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Lenkijos Želigovskijada Prieš

Klaipėdos Naciai Triukšmauja
PRAHA, spalių 27, — Čeko- ninkų unija būtų vieninga.
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Neleido Kalbėti Lietuvių Atstovui

Hitleris Maršuosiąs Į Afriką
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KAUNAS, spalių 27, — Sovie
tų Rusijos atstovas Krapivincev 
buvo atšauktas iš Lietuvos į Ma
skvą. Stalinas jį tur būt “likvi
duos”.

KAUNAS — Tautai ir valsty
bei saugoti įstatymui papildyti 
projektas Seimo komisijos žy
miai pakeičiamas.

PRAHA, spalių 27, — Slova
kijos savivaldybos nariai susi
rinkę į pirmą seimą nutarė, kad 
Slovakijoje komunistų partijos 
nebūtų.

. s „ J nacių propagandos ministerio
atlyginimą, bet kad visame kra-l------------------------------------------

MASKVA, spalių 27, — Rusi- nėse Amerikos valstybėse pama- 
jos sovietų bedieviai apgailes
tauja, kad komunizmas Jungti-
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VVASHINGTON, spalių 27 — 
savo susirinkime, Katalikų universitetas Washing- 

kad valdžia tone, šįmet iškilmingai švenčia 
50 metų gyvavimo sukaktį. Ta

' kokį padarą, arba kursto jį į 
kerštingą klasių kovą”.

KAUNAS, Lietuva, spalių 27— laikraštis pareiškė, kad Lietuvos 
Vakar susirinko Klaipėdos sei- laukia tas pats likimas kaip iri 
mėlis. Seimeliui susirinkus na- Čekoslovakijos.
ciai suruošė demonstraciją prie Klaipėdos naciai reikalauja'
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Protestantai Priešingi Kata
likų Reikalavimams

t

t

AMERIKOS LIETUVIŲ R K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Kristus - Taikos ir Meilės Karalius
Popiežius Sveikina Katalikų 

Universitetų

NEW YORK, spalių 27, — 
New Yorko valstybės katalikai 
reiaklauja, kad valdžia išleistų 
įstatymą, kuriuo būtų skiriama 
dalis pinigų nuvežimui Katalikų 
vaikų į parapijos mokyklas. Ar- 
kidiecezijos Kurijos sekretorius' 
išsiuntinėjo laiškus, ragindamas* 
Katalikus už įstatymo perleidi
mą balsuoti. Bet protestantai 
(Luteronai)
nutarė reikalauti, 
tokio įstatymo neperleistų.

Ir kodėl valdžia neturėtų ka- proga Jo Šventenybė Pijus XI 
talikiškoms mokykloms duoti reikšmingais žodžiais sveikina 
tai, ką duoda valdžios mokyk- Katalikų universitetą. Popiežius 
loms? Ar katalikai ne šalies pi-i sako: “Tik katalikiškas auklėji- 
liečiai, ar jie nemoka valdžiai mas tegali duoti pilną reikšmę 
mokesnių? Katalikiškos mokyk-* ir priežastį apginymui žmonių 
los valdžiai sutaupo kasmet po teisių ir laisvės, nes tik jis nuro- į 
milijonus dolerių. Jei nebūtų ka- dė tikrą vertę ir prakilnumą! 
talikiškų mokyklų, tai valdžia! žmogaus asmenybės. Kadangi i 
turėtų tiek naujų mokyklų pris- Katalikas turi tikrą supratimą 
tatyti ir mokytojams apmokėti/apie žmogaus prigimtį ir jo do- 
Jei vaikai, kurie lankosi valdžios vanas, tai jis ir yra žmonių tei- 
mokyklas, dykai nuvežami ir šių ir laisvės gynėjas. Dievo var- 
parvežami, tai kodėl ne Katalikų du Katalikas šaukia prieš tuos, 
tėvų vaikai, kurie eina į katali- kurie laiko žmogų už mašiną ar i 
kiškas mokyklas. ' ’ ’ ‘ ' -- -

Lietuvos Užsienio Politika 
Pasilieka Pastovi Čekai Nutraukia Ryšius Su 

MaskvaI
KAUNAS, spalių 22 d. pasi-Į 

baigė Lietuvos pasiuntinių Euro
poje konferencija. Pasiuntinių slovakijos valdžia pranešė bolše- 
pranešimai ir pasikeitimas nuo- vikų Rusijai, kad ji toliau nesis- 
monėmis patvirtino, kad gandai kaito su sovietų Rusija. Rusija 
ir spėliojimai dėl tariamų tarp- buvo pasižadėjus Čekoslovakiją 
tautinių pavojų nepagrįsti. Lie- ginti nuo užpuolikų priešų. Bet 
tuvos tarptautinė padėtis pasi- priešas puolė ir ją paėmė, o Ru- 
lieka pastovi kaip ir ligi šiol, sija ane hm. Rusija buvo pasi- 
Sutartina Lietuvos, Latvijos ir žadėjus ginti Lietuvą; atėjo va- 
Estijos neutralumo politika lai- landa, kada Lietuvai lenkas grą- 
koma tinkama tolimesniam Lie- sino, o Rusija nė šnipšt. Dabar 
tuvos tarptautinės padėties stip- visi pamatė, kad Rusija yra taip 
Tinimui. Tos politikos pagrindu suvargus ir taip susirūpinus sa- 
numatoma daryti naujas pastan- vo likimu, kad bijo prieš kitas 
gas palaikyti ir dar labiau ge- valstybes ir žodį tarti. Dabar 
rinti santykius su visomis vals- jau ir nebešūkauja, nebesigiria 
tybėmis, ypatingai su netarpiš- savo galybe, nes visi žino, kad 
kais kaimynais. 1 ji tos galybės neturi.
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Pirmas Studijų Ratelis

Klaipėdos Krašto vaizdas — Graži lietuvio sodyba

Prezidentas įspėja 
Diktatorius

tF - . inr

RYGA, spalių 27, — Lenkijos 
Į ministras Beckas šią savaitę 
i Berlyne tariasi su vokiečiais a- 
pie didesnius užgrobimus, bū
tent, užgrobti dalį Čekoslovaki
jos ir atiduoti Vengrijai, kad 
Lenkijos rubežiaus sienas su
jungti su Vengrija, ir užgrobti 
Lietuvą.

i Lenkai sako, kad Vokietija ne 
tik* nori paimti Klaipėdą, bet ir 
Dancigą. Jie vokiečių Hitleriui 
sako, kad Lietuvoje yra 200,000 
(du šimtai tūkstančių) lenkų ir 
Lenkijos valdžia turi juos va
duoti, reiškia užpulti ir užgrobti 
Lietuvą. Lenkija yra pasirengus 
atiduoti Hitleriui Dancigą, jei 
tik jis pritartų jai užpulti Lietu
vą. Beckas sako, kad Lietuvoje 
gyvena lenkai reikalauja prisi
jungti prie Lenkijos ir Lenkijos 

! valdžia turi savo piliečius gelbė- 
[«•
• Tai tikrai biaurus ir barbariš
kas lenkų pasikėsinimas. Žino- 

daryti taiką su”ci6Tka’d°darbi- ma’ kad Lietuvoje nėra dviejų
i šimtų tūkstančių lenkų gyvento
jų; o antra, jei jų yra, o jiems 
nepatinka Lietuva, tai tegu tie 
ponai išsikrausto į “polščių”.

Šiomis dienomis, Lawrence, 
Mass., Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijoj, kurios klebonu yra uo
lus visuomenininkas ir vadas, 
kun. P. Juras, susiorganizavo 
studijų ratelis studijuoti tikėji
mo tiesas. Sveikiname.

Tikimės, kad ir kitų kolonijų 
lietuviai katalikai paseks tą gra
žų Lawrenciečių pavyzdį.

Katalikų Vadai Reikalauja 
Vienybės Unijose

HOUSTON, TEXAS, spalių 27, 
— Amerikos Darbo Federacijos 
suvažiavime Katalikų Bažnyčios 
vyskupas C. E. Byrne, iš Galves- 
ton, Texas, ir kun. J. W. Magui-1 
re, C.S.V. iš Chicagos, reikalavo, į 
kad Amerikos Darbo Federaci
jos vadovybė dėtų pastangas su-

WASHINGTON, D. C., spalių 
Prezidentas Roosevelt 

griežtai pasmerkė Europos dik
tatorius, kurie puola silpnės-. 
niuosius, juos persekioja ir 
skriaudžia. Jis pareiškė, kad 
Jung. Valystybės gins vakarinį 

; pusrutulį nuo užsienių. Negali 
būti taikos, jeigu žmonių teisės 

i suvaržomos ginklu. Negali būti seimelio rūmų. Naciai nepasiten- “visiškos autonomijos”, 
taikos, jeigu valstybių valdžios kiną Lietuvos valdžios naujomis ---------------------
sudaro aplinkybes, kad bejėgiai lengvatomis, kurias užtikrino

i gyventojai neturi kur galvos pri- sugrįžęs iš Kauno Klaipėdos gu- 1)1*119111 JOS uUtdrtlS uU nOITId 
glausti. Negali būti taikos jeigu bernatorius. į -----------
Irti Irina vyrai ir moterys neturi* Kaip jau buvo rašyta, Lietu- LONDONAS, Anglija, spalių 
teisės laisvai mąstyti ir laisvai vos valdžia nutarė grąžinti nacių“27'—’ Anglijos ministerių kabi- 
pareikšti savo mintis, pareikšti vadui, Dr. Ernest Neumanui ei- netas svarstė sutartį su Italija, 
savo jausmus, laisvai garbinti viles teises, kurios buvo atimtos ir nutarė tą sutartį perduoti par- 
Dievą. Taip kalbėjo prez. Roose- jam 1935 m., kada jis buvo nu- liamentui užtvirtinti lapkričio 
velt apie užsienius per radio iš teistas už prieš valstybinį veiki- mėnesį. 
Baltųjų Namų New Yorko He- mą. 
rald Tribūne forume.

Be to, prez. Rooseveltas pa- patenkinti naujuoju įstatymu, 
reiškė, kad Jung. Valstybės ne- 1 ' 1 ‘
gali sustoti ginkluotis kol nebus 

j duotas tikresnis taikos užtikri- 
jei nimas.

valdžia būtų pradėjus vykdyti* Herbert Hoover, buvęs prezi- 
Amerikos Katalikų vyskupų iš- dentas, kalbėdamas tame pačia- 
leistą socialinį programą 1920 me forume pareiškė, kad Jung. 
metais, kiek tai skurdo ir vargo Valstybės turi laikytis neitra- 
būtų sumažinta. Bet ta vyskupų ijai nuo Europos konflikto, net 
programa tik 1933 metais tuvo ir nuo karo tarp demokratinių 
pradėta vykdyti”. j valstybių ir diktatorinių.

Amerikos Valdžia Seka 
Bažnyčios Nurodymus

RICHMOND, VA. spalių 27,— reikalavo įvesti. Pavyzdžiui 
Jungtinių Amerikos valstybių 
generalis advokatas, Robert H. 
Jackson, kalbėdamas Richmond, 
Va. mieste pasakė: “Tie, kurie 
yra arti prie valdžios žino, kad 
norėdami įvesti socialinį teisin
gumą valdininkai seka Katalikui 
Bažnyčios nurodymus ir Ameri-į 
kos Katalikų vyskupų nurodytą 
programą. Nestebėtina, kad vys-! 
kupai ir kunigai, kuriems tenka 
darbuotis ir susidurti daugiau
sia su beturčiais, pirmiau per
matė būsiančias blogybes ir nu
rodė teisingas priemones jas pa
šalinti. Sąžiningi žmonės pripa
žįsta Katalikų Bažnyčios vadų 
drąsą ir išmintį. Kokius pageri
nimus valdžia įvedė, ar tai dar
bo valandų ir atlyginimo reika
lu, ar tai nedarbo apsaugos, tai 
vis dėka Katalikų Bažnyčios va
dams, kurie per metų metus tai

KOMUNISTAI PLANUOJA 
GENERALĮ STREIKĄ

VVASHINGTON, spalių 27, — 
Dies komisijos tyrinėjimai pa
rodė, kad komunistai planuoja 
Amerikoje sukelti generalį strei
ką. Dies komisija tyrinėja prieš 
Amerikos valstybinį komunistų 
ar fašistų veikimą. Nors aną 
dieną prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad ta komisija netei
singus liudymus paskelbia, ta-

Vokietijos Naciai Puola 
Katalikus

Kinija Nepasiduosianti 
JaponijaiBERLYNAS, spalių 27, — Vo

kietijos nacių laikraštis, Das 
Schwarze Korps, atkakliai puo
la Katalikus, būk jie Čekoslova
kijos ir Vokietijos ginčuose pa
sirodė pritaria ne Hitlerio rėži
mui, bet palaiką Čekoslovakijos 
pusę. Laikraštis sako, kad Ka
talikų Bažnyčios vadai laikė Vo
kietijos - Čekoslovakijos karo, 
kad taip iškilus didžiajam karui 
būtų sunaikinta Vokietijos galy
bė ir Bažnyčia turėtų laisvę. 
Bet dabar, laikraštis sako, Ka
talikai vėl pradėjo kovą prieš 
Vokietijos valdžią.

SHANGHAI, spalių 27 — Ka
da Japonija užėmė kiniečių sos
tinę Hankow, tai Japonija pasiū
lė Kinijai pasiduoti. Dabar į tą 
pasiūlymą atsako Kinija, kad ji 
pastatysianti tris milijonus vyrų 
ginti Kinijos nepriklausomybę. 
Naujoji kiniečių sostinė yra 
Chungking, 750 mylių nuo Yan- 
gtze upės žioties. Kiniečiai pasi
traukdami iš Canton ir Hankow 
išgelbėję apie milijoną geriau
sių kareivių.

Į Ministerių kabinetas taip pat 
• 'svarstė ir Vokietijos reikalavi- 

Klaipedos naciai labiausia ne- . . , ,.... ....................... mus grąžinti jai kolonijas. Hit-
. ... , . • . ’ leris reikalauja, kad Anglijakuris panaikino karo stovį ir , ... . .. . ., , , . . . , ■ grąžintų Nigena. Kaikurie mi-duoda teisę gubernatoriui kon- . ; . “ ? . v., .. . ® .. . ,. ,. nistenai griežtai pnesinasi to-troliuoti ir konfiskuoti spausdi- , . x.. i. . , t . kiam Vokietijos reikalavimui, mus ir uždrausti susirinkimus ir( 
demonstracijas. Naciai sako, 
kad tos teisės priklauso ne gu
bernatoriui, bet direktorijai, o 
direktoriją sudaro vokietininkai.

Prisibijoma, kad praėjus rin
kimams ir sudarius naują Klai
pėdos direktoriją, kurios pirmi
ninku greičiausiai būtų Dr. Neu- 
mann, neatiduotų Klaipėdos Vo
kietijai. Sakoma, kad pirmutinis 
nacių direktorijos žingsnis būtų 
nuginkluoti Lietuvos šaulius, 
kad paskui jie turėtų laisvas 
rankas.

Seimelio posėdyj, vokiečiai - 
naciai kalbėtojai reikalavo pil
nos autonomijos. Kaikurie net 
reikalavo teisių gyventi Vokieti
jos kultūroje. Kada nacių atsto
vai kalbėjo, tai niekas nekėlė 
triukšmo, bet kada atsistojo kal- 

_ _ . bėti lietuvių atstovas, tai naciai 
surasta raštų, kurie liudija, kad Į pradėjo švilpti, kojomis trypti. 
1933 metais komunistai sukėlė Naciai - vokietininkai Vokietijos 
22 streikus, kur buvo įvelta 41, konsulą sveikino šūkiais: “Vie- 
000 darbininkų. Komunistai kur- na valstybė, vieni žmonės, vienas 
sto darbininkus į streikus ir ti- vadas”, 
kiši, kad sukėlę darbininkų mi
niose visuotiną nepasitenkinimą, pėdos naciai. Taigi būkime pasi- 
jie galės visoje šalyje sukelti, puošę sutikti visokius netikėtu- 
streiką, sukurstyti žmones prieš mus. Lenkija konspiracijoje 
valdžią, ir patys įeiti į valdžios prieš Lietuvą. Klaipėdos naciai 
žymias vietas. Komunistai dar- triukšmauja.
binihkus sukursto į streikus, ne| ’ Iš Berlyno pranešama, kad 
kad jiems padėti gauti didesnį

BOLŠEVIKAI NUSISKUNDŽIA 
NEPASISEKIMU AMERIKOJE

čiau faktas yra, kad Dies komi
sija susekė ir iškėlė aikštėn ko
munistų prieš valstybinį veiki
mą. Jei Amerikos valdžia taip 
elgtųsi, kaip Rusijos Stalinas, 
tai pusė komunistų jau senai bū
tų sušaudyti. Kada San Fran
cisco mieste buvo padaryta kra
ta komunistų centrabūtyje, tai

■ NEW YORK, spalių 27, — A- 
merikonas, Emory Ross, sugrį
žęs iš Afrikos pareiškė, kad yra 

[rimtų žinių, juk Hitlerio kitas 
maršavimas bus į Afriką, kad 
atsiimtų tas kolonijas, kurios 
pirm didžiojo karo Vokietijai 
priklausė. Jis sako: “Kada Hit
leris pasijudins, kitos valstybės 
vėl jam nusileis, kad išvengus 
didžiojo karo”.

Stalinas Atšaukė Atstovą Iš 
Lietuvos

Slovakija Su Komunistais 
Nesitars

žu tesiplatina, o tikybinis žmo
nių atgimimas kasmet reiškiasi 
didesnis. Rusijos bedievių sąjun
gos agentas Sarfadanov, kuris 
nesenai lankėsi Amerikoje, su
grįžęs į Maskvą apgailestavo, 
kad komunistai mažai tenuvei
kė, kad Amerikoje bedievių re
voliucija turės sutikti galingus 
priešus. Toliau, jis kaltina Ame
rikos komunistus, kad jie tiek 
mažai tenuveikė.

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 gaji, ir kviečiami dalyvauti visi, kuriems 
anapolio Kolegijos darbas yra arti prie širdies.

Kun. Jonas Vaitekūnas,Kun. jonas vaneKunas,
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.!

Pakeičiamas Tautai Ir Vals
tybei Saugoti įstatymui 

Papildyti Projektas

šte sukelti revoliuciją. Ką revo
liucija duotų žmonėms ?

Užuojauta
NASHUA, N. H. — Reiškiame 

gilią užuojautą p. K. Nadzeikam, 
jų mylimai tetai a. a. Agotai žauskai iš Worce«ter. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
Petrauskienei (Nadzeikaitei) 1120 kilocycles ir klausytis gražių dainų, muzikos ir kalbų iš 
mirus. * WC0P stoties, Boston, Mass. Trumpą kalbelę pasakys p. Jack

Vincas ir Teklė Mitchell’iai. Sharkey (Žukauskas), buvęs pasaulinio bokalo čempijonas.

Darbininkų Radio Programa

“Darbininko” Metinio Baliaus išvakarėse, 
kuris įvyks šeštadienį, Spalių 29 d., 7:30 vai. 
vakare, Eikš Ballroom, 8 Magazine St., Cam
bridge, Mass., dar kartą norime prabilti į Tam
stas ir nuoširdžiai kviesti dalyvauti šiame ne
paprastame parengime, kurio visas pelnas ski
riamas laikraščio “Darbininko” naudai.

Paprastai į “Darbininko” Metinį Balių su
plaukia kaip jaunimo, taip ir suaugusiųjų ne- 
vien iš Naujosios Anglijos, bet ir kitų kolonijų. 
Taigi, atėję į šį parengimą nevien linksmai pra
leisite laiką, bet susitiksite su savo senais pa
žįstamais ir paremsite laikraštį “Darbininką”

Į
I|IĮsI į
I 
i

šeštadienį, spalių 29 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbininkų Ra
dio Programa. Programą išpildys muzikai Jonas ir Marijona Či-— ** - •-< — •* - •

KVIETIMŲ KOMISIJA:
Jack Sharkey, pirm., 

J. čižauskas,
F. Grendelytė, 

O. IvaŠkienė, 
A. Pildžius.
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Kristaus Karaliaus Šventė . Toįkun, P. W. Strakauskas skaitys 
paskaitą lapkričio 13 d.Viena iš įžymiausių katalikiš

kų švenčių yra Kristaus Kara
liaus šventė. Katalikų Bažnyčia 
tą gražią šventę gerbia ir garbi-! f)aijn tumjij 
na Kristų kaipo Dievą - Žmogų' ’ J
Karalių.

