
DABARTIES 
Į BILDESIUOS

Užėmę Svetimus Narni 
Juose Pradėjo Šokti

Vilniaus “Aidas” Nr. 34 
rašo, kad, uždarius Šven-I 
čionių “Ryto” draugiją, jos 
namais “sąžiningai” rūpi
nosi kuratoriaus sekreto
rius A. Kievličius. Jis visą 
žiemą leisdavo daryti “Ry
to” salėse šokius ir poky
lius. Dėl to dažnai per nak
tis pasigėrusieji neduoda
vo gyventojams ramumo. 
Kai kurie net lenkai tokiu 
Kievličio šeimininkavimu 
buvo pasipiktinę ir prašė 
Storastą, kad uždraustų 
jam drumsti viešą ramu
mą.

Paskutiniu laiku “Ryto” 
namus pradėjo apžiūrinėti 
įvairios komisijos. Teko 
girdėti, kad visus “Ryto” 
draugijos namus užims 
Švenčionių valst. gimnazi
jos reikalams. Vienuose na- 
muse bus pradinė valdžios 
mokykla, o kituose — gim
nazijos bendrabučiai.

Reikia pastebėti, kad 
“Ryto” valdyba draugijos 
uždarymo bylą šiomis die
nomis perdavė peržiūrėti 
Aukščiausiam Tribunolui 
Varšuvoje.
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Lietuvos Kariuomenės 
Rudens Manievrai

♦-------------------------------
Kataliku, kurą naremia 

katalikiikos ipaudos, neturi 

teisia vadintis geru Bažny

čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Japonai Smarkiai Puola 
Pietinę Kiniją

Kariuomenė Ir Laivynas
Bombarduoja Kiniečių Stra

tegines Pozicijas
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Shanghai, spalių 13 — 
Japonų kariuomenės ir ka
ro laivyno veikimas Pieti
nėje Kinijos dalyje yra 
toks didelis ir stiprus, kad 
gali priversti kinus pasi
duoti. Japonai ryžtąsi nu
kirsti Canton - Kowloon 
geležinkelį ir Canton-Swa- 
tow vieškelį, kad Kiniečiai 
neturėtu kelio gabentis sau 
amunicijos ir ginklų. Tai 
svarbūs strateginiai punk
tai.

Be to, Japonijos karo lai
vynas smarkiai bombarda
vo miestą Swatow ir kelis 
kitus miestus. Japonų įsi- 
briovimas į Kwangtung 
gali būti taip pat susilpni- 
nimas Kinijos karo jėgų. 
Spėjama, kad Kinijos karo 
vadai gali būti priversti 
nradėti taikos derybas, ko 
labai trokšta japonai, nors 
jie kol kas ir giriasi laimė
jimais, bet tie laimėjimai 
ne taip pigiai atsiekti.
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Šv. Tėvas Ragina Jung. Vals
tybių Katalikus Kovoti Prieš 

Pavojingas Teorijas
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Katalikų Vadas Gina Darbininki

Rugsėjo mėnesio 10—18 
dienomis jvyko didieji Lie
tuvos kariuomenės manev
rai. Manevruose dalyvavo 
pėstininkų, kavalerijos ir 
artilerijos Dulkai, motori
zuotosios dalys ir aviacija. 
Manevrai vyko Aukštaiti
joje; jų štabas buvo Kreke
navos miestelyje.

Siūlo Tartis Dėl Miško 
Medžiagos Plukdymo 
>-------

Kaunas, spalių 11 d. — 
Lenkai pasiūlė Kaune tar
tis dėl miško medžiagos 
plukdymo.

Houston, Texas, spalių dabar, kada darbininkų or- 
13, — Amerikos Darbo Fe- ganizacijos kovoja viena 
deracijos kongrese buvo iš- prieš kitą, tai nukenčia ne 
keltas klausimas apie su- vadai, bet paprastieji dar- 
darymą vienybės su CIO. bininkai... Užtenka va- 
Išneštoje rezoliucijoje sa- dams ieškoti sau garbės ir 
koma, kad vienybė būtų naudos, laikas rūpintis 
galima, jei John Lewis, darbininkais.
Tada John Lewis tuojau LietllVOS Mofenį KrepSIflIO

Užsidegė Jersey Aliejaus Įstaiga
10,000,
Didžiuliai Tankai Vienas Po Kitam 

Ekspliodavo

Galionų Aliejaus Sudege

Linden, N. J., spalių 13 — ypač po Municho konferen- 
Cities Sęrvice kompanijos cijos, kada sovietų Rusija 
įstaigoje kilo gaisras. Užsi- liko visai izuliuota, ir kada 
degė aliejus, kur buvo dau- Anglija, Prancūzija ir Ita- 
giau kai 10,000,000 galionų, lija taip lengvai atidavė 
Gaisrui kilus, didžiuliai Vokietijai dalį Čekoslova- 
tankai su aliejum eksplio- kijos. 
davo. Liepsna buvo mato-Į 
ma net už 10 mylių. Pen- 
kios gaisrininkų kompam- „ j ks gy^ntojams 
jos is visų apylinkes mies— -- ■ --?<- - - - -
tų kovojo su ugnimi. Gais
ras ir ekspliozija padarė 
milžiniškų nuostolių.

i Sovietai parubežyj kerta 
miškus nuo dviejų iki 100

Federacijos kongreso daly-
viams, kad jis sutinkąs pa
sitraukti iš CIO vadovybės, 
jei Darbo Federacijos pir
mininkas Green taip pat 
padarysiąs. Bet Green tokį 
pasiūlymą atmetė. Jis sa
ko, kad Lewis pasiūlymas 
esąs apgaulingas, nes ir 
pasitraukęs iš vadovybės 
vietos vistiek pasiliktų 
CIO direktorius... Išrodo, 
kad darbininkai verčia va- Nors Lietuva" ^turinti .būti 
dus sudaryti vienybę tarp geruose santykiuose su vi- 
unijų. Jei Amerikos Darbo sais savo kaimynais, bet 
Federacijos pirmininkas visuomenė ir šiemet neišsi- 
Green priimtų Lewis pa- žadėjo paminėti Tautos 
siūlymą ir pasitrauktų iš gedulo dienos. Gyventojai, 
vadovybės, tada, galima savo iniciatyva, prie namų 
spėti, būtų sudaryta vieny-iškėlė. gedulo vėliavas.
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Sovietai Stato Tvirtoves 
Ukrainoje

išsikraustyti iš Lenkijos ir 
Rumunijos parubežiaus ir 
ten apgyvendino karinin
kus, ir tai tik ištikimuo
sius, kuriems pavesta sau
goti rubežių.

Washington, D. C., spalių 
13 — Pranešama, kad so
vietų Rusija visame vaka-1 
riniame fronte stato tvir-j

Italijos Valdžia Vario 
Žydus

riniame fronte stato tvir-į Roma, spalių 13, —Itali- 
toves, kad galėtų apsiginti į jos valdžia išleido įsakymą, 
Vokietijos. Sovietai nebe- i kuriuo draudžia žydams a- 
pasitiki kaimyninėms vals- tidaryti naujas parduotu- 
tybėms, kad jos galėtų at- ves, kavines, restoranus 
laikyti Vokietijos puolimą,!ar kitas kokias įstaigas.

IS ISPANIJOS KARO LAUKO
Hendaye, Prancūzijos-Is

panijos rubežius, spalių 13, 
— Ebre upės pakraštyje 
dar tebeina smarkūs mū
šiai. Nacionalistai stumia 
radikalų valdžios karo jė
gas. Radikalų valdžia tikė
josi, kad Italija ištrauks 
savo kariuomenę iš Ispani
jos ir tuo susilpnins gen. 
Franco karo jėgas. Bet ne
sulaukė. Italija ir Prancū-j 
ziia suartėjo. Prancūzija 
paskyrė nauja atstovą Ita
lijai. Prancūzijos - Italijos 
suartėjimu džiaugiasi gen.

Kaunas, spalių 8 dieną— 
Romon išvyko moterų 
krepšinio rinktinė dalyvau
ti Europos pirmenybėse.

Kaip Lietuvoje Praėjo 
Spalių 9 d.
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Kaunas, spalių 11 d. —

_____ iškėlė gedulo vėliavas,
bė tarp Amerikos Darbo Skaitlin^os organizacijos De tarp Amerikos Darbo Lietuvoje suruošė
Federacijos ir CIO. Ir dar- minėjimus. Užėjus 12 vai. 
bininkai tada tikrai turėtų visa Lietuva susikaupė 
galingą organizaciją. Bet “tylos minutei”.

SULAIKYTAS ANGLIJOS 
KOMUNISTŲ VADAS ----------------- » ------

Britanija Grasina Japonijai

Japonija pradėjus smar
kesnius karo veiksmus ar
ti Britų Hong Kong, susi
laukė Anglijos ' valdžios 
protesto ir grasinimo, kad 
jei Japonija padarytų ko
kių nuostoliu Anglijos in
teresams Pietinėje Kinijo
je, tai Anglija nutrauk
sianti santykius su Japoni
ja-

Japonija taip pat įspėjo 
principines valstybes, kad 
jos susilaikytu nuo teikimo 
pagalbos Kini jai.

New York, spalių 13, — 
John Strachey, Anglijos 
komunistų partijos vadas 
atvažiavo laivu į Ameriką, 
bet buvo New Yorke sulai
kytas ir tur būt jam priseis 
grįžti į Londoną. Jis atva
žiavo sakyti prakalbas. 
Londone jam buvo išduo
tas leidimas į Ameriką įva
žiuoti, nes jis prisiekė, kad 
nėra komunistų partijos 
nariu. Tačiau, kada jis jau 
buvo ant jūros, Amerikos 
konsulas Londone sužino
jęs, kad jis tikrai esąs ko
munistas, tuojau leidimą 
atšaukė ir pranešė Ameri
kos valdžiai .

VVashington, D. C., spalių 
13 — Katalikų Universite
to auksinio jubiliejaus 
proga, Šv. Tėvas Pijus XI 
prisiuntė specialų laišką, 
kuriame įspėja Jung. Vals
tybių katalikus nuo pavo
jingų teorijų, kurias plati
na Krikščionybės priešai. 
Jo Šventenybė ragina kata
likus stoti į kovą prieš 
krikščionybės priešus, ku
rie kaikuriose vietose jau 
iškėlė revoliucijos ženklus 
prieš Kristaus kryžių.

Anglai Gamins Didesni Skai-1. VVashington, d. c. spali
čiy Lietuviškos Muzikos 

Plokštelių
Kaunas, spalių 11 dieną 

— Radijofono iniciatyva, 
anglų firma pagamins di
desnį skaičių lietuviškos 
muzikos plokštelių.

KAUNAS — Į Kauną atvyko 
naujai paskirtas Šv. Sosto atsto
vas vyskupas Burzio.

KOMUNISTAS BROWDER AT
SISAKO EITI Į DEBATUS
 ------------------------------------------------

Pittsburgh, Pa. spalių 13, 
— Komunistų partijos ge- 
neralis sekretorius, Earl — Ukmergėje gražiai pa- 
Browder buvo pakviestas į vyko rajoninė dainų šven- 
debatus su kun. Charles O. tė, kurioje dalyvavo 38 
Rice. Debatų tema buvo chorai su apie 1700 daini- 

ir kelioliką tūkstan
čių klausytojų.
— Į Kauną atvyko vokie

čių komisija, kuri čia su a- 
tatinkamomis įstaigomis 
tarsis dėl pirkimo miško*,

Ii priimti komunistų išties
ta ranką?” Browderis vė
liau pranešė kun. C. O. Ri- 
ce, kad dėl kitų priežasčių 
negalėsiąs debatuoti.

Žinios-Žinelės Iš Lietuvos
v •

13, — Prelatas John j 
Ryan, valdžios komisij; 

: pareiškė, kad būtų nete 
singa leisti geležinkeli 
kompanijoms sumažin 
darbininkams algas 15 pr< 
centų. Geležinkelių darb 
ninkai yra nutarę paskell 
ti visuotiną streiką, j 
kompanijos sumažins ; 
algas. Yra pagrindų tikėt 
kad didieji bankinink; 
verčia kompanijas sum; 
žinti darbininkams algas

v •

1700 Darbininkų Sustrei
kavo

Detroit, Mich. spalių 1 
— Darbininkai Motor Pri 
ducts fabrike paskell 
streiką, kada kompanijc 
viršininkas atsisakė sud: 
ryti su darbininkų uni; 
naują sutartį.

