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Štai šiomis dienomis 
LDS 113 kp. pirmininkas 
p. Jonas Vaičiulis iš 
Greenfield praneša, kad 
kuopos susirinkime Ders- 
kaitę skelbimą Darbinin
ke, kad reikalingi laikraš
čio Darbininko platinto
jai ir LDS. organizato
riai, tuojau nutarė imtis 
darbo. Kuopa išrinko ir į- 
galiojo o. Andriu Dėdiną 
platinti Darbininką ir pri
rašinėti naujus narius 
prie LDS organizacijos.

Tai labai gražus pavyz
dys kitoms LDS. kuo
poms. Jeigu negauname 
nuolatinio oganizatoriaus 
kuris važiuotų iš koloni
jos į koloniją, tai galime 
turėti organiz a t o r i u s 
kiekvienoje lietuvių kolo
nijoje, kurie pereitu lietu
vių namus ir paragintu 
brolius ir seseris darbi
ninkus Įsirašyti į LDS or
ganizacija arba nors užsi
rašyti laikrašti Darbinin
ką.

Sveikiname LDS. 113 
kp. už tokį pavyzdingą 
nutarimą ir linkime Tam
stų organizatoriui ir visai 
kuopai geriausių sėkmių.

• V • BENDRAS FRONTAS
PRIEŠ KOMUNISTUS
Londonas, Spalių 7, —. 

Anglijos protestantų baž- j 
nyčios žymūs vadai suda
rė komisija, kad sudarius 
bendrą Krikščionių frontą 
prieš komunistus. Jie tiki
si, kad visi Krikščionys 
sudarys vieningą frontą 
prieš Ispanijos, Rusijos ir 
kitų šalių radikalus. Iki 
šiol protestantai, didžiu
moje, užtarė Ispanijos ra
dikalų valdžią, bet dabar, 
pamatę tiesa, pripažįsta, 
kad toji valdžia yra nele- 
gališka, nedemokratiška, 
kad tai yra komunistų te
roras. Protestantai išreiš
kia Ispanijos katalikams 
didžiausią užuojautą.

Katalikų Bažnyčios vy
riausybė į tokį protestan
tų atsišaukimą dar nieko 
nepasakė.
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BASKUOS KUNIGAI 
TURI GRĮŽTI Į ISPA

NIJĄ

ŠEIMŲ PRIKLAUSY
MAS PRIE LDS

Prie LDS organizacijos 
gali priklausyti vyrai, mo
terys, vaikinai ir merginos 
nuo 16 metų amžiaus. 
Kiekvienas narys moka 
25 centus į mėnesį ir gau
na organą Darbininką du 
kart į savaitę dykai. Bet 
prie LDS. gali priklausyti 
šeimynos, būtent, tėvas, 
motina ir vaikai, ku
riems suėjo 16 metų am
žiaus. Tik vienas narys iš 
šeimynos moka LDS. Cen
trui 25 centus i mėnesį ir 
gauna organą Darbininką 
tik tas šeimynos narys, 
kuris moka mokesnius. 
Visi įsirašantieji i LDS. 
organizaciją turi išoildv- 
ti aplikaciją ir kuopos 
valdybai paliudijus prisių
sti jas į Centrą.

Įsirašydami į LDS. da
bar nemoka 50 centų įsto
jimo, kaip kad yra pažy
mėta senoje konstitucijo
je. Įstojimo mokesni sei
mas panaikino. Nariai 
moka mėnesiui tik 25 cen
tus už organą Darbininką
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Bayonne, Prancūzija, — 
Spalių 7, — Reuter agen
tūra praneša, kad Victo- 
ria (Ispanijoje) vyskupas 
Lauzurica, išleido įsaky
mą paliepdamas visiems 
Baskijos pabėgusiems ku
nigams tuojau grįžti į Is
panijos teritoriją, kuri y- 
ra gen. Franco valdžioje, 
kitaip jie užsitrauks sau 
bažnytinę bausmę.
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NORI RUSIJOS - ITALI
JOS KARO

Madrid, Ispanija, Spalių 
7, — Laikraštis Politica, 
rašydamas apie Ispanijos 
radikalų valdžios laimėji
mus sako, kad vienatinis 
būdas laimėti, tai Rusijos 
karas su Itali ja. Sako, Va- 
lencijos valdžios išsilaiky
mas, tai Europos karas.

Barcelonos laikraštis 
Las .Noticias, praneša, 
kad visiems teisėjams bu
vo radikalų valdžios įsa
kyta atmesti visus revo
liucionierių apkaltinimus.

TAUTU SĄJUNGA PER
SPĖJO JAPONIJĄ

MININT SPALIŲ 9

VILNIAUS LIŪDESY^
Ant Vilniaus tamsus ūkanotas dangus, 
Lyg po šermenų apsiverkęs,
Mieste neramu, kažkoks ūpas slogus 
Ir akys nuo ašarų merkias’.
Tai liūdi senoji pilis Gedimino, 
Ir nėra nevieno kas ją suramina.
Jau Vilniaus lietuviai dejuoja balsu, 
Netekę gyvenimo pusės,
Pagalbos maldauja iš brolių savų, 
Nes aras juos drasko plėšrusis.
Įleido nagus-4 nualintą kraštą 
Ir atima turtą, ir kalbą, ir raštą.
Ir ko susilaukei, lietuvi kantrus, 
Klastingų žodžių patikėjęs? —
Ir nors pamokytas per metų šimtus, 
Susibroliavai su engėjais!..
Tik dėl išdavystės, klastingojo smurto 
Prisėjo netekti brangiausiojo turto...
Tačiau neliūdėk, dar belieka vilties 
Išlaisvint save iš vergijos, —
Kai tik sustiprės, tuoj tau ranką išties 
Sesuo Lietuva, jau atgijus.
Girdi jau iš tolo griausmingąją dainą — 
Tai narsūs berneliai pagalbon ateina...
Ir tujen, išeivi, išvykęs svetur, 
Mintim nors į Vilnių nuskriskie! — 
Žiūrėk: tavo broliai ir laisvės netur’, 
Ir vaikšto išalkę, nudriskę...
Suteik iš širdies jiems pagalbą gausingą, 
Tegu jiems kovoti drąsos nepristinga.

į
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Pasiuntė Ultimatumą Ispanijai
. ■■ ■ .1 ■

J. V. Smerkia Japonij a
L

ISPANUOS SUKILĖLIAI 
PASIRUOŠĘ UŽIMTI 

MADRIDĄ

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius — Pra
nešama, kad Ispanijos su
kilėliai pradėjo vėl ata
kuoti Madridą. Gen. Fran
co kariuomenė pasiruošus 
pulti Madridą visu smar
kumu. Į Madrido frontą 
kasdien atgabenama dau
giau karo reikmenų ir ka
riuomenės. Kad Valenci- 
jos radikalų valdžios ka
riuomenė nesuprastų to 
didelio pasiruošimo Mad
rido fronte, tai gen. Fran
co kariuomenė padaro 
mažus užpuolimus tai vie
nur, tai kitur.

MUSSOLINI SŪNUS 
BOMBARDAVĘS 

LENCIJĄ
VA-

Praneša,Londonas
kad Ispanijos oro laivyne 
labai aktyviai veikia Itali
jos diktatoriaus sūnus 
Bruno. Jis labai gabiai 
vadovavo oro laivynui, 
kuris bombardavo radika
lų sostinę Valenciją.

SUMUŠTAS CIO ORGA
NIZATORIUS

Memphis, Tenn. Spalių 
7, — Norman Smith, CIO 
organizatorius Automobi
lių darbininkų unijos yra 
ligoninėje ir pavojingame 
padėjime. Jis mėgino su
organizuoti Fordo auto
mobilių darbininkus. Neti
kėtai buvo užpultas ir mu
šeikų žiauriai sumuštas.

ALIEJAUS KOMPANI- 
• JOS TEISIAMOS

Spaliij mėnuo yra skiria
mas spaudai. Taigi LDS 
nariai prašomi 
buoti Darbininko 
me. Patartina 
LDS kuopoms
spaudos platintojus ir or
ganizatorius.

pasidar- 
platini- 
visoms 
išrinkti

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per .
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

TEL.J0.80/T0n 2680.
-----------*-----------
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Londonas, Anglija —
Anglijos ir Prancūzijos 
valdžios pasiuntė Italijos 
diktatoriui Mussolini ul
timatumą, kad jis į 24 va
landas atsakytų ar jis su
tinka dalyvauti trijų vals
tybių konferencijoje, ku
rioje būtų kalbama apie 
atšaukimą savanorių iš 
Ispanijos. Tokį ultimatu
mą pasiuntė tada, kada 
Italija pažadėjo teikti di
desnę pagelbą Ispanijos 
sukilėliams. Žinoma, jeigu 
Italija ir neatsakys, tai 

džio 6 d. 1938 m. Jei An-įdar dėl to karo nebus, o 
glijos valdžia jiems neleis
tų, tada jie mėgintų jį tu
rėti Olandijoje, Belgijoje 
ar Čekoslovakijoje.

Ženeya, Spalių 7, —Tau
tų Sąjunga perspėjo Japo
niją, kad ji užbaigtų gin
čus su Kinija, kitaip kitos 
Europos valstybės būsią 
priverstos išeiti prieš ją.

PASAULINIS BEDIEVIŲ 
KONGRESAS BŪSIĄS 

LONDONE

Londonas, Spalių 7, — 
Iš Maskvos pranešama, 
kad pasaulinis bedievių 
kongresas yra rengiamas 
laikyti Londone, balan-

SOVIETAI PASMERKI
13 ŽMONIŲ

Maskva, Spalių 7, — So
vietų Valdžia pasmerkė 13 
žmonių mirtimi už “javų 
sugadinimą**. Devyni yra 
pasmerkti Maskvos pro
vincijoje ir keturi Azovo.

rio Mussolini, 21 m. am
žiaus, kuris čia buvo at
vykęs išmokti judamųjų 
paveikslų gamybos.
500 KINIEČIŲ UŽMUŠTA 

KWANTUNGE

Shanghai, Kinija
500 kiniečių
Kwantung provincijo j e, 
kada Japonijos oro laivy
nas pradėjo bombarduoti. 
Kiniečiai nušovė 8 japonų 
orlaivius.

■Virš 
užmušta

tik Prancūzija gali atida
ryti savo rubežių, kad Va- 
lencijos valdžia galėtų 
laisvai gauti amunicijos 
ir kitokių karo reikmenų.

MUSSOLINI ATŠAUKI 
SAVO SŪNŲ Iš JUNG. 

VALSTYBIŲ
* .

Los Angeles, Cal. — Ki
lus nesusipratimams, Ita
lijos diktatorius Mussolini 
atšaukė savo sūnų, Vitto-

i

MOTINA PENKIŲ VAI
KŲ ĮKALINTA UŽ NE
SUMOKSIMĄ MIESTUI 

5 DOLERIŲ

Madison, Wis. — Čia 
prasidėjo Federaliame 
Teisme sąmokslo byla. 
Kaltinamųjų suole sėdi 23 
kompanijų viršinin kai, 
trijų laikraščių ir 46 pa
vieniai asmenys. Visi kal
tinami dėl sąmokslo kelti 
kainas aliejaus ir gazoli
no, kas priešinasi Sher- 
mano anti-trusto įstaty
mams. Laukiama didelii) 
sensacijų, bet gal tuo ir 
baigsisi.

Braintree, Mass. — šio
mis dienomis policija a-' 
reštavo moterį, Mrs. Ma
ne R. Brow, 35 metų am
žiaus, motina 5 vaikų už 
nesumokėjimą mokesnių 
$5.95 ir pasodino kalėji- 
man. Kaimynai pasigailė
jo jos ir mokesnius sumo* 
kėjo.<Ji kalėjime. t ifisėdė- 
jo apie 24 valandas.

Washington, D. C. —
Prez. Roosevelt savo kal
boje Chicagoje pasisakė 
prieš Japoniją dėl jos a- 
gresyviškumo, o dabar 
Jung. Valstybių valstybės 
denartmentas oficialiai iš
leido pareiškimą, kuriame 
griežtai smerkia Japoni
ją už veržimasį į Kiniją. 
Valstybės departmentas 
savo pareiškime sako, 
kad Japonija sulaužė 9 
valstybių sutartį, kurioj 
pasisakyta apsaugoti Ki
niją ir laikytis Kellogg- 
Briand prieškarinės su
tarties. Šis yra pirmas 
Jung. Valst. pareiškimas, j pasirašyta, 
kuriame ji pavadino kitą 
valstybę užpuoliku arba 
sutarčių laužytoju.

Jung. Valstybių toks, 
nasisakvmas at i t i n k a 
Tautu Sąjungos nusista
tymui Japonijos - Kinijos 
karo reikalu.

Taigi dabar Jung. Vals
tybės tik laukia kvietimo' 
į Geneva konferencijai. 
Prez. Roosevelt tokiu nu
siteikimu Japonijos - Ki
nijos karo klausimu palai
dojo šios šalies neutralu-; 
mą,. Ir vėl gali įvelti Jung. 
Valstybes į pasaulini ka
rą. Bet Kongresas arai ne- 
prileis, nes šios šalies pi
liečiai dar nepamiršo pa
saulinio karo ir jo baise
nybių.

• v

ga pažadėjo Kinijai “mo
ralę paramą”, atsišaukda
ma į 9 valstybių, pasira
šiusių sutartį, grupes, kad 
jos veiktų prieš Japoniją, 
ir kad jeigu ji neužbaigs 
karo, tai imtis prieš ją ir 
kitų žygių. Pagal sutarti 
Jung. Valstybės neįeina, 
bet jos yra kaipo observa- 
torius.

Taigi dabar, ypač po 
prez. Roosevelto kalbos ir 
valstybės departme n t o 
pareiškimo, kaikas pata
ria šaukti konferencija 
vėl Washingtone. kur 9 
valstybių sutartis buvo

Iš 52 valstybių, priklau
sančių Tautų Sąjungoje, 
dvi valstybės, būtent, 
Lenkija ir Siamas nebal
savo prieš Japoniją. Pagal 
Tautų Sąjungos prakti
kos, valstybės, kurios su
silaiko nuo balsavimo, 
skaitomos kaipo nedaly
vaujančios posėdyje.
KONGRESAS TURĖSIĄS 

SPECIALŲ SESIJĄ

SVEČIAS IŠ LIETUVOS 
AMERIKOS “ŠVEICARI

JOJ”

JAPONIJA SUSIRŪPINO 
JUNG. VALST. KRYPTI

MI

Tokio, Japonija — Ja
ponijos užsienių depart- 
mentas šaukia nepaprastą 
tarybos posėdį pasitarti 
ką daryti dėl Jung. Vals
tybių pareiškimo Japoni
jos - Kinijos karo klausi
mu. Japonija labai įsižei
dė. kad Jung. Valstybių 
valstybės departmentas 
pavadino ja užpuoliku. Vi
soje šalyje nepaprastas 
sujudimas. Valdžia kol 
kas tyli. Ji sako, laukian
ti o^cialaus pranešimo 
nuo savo ambasadoriaus 
Jung. Valstybėms.

Japonijos užsienių de
partmentas tik tiek parei
škė, kad “Japonija nėra 
Lygos narys ir jos joki 
lygos nutarimai negali 
paliesti”.

Hyde Park, N. Y. — 
Prez. Roosevelt, sugrįžęs 
į savo namus po dviejų 
savaičių kelionės, spaudos 
atstovams davė suprasti, 
kad Kongresas bus tikrai 
sušauktas specialei sesi
jai ir tai greitu laiku. 
Kongresas turi priimti bi- 
lius, kurie buvo įduoti 
prieš užsibaigsiant sesi
joms. Prez. Roosevelt bū
tinai nori pravesti Naujos 
Dalybos įstatymus teismų 
pertvarkymo reikalu.

Be to. Kongrese gali kil
ti ir prez. Roosevelt nusi
teikimas Japonijos - Kini
jos karo klausimu. Labai 
abejojama, kad Kongre
sas leis prezidentui į- 
traukti Jung. Valstybes į 
Europos valstybių ginčus. 
Buvęs pasaulinis karas y- 
ra gera pamoka Jung. 
Valstybėms.

DARBO FEDERACIJOS
SEIME EINA GINČAI 

DĖL CIO

Čia vyksta A-

50 VALSTYBIŲ KALTI
NA JAPONIJĄ

Šios savaitės pirmose 
dienose kun . P. Juras, 
Lawrence lietuvių par. 
klebonas ir LDS. Centro 
Vice - Pirmininkas savo 
automobiliu buvo nuvežęs 
svečią iš Lietuvos Kauno 
dekaną kun. F. Kapočių j 
Baltuosius Kalnus, New 
Hampshire Valstybėje. 
Kartu važiavo ir kun. J. 
Švagždys, Monteilo lietu
vių par. klebonas ir LDS 
Centro Pirmininkas. Kun. 
F. Kapočiui baltųjų kalnų 
vaizdai labai patiko. Neto
li Meridith, N. H. svečias 
kun. Kapočius turėjęs 
progą pirmą kartą pasi
kelti orlaiviu j padanges. 
Grįžo pilnas gražiausių į- 
spūdžių. ,

Denver
merikos Darbo Federaci
jos 57 metinis seimas, ku
riame dalyvauja apie 600 
delegatų. William Green, 
Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas, atida
rydamas seimą, pasakė 
kalbą. Jis smarkiais žo
džiais pasmerkė CIO ir 
pareiškė, kad seimas turė-

Geneva — Spalių 7 d.— 
Tautų Sąjunga padarė 
spaudimą, kad Japonija tų išbraukti visas tas uni- 
užbaigtų pradėtą karą jas, kurios priklauso prie 
prieš Kiniją. Tautų Sąjun- * CIO.

Darbininkų Radio Programa 
2:00 Valandą po Pietų

šeštadienį, spalių 9 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio Programa iš WCOP stoties , Boston, 
Mass. Programą išpildyti pasižadėjo žymūs artistai 
muzikai pp. Jonas ir Marijona Čižauskai iš Worces- 
ter. Kalbą pasakyti pakviestas Kauno dekanas kun. 
F. Kapočius. Prisikėlimo Bažnyčios statymo komite
to pirmininkas, kuris neseniai atvyko iš Lietuvos. , 
Toji programa skiriama paminėti Spalių 9 d. (Vil
niaus užgrobimo dieną). Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1120 kilocydes ir klausytis gražių dainų, 
muzikos ir kalbų..
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VIETINES ŽINIOS
NEPAPRASTA PROGA

4
Žukauskaitę su kohcettu. 
Gali kbeiįatis pas R. Jušką, 
Darbininko adresu.

» f

Šv. Petro parapijos cho
ras rengia metinį koncer
tą, spalių 31 d., 8 vai. va
kare, Municipal salėje.

Choras buvo besitaręs 
koncertuoti su Statė or
kestrą, bet štai pasitaiko 
nepaprasta proga gauti 
tai dienai su koncertu pa
nelę Jone Žukauskaitę.

Panelė Jonė Žukauskai
tė ilgai koncertavo Itali
joje ir Lietuvoje. Dabar 
trumpam laikui atvyko A- 
merikon. Koncertuoja Ne- 
wark, N. J. ir So. Bostone.

Mūsų apylinkės veikėjai 
nori kviesti panelę Jonę

MISIJOS
Spalių 4 d., šv. Petro par. baž

nyčioje, prasidėjo metinės misi
jos moterims, merginoms ir mer
gaitėms. Misijų pamaldos ir pa
mokslai yra 9 vai. ryte ir 7:30 
vai. vakare. Žmonių Susirenka 
pilna bažnyčia. Sėkmingas misi
jas veda Tėvai Marijonai kun. A. 
Andriušis ir kun. A. Morkūnas, 
Šios misijos baigsis sekmadienį, 
3 vai. p.p.

Vyrų misijos prasidės spalių 
11 d.. 7:30 vai. vak.

Mergaičių ir bernaičių misijų 
pradžia spalių 12 d., 4 vai.

SUSIRINklMAS

DAKTARAI
DR. J. LANDŽIUS

(SEYMOUR)
X-RAY APARATAI
Ultraviolietine šviesa 

Diathernia
Pritaikau akinius

Valandos — 9 iki 9 vai. vak.
534 Broadway, Tel. ŠOU 2712 

So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1 :30 iki 6 ir nuo 6:30 ik! 9 v. v. 
Seredomis uno 9 Iki 12 v. dieną.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)
.......  r—

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inmau arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

II =
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TeL S. B. 2805-R
LIETUVIS

OPTOM ET RISTAS
j

I
Išegzaminuoju akis j 
priskiriu akinius Į 
kreivas akis atltie-| 
sinu ir amblijoniš- š

| koše (aklose) akyse sugrąžinu: 
5 šviesą tinkamu laiku.
į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. j 
I 447 Broadway, South Boston | 
B—....

