr. Bostono, savo veikimą ap- 
Leford tuo jaus padarė jam rašė lietuvių kalboje. Toji 
operaciją, ir išėmė jo šir- kuopa užsitarnauja pagyri- 
din įstrigusią šrapnelio da- mo. Klausimas kyla kodėl 
lėlę. Bet vos tik spėjo šrap- kitos kuopos savo praneši- 
nelio dalelę išimti, — kaip mus rašo anglų kalboje? 
ūmai širdis sustojo veiku- Atsakymas: Todėl, kad ir 
si! Gydytojui nieko kito Centro Valdybos nariai, iš- - 
daugiau nebeliko, kaip tik skyrus protokolų raštinin- 
įdėti ją atgal. Vos tik įdėjo kę savo atsišaukimus ir ra
ją širdin atgal,— kaip di-portus tame pačiame nu- 
džiausiam gydytojo ir visų meryje parašė anglų kal- 
kitų prie operacijos buvu-jboje. Dauguma kuopų se- 
siųjų nustebimui, — pul-' ka Centro Valdybos pavyz- 
sas, o pagaliau ir širdis, ir dį. Bet ar tai geras pavyz- 
vėl pradėjo dirbti. Tai ma-[dys? Ar mes galime tuo 
tydamas, gydytojas susiu- džiaugtis? Vytis.

J. Butkevičius.

KODĖL TAIP?
Peržiūrėjau L. Vyčių or- 

ganą“ Vytis” rugsėjo mė
nesio ir nustebau, kad iš

Kaunas — Šiemet buvo 
įvesta pirmoji orinio susi-

Lietuva Laimėjo Antrą Vietą 
turopos Krepšinio Rungty- 

nese

nis susisiekimas laikinai 
naudojosi Palangos kariš
ku aerodromu.

Dabar, kai pajūris ištuš
tėjo, vasarotojai išsivaži- 
rfėjo, orinis susisiekimas 
tarp Kauno ir Palangos 
pertrauktas iki pavasario. 
Pavasarį bus vėl oro linija 
atidaryta, jau tarp Kauno 
ir Klaipėdos, nes patirta, 
kad daugumas * keleivių 
lėktuvais naudojosi susi
siekimui tarp šių miestų.

Roma, spalių 14 d. Lietu
vos krepšininkės nugalėjo 
prancūzes 20:14, o spalių 
16 d. pralaimėjo lenkėms, 
21:24. Lietuva užėmė antrą]
vietą.

— Vilniuje atidaryta va
dinamoji Šiaurės Mugė. 
Lenkų spaudoje buvo rašy
ta, kad šioje mugėje daly
vaus ir kai kurios Lietuvos 
firmos, tačiau tas prana- 
navimas neišsipildė, nes 
mugėje neatstovaujama nė 
viena lietuviška įmonė.

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernus ar restauranus visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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DARBININKAS
' (THE W0RK£R)

Published every Tuesday and Friday escept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memocial Day, Independence Day, 

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

8AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOC1ATION OF LĄBOB

Entered aa second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boaton, 
Mass. undėr the Act of March 3, 1870

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorizęd on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES: PRENUMERATOS KAINA:
Domestic yearly ___________  $4-00 Amerikoje metams__________ S4.CC
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metama $2.00
Foreign yearly -----------------------$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Užsieny metams __ _________ $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Eucharistinis Kongresas New
Ne tik amerikiečių, bet ir platesnio pasaulio akys 

dabar atkreiptos į Lousianos sostinę New Orleans, nes 
ten įvyko aštuntasai Amerikos Eucharistinis Kongre
sas. Katalikai taip pamylo Eucharistinius Kongresus, 
kad jiems perilgu laukti kas du metu kol įvyks Pasau
linis Kongresas. Tai daugelis tautų ir valstybių rengia 
Eucharistinius Kongresus pas save. Amerika plati ir 
turtinga šalis. Susisiekimas čia vienas geriausių visa
me pasauly. Katalikų, palyginti, čia daug mažesnė 
proporcija negu Vokietijoj, bet čia yra tikėjimo laisvė, 
ir Eucharistinių Kongresų ne tik kad vyriausybė ne
trukdo, bet jiems nuoširdžiai pritaria. Pats Preziden
tas Roosevelt prisiuntė Kongresui ilgą laišką, kurį per
skaitė jo atstovas James A. Farley. Prezidento laiš
kas ne tik nuoširdus, bet grynai religingas. Užsibaigia 
žodžiais: “viską esame skolingi Dievui, Kurs yra. Ke
lias, Tiesa ir Gyvenimas”.

Preziduoja Kongresui Chicagos Kardinolas Mun- 
delein. Dalyvauja Popiežiaus atstovas ir šimtai Vysku
pų, Monsignorų ir kunigų. Paruošta milžiniškas mies
to parko stadium, kur telpa 65,000 žmonių. Į tą stadįu- 
mą nuvyko milijdninė procesija išklausytų Šv. Mišių ir 
Šv. Tėvo kalbos per radio ir palaiminimo. Kongresas 
labai sukėlė katalikų pamaldumą ir uolų pasiryžimą 
vykdinti tikėjimo principus gyvenime ir priešintis vi
sokiom bedievių propagandom, kurios po visokiomis 
skraistėmis stengiasi suklaidinti katalikų visuomenę.

New Orleans’o vyskupija yra antroji Amerikoj 
senumo atžvilgiu (pirmąją vietą užima Baltimorės vys
kupija). Turi didelį katalikų, daugiausia prancūzų, 
skaičių ir garbingą $v..Liudviko katedrą. Tenai ir įvy
ko svarbiausios Eucharistinio Kongreso iškilmės. New 
Orleans’o Arkivyskupas Juozapas Pranciškus Rummel 
rūpestingai priėmė garbingus svečius, ypač Kardinolą 
Mundeleiną, kurio svitoje buvo asmeninis Šv. Tėvo ce- 
-remoniorus Monsinjoras Ermanno Bonazzi ir Vatika
no namų užveizdas Mons. Alberte Arboio - Mellad 
Santielle.

Vakarais buvo ruošiamos Katalikiškosios akcijos 
konferencijos, kuriose kalbėjo patys žymiausi katali
kų darbuotojai dvasininkai ir pasaulionys. Ypač aiš
kiai pasisakė Clevelando Vyskupas Schrembs. Jis griež
tai pasmerkė komunizmą, nacizmą ir fašizmą. “Dikta
toriškai suvalstybintose tautose — pasakė Vyskupas— 
individas (paskiras žmogus) tai tik mažytis mašinos 
ratelis, neturįs laisvės pareikšti savo nuomonę”. Anot 
Vyskupo Schrembs, Hitleris sučiupo nacionalinį vokie
čių pulsą ir laikinai juos suhipnotizavo, bet nepaken
čiamai žiauri ir siaura jo diktatūra negalės ilgai išsi
laikyti, ypač dėl neapdairaus jo užsimojimo persekioti 
religiją. • i

Eucharistinis New Orleans’o Kongresas padarė 
didelio įspūdžio ir į Amerikos protestantus, kurie šiais 
sukrėtimų laikais jaučiasi bejėgiai bedievių propagan
dai atsispirti. Jų akys nukreiptos į Katalikų Bažnyčią, 
kaipo į religijos čampijoną. K.
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Puskapiui metų praėjus
— daug kas pasikeitė žmo
nių gyvenime. Išsiplatiną 
niekąd nesvajoti išradimai. 
Spauda padarė per tą iąi- 
ką didelę šuolį. Šiandien 
spauda visose šalyse, pas 
visas tautas, ir įvąįrįąugio- 
se valstybėse begąio papli
tusi ir labai reikšminga. Ji 
n$ veltui dabar vadinamą
— Didžioji galybė.

“LAUKINIS ŽMOGUS 
LAlKRAsČPŲ NESKAI

TO” ' '
Šiuo metu jau randasi 

kuo įvairiausių spaudos rū
šių: Yra rimtoji, informaci
nė, mepo įr mokslo, religi
jos ir dorovės, idealistinė ir 
patriotinė, įvairių luomų ir 
klasių, biznio ir geltonoji 
'spauda ir tt. įr tt. Šiaip ar 
tąip kalbėsime — spauda 
Šiuo metu lošia begalo di
delį ir svarbų yąidmenį 
žmonių gyyęnime.

Keli m ; j '
Lietuvos lai tjs paskel
bė konkursą, gerįausiam 
spaudos sūkiui sugalvoti. 
Ir vienas Šūkis laimėjo pir
mą premiją: štąi j|s: — 
“laukinis žmogus laikraš
čių neskąjtp”. — Ištikrųjų 
tik laukiniai žmones dabar 
spaudos nevartoja.

Šių dienų spauda atvaiz
duoja visą žmągąus gyve
nimą. “... Ji (spaudą) turi 
akis, kurios viską mato, 
turi ausis, kurios viską gir- H • J •' * * 1 ' • • ■'

V*.

, yiepas

J. Mažeika

šių dienų pasaulio spaudą. Laisva ir suvaržyta spauda 
Spauda, tai kalbėtojo tribūna. — žurnalisto uždaviniai

čius, girdėjom, kad kur tai 
Prūsuose ir Amerikoj einą, 
bet į Lietuvą ruskis nelei
džia.

Labai neramiais, 1905 
metais, vieną žiemos šaltą 
dieną, prieš pat Kalėdas 
brolis iš turgaus parvežė 
“Vilniaus Žinias”. Kiek bu
vo džiaugsmo! Vartėme, 
skaityt mėginom, tik ne 
viską supratom...

Jau, rodos, seni laikai. 
Prieškarinė spauda Lietu
voj buvo negausi, brango
ka ir menkai paplitusi. 
Retkarčiais giminės įr pa
žįstami prisiųsdavo iš A-

Kai buvau kokių dvylikos 
metų, atsimenu, kaip ret
karčiais tėvelis skųsdavos, 
kad dabar draudžiama tu
rėti mums lietuviškų kny
gų. Kasmet nupirkdavo iš 
kokio škaplerninko kalen
dorių. Na ir skaitydavom 
kiaurus metus.

Bet argi galėjo užtekti 
metams? Kaip naujas ka
lendorius tik patekdavo 
ant stalo — tuojau pradė
davo brolis, Dėdės Atanazo 
ar Šatrijos Raganos apysa
kaites skaityti. Ir labai 
“taupant” skaitymą — už
tekdavo trim, — dienom, 
daugiausia savaitei laiko. ; merikos “didžialapių” lie-

Apie lietuviškus laikraš-|tuviškų laikraščių...

DggBININKA’a
--------------- —j —■—F’f .■ t r— i — r--— ■

Jau;Įpęk laįsvfeįi spąudą 
jauČisifi nacionalifetų dik
tatūriniuose režimuose. 
Trečiajam Reiche (Vokie
tijoj) spaudą ištiko skau
dus smūgis. Viskas t. y. ir 
spauda privalo tarnauti 
pacional-socializmo užda
viniams. Rasizmo sumeti
mais likviduota buvusi žy
dų rankose spauda. Gyvuo
ja tikybinė spauda. Visa 
kita išeinanti Vokietijoj 
spauda turi griežtai laiky
tis spaudos įstatymų ir 
taisyklių.

Jąu žymiai laisvesnė 
spauda yra Italijoj, bet vis- 
yien tolį iki spausdinto žo
džio jąisvės. Kitose, taip 
yądinamosę — aųtorįteti- 
nėse, ar kitokiais pavadini
mais valstybėse — veikia 
spaudą varžantieji įstaty
mai. Tų šalių spaudą, kad 
ir gali apie daugelį dalykų 
laisvai rašyti, bet negali 
kritikupti valdąneio reži- 
ąao-

(Čia tenka pasakyti dar 
daugiau: tokiuose kraštuo
se ląikraščiai, kokio nusis- 
tatypao jie bebūtų — priva
lo dėti savo skiltyse ištisus 
straipsnius prisiųstus ofi
cialių valdžios propagan
dos įstaigų. Ir tuos propa
gandinius biuletenius pri
valą atsispausdinti, nors 
jie ir būtų visai, dėl pasa
kytų dalykų, kitokios nuo
monės. Mažesni laikraščiai 
žymiai dėl to nukęsdavo ir 
materialiai iš jų be jokio 
atlyginimo buvo nusavina
ma kelios laikraščio skil
tys.

Lietuvių išeivių spauda, 
ypač Jung. Amerikos Vals
tybėse neblogai gyvuoja. 
Prisieina katalikų visuo
menei nuolat rūpinties sa
vo lietuviškąja katalikų, t. 
y. — idealistine spauda.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPAUDA

Spaudos uždaviniai yra ir 
bus dideli. Lietuvių katali
kų spauda Amerikos Jung. 
Valstybėse atlieka didelį 
tautos darbą, žadindami 
visuomenės tarpe tėvų ša
lies, savo tėvynės papročių 
įr kalbos meilę. Tik spau
dos, lietuviškos ląikrašti- 
jos dėka — šiuo metu tebė
ra šimtai tūkstančių lietu-, 
vių, kurie ištikus savo tė
vynei Lietuvai sunkiai va
landai — yra pasiryžę au
koti visas savo jėgas ar iš
teklius, kaip ne sykį jau e- 
sam patyrę.

Spaudos rolė visuomenės 
gyvenime kaip matom di
delę.

Privatiniam žmogaus gy
venime laikraštis nepakei
čiamas draugas. Yra gerų, 
atsidavusių draugų, yra 
“draugų”, kurie tesirūpi
na daugiausia savim ir tu
ri savo tikslus, uždavinius 
iš kurių pelnosi.