CIO Vadas Kalbėjosi Su 
Fordu

7 AAA n L- • L r ~ kuris numatVtas Pirkti Pa"7,000 Darbininky Sugrįžo | gal naująją Lietuvos Vo
Prie Darbų

Detroit, Mich. spalių 1 
— Homer Martin, darb 
ninku CIO vadas, lankė 
Henry Ford fabrike ir ka 
bejosi apie sudarymą CI 
unijos. Martin pasakė: - 
“Darbdaviai privalo žino 
kodėl darbininkai nori o 
ganizuotis. Darbininkai ti 
ri vieningai veikti su dari 
daviais, kitaip nieko gei

dovau ja sportininkas žiž- nebus padaryta. Aš tuo rę 
, maras. kalu čia atvažiavau”.

kietijos sutartį.

Vilniaus Krašto Jaunimo 
ŠventėRacine, Wis. spalių 13, — 

Nash automobilių fabrikas 
atsidarė ir 7,000 darbinin-! 
kų sugrįžo prie darbų. Dėl įuvįų gimnazijos aikštėje 
nesutikimų darbininkų su prasidėjo Vilniaus Krašto 
darbdaviais fabrikas buvo 5aunimJo šventė kurlai va. 
uždarytas nuo rugpiucio 
22 dienos.
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Lietuvių Katalikiškosios 
Akcijos Referentas I

Vilnius, spalių 11 d. — 
Patirta, kad prie Vilniaus 
Arkivyskupijos T— 
Lietuvių katalikiškosios 
akcijos reikalams įsteigta

Čekai Atmetė Vengrijos 
Reikalavimus

Franco. Tikisi, kad Pran
cūzija ir Italija pagelbės 
sulaikyti Rusijos pagalbą 
Ispanijos radikalams. Jei
gu tas bus padaryta, tai 
Ispanijos civilis karas už
sibaigs nacionalistų laimė
jimu.

Gen. Franco, jo ministe- 
riai ir visi gyventojai neno
ri taikos su radikalų val
džia. kuri vesdama karą 
barbariškai terorizavo gy- A r _
ventoius ir naikino .jų tur- dyš muzikos mokytoji Marijonos Treinavičiūtės poetinę padėtį i 
tą. Jie pasiryžę užbaigti jaunųjų radio grupėm i Prašome pasukti savo, radio ro^atr{ja nurodė naujus spąu- 
karą visišku laimėjimu. dyklę ant 1120 kilocykles Šeštadienį, 2 vai. pd pietų. dos uždavinius.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, spalių 15 d., 2 vai. po pietų vėl turėsime 

progą klausytis gražių lietuviškų dainelių ir muzikos 
iš WC0P radio stoties, Boston, Mass..Programą išpil-

dyklę ant 1120 kilocykles Šeštadienį, 2 vai. po pietų.

škS Prašo Hitlerio Perspėti Vengriją
referentūra, kurios refe-j Prague, Čekija, spalių 13, rų) kariuomenės stovi p< 
rentų paskirtas lietuvis — Čekai neteko kantrybės rubežyj. Jas skiria tik ap 
kunigas Pukėnas.

Lozoraitis Padarė Praneši
mų Spaudos Atstovams

I konferencijoje su madžia- 250 pėdų. Gali bile kad 
Irais (vengrais). Kada Ven-prasidėti kraujo praliej

Kaunas, spalių 7 d. — Už
sienių Reikalų Ministras 
Lozoraitis spaudos atsto
vams nušvietė dabartinę 

ir sąry^yj

grijos valdžios atstovai pa
reikalavo autonomijos ir! 
tose dalyse, kur jie neturi 
daugumos. Čekai atsisakė 
išpildyti reikalavimus, ir 
pareiškė, kad Vengrijos 
valdžios reikalavimus per
duos Vokietijos diktatoriui

mas.
I

dos uždavinius.

Londonas, spalių 13, - 
Anglijos žmonės deda ai 

Hitleriui ir prašys, kad jis kas sušelpimui Čekoslovi 
tarpininkautų. ‘ _‘

Čekų ir madžiarų (veng-įdėta $200,
I kijos pavargėlių. Jau. si 
įdėta $200,000 dolerių.
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^VIETINĖS ŽINIOS

Ruošiasi Į “Darbininko” Metinį

Domininkono gražių pa
mokslų.

Moterų misijos baigsis 
sekmadienį 3 vai. po pietų. 
' Vyrų misijos prasidės 
pirmadienio vakare 7:30 
vai. vąkare.

Vaikams misi jos prasidės 
są, Nashuaieciai, sako ir! trečiadienį 4 vai. po pietų. 

'' ' Haverhiil,! Jos baigsis šeštadienio ry
tą, 9 valandą.

Artėjant “Darbininko” 
metiniam haliui, darosi di
desnis sąjūdis — visur kal
bama ir ruošiamasi į jį at
vykti urmu. Teko nugirsti, 
kad LDS 74 kp. sekretorius 
p. J. Vaičiūnas iš Manches-į 
ter, N. H. organizuoja tu-| 
r 
neapsileisią. 
nors ir jauna LDS kuopa, 
bet rodo daug veiklumo. Jų 
ir žada didelis būrys at-

Worcę&ter, Mąss. — Te
ko nugirsti iš muziko Jono 
Čižausko, kad Worcesterio 
jaunimas — kaip vaikinai 
taip ir panelės ruošiasi “in 
corpare” atvykti į “Darbi
ninko” metinį balių auto
mobiliais. Įdomu, iš kurios 
parapijos daugiau jaunimo 
atvyksi ' Nugirdęs.

‘✓X.

MISIJOS

Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje moterų-mergi- 
nų misijos labai sėkmingai 
tęsiasi. Rytais ir vakarais 
bažnyčia perpildyta klau
sytojais Tėvo Pauliuko,

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. SOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subątomis nuo 9 iki 6 va£ vakare 
kedeliomis nuo 9 iki-12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
{REPŠYS!

Lietuvis Gydytojas 
278 HĄftVĄRD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sų., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

-Tel. SOU Boston 2805-R"* ‘

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegąaminuoju akis 
i priskiriu akinius, 

kreivas akis atitie-
- *■.»<■ sinu ir amblijoniš- 

;ose ( aklose) ' akyse sugrįžta 
Šviesą tinkamu laiku.

J.LPšakanii$,O.B.
447 B8DADYVĄY, So. Boston.

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. GaUius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E 8t. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: SOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Tel. SOU Boston‘3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

Platesnių žinių Ir laivakorčių kreipkitžs 1 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SWF D1SH AMERICAN LINE

“kALebiNe's feRŠKbAšUos j lie+uvą”
Išplauks iš New Yorko 

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

86^7----~--------------------------------------------------—----------------- -------------------------------------
— N VOLATPVIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 
Tarp New Yorko ir Klaipėdo s. Per Gothenburgą 

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

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

k A. Povilas Žukauskas
Spalių 3 d. netikėtai po' 

trumpos ligos miręs Povi
las Žukauskas buvo ra
maus ir gero būdo žmogus. 
Priklausė prie Šv. Jono Ev. 
Bl., Liet. Šv. Kazimiero, 
D. L. K. Kęstučio ir So. 
Bostono Liet. Piliečių dr- 
jos. Pastarosios buvo mar
šalka. Užaugino tris sūnus 
ir 2 dukteris. Jo nuliūdu
siai šeimynai ir broliui Ta
dui reiškiame savo gilią 
užuojautą.
Jonas Glineckis ir Šeimyna

v •
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graboriai
2

Adv. Antanas Young 
'(Jankauskas)

BOSTON, MASS.

ičius Ir SūrusIBarasev
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

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

Dr. J. Antanėlis, 
išpildys svarbią — komiš
ką rolę — Ko-Ko, Mikado 
operetėje, spalių 26 d., So.

Šiomis dienomis išlaikė Boston High School audi- 
Massachusetts valstybės ■ toriume..
teisių kvotimus jaunas ad- -------------
vokatas Antanas j. Young Automobiliy Apgavystėms

154 BOYLSTON STREET

PIL. BL. SEIMO DIENOTVARKE 
SPALIŲ 16

CAMBRIDGE, MASS.

(Jankauskas). Jis bus pri- 
saikintas Aukščiausiojo 
Teismo lapkričio 9 d., š. m.

Adv. Antanas J. Young 
(Jankauskas) yra 32 m. 
amžiaus, vyriausias pp.

Padarys Galą

šiame seime dalyvauti. Vi
suomet atsiminkime, kad 
tik blaiviame kūne, blaivus 
protas, blaivi siela ir blai
vūs darbai.
Visus kviečia RENGĖJAI.

Joseph V. Casper
(Kasperas!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

TeL SOU Boston 1437 
. Tel. SOU Boston 3960.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
įvyks sekmadienį, spalių 16 
d., 5 vai., tuoj po misijų, 
parapijos svetainėje, 7-tos 
gatvės, So. Bostone.

Visi nariai kviečiami į šį 
svarbų susirinkimą.

F. Grendelytė, Sekr.
RĖMĖJAS Iš NEW 

YORKO

v •

Pereitą pirmadienį, kun. 
J. Balkūnas iš Maspeth, L. 
I. tapo mūsų choro opere
tės ‘Mikado’ rėmėjas, kuri 
įvyks So. Boston High 
School, spalių 26 dieną, 
8:15 vai. vakare.

Kun. Balkūnas buvo la
bai užinteresuotas tuo vei
kalu ir stebėjosi kaip mes 
suradome tiek energijos ir 
talentų perstatyti tokį 
sunkų veikalą.

Kostumai jau gatavi ir 
puikiausi. Scenerija akį 
žavi, visi moka savo rolės. 
Orkestras jau pasamdytas.

Bilietų mažai beliko. Pa
tariame greitai įsigyti.

Kviečiame visus iš visur. 
Choristas.

ŠLIŪBAI

Seimas prasidės 11.00 va
landą ryte su Šv. Mišiomis. 
Laike mišių bus specialus, 
apie blaivybę, •pamoksiąs. 
Bendra visų atstovų per 
mišias šv. Komunija. Tai
gi iš visų kolonijų atstovai 
malonėkite pribūti prieš 
11 vai.

Po Sumos tuoj bus Švč. į- 
statytas, rožančius atkal
bėtas ir suteiktas palaimi
nimas. I . v 1 -1

Bažnyčioje pamaldoms 1buvo S1?™3’ Pakįlus 
užsibaigus, 1 vai. po pietų, 
mokyklos svetainėje prasi-1 
dės posėdžiai.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. SOU Boston 0815 
Tel. SOU Boston 2609

BALIUS
Spalių 12, Eikš Bali 

Room salėje įvyko Cam- 
bridge’io parapijos metinis 
balius.

i Nepaisant šilto oro, žmo
nių nėkiek nemažiau šie- į 

‘ met susirinko. Pas visus I V V 1 -•» ’ •vie‘
. O tas buvo 

dėlto, kad balius buvo pil
nai blaivininkiškas. Jokių

šeštadienį, spalių 15 d. į- 
eina į galią įstatymas, ku- 

T . . - t,-- ris užkirs kelią visiems au-
Jankauskų, gyv. 0 ’ tomobilių savininkams, ku-
ter St., So. Bostone su us. ie įvairiais būdais išsisuk- Jis tun dvi seserį Sv Kazį- day‘o nuQ mokėjimo mokes. 
nuero V^nuolyne, Chica-;nių vaIstybei > kurie nau. 
SLu.b TtČh ?io’dojosi apdrauda apgaulin-

. Vien Bostone
10,000 automobilių savi
ninkų nemokėjo mokesnių 
(taxes) už automobilius 
1937 m. Be to, nemažas au
tomobilių savininkų skai
čius užregistruoja savo 
automobilius tokiose vie- 

; tose, kur apdraudos kainos 
žemos, o patys savininkai 
gyvena kur nors didmies- 

- a i ■ ~ čiuose. Dabar to nebus ga-3? lr laiP?‘, Įima padaryti. Jeigu kurisių. 1933 m. patyrė, kad bu- r j . &

ti sėkmingu biznio vedėju,; 
tai reikia žinoti teises, tai į 
jis tame pačiame universi-, 
te pradėjo studijuoti tei
ses. ~

Teisių skyriuje buvo įžy-. 
mus ir populiarus studen
tas. Jis buvo išrinktas stu
dentų organizacijos iždi
ninku ir juo buvo iki pas
kutiniųjų mokslo metų. 
Paskutiniaisiais mokslo 
metais buvo išrinktas Kap- 
pa Delta Kappa brolijos 
pirmininku.