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Rottrti 3

Residenee:
16 Thomas Pk., Tel S. B. 1048

' ■ II ioi. .................   l'll

GARBĖS PIRMININKAS

vak.

Amžinojo Rožančiaus 
antro skyriaus įvyko rug
sėjo 26 d. Nutarta: spalių 
12 d. 1) Kalbėti rožančių 
nuo septynių rytą iki sep
tynių vakare; 2) kad vi
sos narės priimtų tą dieną 
Švč. Sakramentą; 3) kad 
visos narės susirinktų į 
bažnytinė svet., 7:30 vai. 
rytą ir abelnai eitų į baž
nyčią išklausyti šv.. mišių.

Valdyba.

LANKĖSI

5 d.
a.a.

Antradienį, spalių 
“Darbininke” lankėsi 
kun. J. Kuro brolis Vin
cas Kuras iš Grand Ra- 
pids, Mieh., p-nia Ag. Ku- 
rienė ir p-nia Petronėlė 
Naujokaitienė iš Nor- 
wood, Mass. ir p-nia Ona 
Siaurienė, LDS Centro iž^ 
dininkė. P-nia Ag. Kurie- 
nė savo giminaičiui p-nui 
V. Kurui užprenumeravo 
metams “Darbininką” ir 
pp. Ag. Kurienė ir P. Nau
jokaitienė paėmė platinti 
Darbininko serijų.

P-nas V. Kuras dabar 
vieši pas savo brolį ir bro
lienę Kurus Norivoode.

VYČIŲ PIRMININKĖ 
IŠTEKA

8
3 ?-

MiUiftt ISO HefiĮ Jingtlnių Valstybių Konstitucijos Sukakti
“DARBININKO” METINIS

BALIUS m ŠOKIAI
Lapkriflo-Nov. 20,1937

< • t

BALIAUS RENGIMO 
KOMISIJOS:

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Ti

i'
iXi

Sekretoriatas:
366 IVest Broadvvay 

So. Boston, Mass.

Kun. P. Juškaitis, 
Cambridge, Mass. 
Pirminipkąs

A. F. Kneižys, 
VdruoOd. Mass.

KVIETIMŲ
B. Cūnienė, Pirm.

W. koibury, Mass.
F. Zaletskienė,

So. Boston, Mass.
Dr. A- Gasson, 

Nonvood, Mass.
Dr. A. J. Gohnan,

Brockton, Mass.
J. Stačiokas, 

Athol, Mass.
VI. Paulauskas, 

. Loitfell, Mass.
A. J. Paleckis.

Hartford. Conn.
Ed. čiocys, 

Providence, R. I.
L. Venčienė, 

Lawrence, Mass.
T. Mikučionienė, 

Nashua. N. H.
Adv. P. Boblys, 

Worcester, Mass.
Mag. Delioniene, 

Worcestėr, Mass.
B. Ajauskas,

Brighton, Mass.
O. Stonytė, 

Hudson, Mass.
A. Krušas, 

Brockton, Mass.
J. Jeskelevičius, 

Montello, Mass.
O. Kašėtaitė, 

Brockton, Mass.
J. Glavickas, 

Worcester, Mass.
J. čižauskas, 

Worcestėr, Mass.
J. žemaitis,

TVorcester, Mass.

nei ir Gabijos Vyru oktetas, vad. 
S. Pautai. Įžanga visiems dykai. 
Visi kviečiami atsilankyti.

V.V.S. B. Sk. komitetas

ELKS BALLROOM
Dr. J. Mešlis.

So. Boston,
St. Wallace,

So. Boston,

CEREMONIJŲ
J.

Mass.

Mass.

J.

Vaikinas — KARALAIČIU.

— SKANUS VALGIAI IR GĖRIMAI;
— ŠkltAjOJANTI PAŠTA — Kuri mergaitė gaus

daugiau atviručių bus išrinkta to vakaro KARA
LAITĖ,

— KONSTITUCIJOS SUKAKTIES CEREMONIJOS,
Vadovaujant Stepono Dariaus Posto Amerikos 
Legijoho Benui.

— i; i. FOX’o DOVANA, per B. Koraitį, — Silver
—- “Škarfa” Š100.00 vertės.j

— OKOS AL STEVENS’ ORKESTRAS ir kiti įvairūs
pamarginimai.

KVIEČIA RENGĖJAI.

V.

Mass.
Romanas,

So. Boston,
Smigias,

So. Boston,
Stonytė, 
Roslindale, Mass.

PASTOS

O. Siaurienė,
So. Boston, Mass.

P-nia Januškevičienė,
So. Boston,

J. Varnas,
So. Boston,

P. Juškienė,
So. Boston,

O. Jankienė,
So. Boston,

TIKIETŲ

J. Kumpa,
So. Boston,

P-nia Janušonienė,
So. Boston, Mass.

Valatka,
So. Boston, Mass.

Kilmoniutė,
So. Boston, Mass.

S. Jeneliūnas,
So. Boston, Mass.

K. Valatkevičius,
So. Boston,

DOVANŲ

M. Kilmoniutė,
So. Boston,

K. Vosylienė,
So. Boston,

BIZNIO
H. Plekavičius, 

Cambridge.
B. Žilienė,

Cambridge, Mass.

L St. LIQUOR STORE 1 
Parduodam geriausius įvai- j 
rių rūšių TONIKA, D E G- j

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. I
Visokiose Įtalpose: Bonkoms, 1 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų Ų. | 
S. firmų ir užsienio, pasirinki- J 
mas didžiausias ir įvairiausias. I 
POKILIAMS, VESTUV £ M S, ' 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- * 
I.IAMS. Specialiai kainos su- | 
mažinamos. Pristatom greitai ir ; 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki i 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ 1

195 L ST., SO. BOSTON, MASS. :

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

PROPAGANDOS

A. F. Kneižys, 
Nonvood, Mass.

P-nia Koraitienė, 
Rosindale, Mass.

A. Ivaška, ’
So. Boston, Mass.

Adv. J. Cūnys,
W. Rosbury, Mass.

A. Mickūnas, 
Nonvood, Mass.

SPAUDOS
- 4 ■_<* ‘

S. Griganavičius,
So. Boston, Mass.

A. Peldžius,
So. Boston, Mass.

tjk

A. Zaveckas,
Cambridge,

M. Venis,
So. Boston,

PRIĖMIMO
J. Puodelienė,

So. Boston,
O. Voverienė,

So. Boston,
J. Landžienė,

So. Boston,
F. Grendelytė,

So. Boston,
J. Jakavonyte,

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Brockton, Mass.
ŠOKIŲ
E. Marksienė,

So. Boston, Mass.

tuvių kolonijų jaunimu.
Dėkuoju “Darbininkui” už lei

dimą ši pranešimą patalpinti.
Sek.

šia. Suteikė Šv. Tėvo pa
laiminimą visiems.

| VYČIŲ “HALLOWĖĖN”
ŠOKIAI

v.
M.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Telefonas 
SOUth Boston 

‘ 9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

BIG
W»1TB FO« 200 0THEK OtSI&MS

MEM8RIAL GRANITE Cfi.J
NANCOCK rr^

■■ Quincy, Mass.mBB

Vietos L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos pirmininkė, p-lč Pranciš
ka Karlonaitč, spalių 24 d. ište
ka už Karolio Skadausko. Jos 
besimasis vyras yra rimtas ir ga
bus jaitnuolis. tarnaująs ’Jnngt. 
Valstybių laivyno aviacijoje kai
po lakūnas ir radio operatorius.

Busimųjų jaunavedžių pagerbi
mui. spalių 2 d., parapijos salėje 
buvo “bridal shouer”. Kadangi 
p-lč Karlonaitč per daugeli mėhi 
darbavosi jaunimo — Vyčių tar
pe. tai Į tą pramogą susirinko a- 
pie 150 jaunimo, ne tik vietinių, 
bet ir iš apylinkės kolonijų. Da
lyvavo ir jos pusbrolis iš Brook
lyn, X. Y. Danielius Averka, da
bartinis Amerikos adriiihisthkto- 
rius. Svečiai busimiems jaunie
siems sunešė daug dovanėlių, ku
rias atrišinėjo ir skelbė p-lė 
F. Grendelvtė.

Visi buvo pavaišinti Užkan
džiais, tonikų ir kitkuo. Jauni
mas draugingoje nuotaikoje šo
ko. dainavo ir linksminosi iki 
vidurnakčio.

Šiuo parengimu rodos dAugiau- 
sia rūpinosi būsimos nuOtikos 
giminaitė p-lė Petrušytė ir M. 
Matūzaitė. Buvęs.

V.V.S. SKYRIUS RUOŠIA
VILNiAUS GĖDUT.0 

MINĖJIMĄ

Vilniui Vaduoti Sąjungos Bos- 
I tono Skyrius ruošia Vilniaus Ge- 
idulo dienos minėjimą. Tas mint
ijimas įvyks spalių 10 d.. 2 vžl. 
j po pietų. Lietuvių salėje. Kalbės: 
prof. Pranas Galinis, ką tik ru- 
grįžęs iš Lietuvos, adv. C. W. 
Tamulionis iš Worcėster. Mass., 
Vladas Balčius. Lietuvos kariūoi 
menės savanoris, dalyvavęs krt- 
voste už Lietuvos nepriklausomy
bę ir kiti. Dainuos: Adelė Mic
kevičiūtė tš Providence. R. t.; 
šešios Birutės” vad. V. Minkie-

PRANEŠIMAS
Lietuvos Dukterų drau

gijos po globa Motinos 
Švč. įvyks susirinkimas, kaip jau buvo pranešta, į- 
antradienį spalių (Octo-! Vyks šeštadienio vakare, į 
ber) 12 d. (Columbus die- spalių 30, parapijos 
noj), bažnytinėj svetainėj, tainėje, 
7:30 vai. Vakire. Prašoihe Boston. 
nares skaitUhgai susirink- rengiasi priimti draugus 
ti ir užsimokėti dUbkleSį jr drauges kuo puikiau

siai, ir yra žinoma, kad 
bus duodami prizai už 
gražiausius ir juokingiau.- 

VYčlV i7-TOS ALGIRDO sius kostumus. Prašome
KtJOPOS, ŠO. BOSTON visų pasižymėti dieną ir> 

vietą. Gros “Rocky and 
! His Pebbles”. įžanga 25 
centai. Tikietai jau dabar 
platinaini.

ti ir 1
kad neBūtuihSte _ suspeft- 
dūotos. Valdyba.

Wilsdn St.,

I

Sekretorė praneša, kad gavo 
kvietimus j kitų kolonijų Įvy
kius, ir nesuspėja pranešti na- 
riamk. neš Vyčių susirinkimas Į- 
vvks spalių 17-tą, taigi praneša 
nariams per “Darbininką”.
Sekanti yra kvietimai:

Xorwood’o Kuopa 2J-ta. kvie
čia Į jų “hąrvfeat” šokius, ku
rie įvyks penktadienį, spalių 8-tą, 
Runeberg svetainėje.
Xorwood. Įžanga 40 centai. Už
kandžiai dykai.

Providence, R. I., 
kviečia j jų šokius, kurie įvyks 
šeštadienį, spalių 9-tą.

Athol. Kuopa 10. kviečia į jn 
“W‘eėnie Roasrt”, kuris įvyks 
sekmAdienį, spalių 10-tą, Mt. 
Grace, Warwick, Athol. Visi da
lyviai prašomi susirinkt prie Šv. 
Pranciškaus parapijos bažnyčios, 
kamyas CanAl ir Main gatvės, 1 
va!, p.p. KainA 50 cehtai.

Worvester. Kuopa 26. kviečia į 
jų penktus “Hartest” šokius, 
kurie įvyks šeštadienį-, spalių 16, 
8 vai. vakare. Maironio parke. 
Įžanga 25 centai. Taipgi bus ir 
Užkandžių.

South Boston Vyčių 17-tos Al
girdo kuopos nariai, kurie gali, 
kviečiami į viršminėtus parengi
mas. Užtikrinta visiems geras lai
kas ir susipažinimas su kitų lie-

Kuopa 103.

sve-
7-tos gatvės, So.
Komitetas uoliai]

i j I f 
i i

BALIUS
Metinis parapijos balius 

įvyks spalių 12 (Columbus 
Day), Eikš Ballroom erd
vioje salėje, eCntral Squa- 
re Cambridge.

Ten bus skanių valgių, į- 
vairių gėrimų malonių pa
silinksminimų. Visi e m s 
gros vienas iš geriausių 
Bostono apylinkėje orkes
tras.

Pelnais skiriamas už baž
nyčios puikų išvarsavimą 
užmokėti. Todėl, kad ba
lius būtų pelningas visi: 
seni ir jauni dalyvauki
me parapijos baliuje spa
lių 12. Kvtėslys.

Į Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų jubiliejų 
iš užsiehib, iš visų pasau
lio kampų rengiasi stlva- 
žiuoti lietuvių delegaci
jos. Svečių numatoma a- 
pie 5000.

CAMBRIDGE, MASS.

chestrą, kuriai Vincas 
Juška, Rapolo Juškos So. 
Bostono vargonininko sū
nus, vadovavo. Toliau se
kė įvairūs linkėjimai ir 
viskas gražioje, linksmoje 
nuotaikoje užsibaigė.

Apart gerb. klebono šio
je pramogoje dalyvavo jo 
pagelbininkas, Tėvas Al
fonsas C. P., Tėvas P 
Aukštikalnis, S. J. ir kun. 
K. Jenkus.

Po programai, gerb. kle
bonas kalbėjo. Suteikė 
vaikučiams ir Seselėms 
nuo mokslo laisvą dieną 
ir visus apdalino skaniais 
saldainiais. Svečias.

JAMES 6. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

•J

i

i

TRETININKŲ REKO
LEKCIJOS

Nuo spalių 1 iki 4, Tė
vas Alfonsas Č. Į*, davė 
tretininkams rekolekcijas. 
Nariai ir narės skaitlih- 
gai dalyvavo rekolekcijo
se.

šeštadienio vakare spa
lių 2, Tėvas Pranciškonų 
Provincijolas Gtossman. 
padarė kanonišką treti
ninkų vižititiją. Jis gėrė
josi gražia tretininkų dva-

KLEBONO vAnbuvfcs
Spalių 4, Šv. Pranciš

kaus šventėje parapijinės 
mokyklos vaikučiai, Jė
zaus Nukryžiuoto Sese
rims mokytojoms vado
vaujant, surengė labai 
gražią pagerbimo progra
mą. Pramogų susidėjo iš 
dainų, kalbų, vaidinimų ir 
muzikos. “O kaip lirtks- 
ma”. — dainelę puikiai 
mokyklos vaikučiai sudai
navo. Sveikino kleboną vi
sų vardu — Jonas Ado
mavičius. Daina — “Būk 
sveikas Tėveli” rinktiniai 
mokiniai sudainavo. Vaiz
dą — “Mūsų piramidąs”, 
gyvomis gėlėmis visų sky
rių mergaitės begalo gra
žų ir įspūdingą sudarė. 
Baigdamos įteikė klebo
nui dvasinių gėlių būkie- 
tėlįir matCTtalę atinihtį. 
Maži berniukai sudarė la
bai gražią virtuvės or-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA Cambridge 

krautuvė, geroje vietoje. Krautu
vėje buvo parduodama valgio 
produktai per 20 metų. Vieta 
tinkama bile kokiam bizniui. 
Renda nebrangi. Telefonas, 
Eliot 9290.

DIDELĖMIS RAIDĖMIS 
MALDAKNYGĖ

dainelę puikiai
Ką tik gavome iš Lietuvos di

delėmis raidėmis maldaknygę — 
“šventas Dieve”. Maldaknygė 
turi 656 puslapius, nedidelio 
formato — 5x81 dydžio, juodi, 
tikro kolenkoTo apdarai. Kaina 
tik $1.95.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite: ‘ ‘ Darbininkas ”, 386 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA Hary's Cafe— 
restoranas su 7 dienn niaus lais- 
niu. Parduosiu pigiai, nes turiu 
išvykti i Indianą valstiją. Biznis 
geras, nes išdirbtas per daugelį 
metų. Atsišaukite po 5 vai. po 
pietų, 1984 Mass Avė., Cambrid
ge, Mass. (4-8-12)

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2596 

vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. GASPER
(KASPERAS)

Lietuvis Graborius ir į 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 5
Residence: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3960

; Patarnavimai Dieną ir Nakti S

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Bome ir Bes. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
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Toks registracijos lapas 
turi būti patvirtintas vie
tinio Federacijos skyriaus 
pirmininko ir valdybos 
narių parašais.

Pasibaigus registracijai 
visi lapai turi būti, kartu 
su surinktais pinigais, pa
siųsti Federacijos Cen
trui, kad persiųstų Vilniui 
Vaduoti Sąjungos Centrui 
Kaune, kad visi įregistra
vusieji pasus galėtų daly
vauti Vilniaus Geležinio 
Fondo dovanų paskirsty
me ir, gal būt, laimėti 
3000 litų ar mažiau.

Prieš išsiunčiant, visi 
lapai bus patikrinti Fede
racijos Centre ir nustaty
ta, kuris skyrius, komite
tas ar organizacija dau
giau suregistravo pasų ir 
atsiuntė pinigų per spalių 
mėnesį, ir kuris iš jų Vil
niaus vadavimo darbe yra 
pirmas, antras, trečias ir 
t. t. Visos tos žinios su 
veikėjų pavardėmis bus 

■ paskelbtos Amerikos lie
tuvių spaudoj ir Lietuvoj, 

, “Mūsų Vilniuje”. Veik
liausieji skyriai, suregis- 

i travusieji nemažiau kaip

I

Bernardas Koraitis

loraičio Siame Sezone

kvieskite ii i savo namus dabar, nes šiame sezone jis vyksta 
naudokite prog-a!

_ INC.

411 NVASHINGTON street 
BOSTON, MASS.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios i krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

nos peržengimą su ginklu 
j ir už pasienio stulpo iš- 
. griobimą” (??). Iš kitos 

’ Conn« — Spa-, pusės, iš Lazdijų praneša
ma, kad Suvalkų Storasta 
Seinų apskrities viršinin
kui pranešęs, esą, Stanke
vičius buvęs teistas lenkų 
teismo ir nubaustas kalė-j 
ti iki spalių 2 d. Paleidus 
ji iš kalėjimo, Stankevi
čius būsiąs sugrąžintas į i 
Lietuvą.

lių 10 d., 5 vai. po pietų 
įvyks šios kolonijos lietu
vių minėjimas Vilniaus 
užgrobimo sukaktuvių, 
Švč. Trejybės parapijos 
mokyklos svetainėje, Ca- 
pitol Avė. ir Broad St. 
Kalbėti pakviestas p. J. B. 
Laučka iš Brooklyn. Bus 
suvaidintas veikalas “Spa
lių 9-ji”. Visi lietuviai tu-| 
retų dalyvauti. Rap.

• v

BLAIVININKŲ SEIMAS

PASKUTINIS ATSILANKYMAS
J. I. Fox kailinių kompanijos lietuvis atstovas B. Koraitis gavęs daugeli pakvietimų 

atvykti su I. J. Fox kailiniais į namus, buvo išvykęs 100 mylių. Bostono apylinkėn. Jis par
davė daug kailinių, kuriais lietuvaitės labai patenkintos. Dabar p. Koraitis gavo daug nau
jų pakvietimų, tairi jis išvyksta 200 mylių Bostono apylinkėn su didelių naujausios ma
dos kailinių pasirinkimu. Kurios norite, kad B. Koraitis atvyktų su kailiniais, parašykite 
jam laišką ar atvirutę, o jis pas Jus atvyks, nežiūrint ar kailinius pirksime ar ne. Jo atsi
lankymas nesudarys Jums jokių išlaidų.