Ir laikraštis gali būti 
žnąpgauą geriąjįsiu, ištiki
miausiu draugu, lygiąi gali 
būti veidmainingas prisį- 
paetėlis; taip pat — jis pa-
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di, turi sparnus, su kuriais 
visur nulekia, turi rankas, 
kurios daro ką gali, turi 
širdį, kuri viską išgyvena, 
turi galvą, kuri viską gal
voja,"turį sielą, kųęi viskuo 
rūpinasi... Ji visur visados 
ir visais atžvilgiais žmągų 
giria ar bara, 'sudraudžia 
ar skatina, gundo ar sulai
ko, padega ar nuraminą, 
pradžiugina ar sujaudina. 
Ji kaip šešeėiis visados įr 
visur jį lydi, niekad jo ne-- 
palieka izoliacijoj ir vie
natvėj, abejingume ir sus
tingime”. (J. Kejiuotis — 
“Nauj. Rom.” 1936 m. 4 
m.). .
SUVARŽYTA IR LAISVA 

SPAUDA
Šiandien spaudos rolė y- 

pa begalinė. Spauda savo į- 
taka pergali net auksą, bet 
būna irgi, kad pinigas už
deda savo tamsų antspau
dą, neąukštų siekių spau
dai. Spauda būna ir kartais 
paperkama. Kapitalistų pa
laikoma spaudą, reklamuo
ja savo biznius, kursto, ne
kartą visuomenę prieš kitą 
tautą ar valstybę. Imperia
listinių užsimojimų spauda 
išprovokuoja net karus.

Yra laisva ir suvaržyta 
spauda. Laisviausios spau
dos pavyzdį, gal geriausia 
matysime Jung. Amerikos 
Valstybėse. Toliau laisva 
spauda ir Europos - parla
mentarinėse valstybėse. 
Diktatūrinėse, ar autorite
tinėse šalyse — spaudos 
laisvės pilnai ar dalinai — 
nėra. Tęn valstybės idėją 
yrą ąukščiausias tįksląs įr ___ _ _.
viskas tai idėjai įiųd tąp- .taikaudamas smalsumui įr 
nauti, neškirįąnL ne spaus- * 
dinto žodžio. Ir kųą lųetes-' 
nis vąJdypao režimas, tųp i- 
žųjiau paipįnta spaudęs 
laisyė.

Dramiški čekoslovakų į- 
vykiai išgėlė aikštėn vad. 
kai kurių taikos sutarčių 
ir su jomis susijusių sienų 
revizijos klausimą. Jau su
kako 18 metų nuo Suvalkų 
sutarties pasirašymo ir 
taip pat nuo jos sulaužymo. 
Būtų tad įdomu apsvars
tyti klausimą dėl šios su
tarties sulaužymo atitaisy
mo. Tai taip pat būtų savo 
rūšies sienų revizija. Kaip 
žinoma, Suvalkų sutarties 
5 str. 1 p. šitaip skamba: 
“Šitoji sutartis pradeda 
veikti 1920 m. spalių mėn. 
10 d. 12 vai., neliesdama 
jau įvykdyto iki šiam lai
kui karo veiksmų sustab
dymo, ir galioja ligi galuti
nio visų lietuvių ir lenkų 
ginčijamų teritorinių klau
simų išsprendimo”.

Iš to išeina, kad karo 
veiksmų sustabdymas jau 

’ prądėjo veikti prieš spalių 
1 10 d.; t. y. jau sutarties pa
sirašymo metu ir visokiu 
atveju, pradėti spalių 8 d. 
karo veiksmai turi būti lai- •> k r • f t t ‘ "

klėjimąs — tokių priemo
nių vartoja: • 
niams vienus spausdinius 
rekomenduoja, kitus spau
sdinius grieščiausiai drau
džia vartoti. O pasakymas
— “pasakyk ką tu skaitai, 
o aš pasakysiu, kas tu esi”
— yra labai teisingas.
SPAUDA LYGI PAMOKS

LININKO ŽODŽIUI
Spaudos, ypač, periodi- i 

nės reikšmė ir įtaka lygi Į 
kalbėtojo tribūnai, arba 
pamokslininko žodžiui baž
nyčioje. žmonės nevisai 
sąmoningai būna patrau
kiami skelbiamomis idėjo
mis. Užtat ir laikraštijos, 
spaudos darbininkų ir žur
nalistų darbas yra begalo 
atsakomingas prieš skai
tytojus, visuomenę, prieš 
tautą.

Jau buvo čia minėta, įcad 
be laikraščio gyvena tik 
laukiniai, arba visai nekul
tūringi žmonęs. Laikraš
tis, geras laikraštis — yra 
geriausias, ištikimiausias 
draugas. Jis žmogaus ir 
privačiam gyvenime bus 
laukiamas, brangus sve
čias. Jįs praneš visas pa
saulio naujienas, — ir ži
nias iš savo krašto, iš savo 
miesto, kur yra jo draugų 
ir pažįstamų. Laikraštis 
duoda žinių iš to kampelio, 
kur jis pats gimė, mažas 
bėgiojo — arba iš kur pa-’ 
eina jo tėvai, kur ir jo gįs-; 
lose sriuvena artimas to 
krašto žmonėms kraujas neturi su diplomą-
ir sieloje tiek daug tų ben- Į tarTabiejų
drų, savo žmonių, budo at- , . . <7Rnindžiu besiginčijančių sąlių uz-

An?’ stalo iaunuolis imezgknu- Priešingai, kar- 
T tais santykių užmezgimas

arba subrendęs žmogus Dalenevina arba r>a greitinavarto laikraštį, ten toli Lie-1palengvina -arOa Pagreitina 
tuvoje: —- jis skaito: 
“laiškai iš Amerikos...”
— Amerikietis lietuvis, ku
riam dar labai mielą savą 
lietuviška kalbą, brangi ži
nutė iš savą senąsįos tėvy
nės — jam bus, be abejo,

auklėti-

nuo Hagos Tribunolo 1931. 
X. 15 d. sprendimu netie
siogiai pateisintos taikin
gos represalijos Lenkijos 
atžvilgiu vartojimo, vis 
dėlto tuo mes niekuomet 
neatsisakėme ir neatsisa
kome nuo visoms suvereni
nėms valstybėms priklau
sančių teisių ir prievolių.

Vadinasi, Lietuva, tam 
tikroms palankioms aplin
kybėms susidarius, galėtų 
iškelti Suvalkų sutarties a-

komi neteisėtais; taip pat 
Suvalkų sutarties nuosta
tai dėl demarkacijos linijos 
galioja ligi šįol t. y., kol vi
si ginčijamieji lietuvių-len
kų teritorialiniai klausimai 
bus kįta sutartimi suregu
liuoti. Tačiau tiek pirmieji 
nuostatai (dėl karo veiks
mų sustabdymo), tiek ant
rieji (kuriais buvo nusta
tyta demarkacijos linija) 
1920 metų spalių 9 d. lenkų 
buvo sulaužyti.

Nors Lietuvą ir užmezgė titaisymo ir tuo pačiu dėl 
normalius santykius su “'x Li‘" —-----
valstybe, suląužusia Suval
kų sutartį, bet tai jokiu 
būdu dar nereiškia, kad tuo 
pačiu yra atsisakyta nuo 
reikalavimo šį sulaužymą 
atitaisyti. Lietuva nuo šios 
savo teisės niekuomet ne
atsisakė. Dalykas tas, kad 
iki 1938 m. kovo 19 d. Lie
tuva susilaikė užmegzti 
santykius su Lenkija dėl 

| Suvalkų sutarties sulaužy
mo. Tačiau represalijos nė
ra amžinos. Gali atsitikti 
kad, dėl susidariusių aplin
kybių verčiama nuo jų at
sisakyti. Ar tai reikštų, 
kad atsisakoma ir nuo sa
vo teisės pareikalauti ati
taisyti tarptautinį deliktą, 
t. y. 1920 m. spalių 9 d. 
smurtą? Jokių būdu ne.

i Jei toksai atsisakymas tam 
tikru aktu nėra užfiksuo
tas, tai apie išsižadėjimą 
savo teisių negali būti nei; 
kalbos.

Ryškiausiu šiuo klausi
mu pavyzdžiu gali būti So
vietų Sąjungos ir Rumuni
jos santykiai; nors Besara
bijos ginčas neišspręstas, 
bet SSSR palaiko su Ru
munija diplomatinius san
tykius ir net pasirašė su ja 
1933 m. Londone konvenci
ją užpuolimui apibrėžti.; 
Taikos vardan galima net 
ir su priešu palaikyti nor
malius santykius ir už savo 
teises kovoti taikingomis 
priemonėmis. Ar toksai lai
kotarpis tebesitęsia 20 me
tų ar daugiau, didelės reik
šmės neturi. Juk žinome iš 
istorijos, kad nuskriaustos 
teritorialiniu atžvilgiu val
stybės beveik šimtmetį ar 
daugiau kovojo, kol susi-
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tos sutarties sulaužymo 
Lietuvai primestų sienų re
vizijos klausimą.

Kaip žinoma, kilus plebis
cito sumanymui dėl sudėtų 
vokiečių, ir lenkai pradėjo 
reikalauti teisę laisvai ap
sispręsti lenkų tautinei 
mažumai, gyvenančiai da
bartinėje Čekoslovakijoje. 
Kai nuo plebiscito minties 
buvo atsisakyta ir kilo 
mintis sienų reviziją pra
vesti tiesioginiu “anšliu
su”, to pat sau išreika
lavo ir lenkai ir tam jie 
net susitarė su Hitleriu.Ky- 
la klausimas, ar Lietuva 
taip pat neturėtų tokia pat 
teise pasinaudoti Lenkijos 
atžvilgiu. Lenkija turi virš 
12 milijonų tautinių mažu
mų, tarp jų ir lietuvių. Jei 
Varšuva atsiėmė Tešeno 
pasienio sritį iš Če
koslovakijos, tai kodėl ta 
pačia teise negalėtų pasi- 

į naudoti ir lietuviai, kurių 
Vilniaus krašte yra keletas 
šimtų tūkstančių ir kitos 
tautinės mažumos, k. a. 
gudai ir žydai, kurie per 
1922 m. sabotuodami rinki
mus į Vidurinės Lietuvos 
seimą tuo aiškiai pasisakė 
už prijungimą prie Laisvo
sios Lietuvos.

Pagaliau, nereikia užmir
šti, kad Lietuva niekuomet 
nesutiko pripažinti ir Am
basadorių Konferencijos 
1923. III. 15 nutarimą, lie
čiantį lenkų sienų nustaty
mą. Tasai nutarimas tiek 
politiškai, tiek teisiškai, 
Lietuvą neriša ir rišti ne
gali, nes mes nesame Ver
salio sutarties signataras, 
ir be to, Ambasadorių Kon
ferencija nebuvo įgaliota 
šias sienas nustatyti, kiek 

l. neatsi-
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laukė teisingumo ir skriau-: jos liečia Lietuvą, ' neatsi- 
dos atitaisymo (Italija, žvelgiant į Suvalkų sutar- 
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dos atitaisymo ( 
Prancūzija, Balkanų vals
tybės ir kitos).
SUVALKŲ SUTARTIS IR 

DIPLOMATINIAI 
SANTYKIAI

Tuo būdų prieinama iš
vada, kad teritorialinio 
ginčo išsprendimas nieko
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kitięms tuštiems prigim
ties į^ęitįįąms — is tų pri- 
girųįies šiukšlių, kuriąs 
teršia žmogaus asmenybę 
— sau visokius aukso lo-

Pirmoj eilėj čia tenką pa- k>ius krauna. Tokią spaudą malonūs laiškai iš anapus^ 
ątąįyiį S$3g Soyjętų Rusi- turėtume stengtis ląįku ‘ - . - . .
ioi teavvuoia tik komunis- tinkamai įvertinti, ir patine s^Luda. Ne tik komu- matę josios tikslus — gin- 
nistinė, bet — yąjstybiniąi’.tis, kaiP nuo kokios pavo- 
— komįinįstinė- Apie jingos ligos mikrobų, 
privatinę spardą netenka Spaudos galybė didelė, 
girdėti. Kitokių pažįjų-ų dėlto kartais esti nemažai, 
spauda ten yrą uždraustą, maža patyrusiam žmogui, 
Dėlto komunistų valstybė- ir pavojinga. Kad spaudos 
je nevalia kitaip galvoti, j įtaka didelė ir ja. reikia 
kaip to norėtų komunisti- protingai naudotis. Peda- nio režįipo vadai. gogija —- jaunuomenės ąuJ

ir pa- 
gin-

spardą netenka Spaudos galybė didelė, 
Kitokių pnžffipj dėlto kartais esti nemažai,

¥

j ginčo likvidavimą. Visokiu 
“j atveju tų santykių buvi- 

mas nėra bylos išsprendi
mas. Taigi, nors mes buvo
me priversti atsisakyti ir

tį ir j kitas Lietuvos teises 
Vilniaus kraštui (apie ką 
aiškiai buvo pasakyta Lie
tuvės vyriausybės 1922 m. 
lapkričio mėn. 18 d. notoje 
Santarvės valstybėms).