Teisių skyrių užbaigė 
1937 m. ir gavo LLB laips
nį.

Jaunas advokatas Anta
nas yra ir L. Vyčių 17 kuo
pos narys So. Bostone, i 
Taipgi priklauso ir prie ki
tų organizaci jų ir jose ak
tyviai veikia.

Birželio 10 d., 1937 m. ga
vo Viešojo Notaro teisę.

Sveikiname naują profe
sionalą, adv. Antaną J. 
Young (Jankauską) ir lin
kime geriausių sėkmių.

English High School, jis 
gavo darbą Tanners Shoe fn 
kompanijos įstaigoje Bos
tone, kur išdirbęs du metu 
gavo išsiuntinėjimo de-i 
nartmento vedė jaus vietą. 
Gavęs geresnį darbą ir tu
rėdamas norą mokytis, 
pradėjo lankvti vakarais 
Northeastern universitetą.; 
Studijavo pramonės ir pre
kybos vedimą. Užbaigė:

‘Spalių 12 d., panelė Ona 
Janavičiūtė ištekėjo už Je
ronimo Dinocco. Ji gyveno 
237 W. Third St. Dabar 
gyvens E. Bostone. Ją šliu- 
bavo ir šliubines mišias at
giedojo jaunikio draugas 
kunigas J. P. Connolly, Šv. 
Jono seminarijos profeso
rius. Liudijo jaunojo bro
lis ir Amelija Šimkūnaitė.

Po to, ištekėjo Sofija 
Kazlauskaitė už Jono 
OTialloran. Jos pusbrolis 
kun. Jonas Daunis suteikė 
jai Moterystės Sakramen
tą ir atgiedojo šliūbines 
mišias. Liudijo Jokūbas 
Ęrennan įr Ona Daunytė. 
Jaunosios tėvai iškėlė ves
tuvių balių.

LIETUVĄ PAVEIKS
LUOSE

366
South

Spalių 14 d. laivu “Nieuw 
Amsterdam” atvyksta iš 
Lietuvos broliai batuzai su 
gražiausiais ir įdomiau
siais paveikslais. Tuos pa
veikslus pp. Matuzai nori 
parodyti visiems Amerikos 
lietuviams lietuvių koloni
jose. Paveikslai spalvuoti. 
Kas būtų suinteresuotas 
pakviesti pp. Matuzus su 
paveikslais, tai gali kreip
tis šiuo adresų:nuo adresu: 

Mr. M. K. Matuzas,

• v

v •

V. •» — •

Visi blaivybės idėją pla- svaiginančiųjų gėrimų ne- 
‘ntniai iai įižianėian- ^UVO Daliuje,

tieji nuoširdžiai prašomi - V? gražiausiai polkos pa-J šokimą sidabro taurę gavo:
užregistruos savo automo-Gailevičius su Ramonaite, 
bilių ir nepaduos tikro gy- įai™es Vkiet®į\uį, tureJo: 
venimo vietos adreso, tai R Remeika 251 Eini St.,

tinto jai bei jai užjaučian- Už gražiausiai polkos pa-

• v

(VAIRŪS SKELBIMAI

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS 
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayView Motor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
Parašė

Kun. Pr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

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

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais virbeliais.

Kainą 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite: ;

i

366 West Broadyvay11 So. Ęoston, Mass.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

vemmo vietos adreso, tai ----- ----- ,
bus baudžiamas daugiau- d6’ ■ 1^0° 7” !šia $200.00 pinigine baus- Buzmas 10 Berk-
me ir dviem metam į kalė- ®įire SJį' ^ambr. 57Ma?r0 
iimą. Be to, atims automo- T?00-.?-Janeliunas 34 U‘ 
bilio remstramia ?l°“ st- Carnbr. 853 gavo jbilio registraciją.

Automobilių savininkai 
taipgi praras registraciją, 
jeigu neužsimokės mokes
nių (taxes) už automobilių 
laike 60 dienų nuo pareika
lavimo.

LANKĖSI

$2.00; Geo. Summera Thur- 
ston Avė. Wilmington 486 
gavo $1.00 ir A. Žukas, 65 
Bristol St. Cambr. 150 — 
gavo $1.00.

Gerb. Klebonas visiems 
dalyviams ir darbininkams 
bei darbininkėms nuošir
džiai dėkojo. Buvęs.

I

Pirmadienį, spalių 10 d. 
lankėsi “Darbininke” Tė
vas Pauliukas, Dominiko
nas iš Lietuvos, kuris šio
mis dienomis skelbia misi
jų pamokslus Šv. Petro lie
tuvių par. bažnyčioje, So. 
Bostone.

Trečiadienį, spalių 12 d. 
lankėsi “Darbininko” re
dakcijoj muz. J. Čižauskas 
iš Worcester, kun. A. Ta- 
moliūnas (Samata), “Dar-Į 
bininko” bendradarbis iš 
Graymor, N. Y. ir kun. J.| 
Švagždys, LDS Centro Pir-! 
mininkas.

PADĖKA

Visiems rėmėjams daly
viams, aukotojams bei j 

t kuomi nors prisidėjusiems 
prie pasekmių metinio pa
rapijos baliaus, įvykusio ■ 
spalių 12, reiškiu nuošir- 
dingiausią padėką. Ypač 
dėkoju baliaus vadui A. 
Plekavičiui ir visoms gas- 
padinėms, baliuje dirbu
sioms. Lai Jums visiems 
gerasis Dievas gausiausiai 
savo malonėmis atlygina.

Kun. P. Juškaitis, 
Klebonas.

y? •

Bronius Petruševičius Išpir
ko Intertypos Notą, 
(mokėdamas $100

Bronius Petruševičius, 
International Cafe savi
ninkas, 315-317 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. pe
reitą savaitę išpirko “Dar
bininko” naujos Intertypos 
notą, įmokėdamas $100.00. 
Bravo! Būtų gera, kad ir 
daugiau rastųsi tokių biz
nierių, kurie paremtų In
tertypos fondą.

P-nas Bronius Petruševi
čiui yra buvusio guberna
toriaus James M. Curley 
lietuvių sekcijos rinkimi
nės kompanijos vedėju.

Intertypo Komisija nuo
širdžiai dėkoja p. B. Petru
ševičiui už stambią auką.

■11 i, ■ —■ ■» ■

1 * savaitę p. L. Kumpį-

Jis rašo,

giau paremti, bet nedaug 
teuždirbąs. Kada daugiau 
uždirbsiąs, stambesnę au
ką galėsi, duoti. Intertypo 
Komisija visiems rėmė
jams nuoširdžiai dėkoja.

Montrealiečiai Ir-Gi Remia 
Intertypos Fondą

ią savaitę p. L.. Kumpi- 
•W iš
>pn. ir-gi prisiuntė $1.QO. 
j rašo, kaa norėtų ir dau-

P-nas J. Pundžius, LDS 
vietinės kuopos sekreto
rius, senas “Darbininko” 
prietelius ir rėmėjas, lan
kantys A. Peldžiui Montre- 
alyje užsimokėjo už “Dar
bininką” ir įdavė $2.00 
naujos Intertypos fondui. 
P-nas P. Ivaškevičius užsi
prenumeravo “Darbinin
ką” ir vėliau pažadėjo ir 
Intertypos fondo neužmir
šti.

Girtuokliavimas, kūniš
koj mei(ė, pavydas ir vel
nias ‘ * - —
vęs. 
tą p

sa
lo pro-

t 
♦

i
auk-

♦

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass. J

Peter P. Plevack
(Plevokas)

e Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ. 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broad way, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iždir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St.,
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puiką Me
todą nuo Reumatizmo, 
kuri noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingą, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums ^re
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo iim-Metodą,

tams.
Mes noriai pasiusim Imns PILNĄ 

Pakelį, 7 dienoms DYKAI 1SBAN- 
DYYMUI, lr Jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kbštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mflsnj kal
tais. Pasfgsk savo vardą lr adresą 
tuojau i
ROSSE PRODVCTS OO. Dept. X-9 

2708 W. Farvell Ava. Chicago, 11L



Penktadienis, Spalių 14 d., 1938

Pereitą šeštadienį, spalių 1 
8 d. apie 11 vai. rytą iš i 
“Darbininko” pp. A. Pel- i 
džius ir A. F) Kneižys, kun. i 
J. Petrauskui, Montello lie- < 
tuvių par. vikarui atvykus ' 
su savo Plymouthu, išvy- . 
kome į Kanadą. Vykome į ; 
Montreal lietuvių koloniją, 
tos kolonijos klebono kun.! 
J. Bobino kviečiami, daly-; 
vauti Vilniaus užgrobimo 
minėjime.

Kun. J. Petrauskas labai 
. sumaniai ir gabiai savo 

“arkliuką” valdė. 1 vai. po 
pietų jau buvome Concord, 
N. ir ten pietavome. A- 
pie 2 vai. išvykome iš Con
cord ir leidomės per žaliuo
sius kalnus (GreenMoun-: 
tains). Per kalnus vingiuo
tu geliu važiavome tarp 40 
ir 60 mylių greitumo. Ka
nados rubežių pasiekėme 
8'05 vai. vakare. Kanados 
imigracijos inspektoriai 
pasirodė labai mandagūs ir 
be jokių trukdymu už 5 mi
nučių traukėme Montrea- 
lin.

Pažymėtina, kad New 
Hampshire ir dalis Ver- 
mont valstybių nuteriota;
audros, išlaužyta ir išvers-i binas. *Pamokslą pasakė 
ta daug medžių, suardyta I kun. J. Petrauskas. Stebė- 
ir apdraskyta daug namų, j jomės, kad bažnyčioje ne 
Bet pasiekus Barre, Vt. tik visos sėdynės užimtos, 
(granito centrą), nebesi-' 
matė audros ženklų.

Vakarieniautų sustojome 
St. Johns, Canada. Tai ty- 
piškas prancūzų miestelis. 
Iš ten telephonų pranešė
me kun. J. Bobinui, kad at
vykstame. Jau buvo 9:15 
vai. vakare. Pasistiprinę ir 
pašėrė “arkliuką”, traukė
me į Montreal, Canada.

Keliai visur geri. Mon- 
trealą pasiekėme apie 10 
vai. vakare. Privažiavę Ja- 
caues - Cartier tiltą turėjo
me klaustis kelio į lietuvių 
parapiją. Policininkas neži
nojo, bet jis nurodė prie til
to stovintį mokesčių rinkė
ja. kuris nors nelabai aiš
kiai. bet nurodė kelią. Užsi
mokėję už tilto pervažiavi
mą ir pervažiavę, pasi- 
klausinėję suradome lietu
viu Šv. Kazimiero par. 
bažnyčią ir klebonija. Suė
ję į vidų radome kleb. kun. 
J. Bobina. zakrastijoną p. 
Joną Leskevičių, klebono 
sesutę (šeimininkę) mus 
laukiančius. Susipažinę 
pradėjome kalbėtis apie į- 
vairius dalykus. Kleb. kun. Į mums gražiausias Moritre- 
J. Bobinas mus labai malo-.alio kataliku bažnyčias ir 
niai priėmė ir pavaišino. A-1 ’ '
tėjo mūsų pamatyti ir susi-;
pažinti p. Pranas Jasutis, vai. kur yra Šv. .Tuozano 
įžymus veikėjas. Kleb. kun. T.. "
J. Bobinas buvo taip sve- programos

tingas ir rūpestingas, kad 
mums nakvynės nereikėjo 
ieškoti patiems, bet iš ank
sto buvo parūpintos. Kun. 
J. Petrauskas apsistojo 
klebonijoje, o A. Peldžių ir 
A. F. Kneižį klebonas savo 
automobiliu nuvežė pas p.1 
Praną Jasutį. p. Pranas 
Jasutis, kuris kartu važia
vo iš klebonijos, pranešė, 
kad jie gyvena be šeimi
ninkės. Šeimininkė serga 
ir guli ligoninėje. Pasikal
bėję nutarėme, kad jau lai- i 
kas gulti.