Per B. Koraiti pirkdamos I. J. Fox kailinius sutaupysite daug pinigų. Tai-ąi 
kvieskite ji i savo namus dabar, nes šiame sezone jis vyksta paskutini kartą. Tat

pasi- 
pasi-

LENKŲ ‘TEISINGUMAS’ Athol, Mass. — Pereitą 
sekmadienį, spaliu 3 d, 
Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijoj įvyko ALRK.Pagrobtąjį policininką

Stankevičių nuteisė kalė- Blaivininkų seimas. Daly
ti... “už sienos peržengimą vavo apie 30 atstovų, tarp | 
su ginklu * ir už pasienio kurių vietinis kleb. kun. ■ 

stulpo išgriovimą”.i. P. Juraitis, kun. P. Juš-j 
----------kaitis ir kun. Švedas, M.; 

I. C. Seimas buvo gyvas 
ir padarė keletą gražių 
nutarimų blaivybės reika
lu. Centro pirmininku iš
rinktas įžymus vadas kun.

i P. Juškaitis. Blaivybės 
Dirvos redaktorium iš- Į 
rinktas mokytojas Bu ja 
iš Marianapolio Kolegijos 
Kiti visi valdybos nariai 

i išrinkti vėl tie patys dar-

XVXKXX\XV*KVVKXXK\<
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NAUJAS PROFESIJO- 
NALAS

Kaunas — Vokietijos 
telegramų agentūra pra
neša iš Varšuvos, kad ten 
rugsėjo 18 d. š. m. buvo 
išleistas oficialus lenkų 
vyriausybės pranešimas, 
pagal kurį Lietuvos poli
cininkas Vladas Stankevi
čius būsiąs grąžintas at
gal į Lietuva tik po toj 
kai bus atlikęs lenką bto^s“di^o7'
paskirtą bausmę uz sk-, Sveikina,/e Blaivininkų 

i Centro Valdybą ir linkime 
geriausių sėkmių kilnia
me blaivinimo darbe.I

—
ISPANIJOS RADIKALAI 
PRIPAŽINO KATALI

KIŠKĄ ORDENĄ 
KOMUNISTUI

v •
• w

paskirtą bausmę “už šie-1

’i

Telephone 
SO BOSTON 

1058
BAY VIEW 

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų 
Agentūra

Tnisome v No k i;) lidlrbysdlų mito • 
rnobllfn** Tuisymo lr-1ea».>n«trwu«.-į 
mo plota:

1 Hamlin Street 
ir E Eiehtb St 

(SOUTH BOSTON, MASS
/oe K,<ivofliunoit ir Pfte.r Trrfiit>lcn> 

vlnlnkpl

Mexico City — Valenci- 
ios radikalų valdžia Meksi 

; kos komunistų darbinin
kų vadui V. Lombardo 
Toledano pripažino kata- 

: Ji kišką Izabelės ordeną. 
Klaida ar kas?

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN FVRF1TVRE C0. 
326-328 XV. Broathvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618
Į f

KARO STOVIS BRAZI
LIJOJ

Rio de Janeiro, Brazili
ja — Pereitą šeštadienį, 
Brazilijos prezidentas Ge- 
tulio Vargas paskelbė vi
soj šaly karo stovį, kuris 
tęsis per 90 dienų. Tai pa
daryta, kad išvengtų riau- 

į šių besiartinančių rinki- 
1 mų metu.

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS
PERKINS SQ. 

CASH MARKET
Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parenjrimams.

L. R. K. Federacijos sky
rių yra pareiga ta darbą 
skatinti ir jam vadovauti. 
Jie turi imtis iniciatyvos, 
kur galima steigti naujus 
skyrius, į darbą įtraukti 
daugiau žmonių ir veikė- 100 Vilniaus pasu, bus rė
jų, kuriems Vilniaus vada-' komenduoti įrašyti į VGF 
vimo idėja nėra svetima. Aukso Knygas ir gaus dar 
Federacijos skyrių dabar atatinkamą veiklumo pa- 
pirmoji pareiga yra su- žymėjimą, 
ruošti Vilniaus gedulo

Spalių 10 dieną, 1937 
metais, 3 valandą do piet,

v » 
y 

čiai kampinį akmenį. Ji

kovo mėnesio), O. Ambro- 
zaitis (nuo gesružės 1, 
1904 iki spaliu 13, 1905), šventinsime naujai bažn 
Juozas Stočkus (nuo sau- čiai kampinį akmenį, 
šio 28, 1906, iki liepos 15,' šventins didžiai gerb. J..

, Mykolas Krušas 
(nuo rūgs. 19, 1909, iki 

.kovo 23, 1913), C. Zaikau- 
! skas (nuo kovo 27, 1913, 
iki kovo 29, 1918), Pr. 
Meškauskas (nuo baland. 

i 11, 1918, iki geg. 27, 
' 1918), prof. P. Būčys (nuo

New Orleans, La. —šios birž. 2. 1918, iki lapkr. 2, 
savaitės pradžioje audriu- 1.918), J. Kloris ( nuo lap- 
gas ir smarkus lietus už- kričio 9, 1918, i“ " 
liejo miesto gatves. Pada-^i, 1931). Kun. Juozas J. 
ryta daug nuostolių. Oro čužauskas kleb. nuo liepos 
biuras pranašauja dau- 31 1931. 
giau lietaus.

Nevvark, N. J. — Šiomis 
dienomis čia apsigyveno 
Dr. V. J. Kavaliauskas ir 1^09), 
atidarė ofisą adresu: 171 
Ferry Street.

POTVYNIS NEW 
ORLEANS

M. pral. Mykolas Krušas 
į asistuojant klebonams: 
kun. A. Briškai ir J. Paš- 
kauskui. Pastarasis ir pa
mokslą pasakys. Klebonas 
šun. Juozas J. Čužauskas 
ir kun. V. Urba, ves 
ką.

5 valandą po piet. 
vakaro parapijonai

tvar- . . . i Nepriklausomybės kovo-i dienas su tai dienai pn-.^ tL.,... , . . . se daug garbingų Lietu-• TGilzintoic to imi- o o. vempiu uux»j nvnvvi uuiij, v cll — 1 •_I „ ’. . vos sūnų paaukojo gyvy-dūmais Prakalbomis ir dė] Tė.nėsJ ^ės. 
! pravesti Vilniaus Geleži-, pagaIvokim/ argi mums

Parapija pasistatė nau
jus pastatus. Prie klebono 

SUKILĖLIAI ŽYGIUOJA kun yp Smalensko para- 
Į GIJON pija pasistatė naują kle-

boniją už $2,500; prie kle
bono kun. Juozo Stočkaus, 
1906 metais, nastatė nau
ją medinę bažnyčią už 
$11,000; nrie klebono kun.

ir iš; taikintais koncertais, vai- 
sueis

iki liepos į dr-jų salę pokyliui, kurį 
rengia parapija, 
patieks Šv. Onos draugi
jos narės. Pokvlyie dalv-

■ vaus pral. M. Krušas, kun.
A. Briška, kun. J. Paškau- pasai, kuriuose yra įkli- 
skas, miesto majoras M.' juota nemažiau kaip už 55 
Talcott, No. Chicago ma- amerikoniškus centus žen- 
joras Drome.y, žymūs vai- kielių. Pasai turi būti su-1 

j dininkai ir visi parapijo-! registruoti ant popieriaus 
i nai. Bus ir muzikalė pro-' lakštų, kuriuose būtų pa- 
grama. ' žymėtas: eilės numeris

Pirmieji parapijonai lie-5 (kas ankščiau paduos pa- 
tuviai buvo šie: Domini- są registruoti), Vilniaus 

tais, pasistatė nauja dvie-'kaS-N°rkus; neseniai paso numeris, savininko 
ju aukštu mūro mokyklą.'mIre' Mykolas Rūta tebe-! vardas xr pavarde, ir paso 
su kambariais mokyto-1ra. gyvas;,Jonas„V1?ockls i !11Plnt’» ženklelių suma.

* e-toAAA • i-mires ir Kazvs Gustas. 1------------------------------įoms, uz $18,000. ir gavo, .. .....................................
Šv Kazimiero konereea- Tai P’omenaibv. Kazimiero kongrega at k į Waukegan, III. 
cijos seseris parapijos mo- r t 5 ,

kyklai vesti. Prie klebono 
kun. J. Klorio paraoijo- 
nai pastatė naują dvieju j 
aukštų mūro kleboniją ūži 
$26,000. Kun. J. J. Čužaus- 
kui klebonaujant, parapi
ja stato naują mūro baž
nyčią už $56,000.

Prieš pradėsiant naują maus pcioua n 
bažnyčią statyti, fonde'; įsigijo vargšai ir turtinai, 
parapija turėjo $39,000. jauni ir seni, visi aukojo 
Parapijonai ir klebonas sulig išgalių, daugelis at-

Valgius mo Fondo rėmėjų regis- buf sunku kjek sadirbėti 
nraiicn. t.raciia. Snaliii mpnPRi — ___  . , . . .traciją. Spalių mėnesį — 

Vilniaus mėnesį turi būti i 
suregistruoti visi Vilniaus j

Vilniaus vadavimui ir pa* 
aukoti kelis centus?

Visas darbas turi eiti iš 
Federacijos ir Vilniaus 
vadavimo skyrių, valdy
bų ir pačių žmonių. D.

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius — šio
mis dienomis Ispanijos 
sukilėlių kariuomenė, žy
giuodama į Gijon, užėmė Mykolo Krušo, 1912 me- 
miestelį Cavadongą.

ŠV. BALTRAMIEJAUS
LIETUVIŲ PARAPIJOS 

ISTORIJA VILNIAUS MĖNUO

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTIMORE. M D.

Šv. Baltramiejaus lietu- 
i vių parapiją, Waukegan, 
III., organizavo lenkai ir 
lietuviai. Suorganiz a v ę 
parapijai gavo dovanai 
tris lotus žemės. Ant tų 
lotų, nusipirkę dviejų auk
štų trobėsį, jame įkūrė 
bažnyčią ir mokyklą.

Pagyvenę pradėjo nesu- tikisi, kad pasiseks bažny-! sisakė nuo vienos dienos 
i tikti.
virsti lenkais.
buvo 
tuo būdu lietuviai liko su
siorganizavusios parapi
jos šeimininkai. Likę vie
ni savo parapijos bažny
čiai pasirinko Šv. Baltra
miejaus apaštalo vardą.

Pradžioje lietuviai lietu
vį kunigą kviesdavosi sek
madieniams iš Chicago, 
III. Atskirame lapelyje, 
krikšto metrikai gerai pa
liudija apie tai. Po metri
kais, užrašytas rūgs, mė
nesio II, dieną, 1893 me
tais, kun. G. Kolesinsko. 
Kiti metrikų užrašai yra 
užrašyti, nuo rūgs, mėne
sio 5 dienos, 1900 metų 
iki 1901 metų. Toliau ma
tyt, kad, laikui bėgant, 
vyskupas paskyrė pasto
vų kleboną. Pastovus kle
bonas apsigyveno gruo
džio mėnesį, 1901 metais.

Šie kunigai klebonavo 
Šv. Baltramiejaus parapi
joj: M. Smalenskas (1901- 
1904), M. Girdžiūnas (nuo 
vasario 14, 1904 m., iki

Nesenai nraėjo Lietuvoj 
su didžiausiu pasisekimu 
Vilniaus Geležinio Fondo 
rėmėjų registracija. Vil
niaus pasus ir ženklelius

I

Į

Lietuviai nesidavė
Lietuvių

didesnis skaičius,

I

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

SV JONO EV. BL. PAS ALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vlce-Pirm. Albina* Neviera,
16 IVInfield St., So. Boston, Mass. 

Prot RaSt Jonas GHneckls, 
( 5 Thomaa Pk., So. Boston, Mas*. 
Fln. RaSt. Aleksandras Tvaska,

1514 Columbia Rd„ S. Boston, Mas* 
Iždininką* Pranas Tuleikia, 

I 109 Bowen St, So. Boston, Ma*s. 
Maršalka Jonas Zalkls.

7 VVlnfleld St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

• mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 

E. 7th St., So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
Vfce-plrm. — Ona Janklenė, 

1428 Colnmbla Rd., S. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Bronė Cnnlenė,

29 Gonld St., W. Rostra ry, Mass.
Tel. PAR 1864-W.

Fln. RaSt. — Marijona Markonlntė,
4115 YVakhlnjfton St., Rosllndale, Mass.

Tel. Parkw*y 0558-W
TžtPntnkė — Ona Stanlnllntė, ___ ...

105 XVėst Bth SU, So. Boston. Mass. flą nedėldtenĮ kiekvieno mėnesio 
Tvartdarė — Ona Mfislrdlenė, “

1612 Columbia Rd.. So. Boston, Man.
Kasos Globėja — Ona Slanrienė,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
' 'i 9 ~ 1

Dr*u<lja savo m <1 rinkimo* laiko ka*
antra atarnlnka mėnaaia.

7:30 vai vakare, pobsinyrln^l »ve 
rainoj

Vlmta drsndjo* reikalai* kreipkite 
pa* protokolu raitlnlnk*.

čia pastatyti be skolos, o pietų, kad galėtų paauko
ję! reiks užsitraukti, tai|M 
mažą skolą.

Depresijai užėjus, para
piją ištiko didelė nelaimė. 
Liepos 22 d., 1933 metais, 
apdegė bažnyčia. Ji buvo 
prasta. Tat nutarta staty
ti naują. Palaikę metus 
apdegusią bažnyčią, kar
dinolui leidus, nugriovė. 
Po tos nelaimės reikėjo 
susikraustyti į mokyklos 
kambarius. Kad bent pu
sę žmonių sutalpinus, rei
kėjo suleisti pora mokyk
los kambarių. Tame kam
baryj reikėjo ir šventą ir 
šiokią dieną per kelis me
tus laikyti pamaldas, rei
kėjo išsitekti. Nebuvo ko 
kito daryti.

Šiais metais parapijai nergija ateičiai, 
priklauso 250 šeimynų. Už Vaduoti Sąjungos Cent- 
suolus moka 400. Parapi- rui sutikus, Spaliu mėnuo 
joj sielų yra 1000. Vaikų skelbiamas Amerikai Vil- 
mokykloję 150. Klebonu niaus menesiu. Tą mėnesi 
kun. Juozai J. Čužauskas, visi Vilniui Vaduoti Sa- 
vikaru kuri. V. Urba. Mo- jungos skyriai turi vie
nyto jomis 4 Šv. Kazimię- naip ar kitaip paremti Vii-' 
ro kongregacijos seserys, niui vadavimo darbą. A. |

ti nors ir maža, sumą alks
tančių ir kenčiančiu vil
niečių gelbėjimui. Centas 
prie cento sudaro nemažas 
sumas vargstantiems bro
liams paremti.

Amerikiečiai lietuviai 
| visuomet nuoširdžiai at
jausdavo didžiuosius taii- 

i tos reikalus, ypatingai 
Vilniaus vadavimo darbą, 
todėl nereikia abejoti, kad 
ir šį kartą tas darbas bus 
paremtas, kad mes taip 
pat parodysim, joe mums 

i Vilnius tiek pat brangus 
kiek ir Lietuvoj gyvenan
tiems broliams.

Kad Vilniaus vadavimo 
darbas būtų labiau suak
tyvintas ir užakcentuotas 
didesniu pasiryžimu ir e- 

Vilniui
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DARBININKAS
- (THE W0RKEB)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeuendence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASS0CIATI0N OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

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

Domestię yearly ...............   I
Foreign yearly ......................
Domestic once per vreek yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

$4.06
$5.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ...................
Užsieny 1 kart savaitėj metams
Vieną kart savaitėje metams 
Užsieny metams ........................... ;

DARBININKAS
306 West Broadway, . South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Žiaurusis Lenkų
T eror as V ilniaus Krašte I

$4.00
$2.50
$2.00
$5.00

O, Motina Dievo šventoji Mūs sostinės laisvą- rytoju
Ir žemės ir aukšto dangaus, Išmelsk iš mieliausio Sūnaus.

Melskimės ir Dirbkime
i

Netenka jau dabar abejoti, kad lenkų žygiai Vil
niaus krašte nukreipti į žūtbūtinę lietuvių nutautini
mą. Tai jie tikisi atsiekti, veikdami suaugusius ir 
vaikus, kiekvienam pritaikydami skirtingą nutautini
mo metodą. Suaugusius varžo, spaudžia ir terorizuo
ja iki paskutiniojo laipsnio. Visose viešose vietose 
uždrausta lietuviškai kalbėti. Biznieriai, krautuvių 
savininkai, kirpikai, restoranų tarnai, smulkūs pirk
liai neišdrįsta lietuviškai prasitarti, kad jų neboiko
tuotų ar iš darbo neišvarytų. Bet ne tik miestuose 
lietuviai barbariškai persekiojami. Toks pats likimas 
ir kaimui skirtas. Nežmoniškais varžymais ir mokes
čiais norima kaimiečius lietuvius išvaryti iš ūkių, ku
rias užimti jau yra nuskirti lenkai kolonistai. Cha
rakteringa, kad tokias priemones prieš Poznaniaus 
lenkus kadaise vartodavo vokiečiai, šitą pamoką len- į 
kai puikiai išmoko ir dabar ją praktikuoja ant nua
linto Vilniaus krašto.

Vaikams nutautinti lenkai vartoja cariškas rusų 
priemones. Pirmiausia naujai gimusius stengiasi įre
gistruoti lenkiškomis pavardėmis. Kunigai, kurie vai
kų pavardes įrašo metrikuosna lietuviškai, yra bau
džiami kalėjimu. Taip sulenkinę lietuvių vaikus jau 
nuo pat jų gimimo, lenkai stumia juos į lenkiškas mo
kyklas ir ten visų pirma skiepina jiems šovinistišką 
lenkų katekizmą, kurs prasideda tokiais žodžiais: 
“Kto ty jestes? — Polak maly. Jaki znak tvvoj? — 
Orzel bialv”. (Kas tu esi? — Mažas lenkas. Koks tavo 
ženklas? — Baltas aras)”. Kad lietuvių vaikai netu
rėtų kur išmokti lietuviškai, lenkų valdžia uždarinė
ja lietuvių mokyklas ir gimnazijas. Pabaigti mokslą 
moksleivius siunčiama į lenkų mokyklas, kur šnipai 
akyliai daboja, kad nieks lietuviškai nekalbėtų, žo
džiu, Vilnijoje dabar eina toks persekiojimas, kad 
prieš jį blanksta žiauriausieji carizmo laikai. Sunku 
net įsivaizduoti, kad turinti pretensijas prie civiliza
cijos lenkų tauta galėtų užsidegti tokiu siauru fana
tizmu ir akla neapykanta prieš lietuvius.

Suprantama, kad lietuviai kiek įmanydami prie
šinasi lenkų pastangoms ir sukandę dantis kovoja už 
savo gyvybę, bet be užsienio pagalbos nedaug ką jie 
gali atsispirti lenkų valdžios aparatui, kurs organi
zuotai ir planingai užsispyrė juos pasmaugti. Jiems 
reikia stiprios pagalbos iš visos lietuvių tautos. Mūsų 
išeivija nemaža čia gali pagelbėti. Kaip kitados dėjo
me savo aukas ant Lietuvos nepriklausomybės auku
ro, taip ir dabar panaujinkime savo pastangas vilnie
čiams sušelpti. Nepriklausomybė laimėta, tai kodėl 
ir Vilnius negalėtų būti atvaduotas, jei tik griežtai 
būsime pasirįžę? Amerikiečiai! nukaukime savo dole
riais šlapiąją vištą! K.

niaus krašto lietuviai ne
gali ir tinkamai įdirbti sa
vo laukų, negali tvarkyti 
savo ūkių ir dėlto skurs
ta. Reti metai, kad kurio
je vietoje nebūtų badas, 
tikras badas su jo viso
kiais baisiais padariniais. 
Nepakeliamai dideli mo
kesčiai, rinkliavos ir kitos 
dedamos okupacinės val
džios prievolės galutinai 
yra nualinę visą kraštą. 
Iš skurdo ir bado kyla ne
sveikata, plinta ligos, lie
tuviai miršta.

Mirusiųjų lietuvių vie
ton okupacinė valdžia į- 
kurdina lenkus kolonistus , 
(osadnikus).

Ką gi laisvai gyvenan
tieji pasaulio lietuviai tu
ri daryti?!

Mes vilniečiams turime 
padėti. Po visą plačią A- į 
meriką yra nemažai Vil
niaus Vadavimo Sąjungos 
būrių būrelių ir jos bičiu
lių. Dabar, ypač spalių 
mėnesį, pats laikas su- 
brusti visiems ir teikti 
pagalbos kenčiant i e m s 
mūsų broliams.