Tuo būdu Ambasadorių 
Konferencijos nutarimas, 
kiek jis liečia lietuvių - len
kų sienų nustatymą, politi
kus, gali būti reviduotas. 
Dabartiniais laikais, politi
nių aplinkybių pasikeiti
mai įvyksta kartais grei
čiau net kaip manoma. Pa
skutiniai įvykiai vidurinėje 
Europoje tai vaizdžiai pa
rodė. Dr. G. Rutenbergas 

“M. V.”

Atlanto, iš žaliųjų Lietuvos 
jaukų...

Didžioji Galybė visus pa
jungė. Žurnalisto žodis — 
pasidarė pamokslininko

LDS. Naujos Anglijos Apskričio 
Suvažiavimas

žodžiu ir jo žodis, jo skel
biamos mintys yra begalo 
atsakęmingos. Dėlto laik
raštininko darbui reiKia ♦ f y • *. - į • r,»- • _ s - r, - • r’ 
skirti ypatingo dėmesio ir 
tinkamai jį, ir jo darbą į- 
vertinti.

LDS. Naujos Anglijos Apskričio Suvažiavimas į- 
vyks Sekmadienį, Spalių 23 d., 1938 m., 1-mą vai. po 
pietų, Lietuvių Okesų Gedimino Kliufco salėj, 324 River 
6t., Haverhill, Mass.

kviečiamos yisps LDS Naujos Anglijos kuopos 
prisiųsti savo atstovus, šiame suvažiavime bus aptar
ta svarbūs mūsų organizacijos gerovei veikimo planai 
Apskričio Vaidyba: — Kun. Š. Kneižis, Dvasios Vadas' Jonas 
Kumpa, Pirmininkas; Antanas Zavetskas, Vice-Pirmininkas; Ka
zimieras Nadzeika, Iždininkas; Tarnas Versiackas, Raitininkas.



Penktadienis, Spalių 21 d., 1938
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Kiekvienos Katalikų organizacijos 
galutinis veikimo tikslas yra suburti 
žmones po Kristaus Karaliaus vėliava. 
Organizacijos gali turėti įvairių veiki
mų, bet niekada neprivalo nukrypti nuo 
galutinio tikslo, būtent, Dievo garbės 
ir Jo karalystės išplatinimo. Kada mū
sų organizącijos pilnai tai supras, ka
da mes atkreipsime visą savo veikimą 
į Dievą, tada mes iš pasaulio daug ne
susipratimų pašalinsime.

Katalikų Vadų Reikalin
gumas

Pasauliui niekada taip nereikėjo Ka
talikų vadų kaip šiandieną. Kur tik ne
pažvelgsime visur pamatysime susirū
pinimą, neramumą, netvarką. Tautos 
yra neapykanta įniršę viena prieš kitą; 
milijonai darbininkų nusiminę ir išba
dėję slankioja prie fabrikų vartų, ieško 
darbo, nori dirbti, bet niekas jų nesam
do: tūkstančiai bedarbių kenčia skurdą 
ir badą. Religija ir dorovė šiandieną y- 
ra atmetama kaip koki nereikalingi ir 
pasenę padarai. Tautų vadai griebiasi 
įvairių priemonių, kad palaikytų taiką, 
kad sugrąžintų bedarbius į fabrikus, 
kad duotų jiems pragyvenimą. Tačiau 
visos jų pastangos gyvenimo būklės ne
pagerina. Ir aišku kiekvienam, kad pa
sauly tėra viena Organizacija, viena ga
lybė, kuri gali žmones išvesti iš dabar- 
tinįo suįrimo į geresnę ateitį ir pasto
vią tvarką. Ta Organizacija yra Kata
likų Bažnyčia.

Tačiau Katalikų vadovybė pasauly 
nebus įtekminga iki pasauliečiai - dar
bininkai neateis dvasiškijai į pagalbą. 
Dievo garbe ir Jo karalystės išplatini
mu privalo rūpintis ne tik vyskupai ir 
kunigai, bet visi Krikščionys. Visi esa
me pašaukti būti apaštalais, visi turime 
darbuotis, kad sukrikščioninti pasaulį, 
kad pašalinti tas blogybes dėl kurių mi
lijonai žmonių, — darbininkų žmonių, 
vargsta ir skursta. Už tai Šv. Tėvas Po
piežius ir šaukia pasauliečius į apašta
lavimo darbą.

Darbininkai - Vadai
Didžiausią žmonijos dalį sudaro dar

bininkai. Ir žymus katalikų rašytojas, 
Kristoforas Dawsonas, už tad sako: — 
“Koks ateityje bus pasaulis, koki bus 
jo tvarka, priklauso nuo darbininkų

DARBININKAS ‘

kultūros ir pasauliečių apaštalavimo”. 
Ir Kardinolas Pacelli sako: “Būtų neiš
mintinga manyti, kad darbininkai ne
užima gyvenime labai svarbios vietos. 
Ir ant kiek darbininkai bus persiėmę 
Evangelijos mokslu, ant tiek žmonija 
ateityje bus Krikščioniška”. Ir už tai 

' Popiežius Pijus XI pasakė, kad kunigų 
didžiausia pareiga yra apaštalauti dar
bininkams. “Eikite prie darbininkų”. 
Gi darbininkai privalo veikti sykiu su 
dvasiškija. Jie tūri būti apaštalai, jie 
turi būti savo srityje vadai. Kad darbi
ninkai galėtų kitus atvesti prie Kris
taus ir Jo įkurtos Bažnyčios, reikia, 
kad jie patys žinėtų Bažnyčios mokslą, 
reikia juos išlavinti į vadus. Popiežius 
Pijus XI sako: “Kad tie žmonės, kurie 
Kristaus užsigynė, vėl prie Jo sugrįžtų, 
reikia iš pačių darbininkų išrinkti ir pa
daryti pagalbinius Bažnyčios kareivius, 
kurie gerai žinotų savųjų mintis ir no
rus ir kurie tam tikra malonia broliš
ka meile galėtų pasiekti jų širdis”. To
kių vadų mes neturime. Negalime jų 
nusamdjti nei pasiskolinti, bet turime 
juos išauklėti.

Kaip Išlavinti Vadus
Vienatinis būdas yra išlavinti iš dar

bininkų vadus yra studijų rateliai, po
piežius Pijus XI, enciklikoje Qųadrage- 
simo Anno sako: “Neleiskime, Šlovin
gieji Broliai, kad šio pasaulio vaikai sa
vo rūšyje pasirodytų už mus išmintin
gesni, kurie dievišku gerumu esame 
šviesos vaikai. Juk matome, juos su di
džiausiu gudrumu pasirenkant ir pa
rengiant sau uolius pagalbininkus, ku
rie jų klaidas tarp įvairių žmonių kla
sių viso pasaulio kraštuose diena iš die
nos plačiau skleistų. Jūs, Šlovingi Bro
liai, mokykite jaunuolius, įsteigkite 
krikščioniškas sąjungas, sudarykite 
krikščioniškų studijų ratelius”.

Studijų Rateliai
Studijų ratelių tikslas, kaip sako, 

Jungtinėms Amerikos valstybėms A- 
paštališkas delegatas, Amleto Giovanni 
Cicognani, yra prirengti pasauliečius 
žmones, kurie, po vyskupų ir kunigų 
vadovybe, platintų Bažnyčios mokslą.

DIDŽIOJI EUCHARISTINĖ 
ŠVENTĖ

nėra galima išrėdyti. Kun. Men- 
įdelis kalbėdamas į žmones už
minė, kad toks altoriaus išpuo- 

I Šimas kainuoja $500.00. Atlai- 
i dams įsigyta keturios poros auk
sinių važų, kurios kainavo virš 
$200.00. Šįmet nupirkta 12 pal-
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Tėvas Misijonierius

40 valandų garbinimo atlaidai, 
didžioji metinė parapijos Eu
charistinė šventė, prasidėjo pe
reitą sekmadienį per Sumą. Ce
lebrantu buvo kun. dr. Mendelis, 
diakonu kun. Tėvas Gabrielius, 
o subdiakonu kun. Antanas Du- 
bipskas.
Gabrielius pasakė atitinkamą 
pamokslą, kuriame 
dvi mintį, būtent, kad Kristus 
atėjęs į Betliejų nerado ten vie
tos pas to miesto gyventojus; 
Jis buvo atmestas, ir tddėl per 
visą savo žemišką gyvenimą Jis 
negrįžo Betliejum Antroji min
tis buvo ta, kad mokiniai keliau
jantieji į Emmaus nepažino sa-

jis iškėlė

vo Mokytojo, tačiau jų širdįs 
buvo užsidegusios kuomet Nepa-1 
žįstamasis jų Draugas dėstė 
jiems Šv. Raštą. Gražus primini-' 
mas visiems. Ne sekime Betlie
jaus gyventojų, neuždarykime 
savo širdies durų per šituos at
laidus, bet stengkimės susivie
nyti su Jėzumi per visas atlaidų 
dienas. Tėvas Gabrielius yra iš-' 
kalbingas, pilnas energijos pa-! 
mokslininkas. Jo balsas taip ga
lingas, kad būtų galima jį girdė
ti didžiausioj katedroj.

-—i-r—r—r—”5—1 1-1 ■ 
darbininkams nėra ramybės. 
Streikai juos vargina. Štai vie- 

rej V 
ląują 32 vri- darbo sayąįtęs, 
kas p|lięčią ir kitas dirbtuves. 
Darbininkų ųpįįos turi vengti 
nenormalumų. Jeigu viena uniją 
išeina prieš kitą, tai pastato 
darbininkus į labaį įilogą padė
lį. Bloga kada nėra darbininkų 
Sutarimo.I •

šįpK). Ką daryti jei kiltų klausimas, 1 
kurio niekas iš panų nesugebėtų tinka- 1 
mąi atsakyti? Tas visai nętųj^tų pir- ; 
miųinko nugąsdinti. Pirmininkas nėra : 
vaikščiojanti enciklopedija, bęt vąįas. 
Raštininkas neatsakytus klausimus už
rašo if paskiau pasiklausia dvasįog yą- 
do, arbą paskiria vieną ąr kitą nąrį pa: 
Žiūrėti į knygas. Kada susitiafo 
pateliai' dvasios vądąs negali yięuįse 
dąlyvąųti, bet visiems duodą p^^pmuis 
įr paraginimus.

Studiją Ratelių Vadai
zuojant yra 

epas nę:

riausia, kad dvasios vadas, nužįįįpęjęs 
keletą asmenų, juos sušauktu j pąaiš- 
kintų kaip ir ką reikią daryti, pądrągįn- 
tų juos, tada jie noriai apsiimtų rate
liui vadovauti. Kada jau studijų liteliai 
veikią įr tada reikalinga, kąd visų rate
lių vadai susirinktų ir su savo dvasios 
vadu pasikalbėtų apie reikalingus daly
kus, kurie bus svarstomi studijų rate
lių susirinkimuose.

Studijų ratelių gusipinkupąj privalo 
prasidėti paskirtu laiku ir nesitęsti il
giau valandos. Laikas nūq laiko, 
naudinga, kad po pasikalbėjimų, būtų 
pakviestas kalbėtojas, kuris galėtų pa
kalbėti apie bažnyčios nurodymus so
cialiniuose klausimuose. Katalikai ad-i 
vokatai, gydytojai, profesionalai, kole- 
gijų studentai maloniai tai padarys, tik je įvyko 40 Valandų Atlaidai, 
reikia juos užkviesti ir duoti užtektinai Svečiai kunigai pagelbėjo klebo- 
laiko prakalbą prirengti. Studiją rate-’ nui aptarnauti —— 
lių nariai turėtų pasirūpinti, kad kiek- dvasiniais reikal

Ir jis sako: “Męs niekada negalėsime 
kalbėti Bažnyčios vardu, jei pirma ne
išmoksime tų dąlykų, kuriuos Jėzus 
Krigtus ir Jo Bažnyčia skelbia”. Stu
dijų rateliai supažindins darbininkus 
su Bažnyčios mokslu socialiniuose 
klausimuose.

Studijų rateliai lengvai yra sudaro
mi. Pirmiausia reikia nutarti, kad į ra
telį neįeitų daugiau kaip šeši ar septy
ni asmenys. Toks skaičius duoda pro
gą kiekvienam asmeniui išreikšti savo 
nuomonę. Bet tokių ratelių kiekvienoje 
parapijoje galima turėti daug. Kiekvie
nam rateliui yra paskirtas vadas. Bet 
ratelio vadas nėra mokytojas nei kiti 
nariai mokiniai. Vadas yra ratelio pir
mininkas; jis taip pat mokosi, kaip ir 
kiti. Ratelio vadas atidaro susirinki
mus. Susirinkimai turėtų būti laikomi 
kas savaitę, arba du sykiu į mėnesį. Pa
rapijos kunigas yra studijų ratelių pa
tarėjas:

Studijų Ratelių Tvarka
Studijų ratelių susirinkimai prade

dami malda. Raštininkas iššaukia narių 
vardus. Pirmininkas paprašo, kad vie
nas iš narių paskaitytų nurodytą sky
rių iš Popiežiaus enciklikų. Kitaip ne
visi teskaitytų Popiežių raštus. ‘ Bet 
per studijų ratelius visi su jais apsipa
žins. Skaitymas neturėtų tęstis ilgiau 
penkių minučių. Kiekvienas ratelio na
rys privalėtų turėti enciklikas Rerum 
Novarum, Quadragesimo Anno ir Divi- 
ni Redemptoris. Paskutinioji yra išleis
ta Katalikų Federacijos knygutės for
moje ir ją lengvai galima gauti. Ratų 
dviejų mes atskirose brošiūrose netu
rime, bet jei susidarytų darbininkų stu
dijų rateliai, tai kas savaitę per “Dar
bininką” būtų galima leisti po vieną 
skyrių ir pridėti klausimus apie ku
riuos studijų ratelių nariai galėtų susi
rinkimuose kalbėti.