Sekmadienis. Rytas gra-J 
žus ir šiltas. Sukilę pama
tėme, kad šeimininkas ir p. 
Pranas Jasutis jau ir pus
ryčius turi pagaminę. 
Kviečia pusryčiautų. Ste
bėjomės, kad vyrai sugebė
jo taip skaniai sutaisyti 
pusryčius. Po pusryčių pa
sikalbėjome apie Montrea
lio lietuvių gvvenima ir 
prieš 11 vai. išėjome į lie
tuvių bažnyčią dalyvauti 
šv. mišiose.

Šv. Kazimiero lietuvių 
par. bažnyčia gražiai at
naujinta. Sumą atnašavo 
pats klebonas kun. J. Bo-
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Pasinaudokite B. Koraičio

Bernardas Koraitis

Atsilankymu!
Šiomis dienomis Bernardas Koraitis, I. J. Fox didžiausios kailinių 

kompanijos lietuvis atstovas išvyksta su didžiausiu naujausios mados 
kailinių pasirinkimu 100 mylių Bostono apylinkėn aplankyti lietuvių kolo
nijas. Taigi, gerb. ponios ir panelės, kurios norite savo namuose pamatyti 
gražiausius kailinius ir juos prisimieruoti prie savo veidrodžio, parašyki
te B. Koraičiui atvirutę ar laiškelį, kad jis pas Jumis atvyktų. Turime 
priminti, kad p. Koraičio atsilankymas su dideliu kailinių pasirinkimu ne
sudarys Jums jokių išlaidų, nežiūrint ar Tamstos pirksite kailinius ar ne.

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

411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Valstybės biudžeto projek- . 
tas. Dabar renkamos ats- _ 
kirų žinybų sąmatos, ku< • 
rias Finansų Departmen- j 
tas peržiūrės, derins ir iš_J 
jų visų sudarys naujojo 
biudžeto projektą, kuris 
bus perduotas Ministrų 
Tarybai, ši vėliau perduos 
jau galutinai priimti Sei
mui.

Lenkai Lietuvių Mokyklų- 
Inventorių Atiduoda Lenkų 

Mokykloms

Vilnius, spalių 11 dieną----
Uždarytų Švenčionių “Ry- - 

i to’r lietuviškų mokyklų inj • 
■ venterius atiduotas lenkų 
‘mokykloms. -1

i?
i Daug Svetimšalių Gydėsi 

Birštone
pasauliui, parodė, kad lenkų vai-1 
džia link Lietuvos Respublikos 
tebetęsia tokią pat smurto poli-, 
tiką, kurią maršalas Pilsudskis 
pradėjo, sulaužydamas jo įgalio
tinių pasirašytą Suvalkų sutartį 
ir įsakydamas generolui Želi- 
gowskiui smurtu pagrobti Lie-

ĮVAIRIOS ŽINIOSJaunimo Kongreso, kuris 
įvyko Ottawa, Canada. 
Kleb. kun. J. Bobinas savo 

i “arkliuką” sustabdė, kada 
pradėjo kalbėti įvairių tau
tų atstovai. Klausėmės ka
da kalbės lietuvių (Šv. Ka
zimiero parapijos) atsto
vas stud. Edvardas_Andriu- tuvos sostinę Vilnių; ir 
kaitis. Ilgai nereikejo lauk- kadangi per 18 metų Len- 
ti kai išgirdome perstatant ^įja neparodė nė mažiausio noro 
stud. Andriukaitį, lietuvių atitaisyti lietuvių tautai padary- 
atstovą. Stud. Andnukai- įos skriaudos, ir dar žiauriau 
tis gražia lietuvių kalba. Vilniaus krašto lietuvius perse- 
prabilo į Katalikų Bazny- kioja, uždarydama jų mokyklas 
čios dvasiški ją ir visus įr draugijas, bei pasisavindama

f

iI

• v KADANGI per 18 metų Len-

I

VOKIEČIAI DRASKO IR 
GLOSTO ČEKUS

bet ir stovėti žmonėms ne
buvo vietos, nors sekma
dieniais yra ketverios šv. 
mišios.
Po pamaldų, išėję iš bažny
čios susipažinome su įžy
mesniais tos kolonijos vei
kėjais ir veikėjoms, tarp 
kurių buvo p. Vytautas 
Sirvydas, Jung. Valstybių 
imigracijos inspektorius, 
gyv. Rouses Point, Vt. 
(prie pat rubežiaus), ku
ris labai dažnai atvyksta į 
Montreal Das kleboną; mu
zikas židžiūnas, paranijos 
varg.; po. Sakalai, p. Pun- 
džius, LDS kuopos rašti- 

1 ninkas ir kiti.
Kleb. kun. J. Bobinas 

mus pakvietė i klebonija 
pietautų. Turėjome tikrą 
malonumą būti klebono 
svečiais. Susipažinome ir 
su klebono tėveliais pn. Bo- 
binais. broliu ir sesutėmis.

Po pietų kleb. kun. Bobi
nas savo automobiliu mus 

■visus, būtent, kun. J. Pet- 
irauską. nn. V. Širvvdą, A. 
|F. Kneižį ir A. Peldžių ve- 
' žiojo po miestą. Parodė

v •

Kongreso dalyvius. Jo kai- jų teisėtą turtą; tad

KAUNAS, Spalių 6 dieną — ( 
Pagaliau ir Lietuvos visuomenė 
suprato, kad nėra reikalo vežti 
pinigus į užsienį, kai žymiai pi
giau, o gal ir geriau, 
pasigydyti savo krašte, 
nas jau prieškariniais 
buvo žinoma reumato, 
skilvio (virškinimo') 
ligų gydykla. Dabar patobulin-— 
tas ir pagražintas kurortas tei—- 
kia žymių patogumų ligoniams 
ir šiaip po ligų poilsio ieškau- 
tiems žmonėms. Šių metų sezo- .’ 
nas ypač turėjo pasisekimo: ne 
tik padvigubėjo vidaus svečių 
skaičius, bet gydytis atvyko J 
daug asmenų iš užsienio. Gydėsi 
Amerikos, Anglijos, Afrikos, 
Prancūzijos, Sovietų Rusijos, 
Palestinos ir Vokietijos piliečių. 
Reikia tikėtis, kad sekančiais 
metais daug tokių užsieniečių, 
kurie negalės ar nepanorės nau
dotis buvusiais Čekoslovakijos 
kurortais atitekusiais Vokieti
jai K pasinaudos Birštonu, kur su
ras savo pairusiems nervams 
tinkamesnę vietą gydytis ir pa-’ 
silsėti.

galima 
Biršto- 
laikais 
nervų,

ir moterųdentų. Prezidiume univer
siteto vadovybė, apsupta 
korporacijų vėliavomis. 
Nuaidėjus Tautos himno 
garsams universiteto rek- 

į torius tarė žodį, pasvei
kindamas jaunuolius stu
dentus.

Rektoriaus kalbą jaunie
ji studentai palydėjo au
dringu plojimu.

Šiemet į universitetą sto
ti buvo paduota 1038 pra
šymai. Iki imatrikuliacijos 
buvo peržiūrėti 668 prašy
mai; kiti peržiūrėti vėliau. 
Iki IX. 15 priimta naujų 
studentų: į teologijos filo
sofijos fakultetą 36, į hu- 
munitarinių mokslų fakul
tetą 135, į teisių fakultetą 
203, į gamtos matemati
kos fakultetą 76, į medici
nos fakultetą 91, į techni
kos fakultetą 137.

Į universitetą stojančių 
skaičius šįmet žymiai di
desnis. Pernai iki rugsėjo 
15 dienos tebuvo paduoti 
945 prašymai, o šiemet 
1038. Imatrikuliacija bai
gėsi žinomuoju tarptauti
niu studentų himnu “Gau- 
deamus igitur”. Tsb.

Berlynas, spalių 13, — 
Vokiečiai užėmė dideles ir 
turtingas Čekoslovakijos 
dalis; suardė šalį, pradeda 
čekus girti ir glostyti. Vo
kiečių spauda išaukština 
čekų naują valdžią ir paža
dėjo neleisti lenkams ir 
vengrams daugiau užgrob
ti Čekoslovakijos žemių. 
Dabar vokiečių tikslas yra 
geruoju užvesti Čekoslo
vakijoje savp ią tvarką.

ba per radio buvo aiški.
Katalikų Jaunimo Kon

grese lietuvių jaunimą at
stovavo stud. Edv. Andriu
kaitis ir p. Petras Bobinas, 
klebono brolis. Kongrese 
plevėsavo ir Lietuvos vė
liava. Tai labai gražus ir 
kilnus Montrealio lietuvių 
kataliku žygis. I

Sugrįžome į kleboniją a- , Programa užbaigta vede- 
apie 6:30 vai. vakare. Tuo- padėkos kalbele ir Lietu- 
jau turėjo prasidėti ir Vii- vos himnu. « 
niaus užgrobimo minėjimo'. Programos pertraukoje _
programa, p. Pranas Jasu-7r užbaigus, mums is tais. Iki šiol universitetą
tis, programos vedėjas, jau *įun£- Valstybių atvyku-'baįgę įr aukštojo mokslo 
laukė kalbėtojų, laukė ir ®Lems, teko susipažinti su diplomus gavo 3166 asme- 
_ *__________ Montrpalin liPTiivni knlnni-' , . ...

J MES, Montrealio lietuviai, pa
reiškiame, kad visi Lietuvos vy
riausybės ultimatumo prievarta 
padaryti žygiai yra prieš mūsų 
norą, valią, ir nusistatymą. Mes 
nenorime jokių santykių su Len
kija kol Vilnius nebus sugražin-' 
tas teisėtam jo savininkui — 
Lietuvai.

Lietuvos Universitete 1000 
Naujų Studentų

Lietuvos universitetas, 
Kaune, Vytauto Didžiojo 
vardo, įsteigtas 1922 me-

v •

minia žmonių.
PROGRAMA

Montrealio lietuvių koloni
jos žymesniais veikėjais ir 
veikėjoms. Susipažinome

nys. Dabar universitete y-į 
ra apie 4000 studentų.

Rugsėjo mėn. 15 dieną į- j 
vyko universitete naujų 
studentu iškilmingas prie- 

parapijos ir WS vardu ir Alena ir Ona BandžiūtėmJ mimas (imatrikuliacija) , 
pasako įžanginę kalbelę.1 įr visa eiįe kitų labai nuo- Pilnutėlė salė naujų stu-

kitas ištaigas.
Važiuo jant ant kalno Ro-

Pirmiausia kleb. kun. J. su įžymia rašytoja p. Ma- 
Bobinas sveikina svečius ir ria Aukštaitė (Navikevi- 
visus susirinkusius visos čienė), mokytojom. p-lėm 
parapijos ir WS vardu ir ■

v • v •Po to, kviečia p. Praną Ja- širdžių Montrealiečių. Pa- 
sutį užimti programos ve- žymėtina, kad dauguma jų mišių ir po pusryčių pas 
dimą. vra atvykę iš Lietuvos po svetingąjį kleboną kun. J.

• v • v •

bažnyčia, klausėmės radio 
iš Katalikų

VALGOMOJIj DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY. 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau ICE CREAMA ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkms Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUSIŪNAS. Sav. 

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

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS »VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

ProL RaSt. — Ona Ivaėkienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fln. RaSt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos OL—Marijona Aukitikalnienė,

111 H SL. So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utarnlnką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytlnėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PAŠALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys, 
6016th SL, So. Boston, Mass.

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

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

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

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

Maršalka, Jonas Zaikls,
7 Winfleid St., So. Boston, Mass.