Šaukime susirinkimus 
ir mitingus Vilniaus rei
kalais, aiškinkime vi

1

I
i
I

l 
į
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Duonos ir Šviesos
Vilniečiams

Spalių 9 dieną sueina 17 ' ti iš kaimo į kaimą sve- 
metų, kai klasta, smurtu čiuosna ar gimines aplan- 
ir ginklu atplėšta nuo Lie- kyti, uždrausta verstis 
tuvos jos sostinė ir treč- prekyba ar būti keliaujan- 
dalis Lietuvos teritorijos, čiu amatininku, saulei nu- 
Nors daug kas per 17 me- sileidus ligi jos patekėji- 
tų pasaulio ir mūsų pačių mo ilždrausta lietuviui iš
gyvenime pasikeitė, Vii- eiti iš pirkelės, , nakties 
niaus skriauda paliko ne- • *
atitaisyta: Vilniaus - Su- guose

V •

, nakties 
metu negalima žibinti lan- 
----- ? šviesą, negalima 

valkų kraštas okupuotas statyti lietuvišką kryžių, 
ir jame biaurus smurtas uždrausta bažnyčioje mel- 
ir teroras visu smarkumu 
siaučia.

Mūsų broliai lietuviai te
nai neteko pačių papras
čiausių kultūringojo žmo
gaus teisių.

Vilniaus krašto lietu
viams nevalia lietuviškai 
mokytis, lietuviškai vie
šai kalbėti, neleista klau
syti ir turėti radio, neva
lia statyti ir net remon
tuoti namus, nevalia savo 
miške uogauti, grybauti, 
malkų pasikirsti, savo e- 
žere žuvauti ir maudytis, 
negalima be leidimo perei- brauti ir organizuotis, Vil

f
I

stis sava kalba...
Šitie Lenkijos paskelbti 

suvaržymai taikomi vadi
namiems pasieniams. Ka
dangi okupuotos Lietuvos 
vadinamas pasienis su 
Laisvąją Lietuva nusitę
sia net 507 kilometrus 
(daugiau 300 mailių), tai 
tas pasienio įstatymas iš 
tikrųjų liečia veik visus 
lietuvių gyvenamus plo
tus.

Negalėdami laisvai jtk 
dėti net savam ūky, nega
lėdami telktis, bendradar-

siems, kas yra šiuo metu 
okupuotoj Lietuvoj ir da
rykime rinkliavas mūsų 

’ pavergtiesiems broliams 
i gelbėti. Kiekvienas cen- 
' tas, kiekvienas doleris, 
kiekviena dešimtinė turi 
sustiprinti tuos, kurie la
biausiai nusilpninti, la
biausiai pagalbos reika
lingi.

Ir tatai darykime visi, 
be įsitikinimų skirtumo, 
atmetę tarpusavio nesan- 
taikavimus bei politinius 
nesutarimus.

Mūsų Pavergtieji Bro
liai Laukia Iš Mūsų Duo
nos Ir Šviesos. Taigi, visi 
tieskime jiems pagalbos 
ranką, padėkime jiems iš
kovoti geresnę ateitį.

Vilniaus Vadavimo Są
junga — yra viso pasaulio 
lietuvių sąjunga, kurioje 
dirba ir veikia visi lietu
viai, siekią Vilniaus lais
vės ir pavergtųjų lietuvių 
ištvermės sustiprinimo.

Broliai, Seserys! Duoki
me Pavergtiesiems Švie
sos ir Duonos.

Vilniaus Vadavimo
Są-gos Centro Komitetas.
1937, rugsėjo 9 d. 
Kaunas.

I
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MELSKIMES. Pakelki
me savo širdis, savo min
tis, savo sielas prie Dievo, 
prie Kūrėjo, kuris mumis 
sutvėrė, kuriam visiškai 
priklauso m e. Prisiriški- 
me prie Jo, pasitikėkime 
Juomi, ištikimai Jam tar
naukime. Žmogaus pirmo
ji pareiga yra malda. Die
vas yra Visagerystė; tad- 
gi ištikimai Jam tarnau
kime, mylėkime Jį visomis 
savo širdimis, visomis sa
vo jėgomis. Dievo paveik
slą nešiojame savyje — 
mūsų nemirtingoje sieloje, 
kurią Dievas sutvėrė pa
našią į Save. Todėl turime 
kreiptis prie Dievo, gy
venti vienybėje su Dievu, 
o šita vienybė teįvykdoma 
vien per maldą.

Žemė yra dangui pa
ruošiamoji mokykla, taip 
kaip mūsų kūnas yra sie
lai instrumentas pasiekti 
jos tikslą. Be abejo, mes 
privalome rūpintis žemiš
kais reikalais, bet ir netu
rime pamiršti savo sielos 
reikalus. Dėja, daugelis 
žmonių padaro šią klaidą 
— užsiima pasaulio rei
kalais ir pamiršta sielos 
vertę, išsirenka pranyks- 
tančią pasaulėgarbę ir at
meta dangaus . karalystės 
džiaugsmą. Daug nereikia 
mąstyti, kad įsitikinus,

v •
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Pareigos iš Krikščioniškojo 
Teisingumo

PAMINKLINE PRISIKĖLI 
MO BAŽNYČIA - ATSA 
KINGU PAREIGU PRIMI

NIMAS
Vienas didelis darbas 

lietuviams pasisekė: atga
vome savo valstybės ne
priklausomybę. Tai pavy-

karalystę. Amži h y b ė s 
mintis turi nuolatos ug
dyti mumyse tobulesnį, i 
šventesnį gyvenimą, kad 
kartais mūsų apsileidimas 
nenuvestų mus į prapul 
ties vietą. Tadgi, darbas 
turi būti sujungiamas su 
malda. Darbas nėra mūsų 
galutinas tikslas, tiktai
priemonė tikslui atsiekti, ko todėl, kad turėjome jė- 
Darbas Dievui pašvęstas, gū, kurios suburia tautą į 
tuomi ir žmogų pašvenčia, vienybę ir daro ją patva- 

. Tai buvo didžios do
rybės: darbštumas, kuklu
mas, mokėjimas išsižadė
ti ir pasiaukoti, teisingu-

Geras ir šventas rytmcti- rią. 
nis pasiaukojimas arba 
intencija paverčia dienos 
darbus malda. Malda pa
šventina kiekvieną gerą mo gerbimas, šeimos tvir- 
darbą ir laikiną reikalą.' 
Kartais ir sunkiausias 
darbas palengvėja,

tumas ir skaistumas — 
visos dorybės, kurios teka 

kada iš vieno šaltinio: Dievo, 
susijungiame mintimi su tėvynės ir artimo meilės. 
Dievu. Melskimės ir dirb-, Pagarba Diąvui ir Jo 
kime. Ištesėkime pašven- šventiems įsakymams bu- 
čiamošios malonės stovyje vo tautos valios širdis, ku- 
ir taip surasime tobulybės ri tyloje brendo per ke- 
pasėkimo sekretą. lias kartas. Ir suliepsnojo

A. P. Šaudys.; joje galybė, kurios neį
stengė palaužti nei kalėji
mai, nei armotos, nei viso
kį karo vargai.

i meilė, 
meilėje, mūsų žiedui, jau
nimui, davė tokią stipry
bę, su kuria jis sutriuški
no dešimteriopai didesnes 
priešų eiles.

Tačiau dar nevisus žy
gius lietuvių tauta atliko. 
Reikia ruoštis naujiems 

. . . „ . Kur jų lai-/
turime dirbti. Faktas, kad numatoma skaitlingai daS) kur jų pagrindas'^ 

pasako kad: vyks dalyvauti ir Ameri- kur kitur, tik tose ps 
čiose tautos jėgose ir t;j 
me pačiame jų šaltinyje 
Todėl visai natūralu, kac 
dėkodami už pasisekimu: 
ir ryždamiesi naujiems 
laimėjimams, keliame sa
vo širdis į Dievą, savo sti
prybės didįjį šaltinį, ši
tam savo nusistatymui iš
reikšti lietuvis pasiyžo 
pastatyti Tautos Švento
vę — Paminklinę Prisikė
limo bažnyčią, kuri jau. 
ačiū Dievui, įpusėta. Tai 

' bus paminklų paminklas, 
nes kas gi kitas tinka
miau ir giliau išsemtų į- 
vykio gilumą? Mokykla, 
muziejus ar kas kitas bū
tų tik fragmentas, tik 
viena dalis to, ką pavaiz
duos religine šventove — 
pati giliausia tautos stip
rėjimo ir augimo priežas
tis.

Ilgu amžių kančios ir 
priešų persekiojimai ne
nuslopino lietuvių tautos 
dvasios: atvirkščiai — to- 

iji dvasia užsigrūdino ir 
tapo nenugalima. Ir mo- 
numentalinė bažnyčia-pa- 
minklas savo didingumu į- 

i kvėps Lietuvos vaikams 
i nenumarinamos tautinės 
dvasios, pasikėlusios ne
pasiduoti juodoms jėgoms 
net baisiausiomis gyveni- 

; mo dienomis. Kai išmuš 
Lietuvai ryžtinga valan
da, Paminklinė Prisikėli
mo bažnyčia bus atsakin
gų tautinių pareigų primi
nimas, palaiminimo ženk
las į didžius žygius. Ji bus 
niekad negęstančio kūry
biško lietuvių genijaus 

įkvėpianti ge- 
Tėvynės jėgas 

kūrybiškai iškilti iki ne
pasisekimo lygio. Ji bus 
lietuviškas balsas, kuris 
radio bangomis skelbs ur
bi et orbi nepailstamą lie
tuvių tautos ir kūrybinį 
įkvėpimą vieningai siekti 

i religines tautinės kultūrom 
.viršūnių. K. C.

LIETUVA RENGIASI

I

IŠKILMINGAI PAMINĖ
TI DVIDEŠIMTS METU 

NEPR. SUKAKTĮ

Sekančiais metais Lie
tuva rengiasi iškilmingai 
atžymėti savo Nepriklau
somybės dvidešimts metų

Tėvynės
sustiprinta Dievo

vi, iiu-vA ----------- ~ *- ; AVkariia x uvov

kad mes šiame pasaulyje istorinę sukaktį, į kurias laimėjimams.

gyvename, į.------  —. „
darbas reikalingas. Kada j kos lietuviai, 
mūsų pirmieji tėvai Ado- < 
mas ir Jieva i 
Dievas tarė Adomui: “Sa-| 
vo veido prakaite tu vai-!

: gysi duoną”. Bet, apart 
darbų ir laikinų užsiėmi
mų, turime taipgi atsimin
ti mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus žodžius: “Ką tai 
žmogui padės, kad jis ir 
visą pasaulį laimės, jei jis 
pražudys savo i......... —
gąją sielą”, 
kas mums 
išganyti savo nemirtingą 
sielą, pasiekti
——
timo. Yra baisu ir tragiš
ka, jei didesnė Dievo vai
kų dalis turi nuolat kan-j

Minėtų iškilmių progra- 
Husidejo, į ma prasidės su vasario 

mėn. 16 d. ir tęsis iki lap
kričio mėn. 23 d.

Programa numatoma 
sekamai:

1) Vasario 16 d. — iškil
mingas paminėjimas pen
kiolikos metų Klaipėdos 
atvadavimo ir prijungimo

<9

* Žmonės nieko taip ne
reikalauja, kaip teisybės; 
nieko taip nekenčia, kaip 
neteisybės; labiausia, kai 
neteisingumas gresia 
jiems atimti kasdienę žmonių įstatymai nelei- 
duoną. Dėl to šv. Tėvas džia spausti reikalaujan- 
Leonas XIII, kaipo vaistą; čių savo naudos dėliai ir 
nuo šių dienų negalavi- naudotis jų vargais 
mų, pataria teisybę, 
reiškė tai taip reikšmin
gais žodžiais, kad negali
ma susilaikyti jų nepa
kartojus (Rerum Nov.). j

“Visos religijos tiesos, 
kurių globėja ir aiškinto
ja yra Bažnyčia, labai ga
li sutaikinti ir suvienyti i 
turtuolius ir biednuosius, 
būtent, primindama abiem 
luomam jų savitarpio 
priedermes, kurios iš tei
sybės seka. Iš tų jų prie- Į 
dermių darbininkus ir 
biednuosius liečia šitos: 
pilnai ir ištikimai atidirb
ti tą, kas pasižadėta lais
vu noru ir teisinga sutar
timi: darbdavio neskraus- 
ti, hei jam pačiam, nei jo
jo turtams nekenkti. Gi
nant savo reikalus, susi
laikyti nuo prievartos ir 
niekuomet nekelti maišto; 
nesusidėti su nedorėliais, 
kurie tyčiomis daro dide
lių be jokio saiko prižadų, 
nes iš to kyla tik nereika
lingas užsivylimas ir tur
tų sunaikinimas.

^‘Turtuoliai gi ir darbda
viai privalo nelaikyti dar
bininkų r vergų Vietoje... 
Nevalia apkrauti darbu 
daugiau, negu jų sveika
ta pakelia, neduoti tokio 1 
darbe, kurs netinka dir-| 
bančio amžiui, ar jo lyčiai, kitais ir išnaudojimas ar-

Bet visų didžiausia darb-
■ davių priedermė tai duoti 
kiekvienam tai, kas jam 

! teisingai pridera gauti...
Nei Dievo įsakymai, nei 

j - - “
I

nemirtin- ■ Pr^e Didžiosios Lietuvos. 
Vienas daly- 

tereikalingas, žės 20 d. iki gegužės 30 d.
' " ; — didelės iškilmės ka-

dangaus riuomenės su visuomene 
---------- suartihimas.

3) Apie gegužės 16 d — 
Į dainos šventė.

kintis, rūpintis ir nervin- 4) Pabaigoj liepos ar 
tis dėl duonos kąsnio, o • pradžioj rugpiūčio — jū-

2) Kada nors apie gegu-

I

„. 1 savo
Iš-Į pralobimui. Nusukti gi 

prideramo atlyginimo tai 
sunkiausias nusikaltimas, 
kurs šaukia dangaus ker
što. “Štai jūsų darbinin
kų... užmokesnis, kurs, 
jūsų užtūrėtas, šaukia; ir 
jo šauksmas pasiekė ka- i 
reivių Viešpaties ausis” 
(Jok. 5, 4).

“Pagaliau turtuoliai tu
ri stropiai vengti, kad nei 
prievarta, nei suktybėmis, 
nei visokiomis kitomis 
spekuliacijos priemonėmis 
neatimtų iš biednų to, ką 
jie yra susitaupę, tuo la- I 
biau, kad jie neganėtinai 
teapginti nuo skriaudų ir 
neteisybės; jų nuosavybė, 
juo ji menkesnė, juo ne- 
paliečiamesnė būti priva
lo. Vykinant vien šituos 
dėsnius, būtų galima pa
šalinti šio ginčo priežas
tis ir opumus”.

Štai kokio yra pareigos, 
kurias uždeda kirkščioniš- į 
kasis teisingumas. Iš Ga
nytojiško Panevėžio Vys
kupo Rašto VI, 1929.1.25).

* Didžiausi tyrai būtų 
paversti . derlingais lau
kąjį. jęLjųoą mokętumę 
drėkinti. Daugelio skurdo 
ir blogo gyvenimo prie
žastis yra žmogaus pavy
das, nenoras pasidalyti su

kai tuo tarpu žemėje yra 
neišsemiami turto šalti
niai. Kas nors yra netvar
koje, jei keletas turi pri
sikrovę milijonus, o kiti, 
kurie daug daugiau ir 
sunkiau dirba, alkani ir 
peršalę vakarais eina gul
ti. Kas nors yra netvar
koje, jei tūkstančiai žmo
nių, kurie savo gyvenime 
patys nė vieno cento ne
užsidirbo, iš kito prakai
to gyvena, o patys nė vie
no prakaito lašo darbui 
neišliejo. Kas nors yra ne
tvarkoje mūsų sąžinėse, 
ūkio santvarkoje, mūsų 
pavydale, išnaudojime ir 
suktybėje, jei, nepaisant 
neišmatuojamų žemės tur
tų, žmonės vis yra priver
sti badą ir šaltį kęsti. (O. 
S. Marden, Kelias į pasi
sekimą, 1937, 131—2).

* Evangelija yra viena
tinis kodeksas, kuriame y- 
ra surašyti tikrojo teisin
gumo principai, savitar
pės meilės maksimos, mei
lės, kuri turi jungti visus 
žmones, kaip vieno TeVo 
vaikus ir vienos šeimos 
narius... Tai yra Bažny
čios misija skelbti ir plės
ti visame pasaulyje tuos 
principus ir tas doktrihas 
(Leono XIII laiškas Vo
kietijos imperatoriui 1890 
m. 4.). ‘P.G.’M

Į

ros šventė.
5) Rugsėjo 8 d. — tau

tos šventė.
6) Lapkričio 23 d. iškil

mingas paminėjimas dvi
dešimties metų nuo įsikū
rimo Lietuvos kariuome
nės.

Vėliau bus pranešta a- 
pie kitas iškilmes, kaip 
tik bus joms paskirtos 
dienos. Apie galutiną iš
kilmių programą bus gali
ma pranešti ne ankščiau 
kaip tik pradžioje sausio 
mėn., sekančiais metais, 
nes tik apie tą laiką nu
matoma baigti programų 
sąrašą.

Švedų Amerikos Linija, 
numatomos sekantiems 
metams dvi ekskursijos į 
Lietuvą: gegužės 28 d. 
tiesiog į Klaipėdą ir lie
pos 2 d. su persėdimu, mo
torlaiviu ORIPSHOLM.

V. Mučinskas.

v •

reiškėją, 
riausias

Jei pati prigimtis leido 
visuomenę, tai ne tam, 
kad ji būtų galutinis žmo
gaus tikslas, bet kad per 
ją ir joje žmogus rastų 
paramos, padedančios jam 
siekti tobulybės. (Leonas 
XIII, enc. 1890.1.10).

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį, t

Šv. Augustinas

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

šv. Petras Kanizijus.
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ĮŽANGA VEIKIMO SEZONAN Kunigai ir pubiliejinė kohiisija 
leda visas pastangas, kad šis 
įuksinis parapijos jubiliejtis bū
tų atmintinas, kad scfii ii- jaiihi 
pasisemtų sau religinės ir tauti
nės stiprybės iš jubiliejinių iš
kilmių.

Pereitą penktadienį prasidėjo 
rudeninis veikimas mūsų salėj. 
Įvyko Klebono Lietuviiiko globo
jamas kortavimo vakaras. Žmo
nių prisirinko virš 200. Vakaro 
ūpas buvo taip geras, kad šis 
nors ir neperdidžiausias būrys 
padarė pelno parapijai virš $150. 
Klebonas dėkojo kaip darbinin
kams. taip atsilankusiems už jų 
paramą ir užuojautą tam vaka
rui.

NAUJOJI NOVĖNA
Sekmadienį, spalių 3 d. 4 vai. 

po pietų buvo laikyta Stebuklin
go Medalikėlio P-lės ŠŠ. hovėna 
pirma kartą lietuviškai. Visos 
taisyklės tos novėnos buvo išpil
dytos. būtent, visi susirinkusieji 
bendrai giedojo ir kalbėjo novė
nos maldas. Žmonių į pamaldas 
susirinko daug. Kaip giedojimas, charistinė Puota 
taip bendras maldų kalbėjimas 
pirmam bandymui pavyko. Po 
pamaldų net 97 buvo įrašyti į 
Stebuklingojo Medalikėlio P-lės 
ŠŠ. broliją. Kiek teko sužinoti, 
visi jaučiasi patenkinti, kad sa
vo kalboje jie gali garbinti ne
kaltai pradėtą dangaus Ponią. 
Kun. Mendelis pareiškė vilties, 
kad šios novėnos maldininkų 
skaičius augs, kaip kad auga 
pirmadieniais. Pereitą pirmadienį 
atsilankė net 3000 žmonių į pa- 
amldas laikomas angliškai.

KUN. DUBINSKAS PAS 
KUN. DAUMANTĄ

Rudens metas, tai atlaidų lai
kas. Pirmadienį, spalių 4 d. kun. 
Dubinskas išvyko pas kun. Dau
mantą. Girardvilėn. kad dvasi
niai pagelbėti per jų 40 vai. i 
garbininmo atlaidus. Grįžo Baltį-tl 
morėn trečiadienį.

PIRMA VIŠTIENOS 
VAKARIENĖ

Kad padėjus parapijos auksi
nio jubiliejaus veikimo metą, 
sekmadienį, spalių 10 d. įvyks 
pirma Vištienos Vakarienė. Įžan
ga salėn bus dykai. Prie salės 
durių nebus jokių sargi]. Tiems, 
kurie valgys vakarienę bilietas 
vienas doleris. Vakarienės metu 
kun. Mendelis tars žodį kitą a- 
pie Veikimo Kalendorių, kurs bu
vo pasiustas 
įeitą savaitę. Šio meto veikimo 
sąstatas nepaprastas. kadangi 
bus minima 50 metų- parapijos 
gyvavimo sukaktuvės. Kaip dva
siniai. taip visuomeniniai šis me
tas bus nepaprastai turiningas.