Pabaigus skaitymą, pirmininkas už
duoda klausimus ir tada visi apie tai 
kalba. Nereikia duoti vienam ar dviem 
asmenims visą laiką kalbėti, bet ragin- džia, o tuo tarpu komunistai, pavogę 
ti, kad kiekvienas ratelio narys pa
reikštų savo mintis. Ratelio vadas ne
turi leisti nariams nukrypti nuo klau-

Studijų ratelius orgapizuoj 
sunku kartais gauti vadų- Ne vii 
nori būti ratelio pirmininku. Taigi ge-v

‘Klepentas Ęononis stąiga mi-: 
rė susirgęs širdįes įįga. Paliko 

? saikelių, dalia,
kad jis buvo nutolęs nuo Katąli- 
• f W * <t!i t i

kų Bažnyčios.

Pereitą savaitę įvyko š.v. Var
do draugijos vąkąrėlis, kuris 
buvo sėkmingas, šv. Vardo 
draugija rūpinasi jaunimu: turi 
įvairius sporto ratelius. Jaunį- 
pao tarpe daug darbuojasi Anta
nas Litvaitis! S. Vasiliauskas, 
J. Alkevičiųs. šv. Vardo draugi
joje priklauso daugiausia jauni
mas. Dabar ir senesnieji susirū
pino ir klausia: Kodėl jie negali 
turėti tokios draugijos? Atsa
kymas : kiekvienoje parapijoje 
gali būti tik viena Šv. Vardo 
draugija. Taigi prie šios draugi
jos gali visi rašytis. Visi In
drai’gali veikti.

v • Pereitą savaitę šioje parapijo-

v»

Detroito Žinios
Šv. Petro Parapija

- . r I
mų ir 25 tuzinai brangiausių gė-1 
lių. O žvakių per visą laiką žy-, 
bėjo virš 50. Už tokį gražų alto
riaus ištaisymą visas nuopelnas 
priklauso mūsų Sesutėms Kazi- 
mierietėms. Ne vienas aplankęs 
bažnyčią sakė matęs prieangį 
dangaus. Toms pačioms Sesu-įa_. 
tems priklauso garbė už tas gra- r ~ 
žias procesijas kaip sekmadienio xri;. 
rytą, taip antradienio vakarą. 
Viskas buvo puikiausiame sko
nyje.

DIDYSIS ALTORIUS

Šįmet išstatymo altorius buvo 
išpuoštas taip, kad atsilankusie- 
ji svetimtaučiai beveik vienbal
siai tvirtino, kad jau gražiau

Visokios rūšies ANGLIS ir COKE
Taįpgi P£r nius gai’te pj^kti Stpkers

~ :’?:i ~,b
Mes reprezentuojame

i— automatiš
ką angliams Rųrenti mašiną, OIL BURNERS.

STĘTSON FUEL CORP.
Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus, ir 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje.

"DARBININKAS"
366 W. Braabray, Tel. SOU 2680, So. Boston, Mas.

vienas susirinkimas būtų pagarbintas 
vietiniuose laikraščiupse. Tąs paska
tins narius lankytis į susirinkimus ir 
taip pat bus proga išgarsinti katalikų 
veikimą.

Bažnyčiai Reikią Apaštalą
Studijų rateliai yra būtinai reika

lingi. Be jų darbininkai niekada neturės 
vadų, be vadų Krikščionybė neužka
riaus pagonijos. Bažnyčia turi kons- 
truktyvę socialinę programą, apie ją 
ne tik reikia kalbėti, bet ją reikią įgy
vendinti. Tačiau daug katalįkų sn.ap- 

dalį Katalikų Bažnyčios programos, 
vylioja ir traukia darbininkus į say.o 
partijas. T-!

i

riuose jis yra gyvenęs, būtent, 
5224 Williams St. Nuėjo pas ten 
gyvenančius žmones ir pasipra 
šęs, kad leistų apžiūrėti namus. I

gerą
Jią

i parapijiečius 
reikalais.

Iš Saginaw buvo atvykęs kun.: 
S. Kučas. Apie Saginaw mažai 
rašoma laikraščiuose. Ten yra a- 
pie -70 lietuvių šeimynų. Daug 
svetimtaučių yra toje parapijo
je. Yrą lįętuyįų, kurie daug pa
sidarbavę parapijoj0- Ypač daug 
darbuojasi p. Alena Dųdęviči’'- 
tė. J<a.ip steigėsi parapija, tai 
jo? tėvelis davė tūkstantį dole
riu. p. Alena visada nuoširdžiai 
darbuojasi parapijai. Mezginius, 
kuriuos mezgė per 6 mėnesius 
dėl altorių, padovanojo parapi
jai.

Manjevičių ir Dudėnų šeimos 
taipgi daug darbuojasi parapi
joj. šįmet tos parapijos lietuviai- 
rgpinasi apmokėti visą parapi
joj skolą. Jie tą lengvai padarys, 
vadovaujant kleb. kun. Kučui.. 
Nors maža parapija ir maišyta,, 
bet vadovaujant geram klebo
nui kun. Kučui ir remiant nuo
širdiems lietuviams, parapija 
issįlaikys. Valio, Saginaw.

Šios parapijos 40 Valandų At
laidai kuogrąžiausiaį pavyko.' 
Klebonas dėkoja visiems lietu-' 
viams kunigams už talką, ypač 
kun. Kučui, kun. Visnoraičiui ir' 
kun. čižauskui. Atlaiduose da
lyvavo daug žmonių ir naudojo
si Dievo malonėmis.

čiam. Pats buvęs kataliku, sar- 
matijasi, kąd jo mergutė bus 
apkrikštyta. Ar galima k> 
iš tokio žmogaus sulaukti, 
neturi drąsos pasirodyti su savo
klaidomis ir grįžti į kataliku 
Bažnyčią. Jis nori slapta ap
krikštyti savo dukterį. Toji iner- 

Įėjęs į namus ir bežiūrinėdamas, gaitė bus apkrikštyta, bet toks 
,______________ _____ __________ tėvas teneiaukia Dievo malonės. I

[11. ° ’’ , v ' ' „ ' : 
kaip žinodami parsikvietė savo Tokie žmonės pasirodo, kad jie į 
tėvelį ir palaidojo. Amžina atil- nesupranta tikėjimo. Jie nieki-: 

• sis jo vėlei. na ir atmeta brangiausią dovą-
  ną. Nebereikalo Jėzus kalba E- 

Moterų Sąjungos kuopa suren-1 vangelijoje: “Nes daug pašauk- 
_=i: ---- — j----- x—. tų, bet maža išrinktu”. Lai Ge-i

rasis Dievas apšviečia suklydų-j 
šių žmonių protus, kad jie grįž-> 
tų į tikrąjį kelią.

Ruduo kuopuikįaųsiąs. Bet

Pereitą ketvirtadienį iš šv. 
i Petro par. bažnyčios palaidotas
a. a. Tarnas Mascot (Maskaitis) ,'■. ... .' .. T. , . . . staiga sukrito ir mirė. Vaikai172 m. amžiaus. Jis kiek metų . . .. , . ...
gyveno Montreal, Canada. Jo 
vaikai jį parsikvietė pas save ir 
kartu gyveno. A. a. Maskaitis 

j atvykęs pas savo vaikus, pano
rėjo apžiūrėti tuos namus, ku- i

vui už malones gautas per pe
reitus 10 metą.

KALĖDOJIMAS
Šią savaitę kunigai lankys pa

rapijiečius Morrel ir Washing-Į MOZRUM - KURELAIČIŪTĖ
Pereitą sekmadienį dar viena Park, Relay, Westport, Ro- 

;pora jaunuolių Boleslovas.Moz-1. 
rum ir Eleonora Kurelaičiūtė 
katalikiškai ir išmintingai priė
mė Moterystės Sakramentą, bū
tent, su šv. Mišių auka. Kun. 
Dubinskas priėmė jaunųjų pasi
žadėjimus ir atnašavo šv. Mi
šias. Linkime ponam Mazrum 
ilgiausių metų ir daug Dievo 

į malonių!

ŠŠ. VARDO VYRŲ DR-jA
ŠŠ. Vardo dr-jos susirinkime, 

ketvirtadienį, spalių 13 d., tarp 
kitų nutarimų pasirįžo minėti 
savo 10 metų gyvavimo sukak
tuves. Buvo įnešta ir priimta, 
kad paaukotų iš dr-jos iždo 
$25.00 gėlėms papuošti altorįų 
per 40 vai. atlaidus. Taipgi su
daryta komisijos jubiliejiniui 
Oisterių Rosini ir minėjimui 
Kristaus Karaliaus iškilmės. Iš
rinkta vyrai nešti baldakimą 
per abi procesijas. Tos draugi
jos valdyba gražiai tvarkė žmo
nes kaip sekmadienį, taip antra
dienį. Pageidaujama, kad visi 
tos dr-jos nariai lapkričio 13 d. 
bendrai priimtų Šv. Komuniją 
kad tokiu būdu padėkojus Die-

<

semont ir Carrol Park. Jei oras 
bus toks malonus ir švelnus 
kaip, kad pereitą savaitę, tai 
kunigams nebus sunku savo dar
bą užbaigti iki adventų.

GERARDAS KAPRIŠICNAS
Mūsų vargoninkas Gerardas 

Kaprišiūnas yra pakviestas su 
savo choru dalyvauti 100 metų 
Šv. Juozapo parapijos sukaktu
vių mišiose, kurios įvyks lapkri
čio 6 d. Per atlaidus mišparai ir 
kitos bažnytinės giesmės buvo 
meniškai pridengtos. Gerardas 
ne tinginys. Vaikučių giedojimu 
per Sumą pirmadienį ir antra
dienį reikia gėrėtis. B.K.

Juozas Kariukas
. Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 WashingtoR 8lvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plazą:8595
Limosuvai ri# ■

gė vakarėlį. Dalyvavo daug žmo
nių. Sąjungietės labai maloniai 
visus svečius priėmė ir pavaiši
no. Vakarėlis pavyko. Visi link
smai praleido laiką. Sąjungos 
kuopa šioje parapijoje tebėra 
kūdikystėje, bet jau yra pada
rius žymius žingsnius. Valio, 
Sąjungietėms!

Kleb. kun. Masevičius šią sa
vaitę dalyvavo Clevelando lietu
vių Šv. Jurgio par. atlaiduose. 
Nors darbas sunkus, bet jam 
buvo malonu dalyvauti ir pągel-

ii

Girtuokliavimas, kiniš
koji meile, pavydas ir vek 
ųižs — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą prąžujo.

Darbininko" Baliaus Rėmėjai.
I

Beliko vjeųą savaitė iki “Darbininko” metinio ba
liaus, kups įvyks šio mėnesio 29 £,* Liks Bąįlropįį, 
Cambridge. Rėmėjų skaičius auga. Kolonijose atsiran
da naujų rėmėjų, kurie ne.vipn paremia šį balių savo 
doleriais, bet žAda atvykti į balių, nežiūrint kaip toji 
gyventų. Iš tikrųjų, “Darbininko” baliaus rengimo ko
misijai labai malonu dirbti, kada randasi gerų pritarė
jų ir rėmėjų. - • , •

Šią savaitę įąirąšė rėmėjais šię:
K. Jakulis, Brid^epprt, Conn.
N. Nevedpnskas, Atb.oJ, JĮ --- 
Emilija Tpmašauskienė, 4
L. Ą. Pri.ce, Brockton,

bėti tos parapijos klebonui, nes 
ten yrą daug gerų, lietuvių ka
talikų. Atlaidai buvo iškilmingi. 
Dalyvavo daug ktmigų. Didysis 
ir vaikų chorai giedojo, didelis 
būrys jaunikaičių patarnavo 
prie altoriaus. Priklauso garbė 
klebonui ir jo pagęlbininkams 
už tokią pavyzdingą tvarką.

Šią savaitę pas kleboną buvo 
atėję žmonės įr prašė, kad jis 
apkrikštytų suaugusią mergai- _
tę iš toĮijnesnio prieš*0- faebo- L. A. Pricę, Brockfpo, Mass. -............ .....................
nui pasakė, kad tos mergaitės M. J. jo^ą, La.yrepęę, Mass.....................................
tėvas nenori, kad ji būtų apkrik-;Qna Paulukoni^ųė, WQrcester, Mass.....................
štyta tame mieste, kur jis gyve- Elena Roklinienė, Ne.wton Upper Falls,...............
na, nes bijosi, kad jo pažįstami X Karsokas, LoweU, Mass. ............. .......................
iš jo nesijuoktų. štai kaip žemai s. Ulcickas, T. Mitchell ir K. Nadzęi^, Nashua, 
yra nupuolusių mūsų žmonių. ■ jj. H. ...‘....L?.........    $9.00
Sarmatijasi, kad jų vaikas bus 
apkrikštytas. Klebonas tos mer-| Baliaus Rengimo Komisija nuoširdžiai dėkuoja 
gaitės nekrijkštyjo Lai ta sar-, visiems renjėjanįą, įcunę teikėsi šį mūsų parengimą 
mata tėvui sugrįsta jam pa- pareiti. L'

oi, Mass

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00
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KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LOWELL, MASS.
PAGERBS KLEBONĄ

Pranukas Dzedulionių ir Vytas 
Paulauskų.