Ir toji kilni šventė taip pato-, , , _ „ „ _ „
giame laikotazpy - prieš 
Visų Šventųjų ir Vėlinės šven
tes, 
visos trys dalys jungiasi, vado
vybėje savo tikrojo Karaliaus— 
Kristaus.

Prieš taip dideles šventes kata
likams yra natūralu priimti šv. 
Komuniją, pasimelsti, pareikšti 
savo Dievui Karaliui ištikimybę 
ir gyvenimu stoti Jo šventoje de
šinėje.

Šv. Petro lietuvių par. (So. 
Boston) bažnyčioje penktadienį 
ir šeštadienį prieš Kristaus Ka
raliaus dieną klausoma išpažin
tys. O pačioje šventėje sakomi 
visi pamokslai apie Kristų Kara
lių. 11 valanda rytą visuomenės 
mišios. Jose dalyvauja visų ka
talikiškų draugijų valdybos su 
ženklais ir vėliavomis. Bus kal
bamas Žmonių Giminės pasiau
kojimo Aktas. Vakare bus darbi
ninkų prakalbos, bažnytinėje sa
lėje.

Pirmadienio vakare, spalių 31 
d., bus klausoma išpažintis prieš 
Visus Šventus ir Uždušinę.

Į “Darbininko” metinį balių į-

room, 8 Magazine St. Cambrid- 
kada Katalikų Bažnyčios «e' ,Mass- s“PIa“ks t4ks‘

I tantmes minios lietuvių iš visos 
į Naujos Anglijos, jame dalyvaus 
netik garsūs visoje Amerikoje, 
du asmenys, Jack Sharkey ir 
Hon. James M. Curiey, bet į ba
lių atvyks ir daug kitų žymių A- 
merikonų, valstybės vyrų ir žy
mių politikų. Jie visi jau įsigijo 
baliaus tikietus ir laiškais pra
nešė dalyvausią Darbininko gar
siame baliuje. Jų sąrašą rasite 
kitoje vietoje. Jei tokie žymūs 
žmonės dalyvaus, tai aišku pa
tys lietuviai negali nedalyvauti į 
savo laikraščio metinę pramogą.

p. H. PLEKĄ VIČIUS, 
LDS narys ir nuoširdus “Darbi
ninko” rėmėjas. Jis yra “Darbi
ninko” metinio baliaus vyriau
sias šeimininkas. Tikisi, kad 
“Darbininko” baliuje dalyvaus 
tūkstančiai lietuvių iš visos Nau
jos Anglijos. Jis užtikrina vi
siems malonų priėmimą.

' * .c .
Sd. Bostoho Eietuvių Piliečių 

Draugiją pagerbs savo narį, adv. 
Jiiozą Cūnį, kaipo pirmutinį liė- 
tųvį .Bostone gavusį žymesnę 
valdišką vietą, (asistant Distr. 
Attorney) iškilmingu bankietu. 
Bahkietas įvyks Lapkričio 6 d. J 
6:30 vai. vakarė Lietuvių salėje. 
Kitas garbės svečias bankiete 
bus District Attorney of Suffolk 
County. Wžiliam J. Foley, kurs 
adv. Cūnį paskyrė vienu iš savo! 
asistentų. Į šį bankietą ruošiasi 
ypatingai visi advokatai i_ 
Mass. valstybės atvykti. Rap.

PAGERBĖ JŪBILIEJA- 
TUŠ /

muzikas Rapolas Juška su žmo
na; iš So. Boston — pp. Račkau
skai, J. Žardeckai, F. žardeckas, 
p. Kilmonienė, Jonas Vargelis, 
pp. Firayičiai, A. V. Tamošiū
nai, p. Senukevičienė, K. Pečiu
liai, A. Pečiulis, pp. Siauriai, pp. 
Širkai, Sūzana Žukauskaitė, pp. 
Juozas Žardeckai, p. Drevinskie- 
nė ir šeima, Ona E. Valaitė, p. 
Sklut, p. Krasauskienė, pp. Ja- 
nuškevičiai ir šeima. * ’

Visi linksmai praleido laiką. 
(Toastmasteriu buvo p. Ona Šiau
lienė. Ne tik dalyviai sveikino 
pp. Žardeckus, jubiliejatus, bet! 

, ir laiškais ir telegramomis. Iš ; 
Baltimore telegramomis sveiki
no pp. Kasinskai ir pp. Schenee- 
berges. Jubiliejatus apdovanojo 
gražiomis dovanomis.

Ten
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Buvęs.

Lietuvių Demokratų partijos 
politines'prakalbos, kuriose kal
bės buvęs pasaulio sunkaus svo
rio čampijpnaą, mūsų tautietis 
Jack Sharkęy ir kiti kalbėtojai 
įvyks sekančiose vietose:

Penktadienyje, spalių - Octo- 
ber 28, 1938, 7:30 vai. vakare, 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje, 
Norwood, Mass.

šeštadienyje, Spalių - October 
29, 1938, 7:30 vai. vakare, “Dar
bininko” baliuje, Eikš Ballroom, 
Cambridge, Mass.

Sekmadienyje, Spalių - Octo
ber 30, 1938, 7:30 vai. vakare, 
Massasoit Svetainėje, Brockton, 
Mass.

Politinės Prakalbom

S.BaraseriBusIrSūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi . Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2637.

"Mikado" Aidai

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Spalių 26 d. vakare teatralinei 
visuomenei teko išgirsti ir pa
matyti anglų mėgiamą ir lietu
vių pirmą kartą perstatytą ope
retę “Mikado”. Tenka pasakyti, 
kad vakarykštis spektaklis nė 
kiek neapvylė lankančių žiūro
vų. Tiek muzika, tiek pats veika
lo turinys, tiek ir visas persta
tymas su kostiumais, dekoraci
jomis ir etc. sudarė lyg ir užda
rą ratą, kur kovėsi mirtis ir mei
lė, džiaugsmas ir liūdesys. Pati 
muzika nuspalvuota Japonų tau
tinio kolorito: grakšti, skaidri, 
meliodinga, nevystanti. “Mika
do” muzika, piešianti vaizdus, 
yra tampriai surišta su žodžiu 
ir veiksmu; todėl šios rūšies o- 
peretės ir neverčiamos 
mas kalbas.

Nemažai kruopštaus 
dėta vaidinime. Vienas
surengti koncertą, visai kitas 
perstatyti operetę, kuri reika
lauja iš vaidilų ne tik išlavintų 
balsų, bet ir gestų ir veiksmų 
------ !—. ---- TT---- Į———:---------------------

į sveti-

darbo į- 
dalykas

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq.,
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

JVAIRŪS SKELBIMAI

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

;ose (aklose) akyse sugrąžin
Šviesą, tinkamu laiku.

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

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

PARSIDUODA ant 5-tos gat
vės So. Bostone 2 namai po vie
ną šeimyną. Viskas moderniškai 
įrengta. Parduosiu stebėtinai pi
giai — po $600. Atsišaukite tuo
jau: ŠOU 4561. (28-1)

PARSIDUODA 137 Industry 
St. 3 šeimynų namas. Labai ge
ras pirkinys. Atsišaukite tuojau: 
John C. Haverty, 671 Mass. A- 
ve., Cambridge, Mass. Telefonas 
TRO 0889: “Mes taip arti, kaip 
telefonas”. (11-15)

suhazmonizavimo. Buvo galima 
pastebėti kaip Jaisvai ir artistiš
kai taip choras, taip pavieniai 
artistai jautėsi scęnoje.

Muzikas R. Juška, vyriausias 
operetės vadas, parodė daug rū
pestingumo lavindamas chorą. 
Priekaištų daroma, kad veikalas 
anglų kalboje. Jei visuomet mū
sų lietuvių bus žiūrima vien per 
tautinius akinius kaip iki šiol 
mūsų parengimuose, tai lietuviai 
bus apšaukti, ir tiksliai, siaurų 
pažiūrų žmonėmis. Kur meno 
klausimas nepridera statyti tau
tiškas ribas. Amerikoje gyvenąs 
lietuviškas jaunimas turi teisės 
pasirodyti ir anglų kalboje. Jei 
Lietuvoje kitų tautų menininkai 
reklamuojami (kadangi savų 
mažai teturi), kodėl neleistina 
Amerikos jaunimui vartoti jam 
gerai žinoma ir suprantama kal
ba? Tegu tie kraštutiniai patrio
tai ir patriotės sukuria tinka
mus meno veikalus mūsų Ame
rikos ir net Lietuvos scenai!

Atvykę į vakarykštį perstaty
mą advokatai, gydytojai, moky
tojai ir mokytojos ir jaunimas 
(salėje buvo atsilankūsių 1150) 
jautėsi giliai patenkintais. Per
dėtas tautiškumas nieko nepeš, 
nes jaunimas tam nepritaria — 
viskas su saiku!

Ypatingai vakar, pasižymėjo 
p. Valerija Beleckaitė. Jos nedi
delis, bet saldus balselis ir grak
štūs judesiai sužavėjo publiką. 
Panelės Sinkevičiūtė ir Drabavi- 
čiūtė spindėjo savo rolių išpildy
me. Dr. J. Antanėlis, p. Albertas 
Kiburis ir p. Juodaitis stebėtinai 
vykusiai išpildė labai sunkias 
roles.

Sveikinimai priklauso visam 
chorui, atskiriems artistams ir 
atskiroms artistėms ir jų vadui 
muz. R. Juškai.

Lauksime daugiau panašių pa
rengimų. Buvęs.

Redakcijos Prierašas

PARSIDUODA 137 Industry 
St. 3 šeimynų namas. Labai ge
ras pirkinys. Atsišaukite tuojau: 
John C. Haverty,, 671 Mass. A- 
ve., Cambridge, Mass. Telefonas 
TRO 0889. “Mes taip arti, kaip 
telefonas”. (11-15)

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS 
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

*--------- --- ------------- . ‘T "

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

366 Broadway,
South Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058 

BayVlėwHdtorŠėrvlėe 
STUbEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iSdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St.r ir E. 8th St.r
8OUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Spalių 15 d.? pp. Antano ir Le
onoros Žardeckų, kurie mini 25 
metų vedybinio gyvenimo sukak
tį, dukrelė Eleonora, pagelbs- 
tint broliam Alfonsui ir Antanui' _. 
ir sesutei Mįldrutei, ; 
“surprise party” savo tėvelius 
pagerbti.

Suvažiavo giminės ir draugai- veno 37 "metus, 
ės iš įvairių kolonijų į parapijos 
svetainę. Jubiliejatai pp. Anta-^ 
nas ir Leonora Žardeckai, atvy-! 
kę į svetainę ir pamatę tiek’ 
daug svečių ir viešnių ir sužino
ję, kad tas vakarėlis juodu pa
gerbti, susijaudino ir apsiverkė. 
Jubiliejatus patiko su rožių bu
kietu jų mažoji dukrelė ir svo
tai su vynu.

Giminės, draugai ir draugės 
pp. A. ir L. Žardeckų sveikino 
juos ir linkėjo ilgiausių metų.

Dalyvavo šie: iš Hartford — 
Pozolo ir šeima; iš Pawtucket, 
R. I. — Navęęk; iš Lawrence — 
pp. Bilai ir šeima ir Antanas 
Bilą; iš Dorchester — pp. Rai- 
nardai; iš Brockton — pp. Dra- 
vinskai; iš Cambridge — p. Ale
na Gillis; iš Roslindale — pp. 
Valatkai; iš Dorchester — pp.

—
Spalių 25 d., sirgęs tris mėne- 

“ sius, mirė, savo namuose, 178 
surengė g0jįon §t Vincentas Vaišnoras, 

55 metų. Jis paėjo Kapščiomies- 
čio parapijos. Amerikoje pragy- 
___ __________ Paliko žmoną 
Petronėlę (Vilkauskaitę) .tris 
sūnus, dvi dukteri ir brolį. Lai
dojamas iš Šv. Petro par. bažny
čios, spalių 29, 9 vai. ryte, Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Ketvirtadienyje, Lapkričio- 
November 3, 1938, 7:30 vai. va
kare, Šv. Kazimiero dr-jos sve
tainėje, Westfield, Mass.

Penktadienyje, Lapkričio-No- 
vember 4,1938, 7:30 vai. vakare, 
Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje, Worcester, Mass.

šeštadienyje, Lapkričio-No- 
vember 5, 1938, 7:30 vai. vaka
re, Piliečių Klubo salėje, Lynn, 
Mass.

Joseph W. Casper
(Kaspęras)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437
Tel. ŠOU Boston 3960.

t

IHDORSAVO
Lietuvių Piliečių Klubai Law- 

rence, Hudson, Cambridge ir 
Lynn indorsavo kandidatūrą ’ 
darbininkų prietelio James M. 
Curiey į gubernatorius ir pa
reiškė, kad jię visi kaip vienas 
eina politikon vienybėje su mūsų 
tautiečiu, Jack Sharkey. J. J. R.

Tose kolonijose kur dar neį
vyko prakalbos, vietos veikėjai 
yra kviečiami susinešti su Jack 
Sharkey, 156 Canal St., Boston, 
Mass. ir jei bus galima, prakal
bos bus surengtos.

I

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 skaitytoju paramos.

Visi skelbkites “Darbininke”.

“Šoksim Suktinį “Darbi
ninko” Baliuje, šeštadienį, 
Spalių 29 d., Cambridge, 
Mass.”, sako Jack Sharkey

Šiomis dienomis “Darbininke” 
lankėsi kun. Pauliukas, Domi
ninkonas misijonierius, kuris 
vedė misijas Šv. Petro par. baž
nyčioje. Gerb. Misijonierius, mi
sijas užbaigęs pasiliko pas kleb. 
kun. P. Virmauskį, nes norėjo 
pamatyti operetę “Mikado”. 
Ketvirtadienį išvyko į New 
Yorką.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
f

♦ 
♦ Juozas M. Dilis

Laikrodininkas
Parduodu įvairiausios rūšies auk

sinius ir sidabrinius daiktus.

Gerb. Buvęs, gražiai Įvertinęs 
Šv. Petro par. (So. Boston) cho
ro, pavienių artistų ir muziko 
Rapolo Juškos darbą meno sri
tyje, išpildant operetę “Mika
do”, atsako ir į daromus prie
kaištus, kad operetė buvo išpil
dyta anglų kalboje. Atsakymas 
skaudus. Tačiau Gerb. Buvusį 
reikia pasveikinti už atvirumą. 
Redakcija pageidauja, kad ir ki
ti, plunksną valdantieji vadai ir 
darbininkai, tuo klausimu viešai 
pareikštų savo mintis.

35 Mfety Jtibilie jauš 
Bankietas

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byžčių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Pechell Shoe Store
•JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengejas 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

ŠUNŲ LENKTYNES YRA DAVĘ
VIRŠ *3,500,000.00

MASSACHUSETTS VALSTYBEI DĖL OLD AGĖ AŠŠIŠTANGĖ!

FAKTAS, kad 6,034,508 žmonių atsi
lankė į šitas leistinas šunų lenktynes 
Spalių 15,1938 parodo, kad šunų lenk

tynės yra populiariausis pasilinksminimas 
tarpe mūsų žmonių.

Iš visų šaltinių metinis lenktynių pel
nas dabar yra virš $2,000,000.00. Ir apie 
pusė to pelno yra priduota iš. šunų lenkty
nių. Valdžios yra išleistas įstatymas, kad 
visas lenktynių pelnas turi būti paskirtas

padėjimui mūsų seniems žmonėms. Šita 
parama negali būti nutraukta nuo jų.

Visos Lenktynės apie Suffolk County 
padidino judėjimą, ir tas judėjimas padėjo 
užmokėti už East Boston Tunnel ir padėjo 
sumažinti Elevated skolą.

Jeigu norite išvengti visokių taksų, 
Jūs kaipo balsuotojai atsiminkite balsuoti 
“Taiį>” už lenktynes per valstybės rinki
nius.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St,
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.
Lietuvos Dukterų Po Globa 

Motinos Šv. Draugija šiais me
tais mini ąavo 35 metų gyvavi
mo sukaktį. Tam minėjimui at
žymėti. Lapkričio 6 d., ruošia 
jubiliejinį bankietą, Parapijos 
salėje. Iš ryto, 9:30 vai. bus 
draugijos Šv. Mišios. Vakare, 6 
vai. bus bankietas, kuriafne da
lyvaus, su mažomis išimtimis, 
visos draugijos narės. Užkvies
ta visi apylinkės gerb. kunigai ir 
kiti žymesni svečiai. Dalį prog
ramos išpildys grupė vaikučių. 
Taip pat pakviesta ir vietos žy
mieji solistai. Vakarienės laiku 
ir po vakarienes bus muzika. 
Visi norintieji galės pasišokti. 
Naujos narės į draugiją bus pri
imamos už bankieto bilietą.

Lietuvos Duktė

Neleiskite, Kad Mūsų Old Age Asistance Pelnas Būtų New Hampshire 
Ir Rhode Island

2. Shall the pari-mutuel system of betting on licensed 
dog races be permitted in this county?

Balsuoti už sekančius, pažymėk kryžiuką (X) dešinėje 
TAIP ar NE:—

1. Shall the pari-mutuel system of betting on licensed 
horse races be permitted in this county?

VEŠ X
NO
YES X
NO

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pa.siu.slme 
kožnam šio Inikraščte 
skaitytojui knris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
siąs, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo tim-

BAY STATĖ GREYHOUND ASS’N. Ine. WONDER LAND. Ine. OLD HARBOR KENNEL CLUB, Ine.

George C. Funk, President Adnah Neyhart,Man. Dir. Howard C. Dails, President

pigų Metodą, 
tams.

Mes noriai pasiųsim -jums PILNĄ 
Pakeli. 7 dienoms DYKAI ISBAN- 
DYYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
IcaStus. Mes kviečiame Jus naudoti, tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk saro vardą ir adresą 
tuojau i
ROSSE PRODUCTS CO. Dept K-9 

2708 W. Farvvell Ava. Chicago, I1L
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UNIVERSAL SALE
Lietuvos Karių Žydų 

Suvažiavimas

KAUNAS, spalių 23 d. čia į-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
JAPONAI UŽĖMĖ KINIJOS 

SOSTINĘ HANKOWĄ 
_______ s—----------------------------

HANKOW, Kinija, spalių 27—’ 

Japonijos kariuomenė prasimušė 
prie buvusios Kinijos sostinės 
Hankow. Kinijos valdžias prieš 
tai persikėlė į kitą miestą. Ap- 
leisdami miestą, Kinai beveik vi
są sudegino ar išsprogdino. Ki- vyko Dalyvavusių Lietuvos Ne- 
niečiai toliau pasitraukė nuo tų priklausomybės Kovose Žydų 
miestų daro naujus sutvirtini- Karių Sąjungos penkerių metų 
mus sulaikyti Japonijos kariuo- sukakties, suvažiavimas, kuria- 
menę. Sakoma, kad Kinijos vai- me dalyvavo Vyr. Štabo virši- 
džia dabar oficialiai paskelb- ninkas, brigados gen. Černius, I 
sianti karą Japonijai, kad Japo- burmistras Merkys ir apie 1000 
nija nebegalėtų gauti ginklų iš buvusių karių. Suvažiavimas pa- 
Amerikos. Kiniečiai išsprogdinę sveikino prezidentą, pagerbė ne
visus tiltus į Hankow miestą, žinomąjį karį Karo Muziejaus 
patys iš jo nebegalėjo pabėgti, sodelyje.