40 VALANDŲ ADORACIJOS 
ATLAIDAI

Metinė Eucharistinė 
dų ŠŠ. Sakramento 
šventė prasidės mūsų 
ateinanti sekmadienį, 
d. per Sumą. Girdėjau 
tės Kazimierietės 
mąsto kaip gražiau
išpuošti tinkamą sostą 
Kristui Karaliui, 
ninkas 
temptai ruošiasi
atlaidų dalies, 
tais, tarp ir šįmet ši tnetiiiė Eu-

, • - .... turėtų palikti
neišdildomų maloniu atminčių. 
Atlaidai tęsis iki aPtradienio, 

(spalių 19 d. vakaro.

40 Valan- 
gaf-biilihio 
parapijoj 
spalių 17 
kad Sesu-

jau seniai 
ir Įvairiau 

.teini 
Mūsų Vargniii- 

Gerardas Kaprišiūnas į- 
prie muzikalūs 

Kaip kitais me-

graži] 
paliks, 
kūčių

KUNIGAI PftAbĖJO 
KALĖDOTI

Spalių mėh. prasideda mūsų 
parapijoj metinis parapijiečių 
lankymas, šįmet bus kas naujo, 
nes kunigai ne tik ką šeimas ap
lankys. namus palaimins.

i katalikišką kalendorių 
I bet tuo pačiu kartu ir
i plotkeles atneš. Kitais metais bu
rdavo tiek skundų ir hepasitenki- 
nimų iš visų pusių, kad šįmet ku
nigai nutarė šį visą reikalą pa
imti sąvo globon. Visos aukos, 
kurios buS' teikiąmos per kunigu 
atsilankvntą bus atiduotos bažny
čiai ir aukotojų pavardės litis pa
garsintos užsibaigus kalėdojimui. 
Šią Savaitę kum Mendelis aplan
kė (kirtis Bay. o kun. Dubinskas 
buvo pas Belair Rd. gyventojus. 
Ateinančio} savaitėj kun. lankys 
East Baltimore ir “Šorii” 
ventojus. •

sv-

RINKLIAVA NAŠLAIČIAMS
Pereitą sekmadieni visose baž

nyčiose įvyko rinkliava arkivys
kupijos našlaičiams. Keturi naš
laičiai stovėjo prie bažnyčios dū
riu po visi] mišių ik gekašikdžtai 
žmones suaukavh $115;07. Kiek- 

parapijiečiams pe- vienas pamatęs tuos nekaltus rai
šio meto

nepaprastas.
50 metų-

kelius ir atsiminęs, kad jie netu
ri nė tėvo, nė motinos negalėjo 
pro juos praeiti nesušelpęs jų 
sulvg savo išgalės. Našlaičiu ge
radariams Dievas. be abejo, 
gausiai atlygins. B. K.

drumščią nepalankūs vė
jai nemėgintų vėl mums 
io išplėšti. Bet niekas ne- 

; j stengs to padaryti, jeigu 
j jūros meilė bus jaugusi

ii uiti

gos. i • ■ >

Pats Klaipėdos miestas 
daro subrendusios miesto 
įspūdį, bet anaiptol jis 
nėra apipelėjęs ir sustojęs 
vietoje. Klaipėda, vietoj 
savo tradicijinio miestiš
kumo ir senų metrikų, ro
do naujakurišką gajumą 
ir krintančią į akis ten
denciją plėstis bei grožėti. 
Klaipėdą galima būtų pa
lyginti su Stokholmu ma
žesniame maste. Iš tikrų
jų to panašumo labai 
daug. Senosios gatvės su 
savo niūrokais namais, 
stipriu, tašytu grindiniu, 
gotiška pamėgdžiojančiu 
namų stiliumi nesiskiria 
nuo kitų didelių miestų 
senų kvartalų. Naujesnės 
gatvės nemaža turi mies
tiško puošnUrtio savo ar
chitektūroje. Tai senoji 
Klaipėda, kurios senatviš
kas sustingimas ir nega- 
lavitnas reiškėsi gana aps
čiai, kol prisiglaudė prie 
Lietuvos ir įgavo haūjos 
gyvybės.

Kaip greitai Klaipėda 
augo ir gyvėjo per tą lai
ką, kai grįžo ji Lietuvai,, gja yra vaizdas a. a. Reginos Jakavonienės kapo 
tiksliai parodo statistika, !įr paminklo Vilniaus kraštfe, Okiipūotdje Lietuvoje, 
bet ir triiiiinaril laikui Už- paininklą pastatė sūnus kun. Ambroziejųs Jaka- 
kliuvUsio žmogaus akis Vonis, kuris per 16 metu buvo vikaru ir klebonu Ger- 
tuoj pastėbi dabattihį . - -- .
miešto gajumą. Kur ankš
čiau buvo biaurus laukas, 
dabar išaugęs gražus mo
derniškas hamų kvarta
las, padarytos aikštės ir 
bulvarai. Šis stilingų mo- įone jįs įaįp paį yra karštas lietuvis patriotas, Uo-

I
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Kibirkštys
kius raštus labai dažni 
TSB prisiunčia ir mūs 
spaudai. Bet kadangi mū 
sų spaudos nepasieki 
Lietuvos komendanto įsa' 
kymaš, tai mes laisvai ga 
lime tokius raštus talpini 
arba netalpinti. Kada te 
kios laisvės susilauk

Kaip Rusijoje žurnalis
tai negali parašyti saki
nio, jeigu ką rašo apie 
valdžios darbus, neparašę 
Stalino vardo, Vokietijoje 
— beparašę Hitlerio Var
do, taip Lietuvoje tauti
ninkai linksniuoja prez. 
Antano Smetonos vardą:
“Valstybės Preziden t a s; spauda diktatorių valde 
Antanas Smetona kalba,! mose valstybėse? 
Valstybės Prezidentas An-| 
tanas Smetona įteikia vė-1 
liavą. Valstybės Preziden
tas Antanas Smetona su 
aukštais svečiais tribūno
je ir t.t.’* Tokius linksnia
vimus visa Lietuvos spau
da priversta talpinti ir to-

■ ; • •--------------------------------------- ±—t -------------------

malkine SU staličių įrari- 
kiais ir gyvenamo namo- 
stogas. Viso nuostolių pa-, 
daryta už 9.550 lit.

Tą pat naktį Plieniškių 
km. sudegė ūkininko Mei- 
zeraičio gyvenamas na
mas su visu turtu. Nuos
tolių padaryta už 2.237, 
litų.

REDAKTORIUS TIKRAI 
SUSILAUKS PAfeARtMI

večiuose. Jis taipgi yra buVęs Švenčionėliuose ir ki
tur. Dėl lietuvybės yra daug fiUkentėjęs. Kuri. Jaka- 
voniš dabar yra klebonu Janciheniškiuose, Nemančiu- 
nų valsčiuje. Apleistas ir gudais apgyventas kampe
lis.

Kun. A. Jakavonio brolis Tarnas gyvena So. Bos- 

demiškų namų kvartalas jus “Darbininko” skaitytojas.
visai panašus į Stokhol- ■------------------------------------------ ------------------------

Nors kartą pamatęs jū
rą, išgirdęs ją gaudžiant 
amžinybės dainą, visada 
ilgėsies dar kartą ją iš
vysti, palenktyniauti su 
bangų potvyniu ir baso- giliai kiekvieno lietuvio 
mis kojomis paliesti auk- širdin, jei kiekvieno pa
sinį kranto smėlį. Jūrą, jūrio pėda bus brangi, 
lyg burtininkė, keičia kaip gyvybė.
žmogaus nuotaiką, kaip O meilė auga ir klesti 
ir savo veidą, siųsdama tiems dalykams, kuriuos 
nieko nebijančią drąsą ir gėlai pažįsti, kurie tahi- 
didybę, tai vėl apdovario-1 pa savi ir brangūs, artina- 
dama švelniu jausmu, pa- mai pažinus jų vertybes; 
našiu į bangų deimanto Klaipėdos kraštas, kaip 
skaidrumą. Ypatingai ža- t;1’ ----
vus ir vilioiąs savo įvai- bių, kurios ne vi 
rumu yra Baltijos kraš- miškai ar kitaip 
taš, priklaUsąS LifetuVdi/ itibs, bet kurios Šaukte 
su Klaipėdos uostu it pui- šdUkia lietuvį jas aplan- 
kiomis vasarvietėmis. kyti ir iš gautų įspūdžių 

Gal būt, jau tokia lerri- suformaluoti išvadas.
tis, kad visa, kas brangu/ Dažnai gyvename neteU 
yra Sunkiai įgyjama. Ir singomis sugesti j,o iri i s 
mėS gavome priėjimą prie kad Klaipėdoje labai pa- 
jūros tik aukomis ir di-^ mažu gimsta naujas tem- 
džiu pasiryŽiinu. Bet kova pas, ar kad, pagaliau, 
dėl savosios jūroš ir Klai-' Klaipėda tėra provincijos 
pėdos uosto dar nebaigta.: miestelis, kur keliamas 
Reikia nuolat budėti, kad į valdininkas jaučiasi, lyg 
Lietuvos pajūris būtų tik-Į tremtinys..; Tokios nui
rai savas, kad kartais ■ monėsr yra visai klaidin -

mai pažinus jų vertybes

tik turi daug tokių verty
bių, kurios ne vien ekono-

> vertina-

mo naujuosius kvartalus, BABRAVIČIAUS NUŽU- mergaitė 
tik jis turi daugiau jau- -*—*
kūmo, nes čia labai žiūrė
ta estetikos. Rodosi, kad 
visų narini planai buVo 
paruošti iš karto, nes ben
dra korhriozicija labai gra
žiai išlaikyta. Iš šio pa
vyzdžio gali pasimokyti 
visi mūsų augantieji mie
stai.

Ir senesnėse gatvėse y- 
ra atsiradę nauji didingi 
statiniai: Vytauto Didžio
jo gimnazija, Ryto b-vės 
rūmai, Raudonojo Kry
žiaus ligoninė ir daugelis 
kitų. Neapsiriksime saky
dami, kad tik šalia to gai
vaus naujumo ir pirmykš
tis viduramžio atspalvis į- 
gyja įdomumo, visai ne- 
reikšdamas miesto seno
vės.

Nekalbant apie impo
zantiškus Lietūkio sandė
lius ir fabrikus, įdomu 
dar pamatyti Smeltėje jau 
pastatytus ir daugiau sta
tomus darbininkų name
lius, kuriuos jie gauna iš
simokėtinai. Tų namelių 
gyventojai labai džiau
giasi ta jiems suteikta 
lengvata. Gatvėse, kavi
nėse, krautuvėse daugiau 
girdi kalbant lietuviškai 
negu vokiškai.

Įdomu pastebėti, kad 
Klaipėdoje žmonės įvai
riais motyvais buriasi į į- 
vairias organizacijas ir 
draugijas, šis dalykas ga
li labai padėti auklėti lie
tuviškąją sąmonę. Tad 
stenkimės pažinti ir kar
tai pamilti savąjį pajūrį.

Tsb,

i, kurios veidas 
matėsi labai kruvinas.

I ;

Taip pat artimiausias 
Š. m. kovo 28 d. Rečio- Stulpas buvo už griovio, 

nių kaime, Žąslių vi., Tra- bet dar tolokai. Vilkijoj 
kų apskr. rastas nužudy- sužeistiesiems pagalbą šu
tas kilęs iš Okup. Lietu- teikė 2 gydytojai, Kauhan 
vos pil. Babravičius. Jam ±_s_s_
čia buvo iškelta byla už 
komunistinį veikimą. Ta
čiau į teismą jis jau ne
stojo ir po kiek laiko ras
tas negyvas. Rūgs. 11 d. 
Kauno Apygardos Teisme 
pradėta spręsti jo nužu- 
dybo byla. Kaltinamai
siais patraukti Tadas 
Graževičius, Vladas ir 
Petronėlė Konstantinavi- 
čiai ir Magd. Babravičie- 
nė.
mas 
vis.

DYMO byla

Nužudymui primeta- 
ir romantinis atspal-

vežė trimis 'sanitariniais 
automobiliais. Dabar li
goninėje guli penki suo
kiau sužeistieji, tarp ku
rių yra ir prel. Dambraus
ko giminaitė. Iš viso med. 
pagalba suteikta 32 mal
dininkams.

Visi keleiviai, kurie va
žiavo su Nr. 8, dėl katas
trofos Šiluvos nepasiekė. 
Taip pat į Kauną sugrįžo 
ir aritro sunkvežimio, ku
ris gelbėjo sužeistuosius, 
keleiviai.

Sunkvežimio Nr. 8 šofe
ris T. Janušauskas suim
tas. Kvota vesti perduota 
Vilkijos tardytojui Žukau
skui.

KLAIPĖDA
t f

_________________________ r * •

žiehikėnčbi Deriitis 
Perpus Mažesnis

Šiemet žiemkenčių der
lius Klaip. krašte perpus 
mažesnis negu pernai. 
Pernai rugių ir kviečių iš 
ha gauta apie 32 centn., 
šiemet — rugių spėjama 
gauti 21 centn., o kviečiu 
— 12 centn. iš ha”.

Geriau, atrodo su vasa
rojum, bulvėm. Gahyklosj 
ir dobilai taip pat labai1 
menki. Žiemkenčių ir do
bilu derlius menkas dėl to, 
kad praėjusią žiemą nebu
vo sniego — iššalo —, oi 
vasarą buvo didelės kait
ros : pagaliau žiemkenčių 
grūdų kokybei pakenkė 
gausūs lietūs piūties nie- 
tu.

Obuolių derlius geresnis 
kaip vidutiniškas, tik la
bai daug vaisių sukirmi
jusių.

GIRKALNIS

Tautos šventė
Kaunas. Rugsėjo 8 d. — 

Labai iškilmingai atšvęs
ta Tautos Šventė. Karo 
Muziejaus bokšte Kaune 
pašventinti 35 Kovos Var
pai, pavadinti žymesnių 
Lietuvos vietų bei įvykių i 
Vardais.

j - I v* v*k/*v*>* į v, J v*

MALpiNlNkŲ SUNK- stokos nebUs. Taip pat dėl 
VEŽIMIO RATAStROFA r—«

ŠAKIAI

šių Metų Derlius
Žiemkenčiai javai, 

giai ir kviečiai užderėjo 
nepergeriausiai, bet jų

Sudegė Du Klojimai
Eglynės kiti., Girkalnio 

v. sudegė ūk. Survila klo
jimas ir jame buvę nekulti 
jaVfti. Koletą dieiių prieš 
šį gaisrą bekuliaiit pas ū- 
kiiiiriką Milčių, Vegėhų 
km., Girkalnio valse, užsi
degė taip pat klojimas. A- 
bu gaisrai padarė apie 
iO.OOO litų nuostolių.

•9
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Valstybės Frezidentas 
Atostogose

KSimAs. Rugsėjo 8 d.— 
Valstybės Prezidentas A. 
Srilėtoria praleidęs atosto
gas tėviškėje, Užulėnyje, 
grižo K atiri an.

Nors jau atšalo, bet Že
maičiuose dar daug kur 
griaudėjo. Rukortlose (Ši
lutės apSkr.) žaibas nu
trenkė karvę.

nepalankių žiemos sąly
gų šiemet gauta mažiau 
ir dobilų. Pievų žolės, dėl 
ilgų sausrų, gauta irgi 
mažiau, kaip pernai. Va- 

Rugsėjo 12 d. iš Kauno sarojus, t-, y. avižos, mie- 
į Šiluvos atlaidus sunkve- žiai, maišienė. Žirniai, 
žirniais vyko didelė mąidi- šiemet žymiai geriau už
ninku ekskursija. Prieš derėjo, negu pernai. Linų 
Vilkiją viename vingyje, derlius taip pat labai ge- 

ras. gaivių įp.kitų daržo
vių derlius, jei tik duosis 
gerai nuimamas, taip pat 
bus žymiai geresnis už 
pernyšlį. Sodų derlių vi
dutinis i vyšnių btivo iriA-

2 Žmonės užmušti ir
32 Sužeisti

Kauno miesto s-bės gur
guolės sunkvežimis Nr. 8 
apsivertė. Vietoje buvo 
užmušta Maldos Apašta
lavimo kuopelės pirm. Ci
ną Gurbelytė, 30 mėtų, 
sužeista 30 žmonių, iŠ ku
rtų Antanina Liėpinytė, 
50 metų, zitietė skalbėja, 
mirė Vilkijoje. Sunkveži
mis buvd apvirtęs vidury 
kelio prie vingio. Iš moto
rų bego benzinas. .^Aplin
kui žemė ^buvo ’ kruvina. 
Važiuojančius, mat y t i, 
smarkiai sužeidė ir kris
dami suolai. UŽ griovio 
gulėjo vietoje užmušta

žai, obuolių vidutiniškai, ! 
o kriaušių ir visai gebai 
užderėjo. -

NUOgtOLlNGt GAiSfeAi

Sintautų V,, Šen. Lyplitį 
km. ūkirtinko Č.^MkUmčVi- 
čiaus ūkyje kilo gaištas, 
kuHo metu sudegė kluo
nai Stt nekultais jaValš, 
mašinomis ir vežimais,

Brooklyno lietuvių bol 
ševikų organo “Laisvės 

i redaktorius tikrai sUsi 
! lauks pabarimų, o gal i 
darbo neteks už tai, kai 
parašė Dievo ir Jo Moti 
nos vardą didžiąją raide. 
Komunistų centro įsaky 
mas yra visada ir visu 
Dievo vardą rašyti maža- 
ja raide. Komunistai net 
ir Kristus rašo mažaj; 
raide, o čia spalių 4 d 
“Laisvės” numeryj redak 
torius, gal per neapsižiū 
rėjimą, ..ėmė ir paraši 
šiuodu' žodžiu: “Dieve 
Motiną” didžiąja raide 
Tai baisus nusikaltimai 

j komunizmo įstatymams 
! ir jei “Laisvės” redakto 
! rius būtu Rusijoje, ta 
| tikriausiai Stalino budė 
liai ji sušaudytų.

STALtNAS KERTA IR 
LIETUVIAMS BOLŠE

VIKAMS

Šiomis dienomis krūvi 
nojo diktatoriaus Stalino 
ranka pasiekė ir lietuvii 
bolševikėlių spauda Rusi 
joje. Sulaikė jų laikraštu 
ką “Raudonasis Artojas”. 
Brooklyno bolševikėlii 
“Laisvė” dėl sulaikyme 
verkšlendama rašo:

“Iš Sovietu Sąjungos
| gautas pranešimas, kac 
“Raudonasis Artojas” su 
laikytas.

“Ar vietoj jo bus lei 
; džiamas k’tas laikraštis 
: nepasakoma. O tai reikėti 
i pranešti, kadangi “R. A.’ 
turėjo prenumeratorių ir 
Jungtinėse Valstybėse”.

“Reikėtų pranešti”, bet 
nepranešė. Tas parodo 
kad diktatorius Stalinas 
ir su bolševikėliais nesi
skaito ir juos ‘persekioja’ 
Nesistebėk i m e, jeigu 
Brooklvno bolševikėlių 
“čyfai” atsisuks prieš 
Staliną.

»
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Iš Lietuvos Maldaknygės
DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE

‘ŠVENTAS DIEVE’
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, či.l taljiinartie šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

“Šventas Dieve’’ — 
knygos formatas 5x 
3Į colių, storumo a- 
pie pusantro colio. 
Juodi, tikro kolen- 
koro viršeliai; rau
doni arba geltoni 
kraštai.

Kaina tik
$1-95

(Kituose knygynuo
se parduodama po 

$2.50.)
-Toje yra 9 litanijos 
ir įvairiausių maldų.

■ pana ■ » - ■ —

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama

Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jOš skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo* 

turfl,
- -- --------- -- --

“NAUJAS AUKSO ALTORIUS’’ -- maldaknygė tinkama; 
Vhiems.^'eFmata#; 4Įx3 col., juodi, tikro kolejrkoro • apdarai, 
geltoni kbaftąi klrtia tik................-................... ............. ..