Draugijų ir organizacijų ir 
draugų dovanas gerb. klebonui 

Šv. Juozapo lietuvių parapijos įteikė grupė vaikučių, kuriems
parapijiečiai savo klebono kun. vadovavo ir pasakė eiles jaunu- 
Pranciškaus Strakausko vardo tė Eleonora, pp. Saladkų duktė, 
dienos proga, suruošė jį pagerb- (Prie dovanų prisidėjo šios drau- 
ti šaunų bankietą, parapijos gijos ir organizacijos: Apašta- 
svetainėje, sekmadienį, spalių 16 lavimo, Tretininkų, Chorai (di- 
d. š. m. Bankiete dalyvavo labai dysis ir jaunesnysis), Sodalici- 
daug parapijiečių ir iš kitų kolo-1 ja ir kitos.
nijų dvasiškių, profesi jonalų ir į Bankietą apvainikavo garbės 
artimesniųjų kun. Strakausko svečias kleb. kun. Pranciškus 
pažįstamų. į Strakauskas, gražia ir turinin-

Parapijos svetainė buvo labai ga kalba. Jis visiems dėkojo už 
puikiai išpuošta įvairiomis de- bankieto surengimą, visiems da- 
koracijomis ir gėlėmis. Sve- lyviams, visiems svečiams ir vie- 
čiams suėjus į svetainę ir garbės tiniams kalbėtojams 
svečiui kun. Strakauskui pasi
rodžius, grojo orkestras. Vi
siems susėdus, bankieto progra
mą pradėjo malda kun. P. Juš
kaitis, Cambridge lietuvių par. 
klebonas.

i

p. Vladas Paulauskas pasakė 
jžanginę kalbą. Po to, jis pa
kvietė toastmasteriu būti kun. 
K. Urbonavičių, kuris labai su
maniai vedė programą. Sveiki
nimų ir linkėjimų kun. P. Stra
kauskui kalbas pasakė šie sve
čiai: kun. P. Juškaitis, kun. J. 
Petrauskas, kun. J. Pauliukonis, 
MIC., kun. A. Baltrušiūnas, po
nia Estela Sykes (adv. B. Sykes 
žmona), adv. B. Sykes, adv. J. 
Cūnys, p. J. Tėtulis, Dr. P. Ja
kimavičius.

už sveiki
nimus ir linkėjimus ir visiems 
(visoms) programos dalyviams. 

Prie garbės stalo sėdėjo šie: 
kun. J. Petrauskas, kun. J. Pau
liukonis, MIC., p. Agota Stra- 
kauskienė (kun. Strakausko 
mamytė), pp. Juozas Strakaus- 
kas (kun. Strakausko brolis) su 
žmona, kun. A. Baltrušiūnas, 
kun. Kazimieras Urbonavičius,' 
kun. Pranciškus Strakauskas, 
adv. Benjaminas Sykes su žmo
na, adv. Juozas Cūnys su žmona, 
ponia D. Zaleskienė, p. J. Tėtu
lis, Dr. Povilas Jakimavičius, p. 
Vladas Paulauskas, adv. K. Ka
linauskas ir kiti.

Bankietas praėjo entuziastin
gai. Rap.

Kalbų pertraukose sudainavo 
didysis ir jaunesnysis chorai, 
vadovaujant varg. poniai Stasei 
O’Neil. Taipgi sudainavo duetą 
p-lės Juozapina Narinkevičiūtė 
ir Ona Zapnickaitė. Marijos 
Vaikelių draugijėlės artistai su
vaidino trumpą veikaliuką, ku
rio svarbiausias roles vaidino

HORWOOD, MASS.
VILNIAUS UŽGROBIMO 

MINĖJIMAS

SykesSSykes
Į P. A. SYKES ir B. G. SYKES !
! LIETUVIAI ADVOKATAI

1 Ofisas: Sanbom Block
i Washington St., Norvvood, Mass. ' 
! Tel. Norvvood 0330
i Gyvenimo Vieta:
1 32 WALNUT AVĖ.
Į Tel. Norvvood 1020 i

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
WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

WilliamJ. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Spalių 16 d., 7:30 vai. vakare 
Šv. Jurgio par. svetainėje įvyko 
Vilniaus užgrobimo 18 metų su
kakties minėjimas. Minėjimą su
rengė Federacijos skyrius. Pro
gramos vedėju buvo p. V. Kudir
ka, skyriaus vice-pirmininkas.

Programa pradėta Lietuvos 
himnu, kurį sudainavo parapijos 
choras, varg. A. Šlapeliui vado
vaujant.

Turiningas kalbas pasakė vie
tinis kleb. kun. S. Kneižis, kun. 
J. Švagždys, Monteilo lietuvių 
par. klebonas ir LDS Centro 
pirmininkas, kun. J. Vaitekūnas, 
Providence lietuvių par. klebo
nas ir L. Vyčių Dvasios Vadas, 
ir A. F. Kneižys, “Darbininko” 
redaktorius.

Kun. J. Švagždys istoriniais 
faktais įrodė Vilniaus reikšmę 
mūsų tautai. Jis labai aiškiai iš
vedė, kad mes Vilniaus ginklu 
neatgausime, bet yra galybė, ku
ri ir ginklus triuškina, tai dva
sinė galybė. Stiprėkime religinė
je ir tautinėje dvasioje, o susti
prėję ir Vilnių atgausime.

Kun. J. Vaitekūnas plačiai aiš
kino mūsų juridinę teisę prie 
Vilniaus, Lietuvos krikštą, mū
sų tautos pasiryžimą Vilnių at
vaduoti.

Šis minėjimas visapusiškai pa
vyko.

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
WORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Edw.V.Wanbow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

Sekmadienį, spalių 16 d., tuoj 
po sumos įvyko LDS 3 kuopos 
susirinkimas. Pirmininkė p. Ba- 
lutienė susirinkimą pradėjo mal
da. Komisijos išdavė raportus, 
p. V. Kudirka labai gražiai išda
vė raportą iš Federacijos sky
riaus veikimo. Pranešė, kad Fe
deracija nutarė rengti vakarą 
visų draugijų ir kuopų vardu 
“Darbininko” Intertype Fondo 
naudai. Visi nariai pritarė ir iš
rinko komisiją. Išrinko atstovus 
į apskričio suvažiavimą. Paau
kojo $5.00 “Darbininko” Inter
type fondui. LDS Propagandos 
Komisijos atsišaukimą priėmė 
ir nutarė dalyvauti Šv. Mišiose 
Kristaus Karaliaus šventėje ben
drai su kitomis draugijomis.

Tuo pačiu laiku įvyko ir Šv. 
Cecilijos choro susirinkimas.

ŠOKIAI
L. Vyčių 27 kp. šokiai įvyksta 

šį vakarą, spalių 21 d., Runen- 
berg svetainėje, Wilson St Ko
misija kviečia visus dalyvaiti.

Ant Commonvvealth Avenue, Aubumdale. 
Vienas iš 1350 Edison stulpų sulaužytas 

Ir išverstas uragano.

Typiška Naujos Anglijos nuotrauka. Bet 
tie darbininkai (linemen) neranda typiš- 
kumo susiraizgym# stulpų, medžių, vielų

Tiesėjai Iš Nevv Jersey atsteigia elektrą 
Framlngham miestui. Viena iš 265 parti

jų mobilizuotų greitajai pagalbai.

Kuomet ši partija užbaigė savo darbą. 
100 priemiesčių namų vėl gėrėjosi šiltu 

spindėjimu elektros.

W ★

Invertinimo Pareiškimas
Pirmykščia tvarka sugrąžinta, musų paskirs

tomoji systema užbaigta, normališka visais pa
tarnavimais, apimant net gatvių apšvietimą, 
Bostono Edisono Kompanija šia proga nori išrei
kšti publikai paskutinį savo įvertinimo žodį, kurį 
ko-operavo taip gražiai šioje nelaimėje prąžutin- 
gui uraganui įvykus Rugsėjo 21 d., 1938 m.

Mes dėkingi musų darbininkams, kurie sunkiai 
ir sąžiningai dirbo pagreitint. patarnavimo at- 
steigimą. Sykiu dėkuojame valstybės ir valdžios 
valdininkams, kurie davė mums pagelboš, ir vie
šos įmonės kompanijoms tolimesniuose miestu
kuose, kurios pateikė musų naudojimui jų paran- 
kumus ir palengvinimus. Dėkuojam elektros ir 
kitokiems kontraktoriams Didžiojo Bostono, ku
rie dirbo su musų žmonėmis ir dėkuojame pra
monininkams ir smulkiems kontraktoriams, ku
rie surinko daugybę medegos į trumpiausį laiką. 
Bet ir su visų tų pagalbą mes nebūtumėm turėję 

- tos pasekmės jeigu nebūtų musų 437,000 kostu- 
meriai, kurių didžiuma išbuvo be elektros vieni 
trumpą, kiti gana ilgą laiką, bet buvo prielankus, 
pakantrus, pasitenkinę ir sumaningi.

Kaipo įrodymą to milžiniško darbo, kurį mes 
turėjome padirbti, šiuomi pateikiam kelias statis
tikas. Rugsėjo 20 dieną, prieš uraganą, Bostono 
Edisono Kompanija teikė patarnavimą 437,000 
kostumerių. Tarp 8 vai. vakare ir vidurnakty 
uragano metu 292,000 kostumerių neteko elekt
ros. Musų tuojautinis nusistatymas buvo duot 
pirmą pagelbą ligoninėms, įstaigoms, ir Įvairioms 
agencijoms pritarnaujančioms publikos sveika
tingumui ir apsaugai, tada imtis žingsnių prie 
atsteigimo šviesos tiems, kuriems į trumpiausį 
laiką dauguma gaus šviesos. Sekamas surašąs pa
rodo greitumą musų darbo:

Data 
(8 vakare) 
Rugsėjo 21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Spaliu 1
2
3
4
5
6

Skaitlius Kos
tumerių be- šviesos 

292,000 
172,800 
126,000 
93,800 
73,200 
55,700 
39,500 
26,300 
16,100 
8,790

Nuošimtis Kostu
merių be šviesos 

66.70 
39.48 
28.80 
21.45
16.73
12.73 
9.03 
6.01 
3.68 
2.01

4,390
2,691
1,318

660
387
150*

1.01
0.61
0.30
0.15
0.09 
0 00*

* Paprastas skaitlius kostumerių, kuriems elektra per
traukta per normalj vakaro laiką, sugadinti fuzai arba ki
tos menkos periškados, būna 150.

Tik vienintelis kitas didesnis pertraukimas 
Edisono elektros patarnavimo sekė darganota 
vietra 1921 m., kuri siekė tik 25 nuošimtį šio ura
gano žiaurumo. 1921 m. atsteigimas pirmykščios 
tvarkos buvo užbaigtas tik po daugiau negu mė
nesio. šį kartą darbą keturius kartus sunkesnį 
buvo padaryta į pusę laiko.

Kitas paveikslas to milžiniško darbo, pažiūrėkit 
į statistiką medegos ir vyrų naudojimą greitajai 
pagalbai:

VYRŲ. Normališkai Bostono Edisono Kompanija 
samdo 253 vyrus sutvarkymui lydžių. Savaitė po 
uragano, gavę progos sustiprinti jėgas iš už 
Naujosios Anglijos sryčių, musų lauke dirban
čios spėkos pasiekė skaičiaus 1185 Ed;son darbi
ninkų ir 698 iš svetur. Priskaitant klerkus, par
davėjus, inžinierius ir kitus, skaičiuj apie 2,000, 
sustiprino jų darbą pateikiant medžiagą.

SKAIČIUS. Normališkai Bostono Edisono Kom
panija samdo 50 skirtingu dalių darbo, šios grei
tosios pagalbos metu turėjome samdyt 109 skir
tingų dalių darbui. 13 ekspertinių medžio dar
bams, 54 apžiūrėjimams ir paprastam darbui 
nuvalymui medžių ir 89 partijas darbininkų, ku
rias pateikė elektrikiniai kontraktoriai, viso 265 
skirtingas partijas. Divizijos aukštumoj lini
joms normaliai vartojama 30 karų ir 74 trokų. 
Paskubinimui greitosios pagalbos darbo buvo 
334 karai ir 396 trokai vartojama.

MEDEGOS. Darbe atsteigimui pirmykščios tvar
kos mes vartojom 713 mylias vario vielos, kuri 
butų galima sutalpinti į 22 freitkarius. Mes tu
rėjome atstatyti 1350 stulpų, kuriuos sudėjus 
galas su galu siektų 9% mylios ilgį. Ant tų stul
pų mes suvartojom 3,597 skersrankių ir 198,000 
mechaniškų .išskirstytojų ir jungtuvų. Mes į- 
rengėm 194 stulpus transformerius. Mes varto
jom 38,000 stulpų ir namų insulatorius, 120,000 
yardų atjungiančio trynimąsi tapo, kuris svėrė 
3 3/4 tonų, 31,250 skirtingus šmotus geležinių 
ramsčių išskirstymui vėloms, 11 tonų manila 
virvės, 360 kirvių, 350 piuklų, 1.044 mažų pjūk
lelių, 520 peilių. 166 kopėčias, 340 kastuvų, 590 
porų replių, ir 3,918 porų pirštinių.