F
Bernardas Koraitis

Didelis Išpardavimas
I. J. Fox, didžiausia kailinių firma Amerikoje šį mėnesį skelbia di

džiausi kailinių ir audeklinių paltų išpardavimą. Šiame išpardavime kaip 
kailinių, taip ir audeklinių paltų kainos labai nupigintos. Šis išpardavimas 
tesis tik šį mėnesį. Taigi, reikėtų moterims ir merginoms šiuo išpardavi
mu pasinaudoti, nes beliko tik trejetas dienų.

Kadangi p. B. Koraitis, I. J. Fox lietuvis atstovas jau sugryžo iš sėk
mingos kelionės po lietuvių kolonijas, tai atėjusios į krautuvę reikalaukite 
p. B. Koraičio, kuris Jums labai nuoširdžiai patarnaus, ir dar duos specia- 
lę nuolaidą.

RUSIJOJE UŽDRAUSTA 
MELSTIS UŽ TAIKĄ

Šiame išpardavime galite senus kai
linius išmainyti į naujus, gaudami už 
juos didelę nuolaidą. Pasinaudokite šių- 
loma proga, nes tokių progų retai pasi- 411 vvashington street

taiko! BOSTON, MASS.

jos laivas, Deutschland, Atlanti- 
ko jūroje, 700 mylių nuo New 
Yorko, užsidegė ir šaukėsi pa
galbos. Po dviejų valandų gais
ras buvo užgesintas. Laivas ga
lėsiąs atplaukti į Ameriką. Lai
vu važiuoja 591 pasažierius.

CAMBRIDGE, MASS.
SVEČIAS MISIJONIERIUS

Sekmadienį, spalių 30 d. 
(Kristaus Karaliaus šventėje), 
11 vai. ryte, Nekalto Prasidėji
mo P. Švč. lietuvių parapijos 
bažnyčioje sumą atnašaus kun. 
K. Peredna, misijonierius, kuris 
išvyksta į misijų kraštus.

Kun. Peredna yra augęs ir pra
dinius mokslus ėjęs Cambridgiu- 
je. Prieš išvykstant į misijų 
kraštus jis atvyksta atsisveikin
ti su šios kolonijos lietuviais. 
Tuoj po sumos svetainėje visi 
turės progą atsisveikinti su sa
vo misijonieriu. Rap.

____________ <s>-------------------------------------------------- 1
MASKVA, spalių 27, — Bol-’ noms, pakito ir pastarosios^ 

ševikų valdžia išleido įsakymą, ekonominis pajėgumas, ku- 
rįs įaįp pat atsiliepia į Lie
tuvos Čekoslovakijos pre
kybos sutarties vykdymą. 
Kai kurių savo pramonės 
gaminių, kuriems čekoslo- 
vakai sutartimi buvo gavę 

: atitinkamus kontingentus, 
negalės Lietuvai pristatyti. 
Pati prekyba su Čekoslova- 

. kija šiuo metu visai susto- 
i jus. Be to mūsų prekybi
ninkams, turintiems ryšius 
su sudėtų krašto pirkliais, j 

1 atsirado atsiskaitymo ir 
santorių išpildymo sunku
mų. Viso to akivaizdoj da- 

’ bar daroma žygių ir jau y- 
. ra vilties, kad ta Čekoslo
vakijos prekybos dalis, ku
ri proporcingai priklauso 
sudėtų kraštui ir kuri be
tarpiai su tuo kraštu susi
jusi, bus įjungta į Lietuvos 

. Vokietijos prekybos sutar- 
• tį kliringo pagrindais.

kuriuo draudžiama žmonėms 
melstis už pasaulinę taiką. Taip 
uždrausta sakyti prakalbas apie 
karo pavojus. Prasikaltusiems 
tuo įsakymu bus skirta smarki 
bausmė... Tikrai “laisvės” kraš
tas!

Europos Moterų Krepšinio 
Pirmenybes 1940 Metais 
Pavesta Surengti Lietuvai
KAUNAS, spalių 23 dieną iš 

Romos grįžo laimėjusios Lietu
vai antrą vietą krepšininkės. 
Romoje principiškai pavesta 
Lietuvai surengti antrąsias Eu
ropos moterų krepšinio pirme
nybes 1940 metais.

Čekoslovakijos Įvykių 
Ekonominiai Atgarsiai

Kaunas — Pasikeitus Vo
kietijos Čekoslovakijos šie-

V •

, Lietuviai Gėlininkai į BROADWAY FLORIST
323 W. Broadway, So. Boston.

Savininkai: A. Zamauskas ir W. Zaranskas
Užlaikome puikiausias gėles:

| Vestuvėms, Pagrabams Bukietai ir kitokias Gėles
* Dėl Visokių Pramogų

20 mylių Bostono apylinkėje iiž pristatymą 
nieko neskaitome

| Tel. ŠOU 4115 Namų ŠOU 9714
_ .

Vokiečių "Zigrido Linija" 
Raliai Prancūzų Sienų

Po pasaulinio karo, Pran
cūzija pastatė išilgai savo

500 baltų svetimos kilmės 
šeimynų Jung. Valstybėse. 
Jų tarpe buvo 822,658 itali- 
joniškos šeimynos, 723,483, 
vokiškos šeimynos, 577,407 
lenkiškos šeimynos, ir 511.1

kui, jeigu jis jų pareikalau- rinimo komisijas. Šiuo me
tų.

Be to, 82

a. v iivu, ii vz-a.-l, ;

pasienį su Vokietija milži- 248 šeimynos, kurių galvos ničlra nn7omino tinrtnvo _ .. . __  • c\t>rrnišką požeminę tvirtovę, gįmė Rusijoj. Buvo ir 267, 
kuri ligšiol neturėjo sau 495 švediškos šeimynos; 
lygios pasaulyje. 226,143 čekoslovakiškos

Pagal Versalio taikos su- šeimynos; 151,525 norve- 
tartį Vokietijai buvo už- gjškos šeimynos; 115,425* 
drausta turėti savo pasie- vengriškos šeimynos; 92,! 
nyje su Prancūzija bet ko- 941 jugoslaviškos šeimyna; 
kias tvirtoves. į 88,017 lietuviškos šeimy-

Visai netikėtai dar nese- nos; 70,369 graikiškų šei-i 
niai anglų agentai pranešė mynos; 59,248 finiškos šei-i 
sensacingą žinią, kad vo-, mynos ir tt. 
kiečiai nepaprastai skubiu New York, New Jersey,
tempu stato milžinišką Pennsylvania, Massachu- 
tvirtovę pareinyje, išilgai setts, Connecticut, Illinois,V V LVVy prCVA VzAAA -------------------- 7 7 7

prancūzų “Mažino liniją”. Ohio, Michigan, Wisconsin, 
Nusistebėjimas nebuvęs Minnesota, ir Californija 
todėl, kad vokiečiai tuo pa- turi didžiausią dalį sveti- 
darė dar vieną spragą Ver- etos kilmės gyventojų, bet 
salio sutartyje, bet kad iš- galime rasti visų tautų 
mieros tos “Zigfrido lini- žmonių kiekvienoje iš 48 
jos” daug kuo nustelbia valstybių.
“Mažino linijos” reikšmę. 79.1% visų svetimos kil- 

Pasirodė, kad “Zigfrido mės šeimynų 1930 m. gy-

1

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUSIŪNAS. Sav. 

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

“Šoksim Suktinj “Darbi
ninko” Baliuje, šeštadienį, 
Spalių 29 d., Cambridge, 

Leningrade, Mass.”, sako Jack Sharkey.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, knrie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji) paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mara. 

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

Tel. Farkway 0558AV
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marina Aukštikalnienš,

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

antrą utarnlnką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytlnšj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

tu tikrinimai atliekami 
------ ,__„ papildomas Maskvoje, 1______ o___ , 

taip: ar seimelio narys yra Charkove, Rostove prie Do- 
nustojęs būti seimelio na- no, Ekaterinoslave, Kuz- 
riu ir kuris kandidatas ei- necke, Stalinske, Ordžoni- 
na jo vieton seimelio nariu, kidzegrade ir kituose mies- 
nustato apygardos rinki- tuose. “Krasnaja Gazieta” 
mų komisija ir tai viešai rašo, kad apie Papanino 
skelbia._________________■komisijų darbo rezultatus

Seimelį atidaro Klaipė- galima spręsti iš šito pasi- 
dos krašto gubernatorius, kalbėjimo su direktorium 
priėmęs atstovų priesaiką, vieno baldų fabriko, kuris 

nutraukė kėdžių gamybą 
į tik dėl to, kad neteko žalia
vos. Komisijos pirmininkas 

Naujas čekoslovakų mi- klausia- 
nistras pirmininkas ir pre
zidentas generolas Sirovys 
yra gimęs 1888 metais sau
sio 24 dieną Trezice, Mora
vijoje. Jis yra batsiuvio sū
nus. Jo tėvas mokytojavo pas mus tieK Pamokos yra antradienių
avalynės mokykloje. Jau- ne‘,ir ketyirtadienių vakarais»
nas būdamas, Sirovys sto
jo į kariuomenę. Karo pra- 

i džioje 1 
1914 metais stojo į čekoslo
vakų legioną Kijeve ir buvo 
pirmas čekoslovakas, kuris 
gavo rusų kariuomenės pa
sižymėjimo laipsnį. Jis pe
rėjo visus laipsnius ligi ge
nerolo, kuriuo buvo paskir-

Kaip Pakeistas Klaipėdos tas 19d8 metaisTnn nariu lai Iru

........... 79.1% visų svetimos kil- 
kad “Zigfrido mės šeimynų 1930 m. gy-

linija” jau prieš tai ilgokai, veno kaimiškose apylinkė- 
buvo statoma didelėj pas- se> 51.8% buvo savininkai 
lapty. Du darbininku, kurie namų.
prasitarė nereikšmingus 
dalykus, buvo nuteisti mir
ti. Prokuroras aiškiai pasa- 
šė susirinkusiems, kad 
mirti nuteistieji darbinin
kai netenka savo gyvybių 
dėl to, kad neleistinai pasi
elgė savo žodžiais ir tuo iš
davė savo tėvynės didelę 
paslaptį. Tuos darbus be 
visos eilės laisvų darbinin
kų dirba daug ilgiems me
tams nuteistų nusikaltėlių. 
Jie labiausia dirba prie y- 
patingai slaptų įrengimų, 
nes iš jų retai teprasiskver- 
bia paslaptys. Sakoma, kad 
darbas varomas dieną nak
tį, po tris pamainas ir kad 
esą prie darbų dirba net 
200.000 darbininkų.

Krašto Seimelio Rinkimų 
Įstatymas

Vakarinės Mokyklos

Kas Yra Gen. Sirovys

Cambridge Mokyklų vir
šininkas praneša, kad nuo 
spalių 18 d. atsidarė vaka
rinės mokyklos, kuriose 
moko anglų kalbą ir pilie
tybę. Anglų kalbos ir pilie
tybės pamokos, kurios bu
vo Cambridge High and 
Latin mokykloje, šiais me
tais yra Rindge Technical 
Buildinge. Šios pamokos

— Kodėl jūs nutraukėte duodamos dykai visiems
kėdžių gamybą? Cambridge . gyventojams.
-Todėl, kad neturime Rmd?e Tech"lca‘Buildm' 

beržo,- atsako direkto- 
nūs.

— Nagi, pas mus tiek — - ....

Teisingumo 
rengiamas

Steigs Darbo Namus 
Kaliniams

t

Kaunas - 
ministerijoj
projektas atidaryti Lietu
voj darbo namus, kuriuose 
kaliniai bus mokomi įvai
rių amatų.

SV. JONO EV. BL. PASALPIN6S 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fln. Rašt Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mase 

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

Maršalka. Jonas Zaikls,
7 Winfleld St, So. Boston, Mas*. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedšldienj kiekvieno mtaeaio.
2 vai. po pietų, Parapijos saMj. 492
E. 7th St, So. Boston, Mass.

Suvirs (,000,000 Svetimos 
Kilmės Šeimynų Jung. 

Valstybėse
Cenzos Biuras rokuoja, 

kad žmonių Jung. Valsty
bėse yra 129,800,000. Ma
žumų baltų grupių sveti
mos kilmės ir svetimų tėvų 
dabar skaitliuoja 40,000, 
000. Yra apie 13,000,000 ne
grų ir 360,000 indijonų.

1930 m. buvo iš viso 5,736,

galite įsigyti žaliavos? nuo 7:30 iki 9:30 vai. vaka- 
— Mėginome. Prisipiovė- 

buvo " Varšuvoje. m?džilk 7 Raustėme,
................ - - sudarėme sielius...

į’ — Na ir?...
i — Na ir jie pūsta vande
ny.
— Kodėl?
— Todėl, kad fabrikas ne

gali sielininkams mokėti 
tiek, kiek jie reikalauja už 
perplukdymą — 86 rublius 
už kubinį metrą. Prašėme 
nuleisti, nesutinka. Padė
tis biauri: pinigai, sumokė
ti, medžiai pūsta, o fabri
kas stovi. XX.

mėn. Tuo pačiu laiku jam 
buvo pavesta vyriausia če
koslovakų kariuomenės 
vadovybė Rusijoje. Vėliau 
buvo jungtinės kariuome
nės jėgų viršininkas /Vol
gos - Uralo fronte. Vėliau

Ligi šiol veikiančio Klai
pėdos krašto seimelio rin- 
kimų įstatymo 10 § pakei- vacĮovavo čekoslovakų le- 
ciamas taip, kad apylinkių gionl} žygiui iš sibiro į tg. 
ir balsų padavimo vietų są- Sibirą. 1922 me
rkus nustato Klaipėdos teis jis jau divizijos gene. 
krašto direktorijos pinm- rolas. 1924 metais genera-i 
ninkas, žiūrėdamas, kad jįnį0 štabo viršininke 
balsų padavimo vieta apy- dė ė as ir 1926 metais

v lm ei .

ir balsų padavimo vietų są- per Sibirą. 1922 me-

ninkas, žiūrėdamas,

linkės rinkikams būtų pa
togu pasiekti ir į ją rinki
kams būtų kelio nedau
giau, kaip apie 3 km. 18 § 
pakeičiamas ta prasme, 
kad apylinkių komisijos at
lieka pačių rinkimų darbą.

Įstatymas papildomas 
dar ta prasme, kad kai kan
didatų sąrašai ir kandidatų 
sąrašų susijungimai viešai 
paskelbti, jie nebegali būti 
atsiimti ir jų bei atskirų 
kandidatų teisėtumas ne
begali būti ginčijamas ligi 
balsavimui pasibaigus.

62 § pakeičiamas taip, 
kad rinkikas, įėjęs į rinki
mų kambarį, pasisako sa
vo pavardę, vardą, gyvena
mąją vietą, parodo savo 
asmens liudijimą ir gauta 
26 § kortelę.

Kiekvienas rinkikas pri
valo paduoti balsą pats be 
jokių tarpininkų. Rinkimų 
dieną balsų priėmimo vie
tose turi būti visų kandi
datų balsuojamosios kor
telės, kurios įteikiamos a- 
tėjusiam balsuoti rinki-

v I ce- 
koslovakų generalinio šta
bo viršininkas. 1926 me
tais buvo krašto apsaugos 
ministras. Tais pačiais 
metais, perorganizavus 
vyriausybę, jis vėl grįžo į 
generalinio štabo viršinin
ko pareigas. 1933 m. buvo 
paskirtas generaliniu čeko
slovakų kariuomenės ;ns- 
pektorium.

Sovietai Neturi Medžiagos 
Kėdėms

Užsidegė Vokiečių Laivas
. l^N YORK, spalių 27, — 
Hamburg - American kompani

Žinomas Sovietų lakūnas 
Papaninas, be savo tiesio-Į 
ginio darbo (jis yra šiaudi
nių vandens kelių viršinin
ko padėjėjas), gavo naują 
misiją: su keliais aukšto
sios tarybos atstovais iš
aiškinti, kodėl Sovietų Ru
sijoje visada trūksta pla
čios paklausos prekių. Kar
tu su keliais SSSR, ARF- 
SR, Ukrainos deputatais ir 
lakūnu Čkalovu jis sudaro 
tikrinimo vyriausiąjį šta
bą, kuris organizuoja tik-

re.
.Patartina visiems lietu

viams naudotis vakarinė
mis mokyklomis.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO I

LAIVAKORČIŲ d

TEL. mBOITOn 2680. 
------¥------

\JL PATAKNZMHA\

CREMO ALE
____  . t

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!
9 «

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Komunistų Politika Jau Ir

• v

• X

• v

terio planetos menulius.

• v •

Jis gyveno žemėje; perėjo Kristaus įsakymai nepildo- Kristus nugali, Kristus ryįj p0 tų naujųjų kū-• v

«

X •

Dėl savo nepaprastai di-

i

.f

stebėjimas tebus galimas 
tik Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse, nes kitur nėra 
tokių gerų prietaisų. Iki 
šio laiko jau pavyko pada-

mis Amerikos Jungtinių

viešpataus. Ant Jo kara
lystės pamatų parašyta 
“Niekas Neįveiks”, ir joki 
ranka to parašo negali nu
trinti.

nėra susi- 
klausytis! 

paskaitos, 
ir moky-

Popiežius Pijus XI, pas
kelbdamas Kristaus Ka. di
liaus šventę, 1925 metais, 
nurodė, kad šių laikų visų

Trumpai Iš Tėvynės

366 West Broadvvay, * South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680. ,

•1 mas yra meilė. 
■!

Į

Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50
DARBININKAS

j viešpatauja. Jo viešpatavi- nų fotografines nuotrau-
T-kas. Kadangi jų judėjimo 

laukas vyksta aplink Jupi
terio planetą, tai tie naujie
ji kūnai ir pavadinti Jupi-

Penktadienis, Spalių 28 d., 1938
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Broliai ir Seserys Darbininkai,
Šių metų LDS seimas, Brockton, 
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Kneižį, Dr. M. Aukštikalnį, J. Glavicką 
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Mes lietuviai sunkiai kamuojamės su komunistų 
propaganda, bet ne mes vieni. Ir angliška jai visuome
nei tenka persirgti komunistinių bakterijų liga. Paju
to rimtesnieji amerikiečių vadai, kad lengva panieki
nančia šypsena ar rankos numojimu nuo komunizmo 
neatsikratysi. Reikia padaryti nuodugni tos ligos diag
nozė ir imtis griežtesnių priemonių iš jos pasigydyti. 
Jau pripažįstama, kad ir viena kita operacija bus rei
kalinga.

Pirmiau buvo lengviau, kai komunistai viešai pa
sirodydavo kas esą ir skelbėsi žiauriais socialinės tvar
kos griovikais. Bet dabar jie visiškai pakeitė taktiką ir 
eina į žmones prietelybės skraiste apsidengę. Jų agita
cija jau nebežiauri, bet saldžiai viliojanti. Net Šv. Tėvo 
žodžiais prisidengia, kad būk tai jis įsakęs katalikams 
priimti “ištiestą bolševikų ranką”. Ta viliojanti takti
ka kur kas pavojingesnė, nes eilinis žmogus dažnai 
duodasi suviliojamas. Jau čia neužtenka vien griežto 
nusistatymo prieš komunizmą, bet reikia atskirti vy
lingą saldžialiežiuvavimą nuo tikrosios tiesos. Užčiū- 
čiuoti komunistų pažadėjimais, žmonės dažnai pamirš
ta, kas dedasi Rusijoj. Retai kam ateina į mintį, kad 
bolševikai naudoja demokratijos obalsį kaip tik tam 
tikslui, kad visiškai demokratiją sugriautų.