Užsakymus su money orderiu prašome siųsti:
“DARBININKAS'’

366 Vest BrtMdwar, Boston, Miss.



6
Prašydami dėl tų leidimų 
paduodami Finansų Mi- 
nisterio vardu per tą įstai
gą, per kurią siuntinys 
gaunamas.

Šių leidimų reikalu pa
tartina daiktų siuntėjams 
siuntinių gavėjus painfor
muoti.

i Kad išvengti by kokių 
nesusipratimų ar nemalo
numų patartina dovanii 
siuntėjams nemaišyti nau
jų daiktų su senais ir nu
rodyti savo giminėms ar 
pažįstamiems kas reikia 
daryti, kad siutimus išim
ti be muito.

Nauju daiktų maišimas 
su senais arba mėginimas 
naujus daiktus paslėpti 
ar padaryti senais nėr 
plovimą muitinės valdi
ninkų nesuklaidins. ir 
muito reikalo nė kiek ne- 

Lietuvos Muiti
nės jau turi patyrusius

LAWRENCE( MASS. LIETUVON DOVANŲ SIUNTIMO REIKALU»
I

I

I

j KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
į KOLONIJOSE

NHRMnnn I Užbaigimo vąkare įvyko proce- !
nUlITYUUUf fflAuvi ,zsija, kurioj dalyvavo gausus i 

būrys vaikučių, kuriuos priruošė I 
Seserys Jėzaus Nukryžiuoto Vie- ' 
nuolyno iš Cambridge, ir drau- i 
gijos su savo vėliavomis.

i Altoriai buvo labai gražiai pa
puošti gėlėmis ir žolinais. Mišpa
rus gražiai giedojo didysis para
pijos choras, vadovaujant varg. 
A. šlapeliui.

40 VALANDŲ ATLAIDAI

Pereitą penktadienį, šeštadienį 
ir sekmadienĮ, spalių 1, 2 ir 3 
d.d.. šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčioje Įvyko 40 Valandų 
Atlaidai. Žmonės per visas tris 
dienas gausiai susirinkę garbino 
išstatytą viešai Švč. Sakramentą. 
Beveik visi parapijiečiai priėmė 
švenčiausiąjį i savo širdis. Penk
tadienio vakare mišparus laikė 
kun. J. Skalandis, Laivrence lie
tuvių par. vikaras, o pamokslą 
sakė kun. J. švagždys, Montello 
lietuvių par. klebonas ir LDS 
Centro Pirmininkas: šeštadienio 
vakare mišparus laikė ir pamok
slą pasakė kun. K. Jenkus, So. 
Bostono lietuvių par. vikaras ir 
Bostono Kunigų 
vincijos Pirmininkas; sekmadie
nio vakare mišparus laikė kun. į

: | PASIAUKOJIMO AKTAS
i--------------------
Lavvrence, Mass. —

į Pereitą sekmadienį Lavv
rence įvyko 9-to spalių mi
nėjimas. Po rožančiaus 
prisirinko pilna svetainė 
žmonių. Gražiai giedojo 
mažųjų ir didžiųjų chorai, 
diriguojami p. P. Sako. Y- 

J. Plevokas. Cambridge lietuvių j Pač gražiai padainavo vy- 
par. vikaras, o pamokslą sakė 
kun. P. Strakauskas, Lowellio 
lietuvių parapijos klebonas . 40 
Valandų Atlaiduose dvasinį pa
tarnavimą teikė šie kunigai: 
kun. K. Urbonavičius, kun. J.
Skalandis. kun. J. Plevokas. visi 
trys pamokslininkai ir vietinis 
kleb. kun. S. P. Kneižis.

Sekmadienį, paskutinioje atlai
di] dienoje, po pietį] visos drau
gijos joms skirtomis valandomis 
garbino Švč. Sakramentą.

Vienybės Pro-

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

, Ofisas: SANBORN BLOCK 
Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 0330 
Gyvenimo Vieta : 

32 IVALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

VVILLIAM J. CHFSHOLM
GRABORIUS

‘4SUEV/SK IX PA TA R V 4 I7.IMX’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso; DextCT 1952 

Namu: PI. 6286

I.

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GFABORTUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORTCOOD. MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL Brockton 2005

IR

< »
::

DARBININKAS
NAUJAS PROFESIONALAS

I

į

Amerikos lietuviai siun- reikia mokėti nedaugiau 
čia daug dovanų savo gi- 100—200 litų, 
minėms bei pažįstamiems 3) Tie siuntiniai, kuriuo- 
Lietuvoje. Dėl tų dovanų se yra vien tik nauji daik- 
kaip kur ir kaip kada su-. tai ir už kuriuos muito 
sidaro nesusipratimų: ge-, reikia mokėti virš 200 li- 
ri norai ir gimininiai ry- (tų, Finansų Ministerio 
šiai susiduria su įstaty- nuo muito neatleidžiami, 
mu ir išsivysto į nemalo- I bent dovanos yra siunčia- 
numus. Siuntėjai siunčia mos kolektyvams — lab- 
tą, ką jie turi, arba tą daringoms įstaigoms. Nuo 
kas jų manimu bus nau- muito taip pat neatlei- 
dingas gavėjams. Apie , džiami: papirosai, cigarai, 
muitą ar taisykles Lietu- j tabakas, rūkomasis popie-

I rįs> gilzės, arbata, degti
nė, vynai, mielės, kortos, 
degtukai, saldainiai, šo- i 
koladas, kokoa, pyragai
čiai, kvepalai, odekolonai, 
eleksirai, muilas, bran
giųjų metalų ir brangiųjų 
akmenų dirbiniai, balinės 
suknelės brangieji kailiai 
ir įvairios kitos prabangi- pagerins, 
nės prekės, bei visos tos 
prekės, kurios siunčiamos darbininkus ir laboratori- 
prekybos tikslams.

4) Neįleidžiamos 
kės: Šaunamieji ginklai, 
rūkomasis opiumas, sveti
mųjų šalių loterijos bilie
tai ir kiti kenksmingi ar- Chicago III. 
ba paprastai draudžiami 
vartoti daiktai.

Leidimus dėl įleidimo 
siuntinių be muito turi iš
sirūpinti daiktų gavėjai.

Spalių 3 dieną, 6-tą valandą 
vakare, visi parapijos vaikučiai, 
vadovybėje Seselių Praneiškie- 
čių. surengė gražų vakarėlį pa
gerbimui savo mylimojo tėvelio, 
kun. P. M. Juro, varduvių dieno
je. Žmonių prisirinko skaitlingas 
būrelis pasigerėti vaikučių pa
rengimais. Sudainavo keletą dai
nelių. akompanuojant muz. P. 
Sakui. Išreikšta nuoširdūs linkė
jimai ir įteikta dovanėlės. Pa
baigoje, dėkojo patsai klebonas 
savo vaikučiams, už linkėjimus 
ir dovanas. Taipgi buvo atsilan
kęs svečias iš Lietuvos dekanas 
kun. F. Kapočius ir mūsų vika
ras. kun. J. Skalandis.

Štai programa:
1. Sveikas, Tėve Numylėtas — 
Giesmė; 2. Pasveikinimas — P. 
Kraučiunaitė; 3. Kada Užstoja 
Diena Linksmi — Daina; 4. Lai 
Gy vuoj Sveikas — Daina; 5)
Tėveli Mielas — Eilė; 6. Linkėji
mai — J. Navickas: 7. šaukiant 
šventuosius Telefonu; 8) Motin, 
Jis Prie Tavo Kojų —- Giesmė; 
10. Klebono Kalba.

Spalių 9 dienos pamaldos baž
nyčioje įvyko spalių 3 dieną 7 
valandą vakare ir iš bažnyčios 
S vai. susirinko skaitlingas bū
rys žmonių į parapijos svetainę. 
Čia choras vadovaujant muz. P. 
Sakui. gražiai sudainavo keletą 
jautrių dainų. Trumpai kalbėjo 
klebonas ir jo asistentas, nes 
svarbiąją kalbą pasakė Prisikėli
mo bažnyčios (Kaune) Statybos 
pirm, dekanas kun. F. Kapočius. 
Jis kalbėjo virš valandą, žmonės 
atydžiai klausėsi ir gėrėjos jo 

I kalba. Pasibaigus prakalboms, 
Federacijos skyriaus pirmininkas 
ir vakaro vedėjas, p. K. Vencius, 
pakvietė kleboną perskaityti pa- 
siaukavimo aktą, kuris bus įra
šytas į Prisikėlimo bažnyčios są
rašu knvgą.

‘-------------------------------

I

i

į
I

Irų kvartetas. Kalbėjo p. 
Vencius, kun. klebonas 
Juras, kurio tą dieną buvo į 
iškilmingai paminėta var
duvės, naujai atvykęs 
kun. vikaras Skalandis. 
Ilgesnę prakalbą - prane
šimą padarė iš Lietuvos 
atvykęs Kauno dekanas 
Prisikėlimo bažn. klebo
nas kun. Kapočius.

Baigiant minėjimą, tė
veliui Jurui pasiūlius, bu
vo padarytas toks nutari
mas: 1937 m. spalių 3 d.: 
mes Lawrence parapijie
čiai, susirinkę savo para
pijos svetainėje minėti 
mūsų brangiosios Lietu
vos širdies Vilniaus pa
grobimo dieną, vienu bal
su nutarėme, kad esame 
pasiryžę visomis savo pa
jėgomis remti visus mūsų 
mylimos tėvynės reikalus, 
kartu prašydami Aukš
čiausiąjį globoti ir saugo
ti mūsų tėvynės nepri
klausomybę ir grąžinti 
mūsų sostinę Vilnių, pasi- 
aukojame su visa mūsų 
tauta Dieviškajai Jėzaus 
Širdžiai ir įsirašome į mū
sų tautos šventąsias knv- 
gas, kurios privalo būti 
padėtos mūsų tautos šven
tovėje, Prisikėlimo bažny
čioje Jėzaus širdies alto
riuje, — mūsų neužgesi
namos Dievo ir Tėvynės 
meilės ženklan.

i Pasirašome viso susirin- 
i kimo įgalioti:
Kun. Pranciškus M. Juras, 
Konstantinas A. Vencius. 

Povilas F. Sakas.

Adv. Pranas G. Patrikas 
Ta.unton. Mass.

Šis naujas lietuvis profesi joną- 
las. šiais metais sėkmingai išlaikė 
teisių kvotimus Massaehusetts 
valstybėje. Jis yra baigęs Suf- 
folk La iv School birželio mėn., 
1936 m. Dirba Revere Copper & 
Brass įstaigoje. New Bedford, 
Mass. asistentu pardavimo de- 
partmente. Aukštesniąją mokyk
lą garbingai užbaigė 1930 m. 
Taunton, Mass. Jis 4 metus tar
navo Battery F. lOlst Field arti
lerijoj, M. N. G. ir garbingai pa- 
liuosuotas su viršininko titulu. 
Priklauso prie K of C ir yra jų 
laikraštuko redaktorium. Adv. 
Patriko tėveliai yra “Darbinin
ko” skaitytojai. Naujam ir jau
nam profesionalui linkime ge
riausių sėkmių.

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
< i 
i •
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< • BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN
TEL. MEW BRITAIN, 3700.
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nau, kad lietuvių sveikini
mai padarys didelį įspūdį 
į Joną i jis taps “100 per- 
cent” lietuvis ir išgarsins 
mūsų brangią tėvynę po 
visą Ameriką.

voje visai negalvoja. Mui
tinės — gi veikia pagal į- 
statymus ir įleidžia bei 
gali siuntinius įleisti tik 
nustatyta tvarka.

Nustatyta tvarka yra 
sekama:

1) Be muito įleidžiama 
drapanos, avilinė, skalbi
niai ir kiti vartoti daiktai, 
neturį prekių Dobūdžio, 
siunčiami atskirų asmenų 
vardais, kaipo dovanos. 
Šita lengvata užfiksuota 
Muitų Tarifo įstatymu p. 
221, perskyrime 2.

2) Finansų Ministerio 
atleidžiami nuo muito tie 
siuntiniai, kurie yra paš
tu siunčiami dovanoms ir 
kuriuose tarpe senu daik
tų yra nedidelė dalis ir 
naujų, už kuriuos muito

I
pre-

jas, kurių pagalba daikto 
kokvbę lengvai ir be jokių 
abejonių nustato.

P. Daužvardis,
Lietuvos Konsulas.

Profesional:ii. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Pennsylvanijos Žinios
Spaliu 4 dieną buvo pažymėta 

iškilmėmis garbei šv. Pranciš
kaus Asižiečio. Tą dieną, ryte, 
turėta net penkiarios mišios. Tre
tininku vizitatorius Tėvas Tho- 
mas Grassmann, F. M. C., komi
saras ir Trečiojo Ordino Pirmi
ninkas. su savo palydovu, tėvu 
Justinu Grabausku, laikė’pamal- 
das ir sakė pamokslus. Vakare, 
spaliu 4 dieną, po iškilmingi] pa
maldi],' parapijos tretininkai tu
rėjo progos daug ko pasimokyti 
iš savo vizitatorių.

Ponai Marcinkevičiai susilau
kė sūnaus, o p. J. T’knavičiai 
dukrelės. Aušrelė.

OMAHA. NEBRASKA
JONO GOODMANO 

PAGERBIMAS
Gal jau visi Amerikos 

lietuviai žino, kad šiais 
metais lietuvis Jonas 
Goodman laimėjo golfo 
championatą. Jis dabar y- 
ra Amerikos championas. 
Jonas jau sugrįžo į savo 
miestą ir prie savo “insu- 
rance” darbo. Iki šiol Jo
nas negalėjo savo tiesiogi
nių pareigų eiti. Jis kas
dien dalyvauja parengi
muose Jo garbei. Kalba 
per radio apie golfą ir ra
šo į žymius Amerikos lai
kraščius straipsnius apie 
golfą.

v •

Omahos Lietuviai 
Pagerbs Jį

Jau antras mėnuo kaip 
Omahos lietuviai rengiasi 
pagerbti Joną Goodmaną 
bankietu. Virš 500 tikietų 
jau išplatinta. Atsilankys 
daug svetimtaučių pa
gerbti Joną mūsų svetai
nėje.

Taip pat spausdinama 
didelė programos knyga. 
Joje yra sutalpinta daug 
pasveikinimų Jonui nuo 
Omahos biznierių, profe
sionalų ir kitų. Iš didesnių 
kolionijų ir lietuviai biz
nieriai, proefsionalai ir 
kunigai, kurie yra tautiš
kai nusiteikę, prisiuntė 
savo sveikinimus Jonui. 
Jų vardai taip pat talpi
nami toje knygoje. Aš ma-

Teisėjas Bus Bankiete
Labai daug žymių vieti

nių žmonių žada dalyvau
ti Jono pagerbime. Ne- 
braskos Gubernatorius ža- Į 
da dalyvauti, Omahos val
dyba su visais komisionie- 
riais žada taipgi būti.

Be to gauta maloni ži
nia, kad pribus teisėjas 
Jonas Žuris iš Chicagos į 
bankietą ir pasakys kalbą. 
Omahos lietuviai tik lau
kia spalių 17 dienos, ku
rioje jie turės taip daug 
garbingų svečių savo tar
pe.

PHILADELPHIA, PA,

MONARCH HOME 
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummings Highway 

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, Į 

I Gimimo Dienos Sukaktuvėms, j 
| Valandos Sekmadieniais: 
16-10:30 A. M.; 4—6:30 P. M.
I_______________________ .1

Vilniuje ir ten daug ką 
patyrė. Todėl kiekvienam 
lietuviui bei lietuvaitei 
verta atsilankyti į tą mi
nėjimo vakarą. Gi kas, 
kas, bet jau Vilnių Vaduo
ti Sąjungos nariai, tos or
ganizacijos rėmėjai ir 
simpatizatoriai būtinai tu
ri atsilankyti. Nes tas pa
rengimas tik tam ir yra 
ruošiamas, kad Vilniaus 
vadavimo darbuotei nors 
šiek-tiek pagelbėjus jos 
kovoje už Vilniaus atva
davimą, jei jau ne me
džiaginiai, tai nors dvasi
niai; nes dvasia - pasiryži
mas kartais esti galinges
nis ir už kardą, kaip ir... 
auksą! K. V.

MINĖJIMAS 9-TOS 
SPALIŲ

Sekmadienį, 10 d. spa
lių, vakare, Šv. Jurgio pa
rapijos ^svetainėje, Vęnan- 
go ir Salmon gatvių, įvyks 
minėjimas 9-tos spalių. 
Tai yra tos nelemtos die
nos, kada lenkai sulaužę 
savo iškilmingą priesaika, 
iš pasalų, klasta užpuolė 

i lietuvius ir išplėšė mūsų 
sostinę Vilnių. Programa 
bus įvairi ir turininga: 
bus, rodos, ir kalbėtojas, 
kuris neperseniai lankėsi

i

i

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

Aplankys Lietuvą
Kai Jonas Goodmanas 

pabaigė mokyklą, dar mes 
neturėjome savo lietuviš
kos mokyklos. Taipgi jo 
motinėlė mirė, kada jis 
dar jaunas buvo. Taigi 
jam gana sunku kalbėti 
lietuviškai.

Tačiau savo širdyje Jo
nas yra lietuvis. Jis labai 
interesuojasi lietuvių vei
kimu, kolonijomis, žy
miais asmenimis ir taip 
toliau.

Ateinantį pavasari jis 
važiuos į Angliją žaisti 
golfą. Jis žada aplankyti 
ir savo tėvelių žemę Lie
tuvą. Vietinis.

Linkiu poetei Onutei 
greitai pasveikti ir laimin
gai tęsti savo kilnu darbą.

Kapsų Aguona.

WESTFIELD, MASS.

Tel. 2-3381 
Delivery

Domestic nn<l 
Imported Brands

DETROIT, MICH

BAZARAS
Šv. Kazimiero parapijos 

Bazaras šiais metais į- 
vyks spalių 16 ir 23 d.d. 
Šv. Kazimiero draugijos 
salėje, 22 William St. Abu 
vakaru gros geriausis or
kestras dėl jaunų ir senų. 
Atėję turės gerą laiką. 
Tad prašome visų minėtų 
dienų vakarais atvykti į 
mūsų parengimą ar iš ar- 

[ ti, ar iš toli, nes į West- 
fieldą veda visi geriausi 
pasaulio keliai.

Draugijos smarkiai ren
giasi, kad savo darbštu
mu pergalėti ir geriausį 
prizą laimėti.

Vyčiai išrinko specialę 
komisiją, kad iš anksto iš
dirbtų planus kaip bizniš-

I

NAUJA RADIO PROG
RAMA

Philadelphia, Pa. —šeš
tadienį, spalių 9 d., 8 vai. 
vakare šios kolonijos lie
tuviai turės progos klau
sytis lietuviškos progra
mos iš stoties WTEL, 
1320 kolcyckles. Šią prog
ramą ves Šv. Jurgio lietu
vių parapijos vargoninin
kas p. Antanas Džikas. 
Pirmoji programa skiria- j 
ma Vilniaus užgrobimo 
sukaktį paminėti.

Radio programos įvyks 
kas šeštadienis. Linkime 
geriausių sėkmių.

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną Ir A1ų.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

POPE OPTICAL CO 
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki 
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki 
nins. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass |

SUSIRGO POETE
Sunkiai susirgo mūsų 

rašytoja ir poetė bei vi
suomenės veikėja Ona Pu- 
cetaitė. Rugsėjo 26 d. pa
kviestas gydytojas Dr. J. 
Jonikaitis skubiai nuvežė 
į šv. Marijos ligoninę, kur 
padaryta sunki operacija, kai subytyti visus kitus. 
Dr. J. Jonikaitis rūpės- Komisiją sudaro: E. Gu- 
tingai prižiūri ligonę ir dauskas, O. Atkočaitytė, 
jau pareiškė, kad ligonei į I. Adomaitytė ir B. Bory- 
grėsiąs pavojus praėjo. 
Onutė labai džiaugiasi sa
vo daktaro ir Šv. Marijos 
ligoninės gailestingų Se
sučių priežiūra. Ji sveiks
ta labai greitai. Onutę 
lanko, giminės ir pažįsta
mi, nuteikdami jai gėlių ir soms kogeriausio pasise- 
širdingų linkėjimų.

sas.
Senesnieji taip pat neat

silieka ir žada jaunuosius 
supyškit, o Moterų drau
gija didžiuojasi, kad visus 
pergalės.