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

yra atvykę iš Lietuvos po svetingąjį kleboną kun. J.
p. Pranas Jasutis, paša- Didžiojo Pasaulinio karo. Bobiną (dp. A. Peldžiui. V. 

kęs trumpa kalbelę, pers-Patyrėme tikrą lietuvišką Sirvydui ir A. F. Kneižiui 
tato Šv. Kązimiprn par J nuoširdumą. Visi labai ma- tą rytą teko du kart pus- 
chora ir jo vadą muziką pjlonūs ir svetingi. Apgailės- ryčiauti: pas p. Praną Ja-j
židžiūną. Choras sugieda tavo, L-------------- „--------
Lietuvos himną ir maldą turime išvažiuoti jų neap- 
už žuvusius dėl Lietuvos lankę. Pasižadėjome kitą 
nepriklausomybės. Gražias kartą atvykti ir ilgiau pa- 
ir turiningas kalbas apie būti maloniųjų Montrea- 
Vilnių ir io reikšmę mūsų, liečiu tarpe.
tautai. Vilniečių vargus ir ’ IUeb. kun. J. Bobinas 
jų ir visos mūsų tautos ko- kviečia į kleboniją vaka- 
vas dėl Vilniaus pasakė rieniautų. Patyrėme tikrą 
kun. J. Petrauskas iš vaišingumą ir nuoširdumą. 
Broekton, Mass., A. F.Broekton, Mass., A. F. Negalėjome nepriimti 
Kneižys. “Darbininko” re- kvietimo mokytoių p. Ban- 
daktorius, ir n. Vytautas' džiūčių. p. Bandžių šeima 
Sirvydas, Jung. Valstybių, evvena labai gražiai sava- 
imigracijos inspektorius.

Dar sudainavo 
dainų parapijos 
mišras <‘ 
mergaičių choras, ---------- ----- -—,
vau jant ir akompanuojant mus ne tik kvietė, bet ir ti- 
muzikui židžiūnui ir diri-jkėjosi. kad nas pp. Navi- 
guojant kleb. kun. J. Bobi-1 kevičius apsistosime nak- 
nui. Reikia pažymėti, kad vvnei. Laikas ir aplinky- 
chorai labai gražiai ir su- bės neleido visu kvietimų 
tartinai dainavo. Gražiai 
deklamavo p-lės Ivaškevi
čiūtės (Ramutė ir Irena).

Baigiant programą, ve- 
dėias n. Pranas Jasutis pa
kvietė p. V. Sirvydą pers- 
kaitvti rezoliucija. Susi
rinkimas vienbalsiai priė
mė sekančią rezoliuciją:

REZOLIUCIJA:
KADANGI šių metų kovo mė

nesio lenkų vyriausybės ultima
tumas Lietuvai, mums ir visam

|me name. Labai maloniai 
keletą Priėmė ir pavaišino. Kvie- 

didysis timų į namus turėjome ir 
choras ir jaunų'daugiau, ypač p. Maria 

• y... ---- k vado-'Aukštaitė (Navikevičienė)

kad mes taip greit sutį, kur turėjo nakvynę ir 
pas kleboną) atsisveikinę 
su visais kun. J. Petraus
kas ir A. F. Kneižys, lydimi 
p. V. Sirvydo, greituoju 
Plymouthu traukėme i Dė
dės Šamo žeme. Kadangi 
kartu važiavo Jung. Vals
tybių inspektorius p. V. 
Sirvydas, tai pervažiavus 
rubežių mūsų niekas nė ne
klausė įrodymų, kad esame 
Jung. Valstybių <nrventoiai 
arba kad ką nors vežamės. 

p. Vytauto Sirvydo kvie-* 
čiami, aplankėme pn. Sir
vydu rezidenci ja, kur taip 
Dat buvome labai maloniai 
priimti ir vaišinami, dp. 
Sirvydai auklėja gražią lie
tuviška šeima. Laikas ne
leido ilgiau būti pp. Sirvy
du draugijoje. Greituoju 
Plymouthu, kurį visą kelią,

— Finansų ministerijoje 
jau pradėtas ruošti naujas

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TEL-1Ū.B0IT0H 2680.
-------------------------------*---------------------------------

MVU AlddV&Vs »AOU AvlVvAHll^ A lyuivuvliu, V

priimti, nors labai norėjo-i ten ir atgal, vairavo kun. 
me visus nuoširdžiuosius J. Petrauskas, traukėme 
Montrealiečius aplankyti ir— --------------------
arčiau susipažinti. Bet pp. 
Navikevičiams nprs tiek 
atsilyginom, kad pasilikęs 
vienai dienai “Darbininko” 
adm. p. Peldžius su kleb. 
kun. Bobinu buvo nuvykę 
į namus ir turėjo progos 
arčiau susipažinti su įžy
mia rašytoja p. Maria Auk
štai te.

Pirmadienio ryte po Šv.

• !

nėr žaliuosius ir baltuosius 
kalnus i namus.

Atvažiavę į Lawrence,! 
sustojome pas LDS Centro’ 
Vice-Pirmininka kun. P. I 
Jura, kur pasidalinome i-! 
snūdžiais. Namus pasiekė-’ 
me prieš 12 vai. nakties.

Kelionė buvo laiminga. 
Montrealiečių vaišingumo 
ir nuoširdumo niekad ne
pamiršime.

CREMO ALE
i Padarytas Tam,
I

Kad Patenkinus Visus!
Ateję į tavernas ar restauranus visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

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

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

Entered u 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, authprized on July 12,1918

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ------------------------$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams__________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ...... $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680. •

r................. / «

Viennos (Austrijos sostinės) Kardinolas Innitzer, 
dar prieš turėdamas reikalą su Hitleriu, manė surasiąs 
kokį susitarimo būdą su Vokietijos naciais religijos 
klausimu. Tą savo viltį jis rėmė ant Hitlerio pasižadė
jimo, kad Austrija turėsianti pilną laisvę tikėjimo da
lykuose. Tačiau Austrijos katalikams neilgai truko 
nusivilti, ir šiandien jie randasi tokioj pat padėty kaip 
Vokietijos katalikai.

Kova prasidėjo dėl vaikų ir jaunimo auklėjimo. 
Naciai, lygiai kaip bolševikai, yra pasiryžę suvalsty
binti ir subedievinti vaikus ir priaugantį jaunimą. Tuo 
tikslu jie uždaro parapijų mokyklas, katalikų kolegijas 
ir universitetus. Vokietijoj jie susidūrė su smarkiu 
katalikų pasipriešinimu. Austrijos katalikai, niekad 
nepatyrę tokių persekiojimų, netikėjo, kad naciai drįs
tų panašiai elgtis tokioj šaly, kur gyvena 90 nuoš. ka
talikų. Bet naciai išdrįso ir katalikų mokyklas palaips
niui pradėjo uždarinėti. Kilo reakcija. Visų pirma Aus
trijos vyskupai negalėjo abejingai žiūrėti į tokį masinį 
bedievinimą jaunuomenės. Kard. Innitzer suorganiza
vo katalikų jaunuomenės draugiją, kuriai pasakė ati
tinkamą pamokslą Šv. Stepono Katedroje. Sufanati
zuoti nacių moksleiviai pradėjo trukdyti pamaldas, ir 
bematant kilo riaušės ir muštynės tarp nacių ir kata
likų jaunimo. Kunigai kiek galėdami malšino riauši
ninkus, bet veltui. Pagaliau turėjo įsikišti policija ir 
tik tada kautynės pasiliovė. Bet naciai išdaužė Kardi
nolo langus.

Kardinolas Innitzer nesidavė bauginamas. Jis 
tuojau parašė karštą atsišaukimą į tėvus, kad gelbėtų 
savo vaikus nuo bedievėjimo, nes siela brangiausias jų 
turtas. Tūkstančius tų atsišaukimų katalikų jaunimas 
išnešiojo po namus. Naciai įsiūto ir ruošė dar didesnį 
kerštą Kardinolui, bet tas skandalas įsigijo pasaulinės 
reikšmės, ir, sakoma Hitleris įsiuto dėl kvailo nacių 
netakto. Vatikanas taip pat nenustojo ir pasiuntė Hit
leriui notą. Hitleris būk prižadėjęs, kad panašūs inci
dentai nepasikartos.

Eiliniai naciai savo kvailu išsišokimu pakenkė Hit
lerio planams. Jis nemažiau už juos nori katalikus su
tramdyti, bet ne riaušėmis, o nuolatiniu sistematingu 
persekiojimu. Riaušės gal nurims, bet žiauri priešreli- 
ginė kova dar tik prasidėjo. K.

(Kun. J. B ai kūno PIR- kymai. Šie visi memorialai, 
MOJI kalba masinia
me lietuvių susirinki
me So. Bostone, spalių 
9, 1938).

Šių metų birž. 3—6 dieno-j 
mis lankiausi Vilniuje. At-^ 
silankymo tikslas buvo pa-1 
matyti Vilniją ir pastudi-į 
juoti vietinių lietuvių t^ii-į 
tį. Tų kelių dienų neužte-' 1. Vilniaus miesto storas- 
ko visko pamatyti visų tijos gruodžio 4 d., 1936 m. 
skundų išklausyti, svarbes- buvo sustabdytas bet koks 
nius veikėjus sutikti, visų ’ 
įstaigų atlankyti. Kiek bu
vo galima, išsišnekėjome, 
užklausimus davėme ir at
lankėme svarbiausias į- 
staigas ir asmenis. Pasirū
pinau ir dokumentaliai’ 
duomenis patikrinti. Turiu1 
pasidžiaugti, kad į mano 
rankas pateko vasario 20,’ 
1937 m. Vilniaus lietuvių lumai buvo 
memorialas įteiktas Len-papildomi. Komitetas ėgzi- 
kijos respublikos preziden- ’ ‘ ‘
tui, kovo 15 d., 1935 m. me
morialas Tikybos įr Švieti- status septyniolika su vir- 
mo Reikalų Ministeriui, šum metų, turėdamas tik- 
lapkr. 12, 1937 m. skundas slą atstovauti organizuotą 
Lenkijos Ministerių Tary-' lietuvių visuomenę val- 
bos Pirmininkui ir pasku- džios įstaigose ir teikti vi- 
tinysis lietuvių skundas ■ sokeriopą pagalbą tai vi- 
vėl Ministerių Tarybos suomenei. 1936 m. storas- 
Pirmininkui įteiktas kovo j ti ja pareikalavo papildyti 
31 d., 1938 m. ( jau po uiti-' komiteto įstatus, o vėliau 
matumo priėmimo). Be to!pateikti naujus įstatus. Į- 
turių visą eilę skundų Vii-'vykdžius minėtą paliepi- 
niaus vai vadui ir jo atsa-jmą, storastija uždraudė

pareiškimai bei skundai 
duoda gerą vaizdą Vilniaus 
lietuvių kančių, skundų 
bei kovų. Remdamasis 
šiais raštais ir informacijo
mis, kurias pats gavau VU- 

įniuje, norių jums nupiešti 
Lenkijos lietuvių skriau- 

! das.

Lietuvių Tautinio Komite- 
i to Vilniuje veikimas neva 
dėl stokos teisinių pagrin- 

; dų jam egzistuoti ir veikti.
Lietuvių Tautinis Komi

tetas buvo užregistruotas 
vyriausybės komisaro Vil
niuje geg. 8 d., 1919 m., 
keičiant atitinkamus nuos
tatus, registracijos forma- 

> kelis kartus

bet kokį komiteto veikimą 
iki nąujų įstatų patvirti
nimo. Ligšiol pateikti įsta
tai dar nepatvirtinti dėl 
priežasčių, nežinomų lietu
vių visuomenei.

Tautino Komiteto, kaip 
vyriausias lietuvių visuo
menės reprezentacinės ins
titucijos Lenkijoj, nebuvi
mas turi neigiamos įtakos 
organizaciniam tos visuo
menės gyvenimui. Lenkai, 
matyti, pradėjo nuo viršū
nių slopinti visokį lietuviš
ką veikimą.