Tokia komunistų agitacija eina ne vien tik lietu
vių spaudoj. Jie užtiesė tankų savo gudrybių tinklą ir 
ant angliškai kalbančiųjų piliečių. Net iš užsienių par
sigabena agitatorių, kurie visokiais būdais perša ame
rikiečiams komunistinį kromelį. Pastaraisiais laikais 
atvyko čia iš Anglijos dviejų rūšių agitatoriai: gudru
sis John Strachey (kažkokia ne angliška pavardė) ir 
kur kas kvailesnė Athollio kunigaikštienė. Pirmasis 
kiek pagarsėjęs anglų rašytojas, antroji tik tuo pasi
žymi, kad nešioja kunigaikštienės titulą. Abudu agi
tuoja už Ispanijos “lojalistus” (jie pilnai lojalūs — Sta
linui). Athollio kunigaikštienė fanatiškai šūkauja, kad 
Franco pasekėjai tai žmogžudžiai, gi lojalistai — nekal
ti avinėliai. Girdi, jie leidžia kunigams net Mišias lai
kyti. (Žinomas visiems faktas, kad kunigas išdrįsęs 
laikyti Mišias Madride ar kurioj kitoj lojalistų užim
toj vietoj turi būti prisirengęs prie mirties). Strachey 
kur kas gudresnis. Jis sako, kad tik tas yra komunistas, 
kurs priklauso komunistų partijai, gi jis, Strachey, ten 
nepriklausąs, taigi nesąs komunistas. Komunizmą jis 
skelbiąs kaipo bešališkai nusiteikęs pilietis, vien dėlto, 
kad komunizmas jam atrodąs geriausiu išrišimu socia
linės nelygybės. Tačiau net tokia gudri politika jau ne
beveikia Amerikos vadų. Valdžia jam uždraudė laikyti 
prakalbas. Strachey labai dėl to įsižeidė, bet nieko cik 
nepadarysi. Kad ir užtikrina nesąs komunistu, bet val
džia jam netiki. Ji geriau žino.- Neva nekomunistas 
daugiau žalos padaro negu oficialinis komunistas. Gi 
Amerikos vyriausybei jau pradeda nusibosti pasaldyti 
komunistų melai. K.

Kad šiandieną darbininkams būtinai 
reikalinga susiorganizuoti, tai niekas, 
išskirus kapitalistus, nemėgina užgin
čyti. Tačiau darbininkai turi suprasti, 
kad be Kristaus ir Jo įkurtos Bažnyčios 
ir organizacija jų gyvenimo nepagerins. 
, Organizacijos pagrindai privalo būti 
— teisingumas ir meilė. Bet kur Kris
tus nėra priimamas, tenai nėra nei tei
singumo nei meilės. Taigi mūsų, Kata
likų darbininkų, pareiga yra gelbėti 
darbininkus nuo gręsiančios komuniz
mo vergijos ir atvesti juos prie Darbi
ninko Kristaus. Jėzus Kristus, kuris 
sykį mus išgelbėjo kada, rodos, nebuvo 
vilties, tas Kristus, kuris yra su mumis, 
iki pasaulio pabaigai, ir dabar yra 
mums viltis į geresnę ateitį. Reikia tad 
darbininkus suorganizuoti po Darbinin
ko Kristaus vėliava: reikia Kristaus ir 
Jo Bažnyčios mokslą įnešti į gyvenimą, 
į darbininkų kasdieninį gyvenimą, į fa
brikus, į unijas, į susirinkimus, į na
mus.

Bažnyčios priešai labai gerai su
pranta organizacijos svarbą. Jie visur 
turi įsteigę darbininkams pamokas, tu
ri net kolegiją, kur lavina vadus darbi
ninkų organizavimui.

Mes irgi suprantame, kad suorgani
zuoti darbininkus į Katalikų Darbinin
kų Sąjungą nėra vieno ar kelių žmonių 
darbas, bet visų, kunigų ir pasauliečių, 
ypač darbininkų. Šv. Tėvas Popiežius 
Pijus XI tuo klausimu enciklikoje Qua- 
dragesimo Anno, sako:

“Darbininkai apaštalai pirmiausia 
turi būti patys darbininkai. Kad žmo
nės vėl sugrįžtų prie Kristaus, kurie Jo 
užsigynė, iš jų pačių reikia išrinkti ir 
padaryti pagalbinius Bažnyčios karei
vius, kurie gerai žinotų savųjų mintie 
ir norus ir kurie tam tikra malonia bro
liška meile galėtų pasiekti jų širdis.

“Savo vyskupų ir kunigų vedami, 
darbininkai turi grąžinti Dievui ir Baž
nyčiai tas dideles savo darbo brolių mi
nias, kurie įširdę dėl to, kad nesuprato 
ir nežinojo Bažnyčios mokslo, yra atsi
traukę nuo Dievo.

“Lai katalikai darbininkai savo pa
vyzdžiu ir savo žodžiu, duoda savo pa- 
klydusiems broliams suprasti, kad 
Bažnyčia yra švelni Motina visų tų, ku
rie dirba ir kenčia, ir kad Ji niekada ne-

apsilenkė ir neapsilenks su savo šventa : 
Motinos pareiga ginti darbininkų reika
lus. Jeigu ta misija, kurią darbininkai 
turi atlikti kasyklose, fabrikuose, laivų ' 
dirbtuvėse, ir visur, kur tik dirbama, ‘ 
kartais reikalauja ir didelio savęs atsi- 
žadėjimo, tai lai jie atsimins pasaulio 
Išganytoją, kuris mums yra davęs ne 1 
tik darbo, bet ir pasiaukojimo pavyzdį”.

Jungtinių Amerikos Valstybių Kata
likai vyskupai susirinkę spalių 14 die
ną, 1938 metais, Washington, D. C. at
sišaukė taip: “Mes vėl atsišaukiame į 
žmones, kad jie imtųsi geriau suprasti 
Krikščioniškus principus darbininkų 
klausimuose, kuriuos taip aiškiai išdės
tė Popiežius Pijus XI”.

Broliai darbininkai! Jūs esate šių 
dienų misionieriai. Kristus jums pave
da atlikti labai šventą pareigą, labai y- 
patingą misiją, būtent, gelbėti savo 
brolius ir seseris darbininkus. Tam di
džiam darbui reikia apaštalų, — jūs bū
site apaštalai; reikės kankinių, — jūs 
būsite kankiniai už teisybę; reikės 
šventųjų, — jūs būsite šventieji. Turė
kite drąsos ir ištvermės. Jūsų darbas, 
jūsų pasiaukojimas atves milijonus 
darbininkų prie Kristaus, mūsų Dievo.

LDS seimo išrinktoji komisija rū
pinsis visais laikais pagelbėti darbinin
kams susiorganizuoti. Mes turime su
darę grupę kalbėtojų, kurie noriai va
žiuos į įvairias kolonijas kalbėti darbi
ninkų klausimais. Taigi kuopos, arba, 
kur nėra LDS kuopų, bet būtų galima 
jas sudaryti, praneškite mums kas yra 
reikalinga ar galima padaryti. Organi
zavimo komisija turi jau finansų ap
mokėti kalbėtojams kelionę, taip, kad1 
rengėjams apie tai nereikia rūpintis.! 
Suorganizuoti ar atgaivinti LDS kuo
pos pirmiausia reikalinga surengti pra-.

Dar gal būtų naudinga, 
kad studijų ratelio vadai, 
LDS kuopų mėnesiniuose 
susirinkimuose, pasakytų 
kas buvo nuveiktą, kas su
žinota. Tada susirinkimai 
pasidarytų gyvesni, ir tie 
nariai, kurie nėra prisidėję 

ninku klausimus, su įvai- i prie ratelių, galėtų taip pat 
riais klausimais. Kadangi šį-tą pramokti, 
studijų rateliai 
rinkusių grupė 
prakalbos arba 
bet tyrinėjimas

“Darbininke” jau buvo 
rašyta apie darbininkų ra
telių sudarymo reikalingu
mą, jų naudą ir jų tvarką. 
Kito penktadienio “Darbi
ninko” leidinyj pradėsime 
spausdinti, dalimis, Popie
žiaus encikliką, apie darbi-

mosi būdas, tai labai svar-L , ,. . ...
bu, kad kiekvienas ratelio!“°^bių ir nelaimių prie- 
narys turėtų raštą, iš kurio 
vadas skaito ir galėtų ati-i 
džiai sekti. Po skaitymų vi
si turės progą kalbėti apie 
paduotus klausimus. Būtų 
įdomu ir naudinga, kad 
LDS kuopų studijų rateliai, 
parašytų apkalbėtus daly
kus į laikraštį “Darbinin
ką”.

Studijų rateliai yra vie
nas geriausių būdų darbi
ninkams susipažinti su 
Bažnyčios mokslu darbi
ninkų klausimuose. Per 
juos darbininkai išsilavins 
kalbėti, ir tada kituose su-j 
sirinkimuose, ar darbinin
kų unijose, galės drąsiai 
pasakyti Bažnyčios nuro
dymus: darbininkai, žino
dami Bažnyčios nurody
mus, galės geriau ir savo 
gyvenimą tvarkyti, būti 
tvirtesni savo tikėjime.

žastis yra supasaulėjimas, 
arba laicizmas. Supasaulė
jimas reiškia ne ką kitą, 
! kaip tik atsiskyrimą nuo 
Kristaus ir Jo įkurtos Baž
nyčios mokslo. Ir žmonės 
visą turėdami, nieko netu
ri, nei ramybės, nei sutiki- 

; mo, nei taikos, nes neturi 
Dievo savo Vadu, nuo Jo y- 
ra atsiskyrę.

Šių dienų nelaimės ir 
blogybės nebus pašalintos 
iki žmonija nebus atvesta 
prie Kristaus Karaliaus. 

’ Štai Katalikų pareiga. Per 
mokslą, per apšvietą, per 
save ištobulinimą, pa
traukti kitus prie Kristaus. 
Taigi Popiežius Pijus XI, 
ir visi vyskupai ragina 
žmones geriau susipažinti 
su Kristaus ir Bažnyčios 
mokslu ir būti šviesos ne
šėjai. T.

Atrasti Du Nauji Jupiterio 
Mėnuliai

Karalius! Mūsų kalba ka-!žesnis už žmonių vaikus, 
ralius reiškia valdovas, Savo dailume ir grožybėje 
valdąs kokį nors kraštą, pakilk, eik laimingai ir ka- 
Bet suprantama, kad jo raliauk dėl tiesos, ramybės 
valdžia nevisagalė, jo kara-jir teisybės... Tavo, o Dieve, 
liavimas ne amžinas. Taigi sostas per amžių amžius, 
ar ne perdaug menkas var-{ tavo karaliavimo lazda, tei- 
das duoti Kristui? Ką reiš- singumo lazda... Visi žmo- 
kia žemės dalelės valdovas 
prieš Tą, kuris valdo dangų 
ir žemę; prieš Tą, kuris pa-, 
sakė: “Man duota visa val
džia danguje ir žemėje”.! 
Tik neturėdami tinkamų; 
žodžių išreikšti Jėzaus Kri-l 
staus valdžią ir galybę pri-Į 
skiriame <----  ------------ ,
vardą.

Karalius! Tas vardas Kri- vari jos kalno prie Jo kry- 
stui buvo duotas ne šian- žiaus buvo prikaltas para- 
die ar vakar, bet nuo am- šas: “Jėzus Nazarėnas, žy- 
žių. Pranašai Jį taip vadi- dų Karalius”. Tas parašas 
no, Evangelijos kalba apie buvo išrašytas žydų, grai- 
Jo karalystę ir karaliavi- kų ir lotynų kalbomis, kad 
mą. Psalmistas Dovydas a-. visos pasaulio tautos galė- 
pie Kristų rašė: “Tu gra-'tų skaityti. Piloto užklaus-

rios savo kelionėje aplink 
saulę labai arti prieina prie 
Jupiterio ir tuo būdu yra į- 
trauktos į jo lauką.

Pažymėtina, kad tas pats 
astronomas Nicholsonas, 
kuris dabar tuos abu nau
juosius dangaus kūnus su
rado, 1914 metais atrado ir 
vadinamąjį devintąjį mė
nulį. Naujasis išradimas y- 
ra didelis astronomijos 
mokslo laimėjimas, ir ilgo, 
sistematiško mokslinio 
darbo vaisius, rodąs žmo
gaus proto naują užkaria
vimą mokslo srityje. ‘L.A.’

Kova Su Masonais Lenkijoje
Dabar Lenkijoj kas kart 

labiau reikalaujama pa
skelbti masonų sąrašus. 
Kaip skelbia dienraščiai 
Lenkijoj yra apie 2000 as
menų priklausančių škotų 
ritualo ir prancūzų Didžio
jo Oriento ložėmis. Žydų 
ložėse yra apie 4000 žmo
nių. Tvirtinama, kad ložė
mis priklauso visa eilė auk
štų pareigūnų. Lenkijos 
seimui vos nebuvo įteiktas 
įstatymo projektas, kuriuo 
draudžiama Lenkijos pilie
čiams priklausyti masonų 
ložėmis, ir kuriuo siūloma 
visas lenkiškas ložes likvi
duoti kaip slaptas ir nele
galias sąjungas.

Masonai kovoja su kata
likų Bažnyčia ir nenori, 
kad Kristaus mokslas reik
štųsi viešame gyvenime.

Tarptautinis astronomi- 
kalbas ir išplatinti laikraštį “Darbinin- nių žinių teikimo biuras 
ką”, .kuris plačiai rašo apie darbininkų praneša, kad šiomis dieno- 
reikalus. 1“‘“

LDS kuopų valdybos ir visų kolonijų Valstybių astronomui Ni- 
veikėjai, praneškite mums kas reikalin- cholsonui pavyko surasti 
ga jūsų kolonijoje darbininkų suorga- du naujus didžiosios Jupi- 
nizavime. terio planetos mėnulius.

Dar vienas žodis. Būtų labai gražu i^ai es4 labai įdomūs iki 
ir naudinga, kad Kristaus Karaliaus šiol dar nežinomi dangaus 
šventėje, spalių 30 dieną, Katalikai dar- kūnai, kuriuos astronomui 
bininkai priimtų Šv. Komuniją, o vaka- Nicholsonui pavyko nufo- 
re surengtų prakalbas bei pasikalbę ji- tografuoti didžiausios pa
muš darbininkų klausimais. šaulio Mount — Wilsono

i observatorijos įrengimų 
LDS PROPAGANDOS KOMISIJA, dėka. Kaip žinia, tos obser- 

366 W. B road way, ' vatorlJos teleskopas yra 2
J su puse metro skersmeny-

So. Boston, Massachusetts. je ir tuo būdu yra stip
riausias visame pasaulyje.

Tuodu Jupiterio naujiejipasaulis duoda, Aš jums1 
duodu”. Psalmistas šaukė: 
“Palaiminta tauta, kurios 
Viešpats yra Dievas”.

Kristus turi viešpatauti 
šeimose. Kas nežino šeimos]

tas: “Tai Tu esi Karalius?” 
Jėzus atsakė: “Tu pats pa
sakei, Aš esu Karalius. Aš 
tam gimiau ir tam atėjau į 
pasaulį, kad liudyčiau apie 
tiesą. Aš esu karalių Kara-,--------- ------------------------
liūs ir viešpataujančių svarbumo? Juk šeimos su- 
Viešpats”. Į daro visuomenę. Jei šeimo-

Kristus yra visai kitoks, Į se gyvenimas sveikas ir 
negu šios žemės karaliai, tvarkingas, tai toji tvarka 
Jis pats pasakė: “Mano ir sveikata pereis ir į visuo- 
karalystė ne iš šio pašau- menę. Bet šeimose negali 
lio”. Kristus yra meilės Ka-; būti tvarkos, jei tenai nė- 
ralius. Iš meilės dėl žmonių ra Kristaus dvasios, jei

guje ir žemėje. Kada buvo Tuodu Jupiterio naujieji 
laidojamas Prancūzijos ka- klajūnai yra labai menkos 
ralius, Liudvikas XIV, ku- šviesos dangaus kūnai. Jų 
ris buvo laikomas galin- šviesos stiprumas yra 100. 
giausiu valdovu, tada kuni- qqq kartų mažesnis už pa- 
gas Massillon atsisukęs į prastą akimi žiemos metu 
žmones tarė: Tik vienas matomos žvaigždės silp- 
Dievas yra didis”. niausią šviesą. Dėl to ir to-

Kristus viešpatauja ir ūmesnis tų dangaus kūnų in ooriH to n o Ant If o _ . « «

nes ir žemės karaliai gar
bins Jį, visos tautos Jam 
tarnaus, nes Jis išlaisvins 
beturtį nuo galingojo, -ir 
beturtį, kuris neturi užta
rėjo”.

Išganytojui užgimus atė- 
įaijvy Fxx- jo į Jeruzalę trys išminčiai 

Jam Karaliaus ir klausė: “Kur yra gimęs 
žydų karalius?” Ant kai-

“gerą darydamas”. Iš Jo ]mi. 
širdies išsiveržė žodžiai:, turi viešpatauti
Ateikite pas Mane žmogaus širdyje.!

kurie vargstate ir esate ap- Kiekvienas priva.
sunkinti, o As jus atgai-uti j^.
Vlns,u • į ralių Kristų ir visame gy-

Šv. Tėvas Pijus XIpa- venime pildyti Jo valią, 
skelbdamas Kristaus Ka- Kiekvienas žmogaus dar- 
raliaus šventę sakė: “Kris- bas turėtų liudyti, kad Kri
tus Karalius turi viešpa- stus yra jo Karalius. Kad 
tauti tautose, šeimoje ir. atvesti tautas prie Kris- 
kiekvieno žmogaus širdy- , taus Karaliaus, reikia, pir- 
je”. Šiandieną matome, kad miausia, kad kiekvienas 
tautos sukila viena prieš Katalikas būtų ištikimas ir 
kitą, ginkluojasi, keršija, atsidavęs Kristaus karei- 
Kitokis būtų vaizdas, jei vis. “Širdie Jėzaus, - visų 

pripažintų širdžių Karaliau ir valdove, 
teateina Tavo karalystė”.

Taigi Kristus yra amžių 
Karalius, nes Jis yra Amži
nas Dievas, mūsų Sutvėrė
jas ir valdovas. Jis turi 
viešpatauti visur, nes Jam siteto veikimo laiką— 3144 
yra duota visa valdžia dan- diplomai.

fisos tautos
Kristų Karalių ir pagal Jo 
įstatymus tvarkyti visus 
reikalus. Tada būtų tvar
ka ir ramybė. Juk pats 
Kristus pasakė: “Aš jums 
palieku ramybę, duodu 
jums Savo ramybę, ne kaip

— Lenkų spauda rašo, terio mėnuliais, 
kad Vilniaus krašto lietu
viai ir gudai nedalyvausiąs delio dydžio Jupiterio pla- 
Lenkijos seimo rinkimuo- neta jau seniai yra patrau- 
se, nes rinkimų įstatymas" kusi astronomų dėmesį. Jo 
yra toks, kad nors mažu- pirmuosius šviesiausius 

keturis mėnulius atrado 
Galilėjus 1609 metais. Nuo 
1892 iki 1914 metų buvo 
surasti dar penki silpniau 
šviečią. Jupiterio planetos 
mėnuliai. Su visais savo 
palydovais Jupiteris pri
lygsta mažai saulės siste
mai. Atradus dabar dar du 
naujus mėnulius, spėjama, 
kad čia esama labai toli 
nuo jo skrendančių .visai 
savarankiškų planetų, ku-

yra toks, kad nors mažu
mos sudarančios daugumą 
Vilniaus krašte, jos netu
rinčios daugumą Vilniaus 
krašte, jos neturinčios jo
kios vilties pravesti savo 
atstovų.
— Vytauto Didžiojo Uni

versitete pavasario semes
tre iš viso pripažinti 253 

; aukštojo mokslo baigimo 
diplomai. Per visą univer-

Ir Varpai Turi Tylėti
Kai kurios dar išlikusios 

Rusijos bažnyčios prie įei
namųjų durų turėjo mažus 
varpelius, kuriais skam
binant beveik nesigirdėjo 
gatvėje. Sovietų valdžia už
draudė skambinti ir tais 
varpais, o GPU pasistengė 
tuoj juos pašalinti.