Linkime visiems ir ir vi-

kimo. Rengėjai.
r >

Sullivans Liquors Store
295 W. BROADIVAY, TEL. ŠOU 9772

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERTY WINNER 100 Proof 1 M. Senumo

KVORTA — $1.25
FAIRWAY 90 Proof 2 Metų Senumo

KVORTA — $1.39
GIN kvorta .....................................................99c.
RUM už pt. — 69c. — kvorta....................... $1.25

ALUS GARRISON
BAY STATĖ 3 kenai 90 proof degtinės

už 25c. Kvorta — $1.09
£3 ■sebhk^:
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Sąmonins

Juoda Ant Balto
Diena — ne diena, nak

tis — ne naktis...
Pusiau tamsu. Vėjas

staugia. Sniegas padangė
mis dūksta. Saulės kaip 
nebūtų. Kelmų urėdijos 
raštininkas, žiūrėdamas 
pro apšalusio lango plyše
lį ir, lyg dėdamas savo 
apmąstymams tašką, pa
reiškė:
— Tokioj dienoj gali bė

gioti tik keturkojai.
— Esant svarbiam rei

kalui, eina ir dvikojai, — 
atsakė ties durimis sėdįs 
sekretorius Dalba.

Iš tiesų, beveik tuo pat 
laiku į raštinę įsirito vi
siems gerai pažįstamas 
žmogelis Vyža Baltas, 
kaip malūnininkas. Kojos 
ligi kelių storai sniegu ap
šalę. Veidas tamsiai Rau
donas. Iš akių ašaros rie
da.

Įėjusį Vyžą sutiko šeše
to hiistebusių ponų žvilg
snis. Buhalteris Alga net 
atsigrįžo ir, akinius ant 
kaktos pakėlęs, tyrė atsi- 
lankusį. Pažinęs Vyžą, ta
rė:
— A, tai Vyža. Nenuos

tabu. Jam juk jokia dar
gana nė kenkia. Tai tikras 
šuns brolis... Su šiais žo
džiais visi įknibo į savo 
krūvas popierių, kurių nė 
vienam ne trūko. Buhalte
rio paaiškinimu visi buvo 
patenkinti ir Vyžos atsi
lankymą laikė visai pa
prastu. Tyla vėl užviešpa
tavo. Vargšas Vyža, pas 
dūris stovėdamas, šluostė
si nuo veido prakaitą ir 
ištirpusį sniegą. Apsitvar
kęs, bailiai apsižvalgė ir, 
nedrąsiai prie artimiausio 
stalo žengęs, žemai nusi
lenkė:
— Aš, ponuli, norėčiau 

gauti čia tokį liūdymėlį...
— Liūdymėlį, o kur pra

šymas?
— Prašymas, perprašau 

pOhas, o kam prašymo?
— Tamsta, manęs nemo

kyk, aš geriau žinau vals
tybės reikalus. Neturi 
prašymo, tai ir netrukdyk,
— atrėžė Dalba nė akių 
nepakeldamas nuo stalo. 
Vyžai nė į galvą neatėjo 
dėl tokių niekų susirašyti 
prašymą. Jis Dalba nepa
tikėjo. Manė sau: — 
“Reik, mėginti toliau, šis 
ponas gal šiandie ne ū- 
pe..?’ Žengęs porą žings
nių prie buhalterio, už
klausė:
— Iš tikrųjų, ponuli, ar 

negalėčiau liud...?
— Nekvaršink galvos! 

Pas mus, gerbiamasis, 
taip: jei tu munis raštu, 
tai ir mes tau raštu, žo
džiu mes nieko nesupran
tam. Pasišnekėt galėsim 
pas Maušiuką, o čia, bro
lyti, valstybinė įstaiga — 
čia viskas juoda ant bal
to. Supranti? Prašymą...

— O kur čia ponas urė
das? — užklausė Vyža, 
pusiau sumišęs.
— Neturi rimto reikalo 

ir klatiši urėdo. Urėdas 
tau ne juokai! Pagaliau, 
nenorėk, gerbiamasis, kad 
aš, būdamas buhalteriu, 
taVę Vyžą, vedžiočiau pas 
ubėdą. Tai per daug. Aš 
hė šVeicaHUs.

Vyžai tb Užteko. Akis 
hūlėidb, lyg jausdatnasis 
didelį netaktą padaręs, 
(galvoje jam ūžė. Abejojo, 
į* beverta toliau ffiėgihti. 
(3al geriau drožti pro du- 
frfe* kad galutihai tų pohų 
nesupykdytij.- VAlAndėlį 
pastovėjęs, iš lėto apsisu

ko. Priešais jį sėdėjo po
nas žalioje uniformoje su 
antpečiais ir baltais lapu
kais ant atlapų. Vyža pa
linksmėjo.
— Juk tai urėdas. Kodėl 

aš į jį iškart nesikreipiau?
— išmetinėjo sau.
— Ponas urėdą, argi to

kiais reikaliukais reikia...
— Kas tu per tipas?! — 

sušuko girininkas Vėžla.
— Tau buvo išaiškinta ir 
pakartota, o tu vis ryzgi. 
Be to, gerbiamasis, aš 
joks urėdas, o tik girinin
kas ir pareiškiu, kad su
maišyti girininką su urė
du, tai lygiai taip, kaip 
neskirti Krafto lentelėje 
penktos klasės nususėlių 
nuo pirmos klasės vyrau
jančių. Iš tavo pusės tai 
didelė kiaulystė.

Vėžla rėkė visa gerkle, 
norėdamas, kad jo “kuk
lumą” išgirstų kabinete 
sėdįs urėdas. Vyža nieko 
nesuprato. Pusiau praver
ta burna stovėjo kaip į- 
kastas. Galva jam visiš
kai svaigo. Akys padrėko 
ašaromis, nUo kaktos var
vėjo prakaitas. Galvojo 
vieną: kurioj pusėj durys, 
tačiau susivokti jam buvo 
sunku. Kaip girtas, pasi
judino ir, nesąmoningai a- 
kimis klajodūmas, atsidū
rė prie raštininkės Urž- 
gienės stalo. Šalia jos bu
vo durys Į urėdo kabinetą, 
ant kurių didelėmis raidė
mis buvb parašvta: “Miš
kų Urėdas”. Vyža maldau
jančiu balsu sušnypštė:
— O gal tamsta?...
— Nelysk artyn! — su 

klykė Uržgiehė. — Tams
ta begalo dvoki vėju. Urė
do ieškai? Negi nematai 
durų ir ant jų užrašo? 
Gal panorėsi* kad ir skai
tyt išmokytume? Nesu- 
laukimas!

Uržgienė inostelėjo ner
vinga ranka į duris, lyg į- 
kirios musės atsikratyda
ma.

Vyžai jau ne užrašai 
galvoj. Jam akyse ir taip 
tamsu. Jam buvo vistiek, 
ką ant jo sakė. Įsižiūrėjęs 
pro ašaras, pamatė, kad 
jis čia pat prie durų. Kiek 
lengviau atsikvėpė.
— Garbė Dievui, — 

džiaugėsi širdyje, — jau 
laisvas iš šitos velniavos. 
Porą žingsnių — ir lauke.

Niekam netaręs nė žo
džio, stvėrė kepurę iš po 
pažasties, griebė už ran
kenos ir kone protekinis 
leidosi pro duris.

Galvą nuleidęs, Vyža 
traukė tiesiai į urėdo mie
gamąjį.
— Stok! Kūt tave devy

ni neša?! — sušuko urė
das Išvarta, sėdėdamas už 
rašomojo stalo, ant kurio 
buvo krūva senų laikraš
čių ir žurnalų. Vyža su
drebėjo, .
— A, tai tamsta?...
— Tai aš* bet kas tu per 

vienas?
— Aš Vyža.
— Matytk geras vyža, jei 

drįsti įrioglihti įlūš taanę 
su kepure ant galvos. Da
gi norėjai įsiveržti | inano 
privatų butą. Ką? Apvog
ti marie nori? Vidury die- 
hos? Plėšikas ar kas9!
— Aš... aš mahiaū...
— Taip, taip mahėi ne

rasti čionai žmonių ir ką 
nors pastverti. Žihaii aš 
tokius kūtvėlas. Į kalėji
mą jus!
— Pražūvaū, — atsiduso 

Vyža.
— Pagaliau, sakyk prie-

i

BOSTON EDISON CO.MPAAY

pasakodamas 
nemalonumus, 

palaikytas plė- 
tik nenugaben-

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
(Per Gotlienburgą, Švediją)

Laivų iSplaukimai iš Neiv Yoęko

KUNGSHOLM ............  Spalių 23
GRIPSHOLM ... Spalių 2(1
DROTTNINGHOLM Lapkričio 18 
GRIPSHOLM ............ Gruodžio 8

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraščio. 
Gaunama nemoksimai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Svvedish American Line
154 Boylston St., Boston, Mass.

1. E. S. LEMPA

mados įmintiVėlinusios 
užvilktas šniūras.

GYVENK IESNE ŠVIESA geram matymui

PAŽYMĖTINAS LEMPŲ
PASIŪLYMAS

$0.96
SARGYBINĖ

Geras piriknys ir neklaiua! 
moksliškaiGraži vaizde...

padirbta, daug Šviesos.
6 skirtingos šviesos stipru

mai duoda kiek reikia.
Tikras, ilgai laikąs ŠILKO 

dangus ir pamušalas.
Dangai pasirinkt trijų ma

lonių spalvų—Gold, Rust 
ir Sami. Stiprus pastovas 

Puikiai apdarytas bronzų.

MOKSLIŠKAI PAGIRTA
Pastebėtina naujo tynė

Iem'pds bulba duoda tris sti
prumus šviesos. 2. Opalo 
bliudas* nepraleidžia šiurkš
tų špitolinių. moksliškai 
minkština ir skiečia švie
sų. 3. Tris priedinėš bulbos 
duoia reikalingų šviesų. 4.
Plati danga meta šviesa

Tėmn-k Oficiali I.E18. “Geresnės itin* V ^<*0^

žastį savo įsiveržimo. Ap- 
vogt? Prisipažink, bus ge- nas urėdą, 
riau! “ *
— Aš turėjau reikalą turiu turėti juodą ant bal

LAIVYNAS

Dabar LENGVA - NEBRANGU 
PRITA1KINT ŠVIESĄ JŪSŲ 

NAMUOSE
Prasta šviesa Įtempia akis. Ir akiu Įtem

pimas tankiausia reiškia nervu Įtempimą, gal
vos skaudėjimą. povargį, eikvoja energiją. 
Tai viena iš didžiųjų priežasčių dėlko 20% 
mokinių, ir 48% suaugusių apie 40 m. am
žiaus kenčia nuo prasto matymo. Nepadėk Į 
tokį riziką savo šeimyną.

Baigkit akių įtempimą nuo neužtektinai 
šviesos! Dabar, prieinama kiekvieno kišeniui 
pasirinkimas gražių naujų Geresnio Matymo 
Lempų, kurios perėjo per reikalingas specifi
kacijas Uluminating Engineering Draugijas. 
Jos palinksmins jūs akis pamačius. Jos malo
nios jūs akims kuomet skaitot, rašot arba 
siuvat prie jų šiltos, priimnios šviesos.

Planuokit dabar Pritaikyt šviesą jūsų na
muose. Ateikit ir pamatykit patys kodėl ši
tos lempos daug geresnės už paprastas ir 
daug už paprastas pigesnės.

AT YOUR

As labai prašau, po- urėdas, davęs ženklą pa-
, • v laukti, dirstelėjo į atsilan- kalbėjo gimnazistas, —

O nė, reikia raštu. Aš kiusius: vietas kaip turime. Girdė-
— Kokiais reikalais? ' jai, urėdas sakė: “pama- 

' Norėčiau, ponas urėdą, tysime”. Tai jau, beabejo, 
gauti sargo vietelę — esu ką nors reiškia. Paskaitys 
neturtingas.
— O tamsta?
— Aš norėčiau

samdomu raštininku,

pas urėdą.
— Turėjai reikalą, o eini 

pro šalį, kaip niekadėjas. 
Matyt, ne visai švarūs ta
vo reikalai.
— Tai ponas urėdą? 

nustebusiu balsu paklausė 
Vyža.
— O, kuo gi mane laikai 

girininku? Žinoma, urė- 
das. Vadinasi, nori su ma
nim šnekėt.
— O, ponas urėdą, — 

kuone žemę siekdamas nu
silenkė Vyža.
— Atleisk, aš buvau ap

kvaišęs. Jūsų raštinėje __ o______ d-, r__
mūri taip susuko galvą, ėjo skvernais pasiplakda- mų — juoda ant balto, 
kad aš bežinojau, katros mas. Miestely šusirašydi- Tada kas kita — apsvars-

no prašymą, už kurį, kaip tysiū ir... pamatysime.
— Prašymai reikia ap- 

doras žmogus, su reikalu?) keturis litus. Nusipirko mokėti žyminiu mokesčiu?
--  Apsaugok Viešpatie! -——K-i- -- A-i* --- noHonco erimnoviat-lc 

Aš seniai jūs ieškojau ir, 
netekęs vilties jus surasti, 
išėjau visūi ne pro tas du
ris ir...

Tokiu paaiškinimu Iš
varta buvo patenkintas 
gal dėl to, kad Vyža vie
šai prisipažino savo žiop
lumu. Nedavęs jam už
baigti, gana švelnoku bal
su paklausė:
— Na, gerai, sakyk, ko 

atėjai?
— Aš noriu išgauti tokį 

liudijimą, kad aš neskolin
gas jums, nė jūsų ponams.
— O kam tamstai toksai 

liudiiimas?
— Matot aš noriu išeit į 

užsienį.
— A, tai, gerbiamasis, 

reikia prašymo.

to, ko tamsta prašai.
— Tai užrašyk, ponas.
— blerbiamasis tamsta, 

nesupranti. Valdininkas 
negali rašyti interesan
tams prašymus. Tai di
džiausias kriminalas. Pa
galiau, prašymas reikia

’ apmokėti keturiais litais 
žirninio mokesčio. Jei 
tamsta nemoki rašyti; tai 
nueiki į miestelį, nuo čia 
vos keturi kilometrai. Ten 
rasi, kas surašys.

Ginčytis Vyža nedrįso, veik nekalbu. Reikia pra- 
Padėkojęs už patarimą, iš- šymų, gerbiamieji, prašy-

I 
t

tos žmones spaudžia, ne
skolingam būti, pasirodo, 
taip pat bloga.

Ant rytojaus visų trijų 
prašymai buvo atiduoti į 
registracijos skyrių. Po 
to, vėl grąžinti sekertoriui 
ir padėti i laukiamųjų raš
tų papkę. Po trijų dienų, 
atėjus eilei buvo pristaty
ti svarstymui. Išvarta, 
dirstelėjęs į prašymus, jų 
nė neskaitė — rezoliuci
jas žinojo mintinai: Jos 
skambėjo taip:

Vyžai:
“Ištirti, jei neskolingas 

ir neapsivogęs, išduoti ati
tinkamą liudijimą”.

Ant anų dviejų:
“Laisvų vietų nėra —pa

likti be pasekmių”.
Už savaitės visi trys 

gavo atsakymus. Vyža, iš- 
šifYaūkęs savo brangųjį 
liudijimą, aprodė jį visai 
šeimynai, 
patirtus 
kaip buvo 
šiku ir ko
tas į kalėjimą. Kokias mi
nas turėjo aniedu be vie
tų, sunku įsivaizduoti.

Baigiantis metams, 
gruodžio paskutinę dieną, 
urėdas Išvarta, pasirašy
damas raštą, pastebėjo, 
kad jo registracijos nu
meris rodė 7101. Atsilo
šęs kėdėje, giliai atsiduso: 
— Štai mano visų metų 

sunki našta. Štai liudinin
kas to nenuilstamo ir 
sunkaus darbo. Liudinin
kas septynių tūkstančių 
kartų kilnaus atsidavimo 
miškų gerovei. O ar būsiu 
suprastas teisingai, kas 
vertins mano triūsą ir tą 
tikrą meilę žaliosioms gi
rioms ! ? Bet tai niekis, te
būnie tarnybos ir tėvynės 
labui...

(Galas)
Iš “Mūsų Girios”. 
Nr. 1 (27) 19.37 m.

— Nenusimink dėde, —

I

kad aš bežinojau, 
durys išeina į lauką.

tik mūs prašymus, pama
tys šeimynų padėtį ir pa- 

laisvai skirs. Pagaliau, nebūtų 
e- liepęs paduoti prašymus, 

su baigęs šešias kl. gim- jei ne būtų laisvų vietų, 
nazijos.
— Hm, abudu dėl vietų, 

o prašymus ar turite?
—Ne, ponas, neturime. 

Pirmiau norėtume sužino
ti, ar yra vilties.
— Nieko nežinau. To

kiais reikalais žodžiu be-

— Tai, tamsta ne vagis, neturtingas,’su mokėjo tik

Taip guodėsi eidami žmo
nės be vietų. Tik vienas 
Vyža sunkiai dūsavo bris
damas sniegą. Dūsavo, 
kad niekam neskolingas. 
Juk šiandien dėlto jis pa
liko aštuonis litus. Be to. 
kiek nervų sugadino, kiek 
prakaito išliejo. Už ką? 
Už tai, kad neturėjo sko
los. Pagaliau ir to pažy
mėjimo negavo.
— Po velnių, — numur- 

mėjo Vyža, — sako, sko-

v •

žyminį ženklą, ir dūi at- 
i gal į urėdiją. Atėjęs rado 
dar du interesantu, kurie, 
kaip ir jis* pas duris sto
vėdami* bailiai aplinkui 
dairėsi. Vyža, supratęs, 

{koks likimas juodu gali 
j ištikti, pašnibždomis pa- 
' klausė’* . :

— Pas urėdą?
— Taip, — atsakė tokiu 

pat baisu.
— PYhšymūs ttirit?
— Ne.

| — Blogai, — be prašymo 
visąi nekalba. •_

Vyžą ’ ti-Ūktaėjd ; ’ūž 
skvernų naujokus fr yla 
try^inftho^ė į urėdo kabi
netą. wr*r

Vyža buvo betraukiąs 
prašymą iš užančio, bet

— paklausė gimnazistas.
— Žinoma, kitaip aš jų 

nesvarstysiu. Prašymus 
visi įteikit sekretoriui ir 
galit drožti namo.

Atsakyhius gausite paš
tu. Reikalai baigti. Intere
santą! išėjo. Išvarta įsigi
lino į savo apyskaitą, ku
rią buvo užtikęs senuose 
laikraščiuose.

Vyža dribtelėjo prašy
mą ant stalo ir išdūlino 
pro dūris. Gimnazisto bū
ta praktiko. Jis dėl viso 
ko įsidėjęs kelis lakštus 
popierio. Nepraėjo nė de
šimt įhinūčių, ir jis turėjo 
prašymus sąū ir savo 
draugui. Čia pat nusipir
ko žym. ženklūs, prilipino, 
įteikė sekretoriui if, su 
tikra viltimi, išėjo.

KOLEGIJOS RĖMĖJU SEIMAS
Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet šaukiamas 

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų seimas, kuris įvyks 
kolegijos rūmuose spalių mėnesio 31 dieną — Rėmėjų 
metinėje šventėje — Kristaus Karaliaus dienoje, pas
kutiniame spalių mėnesio sekmadienyje.

Seimas prasidės 10 valandą ryte iškilmingomis 
šv. mišiomis ir pabluksiu. Posėdžiui įvyks kolegijoje 
auditorijoje 2 valandą po pietų. Seimas baigsis šven
čiausio palaiminimu.

Nuoširdžiai kviečiu visus kilniuosius Kolegijos 
Rėmėjus, kuriems rūpi mūsų tautos švietimo reika
lai, kuriems rūpi mūsų lietuvių katalikų jaunimas ir 
jojo ateitis, skaitlingai dalyvauti šiame seime. Rėmė
jų skyriai iš anksto privalo padaryti priešseiminius 
susirinkimus, išrinkti seimui atstovus ir nuskirti, su
lig savo išgalia, finansinę kolegijai paramą.

Seime gali dalyvauti kiekvienas, kuriam Maria
napolio kolegijos darbas yra arti širdies.

kun. Jobm Vaitekūnas,
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.
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Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN. narijoj, Brightone. 1901 

i m. buvo įšventintas kuni- 
I gu Šv. Juozapo katedroje, 
i Hartforde. Trumpai vika
ravo Saldžiausios širdies 

‘ par. New Britaine, o iš 
ten buvo skirtas vikaru į 
Švč. Marijos par., Nor- 
wich, Conn., kur 1904 m. 
buvo paskirtas Šv. Juoza
po par., Norwich klebonu 
ir ten pastatė bažnyčią ir 
mokyklą.