2. 1937 m. Vilniaus vai
vadijos paliepimu uždary
ta Lietuvių Mokytojų Są
junga, įsteigta 1925 m., 
kurios tiksiąs buvo teįkti 
pąrąmą savo nariams. Vi
suomenine veikia Sąjunga 
nepareiškė ir nedavė jokio 
pagrindo priekaištams dėl 
grėsimo viešąjai tvarkai, 
kaip kad buvo nurodyta 
nutarimo motyvuose. Bet 
lenkams buvę svarbu mo
kytojus persekioti, atstum
ti ar atkirsti nuo bet kokįo 
lietuviško judėjimo.

3. Lietuvių Šv. Kazimie
ro Draugija, kuri buvo į- 
steigta 1925 m., uždaryta 
sausio 26 d., 1938 m. Jinai 
buvo jaunuomenės auklė
jime ir globos Draugija 
Vilniuje. Dėl to padųdtąs 
skundas Vidaus Reikąlų 
Ministerijai buvo atmes
tas. Draugijos turtą’vąldo 
kuratorius.

Šv. Kazimiero Draugijos 
tikslas buvo auklėti kaimo 
jaunimą katalikų tikybos 
dvasioje bei meilėje savo 
tautinei kultūrai ir gerais 
valstybės pįĮįeęįąįs. Drau
giją siekė tik to tįkslo, da
rydama visokias paslau
gas ta kryptimi ir kovoda
ma su visokiais moralinio 
veikimo pasireiškimais lie
tuvių jaunuomenės tarpe. 
Draugijos veikimas buvo 
Vilniaus arkivyskupo glo
bojamas, reiriiamąs, ir jis 
sudarė dalį katalikų akci
jos Viįniaus arkidįecezijoj.

S u likvidavus 40 Š v. Ka
zimiero dr. skaityklų ir a- 
pie 500 sįyrlį, lietuviai vi
siškai neteko svarbios prie
monės jaunuomenei auklė
ti. Bet kas lenkams lietu
viškas jaunimas! Tebūnie 
nemoralus, bile ne lietuviš
kas. Tiek rūpi jiems pilie
čių moralė.

4. Vilniaus vaivados va
sario 9 d. 1938 m. nūtąyi- 
mu tapo uždaryta Lietuvių 
Labdarybės Draugija Vil
nių je- Vaivados nutarimą 
patvirtino Vįdąus Reikalų 
Ministerija kovo 2 d. š. m. 
Draugijos turtą valde lik
vidatorius.

Kalbamam nutarimui pa
grįsti paduoti motyvai yra 
visiškai neteisingi ir lietu- - 
viu visuomenės isitikini-

* •

stavo ir veikė pagal valsty
bės viršininko dekreto nuo-

tuntas turtas. Sulaikytas
sportas, pradėtas tik 1935
m. Neilgai trukęs ir kuk- _ _ _
lūs klubo veikimas apsiri- tingi muziejiniai, archyvi- laikus, unij^, garbingus 
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nekilnojamo turto vertės 
vieno milijono zlotų.

Įvykdžius paskutinį Vil
niaus vaivados paliepimą 
dėl Draugijos likvidavimo, 
lietuvių visuomenei pada
ryti nesuskaičiuojami me
džiaginiai nuostoliai, o 
kartu Vilniaus lietuviai ne
teko vienintelės labdary
bės institucijos, kuri savo 
veiksmu daug nusipelnė 
tiek savo tautiečiams tiek užsimojimas buvo uždaryti 
visam kraštui. j Lietuviu Mokslo Draugiją

Uždarytoms draugijoms Vilniuje. Vilniaus Vaivado, 
paskirti kuratoriai lenkai, kovo 9 d. š. ųi. nutarė už
kurtę iš lietuvių visuome-! daryti Draugiją. Draugijos 
nės aukų ima sau labai di-! turtą valdo kuratorius, 
dėlės algas, pav., Liet. Lab-1 Lietuvių Mokslo draugi- 
dąrybėš Draugijos kurato- ja veikia nuo 1907 m., vi
rius Švedas ima kas mėnuo suomet jos veikla buvo 
po 800 zlotų. Reikalingoms’ vien tik moksliško pobū- 
išlaidoms padengti kurato- ; džio, suderinta su įstatais 
riai užtraukia paskolas lie
tuviškų draugijų turto už- 
statan.

5. Y^§. 22 d., 1938 m. už
daryta Lietuvių Švietimo 
Draugija “Rytas” ‘ Šven
čionyse. Draugijos turtą 
valdę likvidatorius.

Šyenčionių “Ryto” Drau
gijos tikslas ir pobūdis tas 
pats, ką ir Vilniaus “Ryto”. 
Jį įšįąikė kelias dešimts 
pradžios mokyklų, tiek pat _ ____ ________ _____________ . _
skaityklų ir gimnazijų smo Prokuratoriui pasiū- prieš nepadorų konkuren 
Švenčionyse. Dabar visos liūs, neviešame posėdyje tą nukentėjusiam pagei 
šios švietimo įstaigos likvi- nutarė sustabdyti katali- daujant, bet nededa parei 
dųptos. Lig šiol Draugijai kiškos pakraipos lietuvių gos administracijos orga

Visos lietuvių tautos kelių savo “brolius” lietuvius. Ir 
kartų pastangomis Drau- dar nekurie lenkai drįso 
gijoje buvo surinkta tur-■ man kalbėti apie praeitus

i

bodavo draugiško sporto 
tvarkymo reikalais ir ne
davė jokio pagrindo repre
sijoms ‘iš valdžios pusės, 
hjekalčiąusias lietuviškas 
veikimas* pasirodo, len
kams ųepakenčiąmas.

9. Neprotingiausias lenkų 
užsimojimas buvo uždažyti

niai ir bibliotekiniai rinki- žygius, brolišką sugyveni- 
nįaį. Galimas Lietuvių Mo-'mą. Ne, pamačiau ką len- 
kslo Draugijos likvidavi- kai darytų su visa Lietuva,
mas suduotų didelį smūgį jei būtų unija.
lietuyių kultūrai ir skau-1 Vėl, girdėjau, kad lenkai 
džiai paliestų visą lietuvių taip elgiasi sų vilniečiais, 
tautą. kadangi Lietuvoje lenkai

skriaudžiami. Būtų man 
perdaug šį vakarą infor- 

i muoti jus kiek laisvės turi, 
kaip plačiai lenkai veikia 
Lietuvoje. Tik aklas negali 
matyti koks skirtumas. Jei 
vilniečiai turėtų tiek lais
vės, nereikėtų mums šian
dien skųstis represijomis. 
Lietuva nespaudžia lčnkų, 
nes nenori, kad vilniečiai 
būtų spaudžiami labiau. 
Vargiai daugiau kraujo 
galėtų iš jų išspausti.

Vilniuje man kalbėjo, 
kad lenkai represijų nenu
traukia, nes nori Lietuvos 
lenkains daugiau privilegi
jų išsiderėti. Ir koks pasi
aukojimas, kad man sakė 
jie, tegul Lietuva nenusi
leidžia, mes noriai kentėsi
me ir patys vieni, savo bui
tį išsikovosime. Todėl, ma
nyčiau, kad Lietuva turėtų 
už kiekvieną mokyklą, 
skaityklą, draugiją ar lai
kraštį uždarytą Vilnijoje, 
uždaryti lenkų mokyklą, 
skaityklą, draugiją ar laik
raštį Lietuvoje.

Į panašią mano mintį 
Kaune atsakė man, kad 
prisibijoma lenkų aliarmo. 
Jie surastų preteksto pulti 

__________ ? __  Lietuvą. Kaip Hitleris ieš- 
re didelę spragą lietuvių tabdyti kitą tautiškai kata- muose. Vos vos išsikovojo k°tų lenkų interesus ginti, 
visuomenės Lenkijoje kul- likiškos lietuvių laikraštį dabartinį “Airio” oi n o r, t i Mažutė Lietuva atsistotu 
tūrinėje pažangoje. į “Vilniaus Rytojų”, išeinan- du kart savaitėje.

Mūsų kos duomenimis, Lenkijos kas užstotų ? Kas Lenkiją

bei privalomos teisės nuo
statais ir, kad ligšiol jokie 
valdžios organai nepadarė 
Draugijai jokių priekaištų.

Didelis aliarmas kilo Lįe-| 
tųvoje dėl šios likvidacijos. 
Dėka lenkų pasiuntinio! 
Chorvato Kaune likvidaci
ja nepatvirtintą. Kaip užsi
baigs, dar nežinia.

1Q. Neužtenka uždaryti 
draugijas, mokyklas, prie-i 
glaudas skaityklas. Lenkų 
žiauri ranka siekia labai 
toli. Ypač ji užgniaužia lie
tuvišką spaudą. Kaip pa
vyzdį duosiu “Jaunimo 
Draugą” ir “Vilniaus Ry
tojų”?

VILNIAUS LIETUVIŲ
SPAUDOS VARGAI

1937 m. kovo 11 d. Vii-

v y

iI

1926 m. rugp. 2 d. įstaty- 
niaus Apygardos Teismas, mas kovai su nepadoria 
Vilniaus Miesto Storastijai konkurencija duoda teisę 
ir Vilniaus Apygardos Tei- suinteresuotiems veikti

Į 

iš valdžios įstaigų pusės j laikraštį “Jaunimo Drau- nams patiems įsikišti. Aiš- 
nebuvo daroma rimtesnių gą”, skirtą jaunuomenei, ku, kad Vilniaus Storasti- 
priekaištų. ! Tų pat metų spalių 21 d. I ja neteisingai stveriasi tuo

Sulikvidavimas šios Vilniaus Apygardos Teis- įstatymu neleidžiant lietu 
Draugijos ir atėmimas ga- mas Vilniaus Miesto Sto- viams naudotis savo pilie 
limumo dirbti švietimo! rasti jai pasiūlius, nevieša-i tinę laisve. Lietuviai skun 
darbą lietuvių tarpe pada- me posėdyje nutarė sus-dėsi ministerijose, teis

Aidą”, einantį Mažutė Lietuva atsistotų 
prieš lenkišką slibiną. Ar 

1931 m. oficialės statisti- kas Lietuvai padėtų? Ar
tūrinėje pažangoje. i ”

6. Tupj ir Vilniaus “Ry-i tį su dviem priedais: “Auš- 
tą” uždarė — vas. 28 d. š. rele” vaikams ir
m. Kuratorius dabar gra- Artojumi” — ūkininkams. | valstybėje yra per 80.000 sudraustų? 
žią algą gauna — net po r

Ultimatumo 
Šių laikraščių sukonfis-' lietuvių tautybės" gyvento- laikais mus pamokė, kad 

2000 zlotu i mėnesį, jis kavimą keletą kartų teis- jų. Skaitymas lietuvių gy- 1 
(Vilianowskis) net pasko- naas ‘vis nepatvirtindavo, ventojų tarpe taip papli-l 
lą iš Krašto Ūkio Banko i Reiškia,, nebuvo priešvals: tęs, kad daugelyje vietų 70 galime pasitikėti. Niekas

niekur nėra pasitikėjimo. 
Tik mes patys sau vieni

(60.000 zlotų) gavo Drau- tybiniaį. Kodėl uždarė? Už-— 90% šeimų prenume- mūs negintų. Mes turėtu- 
gijos turto užstatam tat, kad lietuviški. ruojasi vieną arba ir dau- me apsiginti. Kaip ? Tik

Vilniaus “Rytas” veikią' Sustabdžius laikraštį giau lietuviškų laikraščių.^nkkbnediplomatija.Pa- 
nuo 1913 m. Draugijos vei-į “Jaunimo Draugą”, įvairių Palikti tas gyventojų ma- saulis pergyveno sukrėti- 
kimąs pasireiškė mokyklų Į asmenų, turinčių visas sės be atatinkamo, daž- su Čekoslovakija. Paži- 
ir skaityklų išlaikymu. Pa-į kvalifikacijas redaktoriau- niau išeinančio laikraščio, nome galiūnų veidmainiš- 
lankįausįo Draugijos vęį- tį, buvo įteiktos 6 deklara-jyra didelė skriauda, kuri kūmą. Sutartys — never- 
kimo, metu ji išlaikė apie] cijos Vilniuje, Švenčionyse'praktikoje tolygi lietuvių tos to popierio ant kurio 
100 pradžios mokyklų, vie-i ir Varšuvoje leisti naują' spaudos uždraudimui. Be parašytos. Viskas dabar 

‘ ' " to, lietuviai gyventojai j tai jėga, ginklas. Jėga, tai
Lenkijoje beveik visi yra tiesa. Ginkluokimės, stip- 
giliai religingi katalikai, rėkime.
tai palikimas jų be tauti- Vilnius, kada nors mums

ruojasi vieną arba ir dau- me apsiginti. Kaip ? Tik

ną gimnaziją, vieną moky- laikraštį jaunuomenei. Vi
to jų seminariją ir apie 100 sur gauti neigiami atsaky- 
skaityklų. Dabar veikia tik mai ir visur vienodo turi- 
viena gimnazija ir licėjus nio, kad taramai deklaruo- 
T
bet ir šios įstaįgos dėl for- laikraštis. Taip pat sustab- 
malįų sumetimų susilauks džius laikraštį “Vilniaus

be valdžios mokyklų teisių, tas kitas tokiu pavadinimu niai religinės spaudos turi gris. Tik ne diplomatija,
* x * * v* • . • i •« y., m • i • Y n _ _ •  •ta.? a • i • • ott 4* o v»4-t tvt t o rri tt Ir 1 t tišdavoje veikti antireligi-i sutartimis, bet ginklu. 