Jugoslavijos miestas Fi- 
lipowa, švenčiąs 175 m. su
kaktį, yra išaugęs iš vie
nuolyno. Per tą laikotarpį 
iš miesto kilo apie 200 ku
nigų ir 150 moterų vienuo
lių.
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NEAPSAKOMAI “GREITAS” INDIJOS 
GAISRININKŲ KOMANDŲ GAIS

RŲ GESINIMO DARBAS
Suvienyt o s i o s 

Biuras iš Lahore 
kad visur kitur, 

bet ypatingai Punjab Pro
vincijoje, Indijoje, kai gai
sras kur ištinka, — tat gai
sro gesinimo reikalai, kar
tais “truputį” užsitraukia. 
Mat ugniagesiai, ir jų grei
tas pas gaisrą pribuvimas 
Indijoje, anaiptol neina 
kartu vienoje harmonijoje. 
Tai yra du vienas nuo ant
ro begaliniai skirtingi da
lykai!

Taip, pavyzdžiui, vienas siams pas gaisrą “besisku- 
turtingas indusas, gyve- binant”, seniai buvo sude- 
nantis Punjab Provincijo- gęs ir pelenais pavirtęs!) 
je, kartą netikėtai pastebė
jo, kad puikus jo namas, iš 
kokios tai priežasties, užsi
degė. Jis ūmai parašė laiš
ką ir padavė bėgliui, nu
nešti pastarąjį Punjab 
Provincijos ugniagesiams, 
kviesdamas pastaruosius 
kuogreičiausiai pas jį pri
būti ir jo namą nuo gaisro 
išgelbėti. Bėglys netruko 
laišką minimos provincijos 
ugniagesiams nunešti. 
Mat toje provincijoje, dar 
nėra pravesta nė telegrafų 
nė telefonų. Ugniagesių 
komandos Viršininkas ‘rū
pestingai’, perskaitė tą lai
šką, ir pasakė ugniage
siams, kad jis tą laišką pa
lieka išpildyti savo pava
duotojui, kuris “netrukus 
pribus” užimti jo vietą; gi 
pats, dabar esąs labai už
imtas darbu, ir neturįs pa
kankamai laiko tai atlikti. 
Jam reikalinga tinkamai 
prisiruošti, nes netrukus 
turįs išvykti atostogosna. 
Jis dar įprašė ugniagesius, 
paraginti naująjį vįršinin- 
ką, kad pastarasis pasisku
bintų likviduoti gaisrą, kad 
gaisras kartais perdaug to 
pono namą “nesudarkytų”. 
Jo pavaduotojas, — nauja
sis Ugniagesių Komandos 
Viršininkas, pribuvo ir ė- 
mėsi savo pareigas eiti, vos 
po 5 mėnesių laiko. Vadina
si, juk tai palyginamai 
trumpas laikas! Juk dar nė 
6 mėnesiai nepraslinko! ? 
Radęs laišką kviečiantį ug
niagesius pas gaisrą ir dar 
išgirdęs iš pačių ugniage
sių lūpų garantuotą asme
ninį paraginimą, viršinin-j 
kas pradėjo šaukti:
— “Domės, domės!” Jis 

“greitai” parašė laišką Vi
daus Reikalų Ministeriui, 
kad jis praneštų Provinci
jos Valdonui apie svarbų 
ištikusį gaisrą, ir reikalą 
“kuogreičiausiai”, jį likvi
duoti, kad tam ponui gais
ras nepadarytų nuostolių.

Britų 
Spaudos 
praneša,

• V

IR KARVĖS
PASKELBS Į 

“STREIKĄ!” i
t 1

J. Miekūnui, sudainavo Ameri- REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
kos himną. Art. damininkė p. 
Jonė Žukauskaitė sudainavo ke- M. Bigeniui, Philadelphia, Pa.

biausia, — be paties Pro
vincijos Macharajos (Ku
nigaikščio) leidimo, ne gi 
gaisro gesinti vyksi? — 
Tas juk “protingiems” In-

Transvaliuje, Orange 
Free Statė, valstybėje, o 
kartu ir Nataliuje, kaip 
praneša Transvaliaus Pie
no Unijos Biuras, pereitu 
metų vasarą įvyko tiesiog 
keistas ir niekam nebesu- 

... - . . ,. įprantamas įvykis — strei-o tik paskiau patin u. _ Visų tų Pr[>
vincijų ūkininkų ūmai “su- 
streikavo” visos karvės, ir 
pradėjo duoti daug mažiau 
pieno, negu paprastai kas-

-Z i;., į I

lėtą gražių dainų. Balsas gražus1- Tam3tos Pranešime apie pa- 
ir malonus. Prof. Senn pasakė !raP«“ balių nepazymeta kada 
kalbelę. Jis ragino jaunimą, kad 
neužmirštų, bet mokytųsi gra
žios lietuvių kalbos.

Programa užbaigta
himnu.

I

Lietuvos

tas balius įvyks. Netalpinome.
____________

dijos įstatymams, būtų’ 
nieku būdu netoleruojama!’ 
Juk reikia pirma autorite
tą n, < 
reikalan domę kreipti. Ta
čiau kaip neapsakomai gai
srininkai nustebo pamatę, 
kad vieton pradėjusio liep
snoti namo (kuris 6 mėne
siai laiko atgal, ugniage-

ATVYKSTA LIETUVOS 
KONSULAS

Iš tikrų šaltinių sužinojau, kad 
spalių 30 d. į šią koloniją atvyk- 

jsta Lietuvos Generalis Konsu
las p. J. Budrys. Gerb. Konsu
las su lietuviais veikėjais pasi
matys Lietuvių Muzikalėje sve

tainėje, Allegheny Avė.

MIRĖ

Spalitį 9 d. Jefferson ligoninė
je mirė Ignas Paulauskas, 64 m. 
amžiaus, gyv. 224 Tasker StJ 
Paliko nuliūdime vieną sūnų. 
Palaidotas iš Šv. Kazimiero par. 
bažnyčios spalių 13 d., 9:30 vai. 
ryte. Daug žmonių dalyvavo lai
dotuvėse. Velionis yra daug pa
sidarbavęs parapijoje. A. Užu- 
meckis, laidotuvių direktorius 
patarnavo laidotuvėse.

PRIĖMĖ KVIETIMĄ

Kaip jau žinome kitą metą 
New Yorke įvyksta Pasaulinė 
Paroda, kurioj dalyvaus ir Lie
tuva. Yra užkviesti parapijų 
chorai dalyvauti lietuvių progra
moje. Šiomis dienomis gavo 
kvietimą dalyvauti programoje 
ir Šv. Kazimiero par. choro va
das, varg. p. Jonas Mickūnas, 
kurie kvietimą priėmė ir ruošia
si su choru dalyvauti. Nors dar 
negavo dainų gaidų, bet muzikas 
Mickūnas jau parenka balsus ir 
priima naujus dainininkus į cho-

Šiomis dienomis “Darbininke” lankėsi p. Jack Sharkey (Žu-
—-----kauskas), buvęs pasaulinio bokso čęmpijonas. Ta proga nusifoto-

metai tuo pat laiku. Moks- Į grafuota. Iš kairės į dešinę stovi: p. Antanas Peldžius, “Dąrbinin- 
lijlinkai aiškina, kad tose ko” administratorius, p. Bronius Petruševičius, Lietuvių Demo- 
trįjpse Provincijose karvių kratų partijos pirmininkas, p. Jack Sharkey, Lietuvių Demokratų 
pieno streiką iššaukė pe- partijos kampanijos vedėjas ir “Darbininko” baliaus rengimo 
reita vasara ten užėjęs toks kvietimo komisijos pirmininkas, ir p. Antanas F. Kneižys, “Darbi-
pieno streiką iššaukė pe-

toje pat vietoje, stovėjo 
pastatytas puikus, didžiu
lis naujas dviejų aukštų 
namas, kuriam vos vieno 
stogo, tuo tarpu betrūko, 
kad galima būtų jin susi- 
krausčius pilnai jame ap
sigyventi! Stabmeldys Ug
niagesių Komandos Virši
ninkas, tamsiems Indijos 
gyventojams tvirtina, kad 
esą Višnu-Krišna (Dievas), 
čia padarė didelį “stebuk
lą”. Kaip ten bebūtų, — o 
faktas lieka faktu, kad In
dijoje kur kas greičiau ei
na namą pastatyti, negu 
ištikrųjų gaisrą užgesinti!

J. Butkevičius.

netikęs karvėms klimatas, 
kurį esą nieku būdu nebe-

ninko” redaktorius.
p. Jack Sharkey apžiūrėjo “Darbininko” spaustuvę ir džįau-

rrolimn DpIH gėsi’ kad lietuviai turi modemišką spaustuvę. Jis pareiškė, kad
® ’ iis matvti tūkstančius lietu viii ‘^Darbininko” halinie sna-tai priežasties, tūkstančiai 
tose trijose Provincijose 
esančių pieninių, vienos tu
rėjo perpus savo pirkėjams 
pieno pardavimą sumažin
ti, o kitos dėlei didelės ten 
esančios pieno stokos, ir 
visai užsidaryti.

J. Butkevičius,

jis norėtų matyti tūkstančius lietuvių “Darbininko” baliuje, spa
lių 29 d., Cambridge, Mass., kur jis turėtų progą su visais susipa
žinti.

Į

“Šoksim Suktinį “Darbi
ninko” Baliuje, šeštadienį. 
Spalių 29 d„ Cambridge, 
Mass.”, sako Jack Sharkey.

i

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
ŠOKIAI

Spalių 30 d., parapijos svetai-' 
nėję, 331 Earp St., Phila, Pa. į- 
vyks Šv. Vardo draugijos šokiai. 
Gros geras orkestras. Komisija

veliai tai atlieka sekmadieniais sias būdas pagerbti mūsų Kara-! nuoširdžiai kviečia atvykti į šo- rą. Taigi gera proga dabar įsi- 
po pietų. Mūsų bažnyčios nove- lių ir Mokytoją. Sekmadienį po kius. Įžanga 40e. 
na yra plačiai žinoma visam pietų ŠŠ. Vardo dr-jos vyrai ir ‘----------------------—
mieste. Pamaldose galima maty-! Altoriaus Tarnai ims dalyvumą; I •

I
|
i

M. Bigenis. rašyti į chorą. K. Dryža.

ti visų tautų ir visų luomų žmo-’viešame viso Baltimorės miesto 
nių, susibūrusių pagarbinti Ma- pagerbime Kristaus Karaliaus, 
riją, kad maldauti Jos tarpinin- 
kystės ir pagalbos. Marija tikrai 
stebuklingu būdu traukia neka- 
talikus prie savęs. Vis didesnis 
ir didesnis skaitlius nekatalikų 
atsilanko į novėnos pamaldas. 
Manoma, kad laikui bėgant dau
gelis iš jų panorės priimti Kata
likų tikėjimą.

PRIEŠ KRISTAUS KARA
LIAUS ŠVENTĘ

Pildant J. M. Arkivyskupo įsa
kymą, visose Baltimorės bažny
čiose per tris vakarus šią savai
tę bus laikomos ypatingos pa
maldos, kad tinkamai prisiruoš
ti prie Kristaus Karaliaus sek
madienio. Mūsų bažnyčioj buvo 
paskelbtos pamaldos ketvirta-

d. jis dar kartą prašė pašaukti! dienį, penktadienį ir šeštadienį, 
kun. Dubinską. Atlikęs išpažintį Kun. dr. Mendelis sakys visus 
šeštadienio vakarą, jis buvo ap- pamokslus. Sekmadienį Suma 
rūpintas Šv. Komuniją sekma- bus su ŠŠ Sakramento, kurs bus 
dienį, 7 vai. o 9:30 vai. ramiai adoruojamas iki vakarui. Abu 

tik gali privalo stengtis priimti 
Šv. Komuniją Kristaus Kara
liaus dienoje, nes tai tinkamiaų-

kuriame dalyvaus paties Šv. Tė
vo Atstovas, J. M. Arkivysku
pas Cicognani.

i
I “Darbininko” baliaus Rengimo Komisija tikrai 
džiaugiaši, kad ji susilaukia tiek daug nuoširdžių rė
mėjų. Džiugu yra pranešti, kad šį balių remia nevien 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai, kaip matysite iš žemiau

SEKMINGAS VAKARAS
Naujas parapijos veikimo se

zonas prasidėjo su kortavimų 
vakaru pereitą penktadienį, spa
lių 21 d. Jei šis vakaras galima 
paimti kaipo rodyklę kitų veiki- atidavė Dievui savo sielą. Laido-' kunigai ragina visus, kad kurie
mo sezono pramogų, tai visas se- tuvės įvyko trečiadienį, spalių 
zonas bus begalo įdomus. Daly
vavo virš 300 žmonių, kurių tar
pe svetimtaučių daug nesimatė.
Šis parengimas buvo po globa 
Altoriaus ir Rožančiaus dr-jos,
ir tos dr-jos narės parodė didelį Paliko nuliūdime žmoną ir 
pasišventimą bilietų platinime dukterį. Joms ir visiems jo gi- 
ir dovanų parūpinime.
darbininkės, vadovybėje dr-jos
pirmininkės ponios Šilanskienės, 

j atliko viską kuopuikiausiai.
Svečiai buvo patenkinti ir pelno 
parapijai liko arti $250.00į

26 d. su trejomis mišiomis. Kun. 
Dubinskas atnašavo Mišias prie 
didžiojo altoriaus, o kun. klebo
nas Lietuvnikas ir kun. dr. Men
delis prie šoninių altorių.

Vakaro minėms jų skausmo valandoje 
reiškiame gilią užuojautą, o už 
mirusį Pijų kviečiame visus tar
ti dievobaimingą amžinąjį atilsį.

NOVĖNOS NAUJOS 
PAMALDOS 

Antradienį, spalių 25 d. įvesta 
dar kartą vienos Stebuklingo 
Medalikėlio novėnos pamaldos,

KRIKŠTAI
Sekmadienį, spalių 23 d. kun. 

dr. Mendelis pakrikštino net du 
nauju parapijonu, būtentą sūnūs būtent, 8 vai. vakare. Nežiūrint 
pp. Rinkevičių ir Višniauskų. to, kad jau buvo laikomos 9 kar- 
Ponų Rinkų sūnus gavo vardą tus pirmadieniais ir 4 kartus an- 
Jeronimo Juozo, . o Višniauskų tradieniais, tiek prašymų buvo 
sūnelis pakrikštytas vardais En- gauta nuo tų, kūne negalėjo at-X . , 1 • u- ouuciio Udiu mot v boa vaiuaio o ------Ministeris gavęs tokį. u- rikag Jonag_ Krikšto tėvais vįeno silankyti į jau laikomas pamal

mą” laišką “kuogreičiau- 
sia tai pranešė Provincijos 
Kunigaikščiui (Machara-. 
ja). Pastarasis nieko nebe
laukdamas, bylą išsprendė 
namo savininko naudai. 
Macharaja po mėnesio lai
ko, per pasiuntinį pranešė, 
kad minima ugniagesių 
komanda “kuogreičiausia” 
privalo tą gaisrą likviduoti, 
kad gaisras nebesuspėtų 
padaryti namui nuostolių. 
Taigi po 6 mėnesių laiko, 
ugniagesiai su trenksmu, 
jau ir “atpyškėjo” pas gai
srą! Na, o pačiai ugniage
sių komandai sava valia, 
be Vidaus Reikalų Ministe-! prie Dievo ir šv. Sakramentų, 
rio sutikimo. O kas svar- Nugabentas ligoninėn, spali, 22|

buvo p. Rinkaus sesutė Eugenija (^as> kad nutarta dar vieną kar- 
ir jos vyras; o kito tai teta nau- tą pridėti. Tai dabar išviso bus 
jagimio p-lė Albina Višniauskai- ne^ 15 kartų į savaitę laikomos 
tė ir Antanas Remeikis. Sveiki- tos gražiosios novėnos pamaldos, 
name naujagimių tėvelius ir lin- Sekmadieniais yra laikomos lie- 
kime jiems susilaukti iš savo sū- tuviškai, o pirmadieniais ir ant- 
nelių tikro šeimyniško džiaugs- radieniais angliškai. Jaunosios 
mo kartos lietuviai lankosi pirma-

tos gražiosios novėnos pamaldos.

tuviškai, o pirmadieniais ir ant-

kartos lietuviai lankosi pirma
dieniais ir antradieniais, o jų tė-

. A. A. PUUS VAITEKŪNAS
Po ilgos keturių metų širdies 

ligos galutinai užbaigė savo var
gus ir skausmus senas Baltimo
rės gyventojas, a. a. Pijus Vai
tekūnas, gyvenąs 737 W. Lexing- 
ton St. Velionis per kurį laiką 
buvo atsalęs tikėjime, bet per 
savo ilgą ligą apsimąstė pats 
pareikalavo kunigą ir vėl grįžo

Jiiozk Kssinskds
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai visokiu reikalų.

MŪSŲ LIGONIAI

Ponia Petronė Lapinskienė, paduoto sąrašo. Iki “Darbininko” Metinio Baliaus be- 
kuriai buvo padaryta operacija liko nepilnai dvi dienos — balius įvyksta šeštadienį, 
Maryland General ligoninėje ke- spalių 29 d., Eikš Ballroom, 8 Magazine St., Cambridge, 
turios savaitės atgal, jau ant Mass. Į ŠĮ balių rengiasi kaip jaunesnieji, taip ir senes- 
tiek pasveiko, kad galėjo grįžti 
namo. Jos pažįstami jai linki vi
siškai veikiai pasveikti ir susti
prėti.

Mercy ligoninėje poniai Žeb
rauskienei spalių 18 d. buvo pa
daryta nepaprasta operacija, 
kad sumažinus aukštą kraują. 
Būk daktaras išpjovęs kaiku- 
riuos nervus, kuriuos prašalinus, 
kraujo spaudimas bus žymiai 
sumažintas.

Barbora Stankienė, sena pa- 
rapijonka, namie bedirbdama 
staiga apalpo. Nugabenta Ma
ryland Universiteto ligoninėn 
šiek tiek atsipeikėjo, tačiau ne
gali gerai kalbėti nė kaip reikia 
protauti. Visoms linkime greitai 
išsveįkti. Žvalgas.

Pennsylvanijos Žinios
SHENANDOAH, PA.

Nors mūsų, Schuylkill, apskri
tyje, yra daug lietuvių balsuoto
jų, kurie susivienyję galėtų ar
ba vienai arba kitai partijai už-j 
tikrinti laimėjimą, mes lietuviai 
politikierų nepaisome dėlto, kad 
nėra jokios vienijančios minties 
arba darbų, ir kad praeityje mū
sų balsai lengvai buvo nupirkti. 
Retai matome, kad lietuvis, čia 
turėtų gerą politišką darbą. Da
bartinėj padėtyj, lietuviai turi 
būti patenkinti tais darbais, ku
riuos politikieriai jiems numeta 
— kaip kaulą šuniui.

Tą padėtį pagerinti keli ener
gingi lietuviai Shenandoah’e su
tvėrė Schuylkill Apskrities Lie
tuvių Demokratų klubą. Klubas 
gyvuoja vos du mėnesiu, bet jau 
surašyti keli šimtai narių. Kituo
se miestuose lietuviai irgi tye- 
riasi. Matoma, kad anksti visi 
lietuviai susivienys į vieną ben
drą klubą su keliais tūkstančiais 
narių ir pasirodys savo jėgą.

Schuylkill Apskrities Lietuvių 
Demokratų Klubo valdyba yra: 
pirmininkas, Boleslovas Overa; 
vice - pirmininkas, Albinas Mak- 
štutis; raštininkas, Albinas Ma
tulevičius; iždo globėjas, Albi
nas Morkevi&us; maršalka, Vik
toras Pizauskas.

Politikieriai numato sunkią

nieji atvykti, nes jie atvykę turės tikrai “good time”. 
Šiame baliuje gros Al Stevens’ orkestrą, iš 8 muzikan
tų. Taipgi dalyvaus Stepono Dariaus Posto benas.