Kaina medegos dar ne apskaičiuota. Musų ap- 
rokavimu, Bostono Edisono Kompanijai uraganas 
kainuos $1,000,000, priskaitant pragaišintus 
Įplaukimus. Mes tikime, kad ateity tas bus atly
ginta su daug didesniu musų įvertinimu ir kad 
kostumeriai supras brangumą musų patarnavi
mo. Užvadavimai vartojami šviesai per neapšvie
stas naktis ir vartojami dirbtini Įrankiai dienos 
metu be elektrikinės jėgos, tikrai Įrodė musų kos- 
tumeriams kad elektra yra pigiausia reikmenis 
namuose 20-tam šimtmety.

BOSTON EDISON COMPANY
★

Boston, Spalių 21, 1938 Frank D, Comerford, Prezidentas ★
Ivu iš New Yorko grįžta į Lietu- 
’ TuMzvin T TI nlm <■, rYvirytn ■»

SUGRĮŽO |vu iš New Yorko grįžta į Lietu-,
p. Feliksas Dirsa (Dixon), į-'vą. p. Jurgis Ulcickas grįžta į! 

žymus sportininkas, sugrįžo 
Chicagos.

SVEIKSTA

p. Jasionienė, kuriai 
dienomis padaryta operacija — 
Elžbietos ligoninėje, laipsniškai 
sveiksta, p. Jasionių šeimai, 
gyv. Sturtevant Avė., reiškiame 
užuojautą ir linkime, kad namų 
galva, p. Jasionienė kuogrei- 
čiausiai išsveiktų.

OMAHA, NEBRASKA
KALBĖTOJAS SPALIŲ 9 

Šiais metais ir mes minėjome
iš Lietuvą susijaudinęs, nes čia pa

lieka savo vaikus ir gimines, p.
Jurgis Ulcickas gyveno šioje ša-1 spalių 9 dieną skaitlingiau. Pas 
lyje prieš 24 metus. f mus lankėsi žurnalistas ir kalbė-.

Taigi jį išlydėdami vaikai ne tojas p. Vincas Uždavinys. Jisšiomis .. , . , . , , - -
’ia Šv apdovanojo dovanomis, bet ilgai ir nuoširdžiai mums kalbė- 

ir visą kelionę apmokėjo. Taipgi jo. Mat, čia yra, tarsi, jo gimti- 
,apdovanojo pinigais ir drabu- nė. Ponas V. Uždavinys yra gy- 
žiais šie: St. Stadol iš Lowell; venęs Omahoje jaunystės dieno- 
J. Kiela, Bakanauskas ir Kriu- mis.
koniai iš Worcester; Venčai, J.! iš čia p. V. Uždavinys iškelia- 
Zapėnas, Gaidžiai, D. Volinskas, vo į Amerikos vakarus žurnaliz-

DARBININKAS ŽMOGUS...
RENDŲ MOKĖTOJAS IŠ 

LENKTYNIŲ GAUNA SE
NATVĖS PENSIJĄ

T^^i'ZSkstl ir d Navickų Valentukevičiai, L. Zapėnas, S. I mo tikslais. Linkime pasisekimo 
Čeikauskas, Glavickai, Volivo- kelionėje.

sūnus Jonas, kuris kiek laiko at
gal buvo pavojingai sužeistas 
automobilio nelaimėje. Lai Die-

nienė, Dr. K. Umpa, M. Kupčiū-' 
nienė iš Nashua. Išvykdamas į

Darbininkas žmogus, ren- sios lenktynės, aš žiūrėjau 
dų mokėtojas ir kiti visi skeptiškai, bet, kada pats 
piliečiai į keletą savaičių... nuėjau į WONDERLAND 
lapkr. 8 d. savo balsais nu- PARK, Revere pažiūrėti 
le* s įstatymą, kuris buvo lenktynių, buvau nustebin- 
įvestas 1935 m. liečiantis tas nevien gražiu sportu, 
lenktynes. bet gražia tvarka ir vaisti-

Iš lenktynij valstija gau- jai didelėmis pajamomis, 
na $8,000,000 gryno pelno. “Dabar po 3 metų šunų 
Tas reiškia, šios įeigos su- lenktynėse ką mes randa- 
mažina taksus, nes tai me? Randame tikrą, karš- 
gauti ekstra pinigai.

Nuo 1937 m. iš lenktynių sportui visoje Mass. vals- 
pajamos yra skiriamos se- tijoje. t Žmonės pritaria 
natvės pensijoms. Jei iš šiam sportui dviem atžvil- 
lenktynių valstija šių pini-giais: viena, kad tai gražus 
gų negautų, tai negalima sportas, o antra, kad pel-

V •

LIETUVIS NUGALĖJO 
PLĖŠIKĄ

Feliksas Petručionis, kuris tu- 
_____________ ______Taipgi r* užeigą Omahos mieste, buvo 

dėkoja “Darbininko” Laivakor-, užpultas plėšiko spalių 9 dieną, 
čių agentūros vedėjui, p. A. Pel- j Jam pasisekė plėšiką nugalėti 

džiui už aprūpinimą kelionės dp- ‘
kumentais ir kitą patarnavimą.

Rap.

auLuiuuuuiu I Lietuvą p. Jurgis Ulcickas nuo-
vul.s ir jam gr^ma sve.kata.1 ai dėl!<)ja
Jo tėveliams remtame užuojau- y<> vaikanl8 dovanaa. Taj
tą.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Pereitą savaitę Moterų Sąjun

gos kuopos susirinkimas įvyko 
pp. Dalelių namuose, Lenox A- 
ve. Sąjungietė p. Dalelienė visas 
pavaišino skaniais užkandžiais.

Pirmadienį, spalių 17 d. Mote
rų Sąjungos kuopos narės susi
rinko pp. Adomaičių namuose, 
Tremont St., ir turėjo siuvimo- 
mezgimo pamokas.

LDS Kuopų Atstovų 
Dėmesiui!

NC.

NASHUA, N. H.
LANKĖSI SVEČIAS IŠ 

LIETUVOS
Šių metų vasarą svečiavosi pas 

savo vaikus iš Lietuvos atvykęs 
p. Jurgis Ulcickas. Jis praleido 
6 menesius pas savo vaikus, gy
venančius šioje kolonijoje, Kon
stanciją, Alfonsą ir Simaną. Be 
to ,jis turėjo progą aplankyti 
savo gimines ir pažįstamus.

Spalių 19 d., Queen Mary lai-

tą žmonių pritarimą šiam

Žmonės pritaria

ir paduoti policijai. Slapti poli
cininkai pagyrė pono Petrucio- fįiį v anvra, nava pvi-
nio greitą ir šaltą plėšiko nuga- būtų tikėtis pensijų, arbaningas valstijai, kurio pel- 
lėjimą be didesnio sužeidimo. -;i:-x:„: u.-*,. j: «.„i;

LIETUVIŲ DIENA
Šiais metais Omahos lietuviai

piliečiai būtų užkrauti di- nu visi piliečiai gali pasi- 
desniais taksais.

Reikia pastebėti tą faktą,
. kad lenktynių vieta duoda

naudoti.
“Mes randame valstijos 

raportuose, kad iš lenkty-
ypatingu budu apvaikščios Lie- ^aUg gero fcaįp valstijai, nių valstija gauna $8,000, 
tuvių Dieną spalių 6d. Labai jr jmOgUį darbinin- 000, kurie eina Senatvės
daug žmonių yra užkviesta iš kuį aįgjus Lapkri- Pensijų Fondan. Tai yra
Omahos. P-nas Petras Daužvar- ~io g d kada ateisite į baj_ didelė darbininkijai para-

LDS Naujosios Anglijos 
Apskričio kuopų atsto
vams šiuomi pranešame, 
kad Apskričio suvažiavi
mas, kuris turi įvykti spa
lių 23 d. Haverhill, Mass.,' 
įvyks ne 80 River St., kaip 
pirmiau buvo skelbta, bet 
Ūkesų Gedimino kliubo sa
lėje, 324 River St., Haver- ro knygučių pardavė p. Kazimie- . _
hill, Mass. Iras Kusleika ir p. Pranciškus Joseph Borgatti, buvęs Le-.kaipo sportas ir jų įeigos

Perkelta iš priežasties, Zikas. Jie už tai gaus “Darbi- fHaUtrirn« narvo dflh«rti-! kaino RpnatvRi narams. Aš

. Tr , ., _ . čio 8 d. kada ateisite į bal-
ta. Uetuvos Konsulas is Ou-,savim0 „etą, į. ant ba)at0 

dagos yi-a užkviestas buu garbes kur bus klausimas “dog 
svečiu ir prabilti i lietuvius to-1 
limuose vakaruose.

LAIMINGIEJI
Šiais metais daugiausia baza-

ma.
I “Aš esu tikras, kad kiek- 

racing”, balsuokite “YES’’į vienas plačiau galvojantis 
— TAIP.

Štai ką sako vienas iš svarbą, kurios teikia dar- 
tūkstančių pasižymėjusių bininkui žmogui daug 
iš Suffolk County piliečių, džiaugsmo ir malonumo v x Į i • _ _ _ _ _ j   į  •_ • _ • .
gislatūros narys, dabartį-, kaipo senatvei parama. Aš

pilietis supranta lenktynių

hill, Mass.
Perkelta iš priežasties, zikas. „---------------------------------------------- , —--------------------.-------------------

kad potvynis užliejo salę, ninką” per visus metus dykai, nis garsinimų agentūros norėčiau, kad atėjus Lap- 
todėl perkeltą į vietą, kuri Gera proga ir kitiems pasidar-i vedėjas apie šunų lenkty- kričio - Nov. 8 dieną visi 

buoti parapijos reikalams, kad nes sako* piliečiai balsuotų . UŽ lenk-potvynio liko nepaliesta. buoti parapijos reikalams, kad nes sako: i. .
J. Kumpa, paskui ateitų laikraštis dykai i “Kada prasidėjo Massa-.tynių palikimą šioje vals-• LDS N. A. Apskr. fcn. namus. vietiJ. chusetts valstijoje pirmo-' tijoje. Skelb:



Penktadienis, Spalių 21 d., 1938 DXfiSiNirtKA9

Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN.

VILNIAUS UŽGROBIMO 
MINĖJIMAS

Spalių 12 d., WS ir Federaci
jos 22 skyrius surengė Vilniaus _________
Užgrobimo minėjimą, Šv. Juo-; lds 5 kp. susirinkimas įvyks 
zapo par. svetainėje. Įžanginę sekmadienį, spalių 23 d. Visi na- 
kalbą pasakė kleb. kun. J. Va- riai ateikite, nes turima svarbių 
lantiejus. Programos vedėju bu- rūkalų Be to, gera proga užsi- 
vo komp. A. Aleksis, WS ir Fe- mokėti mokesnius, 
deracijos 22 skyriaus pirminin
kas. Turiningas kalbas pasakė 
šie kalbėtojai: inž. A. Mažeika 
iš Brooklyn, N. Y., kun. J. Am
botas ir p. Jonas Mončiūnas iš
Hartford, Conn. (jie visi trys, d., parapijos mokyklos salėje į- 
pereitą vasarą lankėsi Lietuvoje vyks Šv. Elžbietos draugijos 
ir Vilniaus krašte) ir vedėjas minėjimas 25 metų draugijos 
komp. Aleksis. I gyvavimo. Bus šokiai su įvai-

Aukų Ginklų Fondui surinkta riais pamarginimais. Gros Ra- 
$18.49. Po $1.00 aukavo kleb. dio Aukščiūnų orkestras iš New 
kun. J. Valantiejus, komp. Alek- Britain. Komisija kviečia netik 
sis, V. Lušas, K. Pranulis, V. savo draugijos nares, bet visus 
Kenausis, V. Kalinauskienė, P.' lietuvius ir lietuves atsilankyti. 
Jakubauskas.

Parapijos choras, 
jant komp. Aleksiui, sudainavo gelbėjusi nuliūdimo valandoje 
keletą dainų. Programa užbaig- savo narėms. Šią draugiją įstei- 
ta Lietuvos hitnnu. Po prakalbų gė kleb. kun. Ambotas, gruodžio 
įvyko šokiai.

Publikos buvo neperdaugiau-1 je draugija turėjo virš 60 narių 
šiai. Iš Hartfordo buvo atvykę ir tas skaitlius nuolat augo. Štai 
p. J. Mončiūnas su žmona; iš pirmoji valdyba: Paulina Gele- 
New Yorko p. Kripas, p. Mažei- žiūtė: vice-pirm. — Alena Ma- 
ka su žmona. Mūsų parengimuo-' čiulienė; prot. rašt. — Uršulė 
se veik kasmet dalyvaudavo’Gurkliūtė (Gudienė); finansų 
klebono brolis p. A. Valantiejus, Į rašt. — Teklė Kneižytė (Mit- 
bet šiais metais dėl sunkios Ii-’chelienė) ; ižd. Felicija Plikūnie- 

Prašy- nė; iždo globėjos Kotrina Parz-

I
prasidės lapkričio 16 d. ir tęsis 
per 6 vakarus, būtent, 16,17,19, 
23, 24 ir 26 d.d. Draugijos mi
nėtose dienose nieko nerengkite, 
bet dalyvaukite parapijos baza- 
re.

Koresp.