__ ______  ______ . ____ nės spaudos plitimą, o net Ruoškimės tam laikui. 
Visos Rytojų”, buvo įteikta de- ir tą lietuvių visuomenę Kiekvienam lietuviui duo- 

kįtos Draugijos švįetimo į- klaracija leisti naują laik-'pastūmėti destruktyvinės kime ginklą. Pastatykime 
p’plpžinp siena nrieš Lenki-

išdavoje veikti antireUgi-j sutartimis,

Draugijos likimo.

staigps tapo likviduotos į- rąštį — “Dieną”. Vilniaus ’ įtakos, komunizmo linkui, geležinę sieną prieš Lenki- 
vąiriu laiku represiniais Miesto Storastija lapkr. 4- Keista, kad lenkai varto- fe- mokėjome ir galėjo-

vių visuomenės įsitikini
mų, jie turi pfe|eUs|o po
būdi.

Lietuvių Ląbdarybės 
draugija buvo įsteigia 
1914 m. įr visą laiką jos 
vienintelis rūpestis buvo 
kova su skurdų tautiečiu 
tarpe. Tuo tikslų D-ja lai
kė prieglaudas ir bendra
bučius neturtingiems lietu
vių vaikams į? jaunimui, 
taip pat teikė pagalbą ats- 
kirfeins asmenims, tuo bū
du prisidėdama prie ben
dros labdarybės ąkęįjps 
krąšte dėĮ kupių ųąų#?#1- 
njo negali kįlti jokių abe
jojimų. Todėl Draugijos 
veikimus buvo tinkamai 
vertinamas kiekvienos val
džios. Dėką visos lietuvių 
tautos, o ypač Amerikos 
lietuvių aukoms, Draugija 
per dvidešimts su viršum 
metų savo gyvavimo įgijo
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paliepimais. “Nė žodžio, d. (1937 m.) uždraudė leis-ja senas priemones—drau- me Lietuvą atstatyti, mo- 
ųę rašto., ” ' ’ ’ ’
suspaudęs sparnais”.

7. Vilniaus vaivados vas.
22 d. 1938 m. nutarimu už
daryta Lietuvių Ūkio 
Draugija Vilnioje.

Įsteigtą 1926 m., Draugi
ją sfęįę keltį lietuvių tarpe 
žemęs ūkio kultūrą ir ūki
ninkų gerovę. Buvo veikia-

tus tinkamų valdžios ir s

dinpią. Moderniuose laikuo- kėkime ją apginkluoti ir 
se stengiamasi ištautėji- apginti. Dėkime visas pajė- 
mo akciją švelnia spauda, 8as i Ginklų Fondą. Šian- 
atvira mokykla, laisvomis dien organizuokime legijo- 

sakymų į paduotas dėklą- draugijomis, vesti. Dėka nus prieš klastingą lenką, 
racijas naujų laikraščių‘lenkų draudimo, lietu viš- Mes amerikiečiai esame 
leidimu, motyvuotu nepa-ka sąmonė giliai leidžia tuo legijonu, stiprinkime 
dorios konkurencijos su- šaknis. Neapykanta gimdo! Vilniui Vaduoti Sąjungą 
metįmais, visais atsitiki-pasiryžimą, draudimas —Amerikoje. Toji Sąjunga 
mais tiek Vilniuje, tiek ki- kovą.“ Lietuvoje paraližuojama.

- i Ligšiel bandžiau duoti .Ątėjo laikas_ Sąjungos vei
de joks laikraštis lietuvių skriaudų vaizdą Vilniąus kimą praplėsti išeivijoje, 
deklamuotais pavadini- (krašte. Tos skriaudos ne- Tebūnie ši dienaiųums le
mais, todėl aišku, kad len- nutrauktos ir po kovo 19 gij°no mobilizavimo diena, 
kai ?ūt būt neduos lietu- d. ultimatumo priėmimo ir Mūsų centai Ginklų Fon- 
viams spaudos laisvės. , santykių ątpaųjinimo tarp dui ir visos tautos vįenin- 

Toki administracijos or- Lenkijos ir Lietuvos. Visi gas frontas stiprins ir vil- 
ganų veiksmai nesuderina- tikėjome, kad ateis laisves- niečių dvasią kovoje ųž sa
mi 1935 m. kovo 23 d. Kon- nės dienos, blaivesni laikai. vo teises.

i str. 5, §2 ir 71 Deja, vįlniečiai, sakyčiau 
§2 nuostatais bei kitais fei- dabar daugiau kenčia. Kiek 

skrįąu- skausmo žodžių prisiklau-

Ųenkijos įstatymuose nėra Galvą skaudėdavo beši- 
nuostatų draudžiančių; klausant. Jokiu būdu nega- organizacijas ienkai Vil- 
psnkijos valstybės pilie-įėjau suprasti, kad tai <Įe-lnifus kra^te pradėjo siau. 
čiams leisti laikraštį, jei dasi šiame amžiuje ir nese-lrinti pamaldas
leidėjas atatmka sąlygas nai išlaisvintoje salyje, bažnvčiose neleidžia su 
numatytas 1919 m. vasario Mūšy‘•broliai- lenkai u= vėlia-
7 d. dekreto 14 str. 1 biasi tokių priemonių prieš1 vu į bažnyčias 4

neleidžia erelis ti tokį laikraštį taip pat 
dėl aukščiau minėtų prie- 
v v v • zascių.

Kadangi po neigiamų at-

V v

mą pagal Draugijos įsta- tuose miestuose, nepasiro- 
tųs tinkamų valdžios ir s»< " 
vivaldybių organų priežiū
roje it tas veikimas nau
dojosi visų pripažinimu. 
Dabar uždaryta 100 ratelių 
ir apie 150 jaunųjų ūkinių- 
kiĮ kuopelių, bei ko? Bai-
me lietuviško įsisąmonini- ini 1935 n 
mo! Tąs atėmė įš lietuvių stitucijos 
visuomenes galimumą va- 
rytį akciją, siekiančią pa- sės nuostatais ir skrjąu- skausmo žodžių prisiklau- 
kelti savo ūkius, ir gerokai džią lietuvių visuomenę.;siau būdamas Vilniuje! 
sustabdė žemės ūkio kul-'* — ---------:-i—
tūros pažangą lietuvių tar
pe.

8. Užkliuvo lenkams ir 
lietuviškas sportas. Kovo 
3 d. š. m., uždarė Lietuyių 
Sporto Klubą Vilniuje. A-

Vilnius, rugsėjo 26 dieną, 
- Sulikvidąvę lietuviškas
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Jau žinome, kad šiais laikais1 
socialinė problema turi dvi pu
ses — turtinę (ekonominę-ma- 
teriąlinę) ir dvasinę - moralinę.

Pirma pažiūrėsime kaip spren
džiama socialinė problema eko
nominiu atžvilgiu. Komunistų a- 
gitatoriai gana klaidingų pažiū
rų turto atžvilgiu skleidė ir dar 
tebeskleidžia tarp mažiau susi
pratusių darbininkų. Jie mano, 
kad reikia atimti iš visų turtin
gųjų pinigus ir visą nuosavybę,; 
juos pavesti tvarkyti vyriausy
bei arba pasidalinti tarp netur
tingųjų. Ir koks didelis jų kvai
lumas! Jei nuosavybę — fabri
kus, žemę, namus pavėsime vy
riausybei tvarkyti (kaip dabar 
yra Rusijoj), tai jį paskirs va
dovais, ūkvedžiais, prižiūrėto
jais savo partijos žmqnes — žy
dus komunistus, kurie šitoje ū-|

kaip švęlninti socialinio nelygu
mo aštrumus, galime pažiūrėti, 
kiek šioje srityje dirba Kat. 
Bažnyčia, valstybės, organizaci
jos ir visuomenė.

KATALIKŲ BAŽNYČIA
turto klausimussocialioius

sprendžia evoliucijos keliu, t. y. 
iš lėto, planingai žmoniją auklė
dama, skiepydama artimo mei
lės jausmus, paneigdama didelį 
gobšumą, troškimą iš kitų labai 

i greit pralobti ir paskui praban
giai, ištaikingai gyventi. Bažny
čia remiasi auklėjime svarbiau
siu Kristaus pabriežtų artimo 
meilės įstatymu (principu). Ši
tą įsakymą Bažnyčios Tėvai vė
liau plačiai nagrinėjo, svarstė. 
Šv. Augustinas pabrėžė: “Jei 
nori mylėti artuną, kaip pats 
save, pasidalink su juo pinigais 
ir visu turtu”. Jo nuomone val
dyti perteklių, pelną yra tas 
pats, kaip vaidyti svetimą tur
tą. Todėl jokio pelno, pertek
liaus sau pasilikti negalima, su 
juo negalima švaistytis, kaip 

j kas išmano. Tokia nuomonė Baž
nyčios Tėvų buvo senovėje, ji 
panaši ir dabar. Jei ir leidžiama 
Bažnyčios šiais laikais siekti 
pertekliaus, pelno, bet jis turi 
būti tinkamai sunaudotas toli
mesnei apyvartai, fabriko tobu
linimui ir darbininkijos medžia
ginių ir kultūrinių reikalų page- 

• rinimui.
Katalikų Bažnyčia ekonominio 

gerbūvio kėlime, socialinio nely
gumo švelninime užima svar- 

, biausią vietą, nes Ji tam turi la
bai daug priemonių: pamokslai, 
spauda, išpažintys, mokyklos, 
organizacijos yra geriausi jos

neįleidžia įvežti iš kitų kraštų 
fabrikatų, ji nori, kad būtų įve
žama trūkstamos žaliavos ir čia, 
8ąyąpje krašte, savo darbo jė
gomis, tinkamai apdirbama. Tuo 
vietos gyventojams duoda gero 
uždarbio.

Jei valstybės ir toliau taip 
stropiai rūpinsis darbininkų 
dirbamų savaitėjįe darbo valan
dų kiekių, uždarbiu, saugas dar
bininkų reikalus, galime tikėtis, 
kad socialinis nelygumas vis ma
žės.

ORGANIZACLJOS
Darbininkija šiais laikais or

ganizuotai gina savo reikalus. 
Streikais ir kolektyviniais-ben- 
drais prašymais išsikovoja iš 
darbdavių vis didesnių lengvatų 
ir didesnio uždarbio.

Bę to, labai daug turi įsteigę 
įve- įvairių savišalpos draugijų, fon- 

dų, kasų, kurios įvairiomis pro-‘ 
gomis išmoka tam tikras sumas. 
Taigi ir pati visuomenė stengia
si švelninti socijalinės nelygy
bės raukšles.