Į Baliaus rėmėjų eiles pribuvo šie rėmėjai: 
VI. Paulauskas, Lowell, Mass........................
F. Tuleikis, So. Boston, Mass......................... 
Chas. Gelzinis, So. Boston, Mass....................
P. Jarmalavičius, Montello, Mass....................
Mrs. B. Verigo, Hartford, Conn......................
P. Šimkus, Brockton, Mass............................
St. Jurevičius, Lowell, Mass.......... ................
A. Akstinas, Brockton, Mass...........................
K. Oksas, Montello, Mąss......... ■.....................
V. Vengraitis, W. Lynn, Mass........................
Julius Kašėta, New Haven, Conn.................
Mr. Barusevičius, Hartford, Conn.................
K. Balchunas, Hartford, Conn.......................
P. Balčiūnas, Bridgewater, Mass...................
Ev. Balusevičienė, Brockton, Mass................
M. Virbasius, Worcester, Mass......................
P. Verecka, Brockton, Mass............................. 
Gertrūda Mencevičienė, Worcester, Mass.....
S. Tvaranaitis, Hartford, Conn.......................
J. Kilmonis, W. Lynn, Mass...........................
LDS 24 kp. per pirm. J. Kilmonį, W. Lynn.... 

’ J. Krugelis, W. Lynn, Mass.......;...................
Anna Collier, W. Lynn, Mass..........................
S. Sviokla, Brockton, Mass............................
Mr. J. Bernotas, Bridgeport, Conn............
Martin Benevičius, New Haven, Conn........
M. Balukinas, Hartford, Conn........................
J. Vaičiulis, Westminster, Mass........ ............
J. Dombrauskas, Montello, Mass...................
Chas Cooke, Athol, Mass...............................

i Charles H. Roberts, Jr. Framingham, Mass. 
j Patrick H. Dupuis, Sheriff, of Bistol County
Frank D. Balrods, Senator, 4th Essex Distrįct.... 
Louis B. Connors, Pres. Waltham City Council.... 
Rep. Charles J. McCaffrey, Brockton, Mass.........

I

f

ikovą ateinančiuose rinkimuose.
Lietuviai tą suprasdami suren
gė programą tikslu politikie
riams parodyti savo jėgą ir taip 
sau pasisavinti didesnį politi
koj pripažinimą.

Programa įvyks Shenandoah
High School svetainėje, sekma
dienį, spalių m. 30 d., 2-rą va
landą po pietų. Kalbėtojų tarpe' 

i bus J. Gasiūnas iš Brookiyn’o;!
S. Gegužis, Mahanoy City; John 

,Cuff, Shenandoah’o Demokratų 
vedėjas; ir Ralph Bashore, 
Schuyikill Apskrities Demokra-

•į tų galva.
Visį vietiniai lietuviai buvo pa

kviesti dalyvauti programoj. B: Cferistaian A. Herter, Boston, Mass...................
įvairių miestų gauta atsakymai, Charles Robbins, Plymouth, Mass. ‘.............
kad jų reprezentavimas bus Charles L. Gifford, House of Rep. Cotuit, Mass 
skaitlingas. Komitetas tikisi, Rufus jj. Bond, kandįd. į Congresmonus..........
kad svetainėje nebus užtektinai Dr Q w Eastmąn for Congress.....................

- ..................

_________ < Frank A. Brooks, kand. į Goveraor’s CoųneU, 
Concord, Mass.............................................

' Congresmonas Riehąrd B. WigEįesworth,......
Į Alber Cole, Senator, First Essex Dist................

I

. $1.00 

. $1.00 
. $3.25 
. $1.00 
.. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. .25
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
. $1.00 
.. $1.00 
. $1.00 
..$5.00 
. $1.00 
.. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $2.00 
.. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 

$1.00 
.90 
.90 

$1.00
.90

$1.00 
.90 
.90 

$1.00 
$1.00

$1.00 
.90 

.. . ...... .................. -.....$1.00
Spalių 9 d., K. Sąryšys suren- genator Johnston.....................................................$100

gė Vilniaus užgrobimo minėji- Tbomaa H Ruekley, Statė Auditor............................90

čioje. 7 ;30 vai. vakare. Po pa- £/• Neteon Pratt 1 Rep. .............................. $1-00
maldų lietuviai susirinko į para- Adv. John D. W. Bodfish  ................... ............ •
pijos svetainę, kur buvo išpildy-! Joseph E. Casey, Kongresmanas..... ...................... $1.00
ta koncerto programa. Pirmiau-j Baliaus rengimo Komisija nuoširdžiai dėkoja vi- 
sia choras, vadovaujant muzikui siems rėmėjams už parodytą nuoširdumą. j

PHHADELPIHA, PA.

1



Penktadienis, Spalių 28 d., 1938

LAWRENCE, MASS.

D AR priešistoriniais laikais arklys buvo 
žinomas kaipo žmogaus ištikimiausias 
draugas ir tarnas.

KASį GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

BROOKLYN, M. V.
6

Šv. Pranciškaus parapijos sve
tainėje, įvyko nepaprastas suė
jimas (reunion) spalių 23 dieną, 
6 vai. vakare. Įžangos prie durų 
neturėta. Kiekvienas parapijie
tis, pagal išgalės, dėjo auką į 
konvertėlį dėl sumažinimo para
pijos skolų.

Rengimo komisijos pirminin
kas ir vakaro vedėjas, muz. Po
vilas Sakas, apibudinės pramo
gos tikslą, pakvietė parapijos 
chorą sudainuoti keletą lietuviš
kų dainelių. Sodalietes vadovau
jant kun. J. Skalandžiui, suvai
dino komedijėlę. Ponios Rožė 
Kuklienė ir Eleanora Švenčio- 
nienė improvizavo blaivią ir gir
tuoklių šeimyną.

Kvartetas, susidedąs iš pp. 
Juozo Blaževičiaus, A. Jodkos, 
V. Butkevičiaus ir J. Puišio, va
dovaujant varg. P. Sakui, har
moningai sudainavo lietuviškų 
dainelių. Žmonės labai buvo pa
tenkinti jaunuolių, Charles Poo- 
le, kuris sugiedojo “Avė Maria”. 
Jis tikrai Dievo apdovanotas 
gražiu ir skambiu balsu. Panelė 
Irena Libiutė gražiai sudainavo 
“Kur Bakūžė Samanota” ir porą 
angliškų dainų.

Turiningą kalbą pasakė Brock-1 
tono lietuvių parapijos klebonas, I 
kun. J. Švagždys. Dar kalbėjo!

I

I

mūsų klebonas, kun. P. M. Ju
ras, jo asistentas kun. J. Ska
landis, svečias iš Bostono, adv. 
J. Cūnys, ir keletas politikierių.

Pasistiprinimui, šeimininkės 
pagamino užkandžių ir gėrimų. 
Nepaprastoji pramoga buvo 
baigta visų susirinkusių bendru 
dainavimu. Ne tik choras, bet 
kas tik buvo svetainėje gavo 
dainų lapą, ir visi kaip vienas, 
užtraukė liaudies daineles. Nors 
programa su užkandžiais užsitę
sė apie 3 valandas, bet laikas 
prabėgo greitai ir visi jaukioj ir 
linksmoj nuotaikoj, išsiskirstė 
namon.

Teko patirti, kad aukų sudėta 
apie pusketvirto šimto sumažini-

DR. IZIDORIUS PUIŠYS 
(Pash)

Atidarė ofisą Cregg Bldg. 
Lawrence, Mass.

Metai atgal Dr. Puišys 
baigė medicinos kursą Mid- 
dlesex Medical College, 

mui Šv. Pranciškaus parapijos Boston, Mass. 
skolų. ■ _ , .

I

Šv. Pranciškaus parapijos ke- 
turiadešimtės valandų, Švč. Sa
kramento adoracija įvyks lap
kričio 11, 12,13 dienose. Seselės 
Pranciškietės ruošia iškilmėms 
vaikelius, o vargonininkas p. P. 
Sakas, lavina parapijos chorą. 
Pamokslus sakys neseniai atvy
kęs iš Lietuvos, Jėzuitas, Tėvas 
J. Kidykas.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanbom Block

Washington St., Nonvood, Mass. 
Tel. Nonvood 0330
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

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.

Wil liam J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Susitarė keli jaunuoliai ir sek
madienį, spalių 23 dieną, užmez
gė studijų ratelį. Jie nusprendė 
studijuoti tikėjimo tiesas ir su
eiti porą kartų į mėnesį. Mūsų 
klebonas trokšta ir ragina, kad 
tokių studijų ratelių susiorgani-

Pirm to jis yra dirbęs vai
stinėje ir baigės farmacieu- 
to kursą. Ir dabar jis moki
na farmaciją. Tos žinios 
daug gelbės daktarui gydy
mo pareigose.

Lawrence lietuviai džiau
giasi sulaukę naujos pajė
gos. Dr. Puišys, kaipo gi
laus proto, rimto būdo ir 
patriotiniai nusiteikęs lie
tuvis, suteiks patarnavi
mą ne tik sunegalėjusiems 
kūnu, bet ir dvasios srityje.
netekus žymaus veikėjo, a. a. 
Jono Vieraičio. Velionis buvo 
vienas steigėjų Šv. Kazimiero 
parapijos, vėliaus Aušros Vartų 
parapijos. Priklausė vietinėse

zuotų parapijoje kuodaugiausia. I Katalikų draugijose. Po trumpos 
Aušrelė. nSos- sPalili 11 d- pasimirė Šv.

WORCESTER, MASS
Aušros Vartų Parapija

Netik Aušros Vartų parapija, 
bet Worcesterio visuomenė liūdi

Vincento ligoninėje, šeštadienį, 
spalių 15 d. iškilmingai iš Auš
ros Vartų parap. bažnyčios išly
dėtas amžinastin. Dideliame nu
liūdime paliko žmoną, du sūnų, 
dvi dukteris, keturias seseris ir 
du anūku. Lai a. a. Jonui Vie- 
raičiui būna lengva šios šalies 
žemelė.

♦

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St,
WORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Spalių 16 d. parapijos svetai
nėje buvo rodomi iš Lietuvos 
spalvuoti judami paveikslai. 
Gaila, kad publikos neperdau- 
giausia atsilankė, bet tie, kurie 
buvo negali atsigerėti, ir sako, 
kad visiems verta pamatyti.

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

t

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston

Arklys dalyvavo kartu su žmogumi civili* 
zacijos laimėjimuose ir pralaimėjimuose. Is
torijoje arklys vaidino labai svarbią rolę. Y- 
pač yra atmintinis įvykis, žmogaus ir arklio 
žuvimas per Crimean War — “The Charge 
of the Light Brigade”.•

Su atvykimu Conąuistadores po vadovy
bės Cortes, pirmieji arkliai buvo atvežti į A- 
meriką ir nuo to laiko arklys suvaidino svar
bią rolę naujuose pasaulio tyrinėjimuose ir 
pažangoje.

Iš pradžių Indijonai bijojo šito nežinomo 
gyvulio, bet tuoj patyrė arklio ištikibybę. A- 
merikos gyvavimo pradžioje arklys buvo ne
pakeičiamas turtas. Tik per jį žmonės galėjo 
keliauti ir susisiekti su vienu kitu.

Nežiūrint, kad dabartiniu laiku tiek 
viskas yra sumotorizuota, dabar daug dau
giau arklių negu kada pirma buvo — už tai 
tik galime būti dėkingi arklių lenktynėms.

SUFFOLK D0WNS per keturis gyvavimo 
metus, visuomet turėjo mintyje laikyti tik 
geriausios rūšies arklių dėl lenktyniavimo. 
IŠ ŠITŲ LENKTYNIŲ VALSTYBE GAUNA 
DAUGIAU NEGU 54% PARAMOS DĖL 
SENŲ PILIEČIŲ PAŠALPOS. Neužmirškite 
balsuoti TAIP ON REFERENDUM NUM- 
BER 4, LAPKRIČIO 8 d.

Ką Suffolk Downs Pada
rė dėl Suffolk County 
Boston * Chelsea * Revere 

Winthrop 
1935-1938

TAKSOS - ALGOS, VIETI
NĖS IŠLAIDOS 

$5,208,264.00 
Old Age Parama 

$866,532.00
SUFFOLK COUNTY’S DA
LIS ĮMOKĖTA Į MASSA- 
CHUSETTS GENERAL

FUND

$480,000.00
EASTERN RACING ASS’N.
V. C. Bruce Wetmore. Treas.
61 Burroughs St., Jamaica Plain.

BALSUOKITE "TAIP" DĖL ARKLIŲ LENKTYNIAVIMO
1. Shall the Pari-Mutuel System of betting on 
licensed horse races be permitted in this County?

Spalių 11 d. pp. Žindžių gimi
nės surengė “surprise party” pp. 
Juozą ir Oną žindžius pagerbti, 
jų 14 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga. Vakarėlis įvy
ko pp. Žindžių namuose. Toast- 
masteriu buvo p. A. Terebeiza. 
Visų dalyvių vardu įteikė pp. 
žindžiam gražią dovaną ir pa
reiškė nuoširdžius linkėjimus.

Dalyvavo šie: pp. M. Blozis, 
V. Blozytė, A. J. Terebeizai, J. 
M. Blozis, V. M. Jankevičiai, J. 
Bačiauskis, P. Bačiauskis, J. Te- 
rebeizaitė, S. J. Bacevičius.

Padėkos žodį visiems šios puo
tos dalyviams tarė pats garbės 
svečias p. J. žindžius ir jo žmo
na. Aguona.

i 1

jauni žmonės, būtent, p. P. Pa
tapąs ir p. Marijona Patapienė, 
vice-pirm. A. Bagdonas ir kiti.

Prisirašė nemažai moterų ir 
merginų. Draugija per 33 metus 
daug yra sušelpus nelaimėje.

Pertvarkant draugiją yra rei
kalingos knygos nuo draugijos 
susitvėrimo, bet jų negalime at
gauti nuo to, kurio globoje jos 
yra. Per teismą reikalauti kol 
kas draugija nenori, nes daug 
kaštuoja. Taigi draugija nutarė 
kiek palaukti, gal tas globėjas 
pats geruoju grąžins knygas.

F. Dubauskas.

Paieškojimas Nr. 93

Antradienį, spalių 18 d., para
pijos svetainėje įvyko parapijos 
jaunimo metinis pasilinksmini
mas. Dalyvavo apie 250 mergai
čių ir berniukų. Buvo atvykę iš 
Marianapolio Kolegijos gražus 
būrys studentų. Jų tarpe nese
niai iš Lietuvos atvykęs A. Ski- 
rius, kuris kalbėjo ir gražiai 
mūsų jaunimą pasveikino už ką 
buvo apdovanotas trukšmingais 
aplodismentais. Kalbėjo kleb. 
kun. K. Vasys, Choro pirm. J. 
Marcinkus, muz. J. Čižauskas, 
Dain. M. Čižauskienė, Sodalici
jos pirm. Felicija Zakaraitė, 
Studentų draugijos pirm. A. 
Vaitkevičius, Vyčių kps. pirm. 
Pr. Rainis. Vakarą gabiai vedė 
Parapijos Jaunimo Federacijos 
pirm. B. Borisas. Po visų kalbų 
buvo užkandžiai ir šokiai.

tę Elenorą (Šaltenytę) Oamec- 
kienę praleido kelis mėnesius a- 
tostogų. Reikia priminti, kad 
p-lė Placidą yra žymios ir vi
siems gerai žinomos Worceste- 
rio veikėjos p-nios Džiaugienės 
dukrelė.

į

nėję įvyks vaidinimas ir koncer
tas. Suvaidins operetę: “Adomas 
ir Ieva”. Šis choro parengimas 
yra remtinas. Tad gausiai daly
vaukime.

Sekmadienį, spalių 30 d., Kris
taus Karaliaus šventėje LDS 3 

parapijos jauni- kuopa bendrai dalyvaus šv. mi-
Sekmadienį, spalių 23 d. per

8 vai. mišias, j
mas, bendrai priėmė Šv. Komu- j šiose ir Komunijoje, 8 vai. ryte, 
niją. Po mišių svetainėje įvyko po mišparų 3:30 vai. bažnyti- 
pusryčiai, kuriuos pagamino nėje svetainėje turės paskaitas 
geraširdės moterys. Buvo gra-j įr pasikalbėjimą įvairiais svar- 
žių kalbų. Ypač visus nustebino biajs klausimais. Dalyvaukime 
p. Zakarienė, kuri puikiai kalbė- yjgi.
jo, gaspadinių vardu. Rap.

Lietuvos Konsulatas Čikagoje 
paieško sekančių asmenų:

GILIS, Jonas, kilęs iš Seinų a- 
pylinkės, gyvenęs ir miręs Chi
cagoje. Jis yra palikęs turto virš 
dviejų tūkstančių dolerių— 
(S2.000). Įpėdiniai dar nėra nu
statyti. Kas pažinojo velionį ir 
jo įpėdinius, prašomi atsikreipti 
į Konsulatą.

MIŠEIKIS, Jonas, kilęs iš 
Skaudvilės valsč., apie 1892-3 
m. 1914 m. išvyko Amerikon. 
Tarnavo Pasauliniam Kare. 
Prieš ir po karo gyveno Scran- 
ton, Penna., vėliau persikėlė Chi- 
cagon.

NUTAUTAS, Rapolas. Apie 
60 metų amžiaus. Išvyko Ameri
kon iš Drebulynės kaimo, Rau- 
donvs valsč., prieš Pasaulinį Ka
rą. Gyveno Chicagoje.

ROMAS, Kazys. Gyvenęs 
Bridgeporto kolonijoj Chicago- 

I je. 1902 m. gyveno ant 33 gat- 
Spalių 9 d. įvyko Šv. Kazimie- vės, 1913-1917 m. laikotarpy tu

ro ir šv. Jono pašalpinių draugi- rėjęs restoraną - saliūną prie 33 
jų susirinkimai, Vytauto klubo t ir Lime gatvių, 
svetainėje. Pirm. Y. Gives vedė 
susirinkimą. Padaryta pataisos pie 60 m. amžiaus. Martyno sū- 
konstitucijoje. Jau antri metai nūs. Gyveno Chicagoje ir Rock- 
kaip tos dvi draugijos susivieni- į forde.
jo, bet konstitucija nebuvo per-; Ieškomieji arba apie juos ži- 

Šiame nantieji prašomi skubiai atsi-

YES X
NO

MONTREAL, CANADA

RUDZINSKAS, Martynas, a-

taisyta. Yra du skyriai, 
susirinkime įvestas trečias sky
rius, būtent, bus priimamos mo
terys ir merginos. Trecią skyrių 
sudaryti daugiausia darbavosi

liepti į
LIETUVOS KONSULATĄ 

100 East Bellevue Place 
Chicago, III.
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Po sėkmingo Koncertavimo 
Waterbury, Conn., Muz., J. ir M. 
Čižauskai paviešėjo kelias dienas 
Conn. valstybėje. Grįžo namo 
pilni gražių įspūdžių, džiaugda
miesi Waterburiečių, New Bri- 
tainiečių ir Hartfordiečių vaišin
gumu.

Ketvirtadienį, spalių 20 d., 
Bostono ir apylinkės viešųjų 
knygynų vedėjai turėjo konfe
renciją. Iš Worcesterio dalyvavo 
vietinio knygyno vaikų skyriaus 
vedėja p. Ona Valentukevičiūtė.

Tą pačią dieną, West Boylston, 
Mass. įvyko kitas panašus susi
rinkimas, kur buvo nuvykę vie
tinio viešo knygyno darbininkės 
p-lės Placidą Vileikytė ir Juze- 
fina Kašėtaitė.

Beje, p-lė Vileikytė neseniai 
sugrįžo iš Italijos, kur Romo; 
pas savo giminaitę Worcesterie-

“Šoksim Suktini “Darbi
ninko” Baliuje, šeštadienį. 
Spalių 29 d., Cambridge. 
Mass.”,i - - - - ‘

NORWOOD, MASS.
UŽUOJAUTA

ALRK Moterų Sąjungos kuopa

kei Alenai Rakauskienei (Nariu
kai tei) mirus. Dr. Antanas Ra
kauskas yra ALRK Moterų Są
jungos Centro daktaras - kvotė
jas.