HARTFORD, CONN.
SIDABRINIS JUBILIEJUS 
šeštadienio vakare, spalių 22

Tėvynės Lietuvos ir einančios 
mokslus jaunuomenės; tapo 
gausios aukos suteiktos Tautos 
Fondui ir nuo karo nukentėju- 
siems broliams lietuviams. Viso 
išlaidų draugija turėjo $4,304. 
82. Taip gražiai aprašyta Šven
tos Elžbietos Draugijos veikla”.

Komisiją, kuri rengia minėji
mą, rodos, sudaro pati valdyba: 
Pirm. — p. Stankevičienė; rašt. 
p. B. Ambotienė; finansų rašt.— 
p. Servienė; pagelbininkė fin. 
rašt. — Patricija Deltuvaitė; 

rašt. — Viktorija 
iždininkė p. Ieva 
pagelb. iždin. p.

NEIMTAM, CONN.
MINĖJO

UŽG

Per dvidešimt metų toji drau- 
vadovau- gija yra daug nuveikusi ir pa

14,1913 metais. Pačioje pradžio-

gos negalėjo dalyvauti, 
kime Dievo, kad p. Antanui Va- 
lantiejui grąžintų sveikatą.

____ _
Spalių 9, labai gražiai minėjo 

Vilniaus užgrobimo 18 metų su
kaktį. Minėjimą surengė WS 
skyrius. Programos vedėju buvo 
skyriaus pirmininkas p. P. Poš
kus. Dainų programą išpildė Šv. 
Cecilijos choras, vadovaujant 
muzikui K. Žalnieraičiui. Turi
ningas kalbas pasakė kun. J. 
Ambotas iš Hartford, Conn. ir 
p. J. B. Laučka iš Brooklyn, N. 
Y. Ginklų Fondui surinkta $11.

liūdime savo žmoną - -Rozaliją 
Sūnus ir dukteris. Palaidotas 
spalių 19 d. iš šv. Jurgio par. 
bažnyčios.

Teilsis amžinai ramybėje.

40 VAL. ATLAIDAI
Spalių 30 d. mūsų bažnyčioje 

prasideda 40 vai. atląidai. Cho
ras, J. Brundzai vadovaujant, 
rūpestingai ruošiasi laike atlai
dų sugiedoti. Parapijonys lau
kia atlaidų, nes žino, kad bus iš
kalbingas pamoksliningas kun. 
B. Pauliukas, domininkonas. Po 
atlaidų visą savaitę tęsis reko
lekcijos.

pagelbininkė 
Deltuvaitė; 
Povilonienė; 
Elyošienė.

Tikrosios sukaktuvės sueina 
gruodžio 14, šiais metais. Gruo
džio 11, Draugijos narės eis prie 
bendros Šv. Komunijos ir turės 
bendrus pusryčius.

Dabar turi iki 300 narių. Pri
ima nares nuo 16 iki 45. metų 
amžiaus, vedusias ir nevedusias. 
Finansiškai gerai stovi. Dabar 
yra daromas vajus iki gruodžio 
14.

Taigi sveikiname Šv. Elžbie
tos Draugiją ir josios nares. 
Linkime jai, kaip ir visoms Pa
rapijos draugijoms, pasisekimo. 
Būtų labai gera, jeigu daugiau 
jaunesnių priklausytų. Taigi, pa
simatysime, mokyklos salėj, šio 
šeštadienio vakarą, 7 valandą.

Rap.

MIRĖ SENUTE
Spalių 12 d. mirė Ona Radzevi

čienė, 90 metų amžiaus, savo 
sūnaus namuose. Paliko nuliūdi
me du sūnų ir 4 anūkus, vieną 
proanūką, posūnį, gyv. šioje ko
lonijoje, ir vieną podukrą, p. 
Magdaleną Radzevičiūtę, gyv. 
Lietuvoje.

A. a. senutė Radzevičienė pra
gyveno 26 metus šioje šalyje. 
Iš Lietuvos paėjo: Kalvarijos 
par., ir ilgą laiką gyveno Kalva
rijos miestelyj. Buvo pavyzdin
ga katalikė. Priklausė prie Tre
tininkų ir Rožančiaus draugijų.

Palaidota iškilmingai su šv. 
mišiomis iš Šv. Andriejaus par. 
bažnyčios Šv. Marijos kapuose.

Lai būna amžina ramybė jos 
vėlei.

NEW HAVEN, CONN
MOTERŲ VAKARAS

Spalių 2 d., Moterų Sąjungos 
33 kuopa surengė šokius su ku
gelio vaišėmis. Svetingos Sąjun- 
gietės visus maloniai pavaišino 
skaniu kugeliu. Dalyvavo nema
žai ir jaunimo.

Taipgi'į šiuos šokius buvo at- 
silankusios viešnios Sąjungietės 
iš New Britain, p-lės J. Janušo
nytė ir M. Danesevičiūtė.

Rengėjų komisijoj buvo p-lės 
O. Norkūnaitė, M. Jokubaitė ir 
p-nia O. Čirvinskienė.

LIETUVIAI SPORTININKAI

BROOKLYN, N. Y

dienė, Paulina Skupaitė (Am- 
braziene), Antanina Romanai- 
tė.

Trumpoj Hartfordo Lietuvių 
kolonijos istorijoj, 1923 metais, 
skaitome sekančias žinutes:

“Šv. Elžbietos draugija yra vi-

Spalių 15 d. įvyko LDS 5 kp. 
balius, kuris buvo sėkmingas. 
Daug pasidarbavo šie: J. Gir- 
džijauskas, B. Šalkauskas, J. 
Augys, P. Liubinas, M. Benese- didžiausia tarpe moterų drau- 
vičius, J. Kairys, A. Klevas, V. gįja Hartfordo lietuvių koloni- 
Liegminas, Z. Karalius. V. Ur- Į draugija per 10 metų
bonas, M. Kašėtaitė,^ M. Kari- -turėjo įeigų $5,721.50 nuo vaka- 
nauskienė, P. Girdžijauskienė, piknikų, mėnesinių mokes- 
J. Totilas, U. Liutkevičienė, P. nįų, balių ir nuo įvairių laimėji- 
Stankevičienė, Dr. M. Aukšti- mų Draugija priklauso prie 

i narė į- 
moka tris centus Federacijos iž- 
dan; taip gi prie draugijos susi
organizavo Šv. Kazimiero Aka
demijos rėmėjų skyrius. Drau
gija teikia žymias pašalpas su
sirgusioms narėms iki $5 į sa
vaitę, pomirtinės išmoka iki 
$50, ir kiekviena narė po 50 cen-

Šv. Juozapo parapijos bazaras tų. Neatsiliko draugija šelpime

kalnis, komp. A. Aleksis. Komi-; F^<iei-acijos, kiekviena
• "P ToViikonclrBa ir* A < ▼-« asija: P. Jakubauskas ir A. Šam- 

barys taria visiems pasidarba
vusiems ir dalyviams nuoširdų 
ačiū.

Spalių 22 d. įvyksta Šv. Vardo 
draugijos balius, Šv. Juozapo 
par. svetainėje.

“SHOWER P ARTY”

Spalių 15 d. p. Stela Vensavi- 
čiūtė, gyv. 54 Havemeyer St., 
surengė gražią ir jaukią “Sho- 
wer Party” p-lei Smetonaitei, 
(Lietuvos prezidento giminai
tei). Atsilankė gražus būrys 
viešnių, o vėliau ir vaikinų pri
sirinko. Teko pastebėti šias vieš
nias: pp. Smetonienę, Baraus
kienę su duktere, Andrišiūnienę, 
Brundzienę, Paulokaitę, Puo- 
džiūnaitę, Švabienę, Aleliūnienę 
su dukra, Kirkutienė, Kajataus- 
kienę, Grasaitienę ir daug kitų, 
kurių tarpe visa eilė jaunų p-lių, 
būsiančių pamergių. Smetonaitė 
susituoks lapkr. 6 d. su savo 
mylimuoju p. Barausku. Atsi
lankę viešnios gražiai apdovano
jo p-lę Smetonaitę, kad net 
“troko” reikėjo ieškoti parveži
mui daiktų - dovanų. Malonioj 
Vensevičių šeimoj gražiai pralei
do laiką, p. Smetonai tik vienin
telę savo dukrelę užsiaugino ir 
tuoj tos pačios neteks, p. Sme
tonienė yra žinoma, kaipo veik
li moteris visuomenės veikime.

SĄJUNGIETĖS RUOŠIA 
SUVAŽIAVIMĄ 

Sekmadienį, spalių 23 d., Šv. 
Ąndriejaus par. svetainėje, 1 
vai. po pietų įvyks Moterų Są
jungos Conn. apskričio suvažia
vimas. Suvažiavimas prasidės 
šv. mišiomis Šv. Andriejaus par. 
bažnyčioje, 9:30 vai. ryte, Są
jungiečių intencijai. ” ,,,;j

Suvažiavimo sesijoms pasibai
gus, 6 vai. vakare įvyks vaka
rienė atstoves pagerbti. Į vaka
rienę rengėjos kviečia visus ir 
ne Sąjungietės dalyvauti ir 
pažinti su atstovėmis iš 
Conn. apskričio kuopų.

susi-
visų

APSIVEDĖ
Spalių 15 d., Šv. Andriejaus 

par. bažnyčioje Moterystės Sa
kramentą priėmė p. Alena Pil- 
konytė su J. J. Dougherty. Kleb. 
kun. Vaškelis atnašavo šv. mi-| 
šias jaunųjų intencijai ir sutei
kė Sakramentą. Laike jungtuvių i 
giedojo p. O. Sintautienė, muzi
kui Žalnieraičiui pritariant var
gonais.

Geriausių sėkmių naujame gy
venime. “ T. M.

Spalių 1 d., įvyko mūsų mies
te garsiame Yale Bowl football 
žaidimas tarp Yale ir Columbia. 
Atvyko iš visų Amerikos mies
tų bei miestelių pamatyti šį žai
dimą. Kadangi rašančiai šias ži
nias neteko dalyvauti ir matyti 
žaidžiant, bet teko sekti visą žai
dimą per radio. Sužinojau, kad 
Columbia komandoje žaidė du 
lietuviai: Stulgaitis ir Radvilas, 
kurių vardai per visą žaidimo 
eigą buvo dažnai minimi su dide
liu entuziazmu radio pranešėjo. 
Labai malonu, kad mūsų tautie
čiai taip gražiai pasižymėjo. 
Columbia komanda laimėjo, pa
darydama 27 prieš Yale 14.

Sveikinu mūsų tautiečius, lin
kėdama tvirtos sveikatos, kad 
galėtų sėkmingai žaisti ir 
lietuviu tvardą.

kelti

Pan-
savo

Kalėdine Ekskursija
Į LIETUVA

LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NE# YORKO
EUROPA---------
DEUTSCHLAND
HAMBURG-------
BREMEN---------
NEW YORK-----

LINDEN, N. J

te

-------Lapkričio 26 
-------Gruodžio 1 
-------Gruodžio 7 
-------Gruodžio 14 
-------Gruodžio 15

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo

Mes jums pagelbėsime gauti vizitinių ir imigracijos 
vizas jūsų Europos giminėms 

Informacijų klauskite pas vietinį agentą, arba 
252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
tetsl NORTH GERMAN LLOYD OŠ

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą 
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDEN on the
Price

PROTECTION PLAN

1/ NBV \| 
r Engiand 
LCOKEj

Dėl Skubaus Patarnavimo 
šaukite

ART. J. ŽUKAUSKAITĖS 
KONCERTAS

Spalių 30 d. 7:30 vai. vakare, 
puikiame Linrose auditoriume 
800 Roselle Str. at Henry įvyks
ta art. Žukauskaitės koncertas. 
Art. J. Žukauskaitė turi gerai 
išlavintą, švelnų ir gražų balsą 
ir yra pirmos eilės dainininkė- 
artistė. Sveikintinas tat pasiry
žimas pasidarbuoti šioje meno 
srityje.

Dalyvaus ir muz. A. Stanišau- 
skas su savo gražiai vedamu 
choru.

Malonu patirti, kad koncerto 
surengimu labai uoliai darbuo
jasi Lindiniečiai. Motoru viso 
rengimo yra visiems gerai žino
mas visuomenės veikėjas p. Liu- 
dvinaitis, Am. Liet. Pašalpos ir 
politinio klubo pirmininkas. Pas 
jį yra ir tikietų pardavinėjimo 
centras. Be to tikietus pardavi
nėja visiems žinomi darbuoto
jai: Nutautis, 800 Roselle Str. 
At Henry Str., A. Rauba, 1501 
So. Wood Str., Jonas Buzūnas 
1802’Clinton Str.; P. Ašmontie
nė 1103 Monmouth Avė. — visi 
iš Linden; ir P. Pavalkienė iš E- 
lizabeth, N. J. Be to aktyviai 
prie koncerto surengimo prisi-

C BROOKLYN, N. Y.

STETSON
FUEL CORPORATięN

So. Boston, Mass.496 First Street,
Tel. SOUth Boston 1540

- —

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės i 
vietinį laivakorčių agentą., arba

KALĖDINES EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 
Išplauks iš New Yorko

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

BOSTON, MASS.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp New Vert* Ir Klaipėdos, FerGofhenbargų

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

modemiškuoju S. S. -“Marieholm”.
Neveik švedų vizos keleviams j Lietuvą per Švediją

SWEDISH AMF.RK
154 BOYLSTON STREET

nių daiktų nuo pavienių asmenų.
P-nai Mačiulaičiai yra susi

pratę lietuviai, remia tautos ir 
Bažnyčios reikalus. Nuoširdžiai 
sveikinu jubiliejatus, linkiu svei
katos ir Dievo palaimos laimin
gai sulaukti auksinio jubiliejaus.

linkėjimus. Pranas ir Marijona 
Taragauskai išaugino labai pa
vyzdingai 2 dukreles ir 4 sūnus. 
Reiškiu ir savi širdingus linkė
jimus p-nams Taragauskams, 
kad laimingai sulauktų kito ju
biliejaus. Gargždiškė.