1912 m. kun. J. Ambotas 
perkeltas į Hartfordą į 
Švč. Trejybės lietuvių par. 
klebonu, kur per 25 metus 
garbingai klebonaudamas 
pastatė naują bažnyčią, 
nupirko kleboniją, mokyk
lą ir dar vieną namą, kurį 

guma priėmė Šv. Komuni- nuomoja par. tarnams, 
ją savo mylimo klebono 
intencijai.

Ta pačią dieną po pietų, 
Bushnell Memorial audi
torijoj ivyko šaunus kon
certas, kurio programą iš 
pildė operos artistės pp. 
Ona Katkauskaitė (Hart- 
fordietė) ir Marijona Ra
kauskaitė iš Lietuvos ir 
vietinis parapijos choras. į ti labai daug, 
varg. J. Balsiui vadovau- dirba ne vien savo para- 
jant. Programa išpildyta pijoje. Jis dirba organiza- 
artistiškai. Kalbas pasakė cijose ir bendrai visoje 
kleb. kun. J. Ambotas ir mūsų išeivijoje. Kun. J. 
miesto mayoras Spellacv. | Ambotas yra nuoširdus ir 
Žmonių buvo daug, bet duosnus rėmėjas lietuviš- 
svetimtaučiu buvo mažiau į kų katalikiškų įstaigų, 
negu 
kitų 
kaip 
New
New Haven ir t.t.

Kleb. kun. Ambotas sa 
vo kalboje atpasakoto pa
rapijos augima nėr 25 me-j Parapijos draugijos špa
tus. Kun. J. Ambotas gi-j lių 24 d. rengia šaunų ban- 
męs Lietuvoje ir ten bai- kietą kleb. kun. J. Ambo- 
gė pradinius mokslus.'tą pagerbti. Bus svečių 
1899 m. užbaigė St. Cyril’s kunigų ir kalbėtojų. Va- 
Kolepija Detroite. Du me- karienės programai pasi- 
tu mokėsi St. Cvril’s Se- baigus įvyks šokiai. Ren- 
minarijoj. Po to buvo pri-: gimo komisija pataria vi- 
. 4- . T Tn —— .4 OI O 1 c? O 1^ C?f- 1O1 1 _ I

PARAPIJA IŠKILMIN
GAI PAGERBS KLEB. 

KUN. J. AMBOTĄ
Rugsėjo 19 d. Šv. Trejy

bės parapijoje įvyko iškil
mingas kleb. kun. J. Am- 
boto pagerbimas, jo 25 
metų klebonavimo proga. 
Bažnyčioje pats jubilieja- 
tas kleb. kun. Jonas Am
botas atnašavo iškilmin
gas šv. mišias. Jam asis
tavo kunigai Starkus ir 
Jogminas iš Marianapolio 
Kolegijos. Pamokslą pasa
kė kun. dr. A. Bružas iš 
Nashua, N. H. Bažnvčia 
buvo pilna žmonių. Dau-

•>

Vienas iš daugelio gražiųjų pavergtosios Lietuvos sostines Vilniaus vaizdų.

I

tikėtasi. Buvo ir iš 
kolonijų lietuvių, 

tai iš Waterburv, 
Britain, Ansonia.

8
komisijai — ponioms, M. 
Karinauskienei, M. Zailc- 
kienei,. M. Vaitkienei bei 
jų pagelbininkėms už tokį 
puikų parengimą.

Spalių 12 d. Šv. Juozapo
parap. svetainėj minėsime; pasiruošę savo užduotį at- 
Vilniaus Užgrobimo su- likti, taipgi ir šv. Cecili- 
kaktį. Ruošiama atitinka- jos Choras.

Vilniaus reikalams pra-

ti tame meno vakare. Pro
gramoje dalyvauja solis
tai iš apytinaes: p. P. An- 
dreičikas iš Patersono ir 
Hoffmanas iš N. Y. Abu 
solistai yra labai gražiai

ma patriotinė programa ....... “ ‘
su kalbomis ir dainomis, kalbėles pasakys radio" ve- 
Brangūs lietuviai, tautie- dejas, J. Valaitis, kun. Ig. 
čiai — gausingai dalyvau-. Kelmelis ir dar vienas 
kime šiame mūsų tautos svečias.
reikšmingame parengime.'1

KEARNEY, N. J.

Parapijos mokyklą veda 
Seserys Pranciškietes. Per 
13 mokyklos gyvavimo 
metų išauklėjo daug gerų 
kataliku ir lietuviu jau
nuolių. Prie parapijos da
bar priklauso apie 300 
šeimynų. Apie kun. J. Am- 
boto darbus mūsij išeivi
joje būtų galima prirašy- 

nes jis

• v

I
I

įstaigų, 
organizacijų ir katalikiš- 

! kos spaudos. Lai gyvuoja 
mūsų gerb. ir mylimas 

; klebonas ilgiausius metus.

IŠKILMINGAS BANKIE- 
TAS

imtas į Hartfordo diecezi-, siems iš anksto įsigyti ti- 
ją ir užbaigė teologijos i kietus. Galite gauti kle- 
mokslus St. John’s Semi-' bonijoje, pas rengimo ko

misijos narius, draugijų 
I narius ir kitus asmenis. 
I
I
I

i

TIKRAS LIETUVIS

JOSEPH D. GAYSON
L1CENSHD OPTIC1AN

Geriausio stiliaus akiniai
721 Main St. Room 23 
Hartford, Conn. Phone 2-K848

VILNIUI VADUOTI HIMNAS
Vilniui vaduoti mums amžiai padės... 
Kas liudija tam, kurs gyven’ praeity. 
Su jųjų pagelba, lietuvis, jei norės, 
Atsiras didingo Gedimino pily.
Bet atbukę lietuviai, jų kardai labiau, 
Ir laikas atvaduoti senai tai jau. 
Svajoti mes mėgstam ir iš tų sapnų 
Kažin ar be’tsikelsime mes?
Budina pats priešas, bet kraujas visų 
Ledinis vos teka Vytauto ainiuos...
Tuo tarpu Vilnijoj, Tėvynės Seinuos, 
Lietuviai užkimę nuo vis naujų kančių 
Šaukia sugulę kruvinuos pataluos 
“Kas mums padės, O Dieve visų?” 
Kurie mūsų šalį ir mus atvaduos?” 
Bet Kalnas Žaliasis ir miega jisai 
Nuo jo negirdėti nei šauksmo aidai. 
Lietuviai pasaulio, jus kviečiu šiandieną 
Padarykim sutarę mes žingsnį bent vieną, 
Kad palengvinus skausmus Vilnijos mūs krašto. 
Kad padėjus bent kiek panešti jos naštą. 
Ir rytojuj, poryt mūs Vilniaus gatvėse 
Maršuos vien lietuviai didingai eilėse.

Plytaitis.

f

t

je. Žmonių buvo daug.
Spalių 23 d. įvyksta 

LDS 5 kp. pasilinksmini
mo vakaras, 48 Green St. 
svetainėje. Pusę pelno 
skiria našlaičiams.

Šv. Juozapo lietuvių pa
rapija rengiasi bazarui, 
kuris prasidės lapkričio 
13 d.

Spalių 9 d. įvyksta šv. 
Juozapo par. Švilpukų 
beno vakarėlis.

Spalių 13 d. įvyks svar
bus labdarybės susirinki
mas. Klebonas nuoširdžiai 
kviečia visus į tą susirin
kimą ateiti. Koresp.

SPALIU 9 MINĖJIMAS
Sekmadienį, spalių 9 d.. 7 vai. 

vakare Šv. Vardo draugijos sve
tainėje, 6 Davis Avė. įvyks Vil
nių Vaduoti komiteto rengiamos 
prakalbos paminėti Vilniaus už
grobimą. Kalbės Generalio Kon
sulato sekr. p. A. Simutis, kleb. 
kun. L. Vaicekauskas ir adv. K. 
Povilauskas. Dainuos Dievo Mo
tinos Sopulingos par choras, va
dovybėje p. Odelio. Visi lietuviai 
ir lietuvaitės nuoširdžiai kviečia
mi šiame minėjime dalyvauti.

Vilnių Vaduoti Komitetas
M. Kauklys ir
J. Silkaitis.

Visi ateikime ir minėki- 
M. A. me tą sukaktį, dalvvauki- 

j me koncerte, būkime tik
rais dainų rėmėjais ir dai
nos palaikytojais. A.

UTICA, N. Y.

MARIANAPOLIS
Futbolas

Marianapolio Kolegijoj 
prasidėjo Futbolo sezo- 

I nas. Energingi kandida
tai stropiai ruošėsi pir
mutiniam žaidimui, kad 
galėtų nugalėti galingąją 
bei pasižymėjusia “La Ša
lie Akademiją”. Studentai 
pastebėję ratelio gilu at
sidavimą, ruošia milžiniš
kąją “Rally”. Čia įvyksta 
tam tikros apeigos, kurio
se žaidikai kolegų para
ginti, pasiryžta ateinan
čiame žaidime tapti lai
mėtojais. Mentoriaus Ra
kausko įdėtasis darbas vi
sų tikrai įvertintas ir da
bar nepasilieka pamirštu.

Susirinkusieji pareiškė 
dėkingumą įteikdami jam 
dovaną. Vėliau likos pa
kviesti futbolistai, kurie 
sužavėjo kongrega c i j ą 
karštomis savo kalbomis. 
Taip pasibaigė nepamirš
tamas momentas, ir stu
dentai pilni nugalėjimo 
dvasios ramiai grįžta na
mo. Sekantį vakarą, rate
lis, pilnas pasiryžimo, 
vyksta žaisti su “LaSalle 
Academy”. Žmonių susi
rinko daug. Visi jautėsi 
fotbollo atmosferos ap
supti ir neramiai laukė 
žaidimo pradžios.

Štai girdėti garsus šū
kis, ir ilgai lauktas žaidi
mas prasideda. Elektra 
apšviesta aikštė sudarė 
ypatingą sceną šiam kon- 
testui. Marianapolie Č i ų 
šūkis. “Hold That Line“ 
aiškiai girdėsi, bet akade- 
miečiai, valstybės čiam- 
pionai, savo gilesniu pri
tyrimu. sugebi narsius 
namiškius nugalėti. Gali
me tikrai sakvt, kad La 
Šalie Academija yra užsi-

Šios lietuvių kolonijos 
kun. A. Šimkus buvo 
visus parapijiečius pasitarti apie 
bažnyčios taisymą arba naujos 
statymą. Tame susirinkime turė
jo ir planus. Parapijiečiai vra 
linkę statyti naują bažnyčią ir 
tuojau susirinkime klebonas gavo 
pasižadėjimų $1425.00 suaukoti. 
Keli parapijiečiai pažadėjo po 
$500 ir daugiau. Kleb. kun. A. 
Šimkus pareiškė, kad jeigu gau
tų nors $10.000, tai pradėtij sta
tyti naują bažnyčią. Senos baž
nyčios pataisymas kainuotų dau
giau kaip $600.00.

Atsirado keli, kurie sako: 
“Kam mums reikia naujos baž
nyčios; mes seniai išmirsime, o 
mūsų vaikai neina į lietuvių baž- 

! nyčią”. Bet parapijiečiai, kurie 
I nori naujos bažnyčios, tai apie 
taisymą senos nenori nei klausy
ti. Tikimės, kad atsiras daugiau, 

j kurie aukos stambesnias sumas 
I naujai bažnyčiai. 1

Mūsų Demokratij klubas smar- ! 
kiai rengiasi prie rinkimų. Trys i 

I klubo nariai yra kandidatai j
• viršininkus. Linkime ■ 

jiems laimėti.
Darbai šioje kolonijoje suma-

kleb.
sušaukęs

Rugsėjo 24 d. įvyko 
Labdarybės drau gijos 

; kortavimo vakarėlis. Da
lyvavo apie 200 žmonių. 
Rengimo komisijoje buvo 
šie asmenys: kleb. kun. J. 
J. Valantiejus, pirm. V. 
Urbonas, vice-pirm. J. 
Jakštas, rašt. M. Bogušas, 
fin. rašt. V. Lušas. Buvo 
skaniu užkandžių ir gėri
mų, kuriuos dovanojo šie 
asmenys: pp. V. Lušai, A. 

v Lušvtė, O. Morkienė, M.
Švč. Trejybės par. Mo- Vaičiūnaitė. V. Volgten, 

GERB. pp. LAURINAI- terų Gildąs rengia meti- 0. Alabauskaitė, M. Kur-
ČIAMS SURPRIZAS 1
_ A vakare,Pereitą sekmadienį, spa- AVnrf

lių 3, mokyklos salėje įvy
ko didelis surprizas gerb. 
Laurinaiči a m s, kurie 
šventė tą dieną 25 metų 
vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Atsilankė daug 
žmonių. Kalbėjo kunigai 
Ambotas ir Kripas. Dai
navo Matas Kripas ir My
kolas ir Jonas Kripukai. 
Grojo Prano Pakėno lietu- 

1 viškas orkestras. Vakarie
nė buvo šauni. Kalbėjo ir 
linkėjo i“ 
Laurinaičiams šie asme
nys : Pugžlienė, Labeckie- 1 
nė, Jankienė, Vilimas 
Kriaučiūnas, pp. Baroliai,

nierius kun. P. Aukštikal
nis, Jėzuitas. Bus ir ketur- 
dešimts valandų atlaidai, 
kurie prasidės spalių 10 ir 
baigsis 12. Tai reiškia šį 
ateinantį sekmadiefiį An
sonijos ir apylinkės lietu
viai nuoširdžiai klebono y- 
ra kviečiami dalyvauti ir 
naudotis Dievo malonė
mis.

draugiškas. Taipgi gerb. 
Giedraičiai daug pasidar
bavo, kad Marionos Ra
kauskaitės buvimas Hart
forde būtų linksmas ir ne- 
nubodus. Art. Katkaus
kaitė irgi "buvo kviesta, 
bet ji tą vakarą turėjo iš
vykti New Yorkan.

ŽINUTES

nius šokius spalių 16 d. kienvtė, I. Gecevičienė, A 
vakare. Avon Country šmotienė, Lillian Kelsev,

B. Bražis, V. Brazis, T
I

I

KETURDEŠIMTES AT
LAIDAI IR MISIJOS, 
ANSONIA, CONN.

Klebonas kun. Karkaus- 
kas praneša Ansonijos ir 
apylinkės lietuviams, kad 
lietuvių bažnyčioje šį mė
nesį pradedant 10 ir iki 
17 d. įvyks misijos, ku
rias skelbs garsus misijo-

I

BROCKERT’S ALE

Marijos Vaikelių šokiai 
įvyko spalių 7.

Angelo Sargo draugijos 
vaikučiai, vadovauj ant 
Pranciškietėms Sesutėms 
pereitą penktadienį, po 
pietų, spalių 1, turėjo gra
žią programą. Dalyvavo 
ir prakalbėles sakė vieti
niai kunigai Ambotas ir 
Kripas. . . .

Šv. Elžbietos draugi1?. 
. turėjo metinį savo balių

:\_^USxS. _spalių 2, mokyklos salėj, 
žmo- 

i

Delininkai, J. Delininkai, ™,esto
S. Šukienė. M. Stankevi-

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

!

Čienė. M. Karpytė, Brook- įėjo. Kaikurios dirbtuvės, užsida- 
lyn Baking Co., J. Pana- rė, kitos dar dirba po kelias die- 
rauskai, J. Laskienė ir N. nas. S. K.
Ragienė.

Pasidarbavo šiee P. Jo- 
kubauskas, V. Urbonas. 
A. Stambarys, P. Lubinas, 
K. Dapkus, A. Jorkūnas, 
j. Jakštas, O. Jakštienė, 
C. Jesitienė, A. Mateliu- 
nienė, M. Stankienė. V. 
Volgttin, M. Kašėtaitė.

Patarnavo:

NEWARK. N. J.

Atsilankė nemažai
nių. _  ____________ t _____

, Ex-kareiviai turėjo savo maitvtė, O. Miklinevičiu- 
balių rugsėjo 25. Atsilan- te, E. Vilčiauskaite, A.

ARTISTES JONĖS ŽU
KAUSKAITĖS KONCER

TAS i
Jau paskutinis praneši

mas, kad ateinantį sek- ( tarnavusi pirmos vietos 
madienį spalių 10 d. įvyk- futbolo žaidime, ir 

Lušyte sįa koncertas ir minė ji- mes. L_2 " ______
M. Girdžiauskaitė, R. Že- mas 17 metų Vilniaus už- žaidime pasiliks laimėto-

tiki-
! mes. kad ji sekančiame

Kostas Tamosiunas, Jonas k5 daug žmonjų jį Hart- Karinauskaitė, O. šlaužv- 
= /“*> ir apyinkės.

~ ‘ I Vyčiai turės Halloween
Galvas, §okįug, spalių 30, mokyk-

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

•f

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

60 Ellsworth St. 
Woroester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

Sonth Boston

Mončiūnas,
Povilonis, p. Pugžlis, Šei- t 
gienė, Barbora C 
Antanas Kripas, Karinau- 

į skienė iš Waterbury, p. T. į 
! Mitchell iš Nashua, New

v •

los salėje.

grobimo. j ja. Ratelis gerai pasižy-
p. Jonė Žukauskaitė,' mėjo, ir studentai džiau- 

kuri tą vakarą pasirodys giasi tokiais pasiryžusiais 
savo skambančiu dainavi- jaunikaičiais. Lai šis sezo- 

M. Bogusytė, mu pas mumis pirmą kar- nas užsibaigia geriausio-
tė, C. Smolskytė. M. Stri- 
kolaitytė, " “ ___ ____ __________
A. Urkenyte, V. Klimaitė, tą, kur galėsime sau ra- 
J. Staknytė, G. Viola. A.L. miai porą valandų praleis-

šeštadienį spalių 2, ivy- 
ko šauni lietuviška “Ves
tuvių” vakarienė, kurią 
surengė šv. Onos Moterų 
draugija. Šis nepaprastas 
parengimas pavyko kuo- 
puikiausiai. Į “vestuves” 
susirinko šimtai svečių 
palinkėti laimingiaus i u 
metu -“jaunajai norelei” 
(p. M. Digimienei ir p. S. 
Baranauskui) ir visi kar

atu tikrai lietuviškai pasi- 
kaitė buvo Hartforde, tai į paruošė gražią dainų ir 
gerb. Gižai jai suruošė ar- muzikos programą. Pasi- 
batėlę — dinner. Atsilan- baigus programai bus šo
ke gana gražus būrelis kiai. Gros šaunus orkes- 
žmonių. Jie gavo progos tras. Visi kviečiami daly- 
gardžiai pavalgyti ir su- vauti. 
sipažinti su g kaikuriais 
Hartfordo žmonėmis. Va- nos draugijos vakarėlis, 
karėlis buvo linksmas ir šv. Juozapo par. svetainė-

jMUtcneu iš nasnua, new U/1TCDDIIDV PBUM 
Hampshire, paskui patys nAIuiDUnii uUltli.
Laurinaičiai (Juozas ir 
Marcelė) ir mergaitės Ma-1 
rė ir Pranciška. Vienu žo- Federacijos 22 skyriaus 
džiu surprizas buvo kuo- susirinkimas. Nut arta 
gražiausias ir paskui visi spalių 9 d. minėti ne spa- 
gražiai pašoko ir skirstėsi lių 8 d. kaip buvo numatv- 
namon.

Spalių 4 d. įvyko LRK.

ta, bet spalių 12 d., šv. 
Juozapo lietuvių par. sve- 

ARBATELE PAS GERB. ' tainėje.
GIŽUS į Pakviestas įžymus kal-

Kada Mariona Rakaus- bėtojas. Komp. A. Aleksis 
- _ - TTT___ J ___ _ A.-*, f V— ____ v* JI • •

Spalių 2 d. įvykę šv. O-

linksminti. Buvo svočia ir 
piršliai, pamergių ir pa
brolių, rūtų vainikėlių ir 
jurginų, “ašarėlių” ir 
džiaugsmo, sūrio ir pyra
go ir visokiu gėrybių. Šo
kome, baliavojome iki vė
lumos.

Daug garbės darbščiai

i

mis pasekmėmis.
A. Janušonis, L. K.

Kalėdinė 
Ekskursija 

Į LIETUVĄ 
LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO: 

EUROPA ................  Lapkričio 27
NEW YORK................ Gruodžio 2
HAMBURG................* Gruodžio 9
EUROPA....................Gruodžio 16
Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į 
Kauną. Patogus geležinkeliu susisiekimas iš 

Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietini agentą arba