SHARKEY PAS MUS
Šį vakarą, spalių 28 d., tuoj po 

pamaldų įvyks politinės prakal
bos Šv. Jurgio par. svetainėje, 
St. James Avė. Kalbės p. Jack 
Sharkey (Žukauskas), buvęs 
pasaulinio bokso čempijonas, p. 
Harry Butters, miesto select- 
manas ir kandidatas į reprezen- 
tatus, p. John Sawtelle, kandida
tas į Gubernatoriaus Coupcilor’s 
ir kiti. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti šiose politinėse pra
kalbose.

Lapkričio 6 d., šv. Cecilijos 
(parapijos) choras minės savo 
Sidabrinį Jubiliejų. Tą dieną, 7i 
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SVARBUS PRANEŠIMAS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

Juozas J. Dirsa, laidotuvių direktorius Worcestery yra savo profesijo
je 18 metų. Jo laidotuvių įstaiga yra moderniškai įrengta su vėliausios 
mados įrankiais, kurie yra reikalingi prie šermenų.

Ši laidotuvių įstaiga turi nuosavius automobilius, laidotuvių vežimą ir 
visus kitus reikalingus prie laidotuvių įrankius. Kadangi šiai įstaigai ne
reikia nieko samdyti ar renduoti, už tai mes galime daug pigiau laidotu
ves aptarnauti negu tie, kurie turi viską samdyti. Aš laidotuvėms aptar
nauju už $125.00 ir jei kas nori ir aukščiau.

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

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

LAIDOTUVĖMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI
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MASPETH, LI, N. Y.
ANTANO VALANTIEJAUS ' 

LAIDOTUVES

Spalių mėn. 20 d., 11 vai. vak. 
po sunkios operacijos (galvoje) 
Bellevue ligoninėj New Yorke ; 
mirė a. a. Antanas Valantiejus, 
žinomas netik Brooklynui, bet i 
ir platesnei Amerikos lietuvių 
visuomenei. Velionis buvo laido
jimo direktorius (graborius) ir 
buvo atstovu įvairių apdraudos 
kompanijų. Būdamas iš prigim
ties švelnaus ir malonaus būdo, 
jis patraukė prie savęs kiekvie
ną, kas tik jį pažino. Jis buvo 
gerai susipažinęs su kažkuriomis 
mokslo šakomis, kaip tai: dva
sine seminarija, kurioje studi
javo apie keturis metus, medici
na ir teisių skyrių ir po kelis 
metus, bet kad ne vienos, tai ki
tos gyvenimo aplinkybės nelei
do velioniui baigti aukštųjų mo
kslų. Nebuvo velioniui nuklotas 
rožėmis gyvenimas, turėjo pats 
prasiskint sau gyvenimą į geres
nę ateitį, kovoti su visomis gy
venimo pasitaikiusiomis aplin
kybėmis, ypač biznyje , turėda
mas jautrią širdį, jį nors mažas 
dalykas labai sujaudindavo ir 
kartais nemažai sunervuodavo 
ir tas paveikdavo į jo nervus. 
Jis buvo pasižymėjęs savo bega
liniu teisingumu, tad ir kitiems 
patikėdavo, bet labai skaudžiai 
apsirinkdavo ir nevieno liko nu
skriaustas.

Begaliniai rūpinosi savo šei
mos likimu, ypač savo dviejų 
sūnų išmokslinimu. Juozas lan
ko Tampa universitetą. Jonas 
Marianapolio Kolegiją. Apie pu
sę metų atgal buvo labai Susir
gus velionio žmona, tad, nors 
jau pats skūsdavosi savo sveika
tos suįrimu, bet iš paskutiniųjų 
rodė širdingumą ir rūpestingu
mą savo žmonai.

Apie mėnesis laiko atgal, ve
lionis tapo suparaližuotas, ir ši 
liga galutinai velionį pribaigė.

A. a. velionis Antanas buvo gi-

liai tikintis žmogus. Turėdamas 
laidotuves, jis visuomet bažny
čioje melsdavosi, bet nestovėda
vo už durų ar kur kitur. Tą net 
pastebėdavo Apreiškimo moky
klos vaikučiai. Viena mergaitė, 
Apreiškimo mokyklą lankanti, 
parėjus savo mamytei sako: — 
“Mamyte, jeigu kas mirs iš mū
sų šeimynos, neimk kito grabo- 
riaus, kaip tik p. Valantieji, nes 
jis labai daug meldžiasi už mi
rusį”.

Taip, jis daug melsdavosi už 
kitus, bet ir jo paskutinėje va
landoje žmonės neužmiršo. Ve
lionio kūną lanko minios žmo
nių. Gėlės į kambarį netilpo, dau
gelis net matėsi iš Waterburio 
atsiųstų vainikų, matomai, dėl 
jo mylimo brolio kun. J. Valan- 
tiejaus, kuris Waterbury klebo
nauja, užuojautos išreiškimui. 
Mišių buvo užprašyta arti 200. 
Šie faktai įrodo, kokią turėjo 
velionis žmonėse pagarbą. Lai
dotuvės įvyko pirmadienį, spalių 
24 d. iš Atsimainymo bažnyčios 
Maspethe. Tarsi ir dangus reiš
kė liūdesį velioniui, nes visą die
ną gerokai lijo, bet žmonių ne
sulaikė nuo laidotuvių ir minios 
prisirinko, kad nemaža Maspe- 
tho lietuvių bažnyčia veik netal
pino. Velionis buvo atlydėtas į 
bažnyčią 9 vai. ryte ir mišios už 
velionį buvo laikomos prie visų 
trijų altorių be pertraukos. Viso 
tą dieną buvo atlaikyta 12 mišių. 
Pusė po dešimtos vai. prasidėjo 
iškilmingas giedojimas egzekvi
jų, kurias giedojo " 7 apylinkės 
vargonininkai ir daugybė kuni
gų, kurių buvo viso net 22. Pas
kutines iškilmingas mišias laikė 
velionio brolis kun. Juozapas 
Valantiejus; asistoje buvo kun. 
Ambotas ir Aleksiūnas. Mišias 
gražiai giedojo vargonininkai. 

. Bažnyčioje teko pastebėti ir ve
lionio profesijos žmonės laidot. 
direktoriai J. Garšva ir Levan
da. Lydi iš bažnyčios velionio 
karstą brolis kunigas, velionio 
žmona, sūnūs, sesuo, artimieji 
giminės, Šv. Vardo d-jos vyrai

su parištu juodu kaspinu vėlia
va nešina. *

Į kapus velionį lydėjo apie 70 
automobilių. Tokių iškilmingų 
laidotuvių dar Maspethas nema
tė, ir Brooklyne mažai tokių te
buvo.

Jaudinantis momentas, kuomet 
jau karstas slenka žemynį amži
no atilsio vietą* kunigas brolis, 
jau neįstengia ištarti pro ašaras 
pamaldų apeigos žodžių, žmona, 
sūnūs, sesuo verkia, visa minia 
susijaudina ir baigiasi giesme 
Amžinai atilsį, duok mirusiam 
Viešpatie ramybę amžinai.

Taria padėkos žodį kun. brolis 
atsilankiusiems į brolio laidotu
ves ir pasižada visuomet atsi
minti savo mišių maldose už to
kį parodytą palankumą, bet pro 
ašaras negali kalbėti, jo žodžius 
užčiaupia lūpos... ir vėl sukaupęs 
jėgas, kviečia visus atsilankyti 
pietums, kurie buvo užsakyti 
viename dideliame restorane ne
toli kapų. Kuriems buvo skubu į 
namus, tie nepasiliko, kiti visi 
pietavo. Viso pietus valgė 175 
žmonės.

Kaip jau buvo aukščiau minė
ta, velionis paliko dideliame nu
liūdime savo mylimą žmoną Ve
roniką, du sūnų, kunigą Juoza
pą brolį ir seserį bei artimuosius 
gimines Amerikoj, o Lietuvoj li
ko velionio sena mamytė, (tė
velis mirė 1919 m.), brolis ir 
keturios seserys ir jų šeimos.

Velionis buvo tik 52 m. am
žiaus, kilęs iš pasiturinčių tėvų 
šeimos, Kavolių kaime, Eržvil
ko parapijos, (netoli Jurbarko), 
Tauragės apskr.

Kaip rašantis šiuos žodžius, 
beabejo ir visi atsilankiusieji į 
velionio laidotuves, reiškia gilios 
užuojautos šeimai, gerbiamam 
kun. Juozapui Valantiejui (bro
liui ), seserei ir likusiems bro
liui ir seserims Lietuvoje, ypač 
velionio senai mamytei.

Velionis palaidotas Šv. Jono 
kapuose Brooklyne.

Lai būna lengva jam šios ša
lies žemelė. Jonas Pabalinis.

Į

HARTFORD, CONN.
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ti mažiau, šias aukas $19.00 
WS Skyrius pasiuntė Vilniaus 
krašto lietuvių apšvietos reika- 
lams.

WS Skyrius dėkuoja visiems 
kalbėtojams, Šv. Cecilijos cho
rui, kurie deklamavo ir dainavo, 
ir visiems atsilankiusiems.

A. Sabeika. 
. .-v-* *7

PARAPIJOS METINE
VAKARIENE

Spalių 30 d., vakare, įvykštaJT

Šv. Jurgio parapijos metinė va
karienė. Kviečiami dalyvauti 
visi lietuviai. .Kaip visuomet, ’ 
taip ir šį kartą vakarienė bus 
labai gardi ir gerai pagaminta, 
nes šeimininkės rengiasi, kad 
viskas būtų kuogeriausiąi. Po 
vakarienės bus šokiai. Bilietai 
yra gana pigūs ir kiekvienas ga
li įsigyti. Prasidės 6 vai. vakare.

KRISTUS MŪSŲKARALIUS 
Paskutinis sekmadienis spalių 

mėnesio yra skirtas garbei Kris-j 
taus Karaliaus. Toji šventė plis 
iškilmingai švenčiama su iškil
mingomis pamaldomis spalių 30 
d. Tą dieną suma bus sustaty
mu Švč. Sakramento. Klebonas

■ nuoširdžiai kviečia visus daly
vauti tose iškilmingose pamal-

• dose.

ARTINASI BAZARĄS 
Parapijos rudeniniai f erai į-

T

b
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Kalėdinė Ekskursija
i LIETUVA

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO
EUROPA----------
DEUTSCHLAND
HAMBURG-------
BREMEN______ ______ _
NEW YORK---------------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. 

r ..i terar a *

— Lapkričio 26
— Gruodžio 1
— Gruodžio 7 

Gruodžio 14

Spalių 30 d. 7 vai. vakare, Lie
tuvių parapijos Mokyklos sve
tainėje, Capitol Avė. įvyks LRK
SA 89 kuopos vakaras. Bus su
vaidinta komedija, kurią parašė 
ir išlavino kun. Jonas Kripas. 
Komedija užvardinta “BALT
RUS SALEMONAS”. Bus solis
tų ir solisčių su dainomis ir ki
tais pamarginimais. Taipgi 
trumpą prakalbėlę pasakys sve- 

I čias kalbėtojas. Įžanga 25c. Vai- 
| kams 10c. Kviečiame Hartfordo 
i ir apylinkės lietuvius dalyvauti, 
j Kviečia LRKSA 89 Kp. Nariai ir 

Kuopos Valdyba.

& HAMBURG-AMJRICAN LIHB ,
(§3? NORTH GERMAN LLOYD ®

“DARBININKO” BALiAUS RĖMĖJAI

B

JOHN GRIGALONIS
MEAT MARKET

Užlaikom geriausios rūšies mėsą ir kitokius valgo
mus daiktus.

Pristatom dykai į namus

340 Windsor St, Cambridge, Mass.

Cambridge Bottling Co. Ine.,
Išdirbame pirmos rūšies visokius MINKŠTUS

gėrimus (Tonid. Pristatome į krautuves, piknikus, 
balius ir visokius parengimus.

CAMBRIDGE BOTTLING CO. Ine.
4—ABeiMteSt., Cambridge, Mass. 

Savininkai:"). Malinauskas, J. Puzinas ir J. F. Smilgis
Tel. jROwbridge 8374 _ _ _ \

_ ■ _ . .. •

SPALIŲ 9-TOS DIENOS 
MINĖJIMAS PAVYKO

Šįmet, kaip ir kitais metais į- 
vyko minėjimas spalių 9 dienos 
su tam tikra programa. Dalyva
vo Šv. Cecilijos Choras, vad. var
gonininkui p. Balsiui, kuris su
dainavo apie 6 dainas. Gražias 
kalbas pasakė Dr. M. V. Mikolai- 
nis ir kun. J. Ambotas. Taipgi 
dalį programos su deklamacijo
mis ir dainomis išpildė šie: K. 
Gaubas su sesute Onute pagrojo 

j gitaromis ir padainavo porą dai
nelių; deklamavo ir dainavo Mi
kutis ir Jonukas Kripukai; jų 
tėvas Mikas Kripas padainavo 
porą dainelių. Dar deklamavo 
Juozas Medonis, jo sesuo Anelė 
ir O. Jusinaitė. Vakaro vedėju 
buvo WS Skyraius pirm. J. Me
donis, kuris paragino visus su
sirinkusius, kad paaukotų kiek 
Vilniaus krašto lietuviams. P-lė 
O. Manikaitė surinko viso aukų 
$19.00.

Pirm. J. Medonis perskaitė 
protesto rezoliuciją, prieš lenkus. 
Vis; vienbalsiai nutarė rezoliu
cijas pasiųsti Lenkijos valdžiai 
ir kitoms valstybėms: Prancūzi
jai, Anglijai, Italijai, Tautų Są
jungai, Latvijai, Estijai, ir Jung. 
Valstybių valdžiai.

šie asmenys aukojo Vilniaus 
krašto lietuviams: po $1.00 — 
B. Kniukštienė, J.-Medonis, p. 
Keidis, kun. J. Ambotas, E. Ęli- 
kaitienė, J. Levonaitis, Dr. Mi- 
kolainis su žmona $2.bd, t. Vst- 
kis ir K. Tamošiūnas po 50c. Ki-

Vyks diį-  *
mis.: Šiais metais jaunimui yra 
išdalytos tikietu knygutės. Pa
geidaujama, kad nė vienas jau
nuolis (lė) negrąžintų knygučių 
nėišparduotų. Vyturys.

Spalių 8 d., 8 vai. vakare kal
bėjo majoras S. Narušis, kuris 
trumpam laikui buvo atvykęs iš 
Lietuvos. Jis kalbėjo apie Lietu
vos kariuomenę. Prakalbose da
lyvavo apie 150 žmonių. Kadan
gi svečias atsisakė priimti aukų 
ar.bą atlyginimą už kelionę, tai 
VVŠ skyriaus rūpesniu parink-' 
ta aukų Ginklų Fondui. Surinkta! 
$14.60. ... I

Tą patį vakarą įvyko komunis-I 
tų bendrafrontininkų vakarienė, 

no blogas paprotis rengti įvai
rias “parties”. Kaikurios poniu- - - ■ .
Uš nesigaili dolerio ar daugiau u
praleisti kokiame bankietelyj, o 
į prakalbas nenori ateiti, nes bi
jo, kad kas nepaprašytų aukų 
Lietuvos gynimui. Negalima 
kaltinti visų moterų, nes yra tik
rai pavyzdingų moterų, kurios 
lankosi į prakalbas ir kitokius 
parengimus ir pagal išgalės au
kauja. Ant. Žiemys.

 1 - ’ 1 \ į ‘ f ; 1 * ’ X
apkričio 19, 22 ir 23 dieno-

" ■ —■
KALĖDINĖS EKSKORSIJOS | LIETUVĄ 

Išplauks iš New Yorko
DROTTNINGHOLM------------- - Lapkričio 30
GRIPSHOLM-------- -- ----- — — Gruodžio 7
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Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

NUOLATINIS, GŽEETAŠ ŠtTSISE
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenborgg

Kelionė prasideda ir baigiasi Švedų Ąmerikos LinŲos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta id StočkSolino ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S- •‘Mariehokn”.
Nereik švedų vizos keieviams J Lietuvą per Švediją

S w e L) IS H A M E R! C A N LINE
J8ĄSTPN, Mfrąs.

erdvioje ir Šaunioje Linrose 
Club auditoriume, 800 Rosalle 

Be to, šioje kolonijoje įrigyve-^MįeS Henry Sir. įvyksta art
J. Žukauskaitės koncertas. Yra 

_ - - I pakviesti dalyvauti labai žymūs

SEKMADIENĮ ART. J. ŽU
KAUSKAITĖS KONCERTAS

Spalių 30 d., 7:30 vai. vakare

i

svetimtaučių, kurių žymiaųsis 
to miesto Mayoras Mylės J. Mc- 
Manus. Girdėti, kad daug daly
vaus ir apylinkės kolonijų lietu
viai. Ne veltui Lindiečiai taip 
smarkiai prie to koncerto ruo
šiasi ir tikrai neapsivils. Art. J. 
Žukauskaitė yra tikrai gabi ir 
pirmos eilės artistė. Jos balsas 
yra žavėjančiai gražus ir savo 
dainavimu sugeba išlieti visą 
savo sielą ir pagauti publikos 
jausmus. Jos pastarasis pasiro
dymas Brooklyne puikiausiai tai 
įrodę. Tai tikrai verta išgirsti 
jos širdį jaudinančias dainas.

Lauksime, kad Lindiene tai pui
kiausiai pasiseks.

Tat didelė priklauso garbė 
Lindeniečiams, o ypač to viso 
sumanymo iniciatoriui ir viso 
judėjimo motorui p. Liudvinai- 
čiui, kad tas yra rengiama. Ly
giai j>rie to parengimo prisidė- 
jusiems Kat. Moterų Sąjungai, 
kurios ilgametė pirmininkė yra 
p. Liudvinaitienė. Tikietu par
davinėtojai ir platintojai, kaip 
Nutautis, Buzūnas, Ambrozie- 
jūnienė ir Pavalkienė ir gi daug 
labai prie šio darbo prisidėjo. 
Tat visi Lindeniečiai ir apylin
kių kolonijų lietuviai nepraleis
kite progos beatsilankę į tą tik
rai aukštos vertės koncertą.

Vaidila.

J

Alų — Vyną.
i

•»

Užlaikom visokį skanų alų ir vyną, ir degtinę. 
Gaminam visokius Lietuviškus Valgius. 

Ateikite persitikrinti.

į 723 Cambridge Street, Cambridge, Mass.
į Savininkas: Juozapas Jankauskas
* * O* < •.-‘V %

- THE PARK STUD10 REVYY LUNCH
PORTRAITS

Photography — Framing

Cambridge, Mass.875 Cambridge Street,
A. « < MJ" "X A 4** * •. t. • s* w j

JOHN REPSHIS M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard Streef, Cambridge, Mass.
it * •

Kampas Inman arti Centrai Sq.

Ofiso Valandos: 2-4 ir 6-8 Tel. TROwbridge 6330
s ' •- 'v-. , < • « » - « K » s , J V

■y. ■■ ■■
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Užlaikom Lietuviškų ir Amerikoniškų Valgių,

Alų ir Vyną

J 307 Portland St.,

visokį reikmenys
Parduodame prieinamiausiomis kainomis maliavą, sieninę 

popierą, Venetion Blinds ir visokius geležinius reikmenis.

University Hardware C#.
1079 Cambridge St., Cambridge, Mass.

Tel. TRO — 9263 Savininkas J. Snapkaūskas
XKXXXXVXXXXX^KXVXXXX^KXKXXXXXXX<X3£XXX*XX3C%*X3C5C

Savininkas J. PLEKĄVIČIUS
į. , * r. k a • * x . 4 • . _ « •

BAKERY
< BReAb, ROLLS and PASTRY

Kepa Lietuviškas duonas, žydiškas barankas, 
pi ragus, pajus ir visokius keikus.