Spalių 14 d., įvyko susirinki
mas vietos veikėjų, įvairių drau
gijų ir kuopos atstovų pasitari
mui arba prisiruošimui prie Va
sario 16. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir gyvas, kuriam pir
mininkavo p-nas 
rašt. J. Tamulevičius. Pasikal
bėta ir išrinkta komisija iš se
kančiųjų: J. Tamulevičius, V. 
Norkūnas, J. Čeponis, S. Tamu- 
levičienė, J. Diškienė. Komisija 
stengsis sudaryti planą ir su
rasti būdą kaip sėkmingiausiai 
paminėti Lietuvos 21 metų ne-j 
priklausomybę.

BROOKLYN, N. Y.
ART. J. ŽUKAUSKAITĖS 

KONCERTAI

Spalių 23 d. sekmadienį 7:30
U5, K.U.11ČU11 D11-
V. Norkūnas,!val- vakare Apreiškimo parapi-

jos auditoriume įvyksta seniai 
laukiamas koncertas. Art. J. Žu
kauskaitė yra neseniai atvykusi 
iš Europos. Ji yra gabi daininin
kė. Ji Italijoje ėjo dainavimo 
mokslus ir kartu Italijos svar- 
besniose vietose savo maloniu 
bei švelniu balsu žavėjo publi
ką. Lietuvoje taip pat trumpame 
laike gražiai pasirodė. Nemažes
ni pasisekimą turėjo ir Ameri
koje tose vietose, kur suspėjo 
---- Taigi sekmadienį

Spalių 2 d., Pranas ir Marijo
na Taragauskai paminėjo savo'pasirodyti.
25 metų vedybinio gyvenimo su- Brooklynas ir New York turės 
kaktuves. Ta gražia proga duk
relės ir sūnus ir giminės suren
gė pagerbimo vakarą. Dalyvavo 
giminės, artimi draugai ir linkė
jo jubiliejaus proga laimingo 
gyvenimo saulėtų dienelių ir su
laukti auksinio jubiliejaus. Taip
gi buvo įteiktos puikios dovanos 
nuo vaikų ir giminių. Malonu 
matyti, kad sūnūs ir dukrelės 
savo tėveliams taip maloniai pa
tarnauja ir jausmingai reiškia

geros progos išgirsti jos gražiai - 
išdirbtą balsą ir paklausyti gra
žių lietuviškų dainelių, o lygiai 
ir klasiškų operų arijų. Bus su
dainuota ir keletą dalykėluių ir 
svetimomis kalbomis, nes lau
kiama svečių ir svetimtaučių.

Taipgi dalyvaus ir dainininkas 
Al. Vasiliauskas, gabus daininin
kas ir daug žadantis ateičiai. 
Prie piano pasirodys žymus pia
nistas T. Šidlauskas. Vaidila.

Mūsų klebonas kun. M. 
kus, norėdamas pagerbti 

i gerą draugą kun. K. Vasį, jo 25 
j metų jubiliejaus proga, parašė 

j sveikinimo dainą, kuriai muziką 
-' parašė muzikas J. Čižauskas.

Ta daina pirmą kartą buvo su
dainuota kun. K. Vasį pagerbti 
vakare, kuris įvyko rugsėjo 25 
d. Sveikiname mūsų kleboną už 
atsižymėjimą.

CHORO ŠOKIAI
Spalių 22 d., šį šeštadienį, šv. 

Jurgio par. choras rengia Ūki
ninkų šokius — Barn dance. Tu
rės įvairių ūkininkų produktų 
palubėse prisikabinę, o kas juos 
nuskins, tas eis į kalėjimą Cho
ristai puošia puikiai svetainę. 
Gros puiki muzika. Už gražiau
sią ir įdomiausią kostiumą bus 
duodama dovanos.

Sunkiai susirgo choro narys 
p. B. Zaborskis, kuris randasi 
Brooklyno ligoninėje. Pirmadie
nio rytą ligonį aplankė klebonas 
kun. Paulionis, suteikdamas li
goniui dvasinį patarnavimą.

Ponia Zaborskienė irgi buvo 
susirgus,
Linkėtina abiem greito pasvei
kimo.

Dėl tūlų aplinkybių nebuvo 
i galima surengti vakaro paminė
jimui Vilniaus Užgrobimą. La
bai gaila, kad reikėjo praleisti 
tokią svarbią dieną. Bet mes, 
norėdami prisidėti prie mūsų 
sostinės Vilniaus atvadavimo, 
galime tą padaryti, pirkdami 
Vilniaus pasą ir ženklelius, ku
rių galima gauti pas Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos raštininkę, 
M. Jokubaitę, 175 Fillmore St. 
Draugijos ir kuopos, kurios no
rėtų pasiimti ir platinti savo su
sirinkimuose, prašomos kreip
tis pas minėtą raštininkę.

Spalių 9 d., mūsų kolonijos se
ni gyventojai ir geri parapijie
čiai, Antanas ir Alena Mačiulai
čiai minėjo 25 metų savo vedy- 

bet jau eina geryn, binio gyvenimo sukaktuves. Ta 
proga giminės ir draugai suren
gė puikią puotą, į kurią susirin 
ko skaitlingai giminių, jų tarpe 
matėsi p-nas Juozas Mačiulis suATSILANKĖ GARNYS

Pas buvusią choristę Oną Buš-į žmona ir visa šeima iš Richmond 
mytę — dabartinę Palubinskie- Hills, L. I., N. Y., kuris yra ce- 
nę atsilankė garnys, palikdamas febranto brolis; taipgi atvyko 
gražų sūnų. Pereitą sekmadienį gimines iš Worcester, Mass. ir 
klebonas kun. Paulionis pakriks- Bridgeport, Conn. Rengėjos ir 
tino Jono - Jurgio vardais. Kū
mai buvo F. Bušma ir p. PalU-

____ _ ______ ____ binskaitė. Pirmagymiui iškėlė 
deda ir Kat. Moterų Sąjungos 53 puikias krikštynas. į kurias atsi

lankė gražios publikos. Palubin
skų graži rezidencija yra Ozone 
Parke, L. I.

•>

kuopa, kurios pirmininkė yra p. 
Liudvinaitienė, veikli ir sumani 
Lindeno veikėja. Garbė Linde- 
niečiams, kad taip smarkiai ima
si darbo ir reikia tikėtis, kad ge
rai pasiseks, nes girdėti, kad 
daug ir svetimtaučių koncerte 
dalyvaus, tarpe kurių ir Miesto 
Mayoras Mylės J. McManus.
Geriausio pasisekimo. Vaidila.

šeimininkės viską gražiai ir jau
kiai priruošė.

P-nai Mačiulaičiai nesitikėjo 
tokio pagerbimo, ir labai nuste
bo pamatę savo gimines, drau
gus ir kaimynus, susirinkusius. 
Juodu susijaudino, kad vakarie
nės metu iš džiaugsmo net apsi
ašarojo. Giminės ir draugai 
išreiškė gerbiamiem jubilie- 
jatam daug širdingų linkėjimų, 

vardu įteikta

STAIGA MIRĖ
Spalių 15 d. ūmai mirė a. a.

Antanas Gudauskas. 60 1h. am- _ 
žiaus. VeUdnis buvo lab^' pa? Nusirinkusiųjų 
vyzdingai<’kiettaUkas ■■ it tttšlo* graži dovana virtuvei rakandai 
naus būčteUžteG&us. Paliko nu-

* **z — kitchen sėt, ir taipgi sidabri-

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS
Sekmadienį, spalių 30 d., Kristaus Karaliaus šven

tėje įvyks Marianapolio Kolegijos Seimas.
Seimas prasidės 10 vai. ryte iškilmingomis Šv. 

mišiomis ir pamokslu. Posėdžiai įvyks 2 vai. po pietų 
Kolegijos auditorijoje. Seimas baigsis Švenčiausio pa
laiminimu.

Kviečiu visus Kolegijos Rėmėjus ir visus, kuriems 
tik rūpi mūsų išeivijos švietimas, lietuvių katalikų jau
nimo ateitis, gausiai dalyvauti šiame seime.

Rėmėjų skyriai iš anksto išrinkite seimui atsto
vus. Šįmet viesulas padarė daug nuostolių Kolegijai. 
Rėmėjų skyriai ir bendrai visi Kolegijos rėmėjai pagal 
savo išgalia, seimo proga, atvežkite arba prisiųskite 
Kolegijai finansinę paramą.

Seime gali ir kviečiami dalyvauti visi, kuriems 
Marianapolio Kolegijos darbas yra arti prie širdies.

Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

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 Broadway So. Boston, Mass.
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“DARBININKO”
BALIUS

BALLROOM

Šokiai Nuo 7

DARBININKAS ANNUAL

8 Magazine St
DANCING 73

Dalyvaus Buv. Pasaul. Bokso Cemp. JACK SHARKEY 
Ir Buv. Gubernatorius JAMES M. CURLEY

M—-? /
JACK SHARKEY

To Be Held
SATURDAY EVENING

29,1938
ELKS BALLROOM

Cambridge, Mass.
To 12 P. M. ADMISSION 45c

AL STEVENS’ ORCHESTRA

OCTOBER
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čia pat. Visi ruoškimės ja
me dalyvauti. Atidėkime ir 
atsakykime visus pasižadė
jimus kur nors kitur daly
vauti tą vakarą. Programa 
bus įvairi, orkestras geras. 
Jaunimui bus puiki proga 
šokti. Jaunimo — vaikinų 
ir merginų bus iš visos 
Naujos Anglijos. Atvažiu- 
ja net iš Waterbury, New 
Yorko ir kitų tolimų kolo
nijų. Puikiausia proga su
sipažinti ir pažintis atnau
jinti.

“Darbininko” baliuje, 
spalių 29 d., vakare, Eikš 
Ballroome, Centrai Sq., 
Cambridge, Mass. dalyvaus 
ir p. James M. Curley, De
mokratų partijos kandida
tas į gubernatorius, p. Jack 
Sharkey (Žukauskas), bu- 
ves pasaulinis bokso čem- 
pijonas. James M. Curley! 
ir Jack Sharkey ne tik da
lyvaus, bet ir šoks su lietu
vaitėmis lietuvišką suktinį 
ir kitus šokius.

Baliuje bus ir kitokių į-j 
vairybių. Visi dalyvauki
me.

Nashuaiečiai Smarkiai Ruo 
šiasi l "Darbininko" Balių
LDS 65 kp. narys iš Na

shua, N. H. p. S. Ulcickas 
palydėdamas savo tėvelį į 
New Yorką, spalių 18 d. bu
vo užsukęs į “Darbininką” 
ir papasakojo, kad Nashua- 
iečiai visu smarkumu ruo
šiasi į Darbininko metinį 
balių, kuris įvyks šio mė
nesio 29 d., Eikš Ballroom, 
Cambridge, Mass.

Už išplatintus bilietus p.
S. Ulcickas pridavė $9.00. 
Prie platinimo tikietų pri
sidėjo sekantieji: Mrs. T. 
Mitchell, K. Nadzeika, O. 
Skirkevičienė ir be abejo p.
S. Ulcickas.

Darbininko baliaus ren
gimo komisija nuoširdžiai 
dėkoja Nashuaiečiams už 
pasidarbavimą ir nuošir
dumą. A. P.Į

Nuoširdžiai Remia 
Darbininką

Lawrence, Mass. — LDS 
70-tos kp. narys, senas 
“Darbininko” prietelius N. 
J. Jodka rašo: “Nors mes 
pereitais metais pagal savo 
išgalės aukojome “Darbi
ninko” Intertypos fondui, 
nors rugsėjo 21 d. audra 
palietė mano namą, pada
rydama $50.00 nuostolių,; 
siunčiu “Darbininko” meti
nio baliaus fondui $1.00”.

“Darbininko” vadovybė 
dėkoja p. N. J. Jodkai už 
paramą ir sykiu reiškia gi-Į 
lią užuojautą dėlei audros! 
padarytų nuostolių.

PRANEŠIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. 
Moterų SąjungosNaujo- 
sios Anglijos Apskričio 

Kuopoms
Gavusi pranešimą nuo 

mūsų apskričio pirminin
kės ponios T. Mažeikienės 
šiuomi skelbiu mūsų apsk į 
suvažiavimą, kuris įvyks 
lapkričio - Nov. 6-tą, 1938, 
Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnytinėj svetainėj, 94 
Bradford St., Lawrence‘ 
Mass., 1-mą vai. po pietų. I 
Kadangi šis suvažiavimas 
yra metinis ir randasi daug 
svarbių reikalų, taigi ir 
kviečiamos visos kuopos, 
išrinkti ir atsiųsti savo at
stoves į šį suvažiavimą. 
Taipgi noriu pranešti, kad 
mūsų gerb. artistė Marijo
na Čižauskienė iš Worces- 
ter, Mass. duos.. paskaitą 
šiame suvažiavime.

L. V. Venčienė, 
Apskr. Raštininkė.
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