264 W. 4th Street So. Boston, Mass.

■ ■■ I ■ ■ ■ ■ ■ » ■ , » ■■ 1 — '

ttfl Cambridgb Street

LKNJGR SHOP

Cambridge, Mass.
i

Telu EU<n ?720
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f. f. carey co.

GERIAUSIA VIETA PIRKTI SAU bAldUŠ
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416 W. Broadway,

. adAM
FUNERAL ŪIREČTOR

Office: 883 Cambridge St., Mass.
Residence. Š83 Cambridge šlreet 

TROwbridge 1957—Automobiles for All Occasioris 
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DARBININKAS

M. CURLEY

JAMES M. CURLEY

Federale val- 
120,000 žmo- 
prie viešųjų

Balsuokite už Demokratų Kandidatą Į Gubernatorius 
Darbininkų Prietelių

JAMES
Kada jis buvo gubernatorium,tai 
valstybės departmentuose dirbo 
31,000 žmonių daugiau, negu 
prie dabartinio guberantoriaus, 
ir budgetas buvo mažesnis 12 
milijonų dolerių.
Jis nuolatos teikė pagalbą jauni
mui ir davė jam progų iškilti. 
James Michael Curley yra kilęs 
iš darbininkų klasos ir jis visa
da yra pasiruošęs pagelbėti dar
bo žmogui, vyrui ir moterei. Jis 
niekados nenusisuko nuo darbi
ninkų ir jų reikalų. Jis yra tvir
tai įsitikinęs, kad geriausias bū
das užtikrinti pastovų gerbūvį, 
tai išjudinti privačią industriją, 
kad jos grąžintų bedarbius į 
dirbtuves prie pelningų darbų. 
Jis yra davės žmonėms daug 
daugiau, negu bile kuris kitas 
pavienis viešoje tarnyboje. Jis 
visada buvo žmogus inteligentiš
kas ir toli matantis veikime. Jis 
visada buvo priešas visokių 
“izmų”, kurie stengiasi sugriau
ti konstitucijos ir pagrindinius 
teisių ir laisvės principus.

Sumažinta pragyvenimo išlai
dos Massachusetts valstybėje, 
sumažinus nuošimčius paskolų, 
kurios buvo užtrauktos ant nuo
savybių, kuriose savininkai gy
vena, kasmet sutaupo dvyliką 
milijonų dolerių; sumažinus e- 
lektros šviesos kainas, sutaupo 
kasmet du milijonu ir pusę do
lerių ; sumažinus automobilių 
apdraudą, automobilių savinin
kai kasmet sutaupo du milijonu 
dolerių.

Workmen’s Compensation Į- 
statymo atitaisymas, taip, kad 
dabar žmogus sužeistas arba be
dirbdamas lieka netinkamas 
darbui gali gauti atlyginimo iki 
$4,500, ir po to gauti pusę algos 
per visą gyvenimą.

Pravestas įstatymas, kad dar
bininko alga iki 20 dolerių į sa
vaitę negali būti sulaikyta už 
paskolą iš įvairių paskolų įstai
gų, kad pinigų skolintojai nega
lėtų atimti iš vaikų paskutinio 
duonos kąsnio.

Naujas senatvės pensijų įsta-

tymas aprūpina 65 metų am
žiaus sulaukusius senelius vie
toje 70 metų amžiaus, ir tik 5 
metus tereikia išgyventi valsty
bėje, vietoj 25 metų, kad gauti 
senatvės pensiją. Naujasis įsta
tymas taip pat neaprubežiuoja 
kiek miestai ir miesteliai gali 
skirti pašelpos. Be to, teikia ir 
kitokią pašalpą.

Kooperuojant su 
džia duota progų 
nių. gauti darbus 
projektų.

Pagerinta žaismaviotės, kad 
vaikai turėtų kur žaisti. Page
rinta pajūriai, kuriais naudojasi 
piliečiai.

Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, CONN.
LIETUVIAI NAUDOJOSI 

DIEVO MALONĖMIS
Spalių 16, 17 ir 18 dienomis, 

Šv. Andriejaus lietuvių par. baž
nyčioje įvyko 40 Valandų Atlai
dai. Žmonės gausiai dalyvavo ir 
naudojosi Dievo malonėmis. 
Gausi minia žmonių atliko išpa
žintį ir priėmė šv. Komuniją. 
Kleb. kun. A. Vaškeliui į dvasi
nę talką buvo atvykę visi lietu
viai kunigai iš Connecticut vals
tybės. Turiningus pamokslus pa
sakė kun. J. Jogminas, MIC., 
kun. Morkūnas, MIC., kun. J. 
Am botas ir kun. M. Pankus.

Šv. Cecilijos choras, vadovau
jant muzikui K. Žalnieraičiui, 
gražiai giedojo laike pamaldų.

Altoriai buvo skoningai pa
puošti gyvomis gėlėmis. Puoši
mo darbas atliktas vadovybėje 
p. Petronės Kochanskienės. Gė
lėms aukas davė šv. Rožančiaus 
draugija ir LRKSA 109 kp.

WATERBURY, CONN

Visi tie pagerinimai padaryta 
Massachusetts piliečių naudai ir 
gerovei. •

Taigi antradienį, lapkričio- 
November 8 d. visi Massachu
setts lietuviai piliečiai ramia są
žine gali eiti į balsavimo vietas 
ir savo kryžiuką padėti prie 
James Michael Curley vardo, 
kandidato į gubernatorius.

Už Ką Balsuosime?
Antradienyje, Lapkričio 8 

Massachusetts valstybėje įvyks
ta balsavimai, kuriuose bus iš
rinkti valstybės valdininkai. 
Praeityje, mes lietuviai mažai

tereiškėme valdininkų rinkimuo
se, nes nėjome vieningai.

Dėl tos priežasties po šiai die
nai valdininkai mažai su mumis 
kaipo lietuviais ir tesiskaito. 
Mes ir mūsų vaikai, proporcio- 
naliai su kitomis tautomis, ma
žai valdiškų vietų užimame.

Buvo bandyta mus suvienyti, 
bet deja, mūsų nerangumas, ne
pasitikėjimas viens kitam ardė 
mūsų vadų pastangas mus su
vienyti.

Šiais metais ir šiuose rinki
muose padėtis pasikeitė. Mūsų 
eilėsna stojo mums visiems žino
mas, patikimas ir energingas 
vyras, buvęs pasaulio sunkaus 
svorio čampijonas Jack Sharkey 
— Žukauskas. Jisai pilnai su
prasdamas visas kliūtis, bet pa
siryžęs dėti visas pastangas tiks
lą atsiekti, pradėjo visus lietu
vius organizuoti į vieningą, poli
tišką kūną. Darbas sunkus, nes 
nekurie lietuvių veikėjai, asme
niškais sumetimais ar iš pavydo 
kėsinasi šiam prakilniam darbui 
pakenkti.

Mes lietuviai esame darbo žmo
nės ir kadangi demokratų parti
ja visados stovi už darbo žmonių 
reikalus, tai mums pakeliui su 
demokratų partija. Jack Shar
key tam pilnai pritaria ir jis 
jau yra užmezgęs ryšius su de
mokratų partija ir jos kandida
tais, kurie yra pasižadėję suteik
ti lietuviams lygybę su kitomis 
tautomis, jei mes sugebėsime ei
ti iš vieno ir vieningai paremsi- 
me jų partijos kandidatus.

Tiems pasižadėjimams mes ga
lime patikėti, nes mes dabar tu
rime žmogų, kuris neleis kad ji 
stumdytų politikieriai ir kuris 
moka ir sugeba iškovoti tą kas 
mums lietuviams priklauso. 
Kaip daugelis lietuvių, mūsų 
tautietis, Jack Sharkey yra užsi
spyrėlis ir atkaklus. Jei jis toks 
nebūtų, jis nebūtų tapęs pasau
lio čampijonu.

Svarbiausiai yra, kad mes pa
laikydami solidariškumą ir vie
ningumą savo tarpe, visi eitume 
Antradienyje, Lapkričio 8 d. ir 
paduotume savo balsą už darbo 
žmonių kandidatą į gubernato
rius, James M. Curley ir visus 
kitus demokratų partijos kandi
datus.

BRONIUS PETRUŠEVIČIUS, 51 Speedvvell St., Dorchester, Mass.

Ką Demokratų Partija Žada 
Massachusetts Valstybės 

Piliečiams
Massachusetts Valstybės Demokratų Partijos at

stovai susirinkę Bostone, Spalių 1, 1938, priėmė plat
formą, kurioje jie pasižada tarp kitų dalykų rūpintis 
kad,

1. Federalė valdžia tuojaus paskirtų 120 milijonų do
lerių darbams šioje valstybėje, kad apsaugoti gy
ventojus nuo potvynių ateityje.

2. Valstybės ir Federalė valdžia ateitų pagalbon ūki
ninkams, kurie tiek daug nukentėjo nuo potvynių 
ir vėtros.

3. Kainos vartotojams už elektros energiją ir gazą 
būtų su mažintos.

4. Valstybės išlaidos būtų sumažintos ir tuomi pilie
čių mokesčiai būtų sumažinti.

5. Būtų įsteigtas biuras, kuris padėtų jaunimui bai
gusiam mokslus surasti tinkamus darbus.

6. Sumažinti automobilių savininkams mokesčius už 
apdraudą.

7. Senatvės pašalpa būtų teikiama tiems, kurie yra 
sulaukę 60 metų, vieton dabartinių 65 metų ir mo
kėti jiems 40 dolerių į mėnesį vieton 30 dolerių.

8. Statyba šalygatvių ir geresnių kelių būtų prapla
tinta, kad tuomi būtų galima duoti darbų tiems, 
kurie dabar negali gauti darbo.

9. Prašyti Federalės valdžios, kad darbas CCC sto
vyklų būtų praplėstas ir tuomi daugiau jaunų vy
rų gautų sveiko darbo ir jų šeimos gautų daugiau 
paramos.

10. Valdžios mokestis nuo arklių ir šunų lenktynių bū
tų pakeltas nuo 31/2 nuošimčių iki 7 nuošimčių.

11. Ginčai tarp darbininkų ir darbdavių būtų išsjręsti 
taikiu būdu pavartojant trečiųjų teismus.

12. Valstybės darbai ir užsakymai būtų duodami toms 
firmoms ir dirbtuvėms, kurios teikia savo darbi
ninkams tinkamas darbo sąlygas.

13. Įstatymais būtų nustatytos maximum darbo va
landos ir minimum algos einant dėsniais panašiu 
Federalės valdžios įstatymu priimtu 1938 metais.

14. Būtų pravesti įstatymai, kurie saugotų darbinin
kų teises.

15. Nedarbo Apdrauda būtų pagerinta ir praplėsta.
16. Būtų uždrausta vedusioms moterims, kurių vyrai 

turi darbus, užimti valdiškus darbus.
17. Kiekvienam piliečiui norinčiam darbo ir galinčiam 

dirbti būtų suteiktas tinkamas darbas su tokia me
tine alga iš kurios jis tinkamai pats galėtų pragy
venti ir išauklėti savo šeimą.
James M. Curley, kandidatas į gubernatorius ly

giai kaip ir visi kiti Demokratų partijos kandidatai pa
sižadėjo dirbti taip, kad visi platformos dėsniai būtų į- 
gyvendyti.

Spalių 20 d. šios kolonijos lie
tuviai katalikai gavo liūdną ži- Pr°gTamai įvyko šokiai, 
nią, kad Maspethe mirė Antanas 
Valantiejus, mūsų klebono bro
lis. Velionis buvo gerai pažįsta-! 
mas visiems kaipo geros širdies, 
malonaus būdo žmogus. Kada jis 
sunkiai sirgo, tai mes visi pra
šėme Dievo, kad jam grąžintų 
sveikatą. Bet Dievo buvo kita 
valia.

Mes Waterburiečiai giliai už
jaučiame kleb. kun. J. Valantie- 
jui ir artimiesiems.

I ’ 'j Karlonas, kun. Ražaitis, kun. Šv. Vardo draugijai vadovavo 
(dr. Starkus, J. Bendleris, adv. pirm. J. Vąitkūnas. Benui vado- 
; Balanda, V. Klimas, Jaunimo vavo p. V. Jeruševičius, Jr. Pas-
• organizacijos atstovas, komp. kui Šv. Vardo draugiją ėjo Vy- 
! A. Aleksis, kun. J. Kripas. Kun. čiai. Paradas buvo tikrai įspū-
• Gradeckiui ir kun. Gauronskiui dingas. Garbė visiems už gražų 
įteiktos dovanėlės. Pasibaigus pasirodymą.

kun. Starkų apdovanojo “trave- 
ling kit”, kurį įteikė laike ban
kieto spalių 11 d. Ta proga kuo
pa išreiškė kun. dr. Starkui pa-

DARBININKAI RENGIA 
PRAKALBAS

Spalių 23 d. įvyko LDS 5 kp. 
susirinkimas. Nutarta surengti 
prakalbas. Tam darbui išrinkta 
komisija, būtent, pp. J. Totila ir 
B. Šalkauskas. Taipgi nutarta 
Kristaus Karaliaus šventėje visi

ji

Po parados įvyko draugiškas 
vakarėlis Šv. Vardo draugijos 
svetainėje. Gėrimus dovanojo p. 
M. Akelis, Jr. Korespondentas.

C. BROOKLYN, N. Y.

APSIVEDE
Spalių 24 d., 9 vai. ryte, kleb. 

kun. A. Vaškelis suteikė Mote
rystės Sakramentą p. A. šimans- 
kaitei su F. Ostafin. P-lė Šiman- 
skaitė buvo viena iš rimčiausių 
lietuvaičių, priklausė prie choro 
k* visada aktyviai veikė parapi
joje. Laike joršliubinių šv. mi
šių giedojo šv. Cecilijos choras. 
Laimingos kloties Anelytei. T.M.

< a < v

mių.
Spalių 16 d. mūsų kuopos narė 

p. Ieva Biekšaitė iš Bloomfield, 
N. J. su Antanu Savicku iš Kear- 
ny priėmė moterystės Sakra
mentą. p. Savickas yra L. Vyčių 
90 kp. (Keamy) narys. Šliūbą 
suteikė kleb. kun. I. Kelmelis. 
Kuopa sveikina savo jaunave
džius ir linki laimingų ir malo
nių vedybinio gyvenimo metų. 
Su savo sveikinimu kuopa įteikė 

į jaunavedžiams ir dovanėlę. K.V. 
I

vienos darbščios choristės tėve
lis, kuris randasi Brooklyno li
goninėj.

Choristas B. Zaborskis jau
sveiksta. Pereitą savaitę jį at-idėką už paramą kuopai, ir ap
lankė p. B. Brundzienė ir choro: gailestavo, kad turi atsisveikin- 
vardu įteikė dovaną. , ti.

-------------- Taipgi kuopa sveikina savo 
Brooklyno - Maspetho chorų kleboną kun L Kelmelį, sugrį- 

I nauja provincija rengia šokius^ LietuvoS; ir • džiaugiasi, 

pasiryžimų darbuotis parapijos 
darbe. Tikimės, kad kleb. kun. I. 
Kelmelis papasakos savo įspū
džius iš kelionės.

Apskričio bowling lyga yra 
pilname išsisiūbavime. Mes lin
kime savo rateliui geriausių sek-

tainėje.
d- šy- Jurgio par. sve-, ka(j jig grį^0 pįin£LS energijos ir

Užuojauta
“šoksim Suktinį “Darbi

ninko” Baliuje, šeštadienį, 
Spalių 29 d., Cambridge,- 
Mass.”, sako Jack Sharkey.

Dėliai mirties a. a. Antano Va
lantiejaus, reiškiame gilią užuo
jautą velionio šeimai, broliui ku
nigui

BALIUS PAVYKO
Pereitą šeštadienį, spalių 22 d. 

LDS nariai bendrai dalyvauti 8 Šv. Jurgio par. choras rengė 
vai. rytą šv. mišiose ir priimti Bam Dance (Ūkininkų Šokiai), 
šv. Komuniją kartu su kitomis kurie labai gražiai pavyko. Sve

tainė puikiai išpuošta darė gra
žų įspūdį. Obuolių eilės nusaks-

j draugijomis. Koresp.

ir seserei.
Jonas ir Bronė Brundzai.

NEWARK,N.J
M A DOKAM tfFADkIV M I tytos atrodė lig ant obelių jienAKKIjUN-AEAKNT, N. J. kabo bet už nuskinimą jų gavo
Spalių 9 d. Šv. Vardo draugija

PAGERBS KUNIGUS
Spalių 23 d. įvyko vakarienė 

kun. E. Gradeckį ir kun. B. Gau-: 
ronskį pagerbti. Kun. Gradeckis
minėjo 10 metų kunigavimo si’ dalyvavo visų Newarko dieceži- 
kaktį, o kun. B. Gauronskis 5 jos parapijų visų tautų Šv. Var
inėtų. Vakarienėje dalyvavo do draugijų parade. Labai gra- 
daug žmonių. Toastmasteriu bu- žiai pasirodė.
vo p. J. Janušaitis. Vakarienės

Vyčių 29 kp. susirinkimasL. 
įvyko spalių 10 d., Šv. Jurgio 
draugijos svetainėje. Nutarta ir 

ka(j išrinkta atstovai į apskričio su- 
I važiavimą, kuris įvyko spalių 

U pn j

sitaisę. Gavo dovanas už drabu-. J" . .

8 vai. ryte įvyko šv. mišios
— - - -- - - • I

TAUPYSI PINIGUS per visą 2iemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
“kalėjimo”. Publikos buvo gana 
daug. Įvairių drabužių irgi ne-! 
trūko, ir reikia pasakyti, 
buvo gražiai “ūkininkiškai” 

žta Ada^M^ytė,“puikiai Pasilinksminimo rengimo ko- 
karolius ir vienas vyriškis, kurio misi> >«ave raportą, kuriame 

( pažymėjo, kad rengia pasihnks- 
' minimą naujiems nariams. ' 

Taipgi nariams priminta, kad 
šis mėnuo yra tautinės katalikų 
spaudos mėnuo ir todėl nariai 
raginami skaityti ir platinti ka-

metu sukalbėta malda už mirų- Šv. Vardo draugijos intencijai,' pavardės neteko sužinoti, gavo
šio a. a. Antano Valantiejaus 
vėlę.

Po vakarienės sudainuota ke
letą dainelių. Dainavo p. M. An- 
drikaitė, p. A. Grėbliūnaitė, A. 
Kupstaitė, p. Adomaitytė, A. U- 
linskis, A. Markevičius, J. Kups
tas, K. Karinauskas, vadovau
jant komp. A. Aleksiui.

Kalbas pasakė kun. J. Ambo- 
tas, kun. V. Karkauskas, kun. P.

kurias atnašavo kleb. kun. Vai-v pmigmę
cekauskas. Nariai priėmė ben-Į Visi atsilankę buvo Ubai 
drai šv. Komuniją. i tenkinti šiuo parengimu.

1 vai. po pietų Visi nariai su
sirinko į svetainę ir iš ten susi
rikiavę, benui vadovaujant, vy- ___ r „____________ _________
ko į Newarką ir ten parodavo madienį prasideda 40 vai. atlai-' 
gatvėmis su kitomis Šv. Vardo dai ir po atlaidų visą savaitę re- kad kun. dr. Starkus, kuris pa- 
draugijomis. Viso dalyvavo apie kolekcijos, kurias ves kun. B. vadavo kleb. kun. Kelmelį, kada 
50,000 vyrų. Parade buvo neša- Pauliukas. [jis buvo Lietuvoje, išvyksta į
mos vėliavos. Mūsų parapijos1 Sunkiai serga Jonas Šimkus, Marianapolį spalių 12 d. Kuopa

40 ATLAIDAI

pa- 1

Price
PROTECTION PLAN

New 
Engiand 
COKE

į

Kaip jau buvo minėta šį sek- talikiškus laikraščius ir knygas.
1 Susirinkime buvo pranešta,

Dėl Skubaus Patarnavimo 
šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So.. Bostbn, Mass.496 First Street,
Tel. SOUth Boston 1544

š "
į -