Socialinę problemą dvasine, 
moraline prasme galėtų išspręs
ti ir įgyvendinti tik Kat. Bažny
čia ir patį "frisuomenė perauklė
jimo būdu. Mokyklos, organiza
cijos turėtų ypatingai atkreipti 
jaunimo dėmesį į moralinę, žmo-

giausia? Letūkio užsakytas 
trąšas. Dėl gaisro fabrike 
darbas tik dalinai būsiąs 
nutrauktas; gamyba ei
sianti likusiuose pastatuo
se.

Kilus gaisrui, buvo pavo-
jus ir kitiems aplinkiniams į.epįįninkai,’“tajmijo’’u?- 

ypac degtukų tuvaį Europos meisterio 
vardą. Dėl tos prieząsties 
Lietuva turi pareigą ir gar-Į

Europos krepšinio varžy- ■ 
bas.

Šiemet įvykusioje Balti
jos krepšinio konferencijo
je latviai irgi pareiškė pa
geidavimą, kad 1939 me-' 
tais krepšinio pirmenybės

ft

1938 Metais Europos Krepšipig Pirmenybės Lietuvoje
Krepšinis Lietuvoje, a- 

merikiečių lietuvių pade
damas, pastaraisiais me
tais padarė didelę pažangą, 
ir pernai Rygoje Įietyiviąi

fabrikams, ; 
šiaudelių fabrikui, tačiau 
ugniagesiai nuo to apsau- 
goj°. Nuostoliai dar neap-į^W39 “metaitosuruošti
skaičiuoti, bet, kaip kalba-i 
ma, siekią apie 1 mil. Lt.giškąją žmogaus vertę. Visi sa

vo dvasine verte yra lygūs, į vi- Gaisro priežastis tiriama, 
sus turi būti vienodai žiūrima, Pasak darbininkų ugnis ki- 
neatsižvelgiant į jo darbo rūšį, lusi iš statinių šveicavimo 
į jo apsirengimą ir išsilavinimą, skyriaus, kur nuo kibirkš- 
Visų bendras tikslas — pasiekti čių užsidegus siena.
Amžinąjį Gėrį, Grožį ir Tiesą. Tą pačią dieną kilo gais- 
————————ras įr “Maisto” rūkykloj, 
ir ® . kuris sunaikino apie 200

Šoninių. Tolimesnis gaisro 
” plėtimas buvo sulaikytas.

visuose pasaulio kontinen
tuose yra 4—5 milijoną! 
krepšininkų. Viena Argen
tina turinti krepšininkų i- 
ki Į.2QJQį00. Europoje krep
šinių ęgą įĮų 700.000. 
Tarptautines Krepšinjp fe
deracijos tikraisiais na
riais yta 34 valstybės įr 12 

1 kraštų kandidatais, iš ku-: 
rių netrukus'' ^iį§ priimti 
tikraisiais nariais. Euro
pos pirmenybėse, jo nuo
mone tikrai dalyvausian
čios: Prancūzija, Italija, 

' Egiptas, Vokietija, Latvi
ja, Estija, Lenkija ir Lietu- 

būtų suruoštos Lietuvoje, va. Be šių aštuonių valsty-
; Kaune. Lietuva esmėje su-• bių, greičiausia dar čįaly- 
tiko, tačiau tam buvo rei- vąus: Anglija, Čekoslova-

kio srityję mažai ko teišmano, o j 
kitokių įsitikinimų piliečius ir} 
buvusius specialistus, direkto-' 
riųs pristatys prie sunkiausių,, 
prąsčįausių darbų (žinome, kur 
dar liks nesušaudyti) • Kiekvie
nas už savo darbą gaus tik pa- 
vąlgyti (pagal korteles) ir apsi
rengti. Tai yra ne kas kita, kaip 
nauja vergija, vergija tik ne po
nams, kaip pirma, bet visų įr po
nų įr prastųjų vergija valstybei. 
Dirba per visą amžių, kaip ark
liai, o visą pelną pasiima valsty
bė ginklavimuisi ir komunisti
niam dumpįnguj, bolševikiškai 
propagandai. Komunistai socia
linio gerbūvio Rusijoje nė kiek 
nepagerino. Skurdas ir badas 
dar didesnis.

Kiti mano, kad turtus reiktų 
lygiai pasidalinti- Tuomet būtų i 
tikra lygybė ir brolybė, tuomet fa]k7ninka7 
būtų puikus gyvenimas!

Įsivaizduokime, 
nors mažoje valstybėlėje daro- būtų užkrėstas jaunimas ir esa
me išmėginimą, padalome visą mieji bei busimieji prekybinin- 
jos turtą visiems gyventojams kai, pramonininkai, bankininkai 
P° lygiai- Ar tuo jau būtų sočia- Kol žmonija nebus pilnai persiė- 
linis liausimas išspręstas. Ne. musi Kristaus mintimis, dar- 
Jei mes ten nuvyktume po de- bais, tol bus sunku pasiekti vi- 
šimt metų, vęį rastume nelygų siems medžiaginės lygybės, me- 
turto pasiskirstymą, vieni per džiaginio gerbūvio. Kiekvienas 
keletą mėnesių visą savo turtą katalikas turėtų gyventi ne tik 
pragertų, kiti nemokėtų jo vai- saUi bet savo pelnu padėti ir ne- 
dyti, negautų pelno, o dar kiti galintiems užsidirbti pragyveni- 
puikiai uždirbtų ir supirktų iš 
savo draugų turtus. Vėl būtų; 
skurdo, nelygybės. Kodėl? Nes 
žmonių prigimtis nevienoda. 
Vieni gimsta gabūs, darbštūs, 
sveiki, — kiti tinginiai, silpna
pročiai, negabūs ir net fiziniai 
nesveiki — akli, kurti. Jie vi
suomet turės būti išlaikomi kitų 
asmenų, jiems reikės išmaldos, 
pagalbos. Be prigimties dar ne 
visi gauna vienodą išauklėji
mą, išmokslinimą, paruošimą 
darbui.

Visiškai tobulos turtinės lygy
bės pasaulyje negali būti ir jos 
joks idėjinis veikimas nepasieks, 
nes veikia tokios priežastys, ku
rias sunku pašalinti. Todėl mes 
negalime kalbėti tik apie socia
linių klausimų sprendimą, o ne 
visišką išsprendimą, galime ra
šyti tik apie turtų pasiskirsty
mo pasaulyje lyginimą, o ne vi
sišką jų padalijimą tarp visų gy
ventojų, galime ieškoti būdą,

Svarbu, kad katalikų pažiūro- 
kad kokioje mis j turtą ir socialinį lygumą

mo.

VALSTYBĖ

Pastaraisiais laikais valstybės 
stengiasi visus piliečius aprūpin
ti darbu. Tam sugalvojami įvai
rūs viešieji didžiuliai darbai — 
užtvankas statyti, kelius tiesti 
ir k. Visiškai negaunantiems 
darbo ar jau negalintiems dirbti 
mokamos pašalpos.

Per didelį darbo jėgos, darbi
ninkų išnaudojimą valstybė sau
goja įstatymais. Dabar Europo
je ir Amerikoje labai išsivystęs 
socialinis draudimas — galima 
apsidrausti ir savo šeimos me
džiaginę būklę užtilęrinti ligos, 
mirties, nelaimingų įvykių atve
jais.

Europoje draudimo įstaigos y- 
ra pusiau valstybinės, kai kurio
se valstybėse draudimo mokes
tis toks mažas, kad beveik kiek
vienas pilietis gali apsidrausti.

Valstybė net aukštais muitais

v
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ŠILUVOJ BUVO 40,000 
MALDININKŲ

Rugsėjo 11 d. Šiluvoje į- 
vyko jaunimo diena, kurio
je eitynėse dalyvavo per 
2000 jaunimo. Iškilminga
me posėdy dalyvavo ir J. E. 
ark. Skvireckas ir vysk. 
Reinys. Abu pasakė turi
ningas kalbas, nuteikian
čias jaunimą kūrybinganĮ- 
darbui. Paskaitą skaitė dr. 
Dielininkaitis “Pradedant

Toliau straipsnio auto
rius trumpai aprašo svąr- 
biausįus lietuvių muzikos 
bruožus, kitaip sakant, at
vaizduoja tą dirvą, kurioje 
vystėsi mūsų genialaus 
muziko talentai.

Paminėjęs Čiurlionio bio- tyko šeštadienį, rūgs. 3 d. 
grafiją, autorius pažymi, 
jog šis menininkas nei savo 
kompozicijos populiarumu, 
nei pelnu nesirūpinęs. Dau-

PIRMOJI KOMUNIJA
Bijutiškyje, sekmadienį, rug

sėjo 4 d., š. m. įvyko vaikučių 
Pirmoji Komunija. Išpatintį at- 

------o
Imadienio rytą, dar prieš 9:00, 

’ visi susirinko šventoriuje. 9:00 
valandą, kleb. kun. J. Zabulionis 
atėjęs su procesija ir pašlakstęs 
švęstu vandeniu, įvedė į bažny-

gumas jo kūrybos ykę sykiu su'vaikučiais atkalbę-
jo maldą ir išdalino Komuniją.

naujus jubiliejų metus”. muzika nesanti gerai po Komunijos pasakė pamokslą
— ............. , aičkiaic žinoma ne tik lenkams, bet apie šv. Sakramentą. Po to vai-
faS’nur^, kad norintį pat ir visose vakarų į bučiai ėjo užkasti.
žmones sujudinti į naują vaistytose. Suma. ka.po p.rmą sekmad.e-

| Tą spragą, girdi, kuo m, buvo su įstatymu švc. Sakra- 
i greičiausiai reikėtų užpil- mento. Taipgi buvo ir procesija 
•dyti, nes ir jo kūrybos ori- Prieš sum4, kurioje dalyvavo vi- 
ginalumas, ir pasaulinio si vaikučiai ir ėjo apie bažnyčią 

v. -i -a. su žvakėmis. Per sumą klebonasmasto šio muziko instru- .. .. .. . , . ._. . v .. pasakė pritaikytą pamokslą te-mentacna visiškai uzsitar- . .. -•oiuivu.1 vo, . Vams ir VaikUCiamS. MlSpaTOl 1T-

naują didesnio dėmesio. Jo gį buvo su įstatymu šv. Sakra- 
kūryba turėtų būti įtrauk-mento ir proCesija, kurioje daly
ta į Europos koncertų re- vavo ir vaikučiai.
pertuarą. Po mišparų klebonas vaiku-

Girdi, dalis Šio genijaus čius įrašė į škaplerius ir rožan- 
kūrybos esanti surinkta čius, kurių buvo ■ virš 50.’ Prie

Paskaitininkas aiškiais žinoma ne tik lenkams, bet apie šv. Sakramentą. Po to vai- 
Itain nat ir visose vakaru kučiai ėio užkasti.

gyvenimą, reikia jaunimą 
sudominti bažnyčia, kad 
šis susidomėjimas galėtų 
persverti visas kitas neig. 
įtakas.

Vakare įvyko religinės 
muzikos koncertas. Buvo 
pastatyta Dubois oratori
ja “7 Kristaus žodžiai”. — 
I ir V žodis. Meniškai atli
ko Šiaulių šv. Jurgio par. 
choras, ved. p. Z. Puidoko. 
Gražiai imponuojančiai pa
sirodė solistė Kazlauskai
tė. Religinį koncertą tran-Į 
sliavo Kauno radijofonas, 
o Šiluvoje buvo įrengti gar
siakalbiai.

Vakar įvyko garsus vyrų 
kongresas, kuriame daly
vavo per 3.000 vyrų. IŠ vie
nų Šiaulių buvo atvykę 
550 vyrų, kurie turėjo pui
kius ir meniškus plakatus, 
gražų orkestrą ir eitynėse 
pasirodė su gražiomis gies
mėmis. Vyrų iškilmingame 
posėdy dalyvava i. E. ark. 
Skvireckas ir vysk. Reinys, 
kurie pasakė kalbas. Pa
skaitą skaitė p. Dagelis — 
“Mūsų ateities darbai”.

Rūgs. 11 d. Šiluvoje buvo 
suplaukę apie 40.000 mal
dininkų. Labai daug vyrų. 
Tvarka graži. Daug suma
numo rodo vietos policija. 
Tik vaizdą kiek gadino ba-Į dieną maždaug kurią kas- 
laganai ir cirkai. Pastebė-; met rengiama kovos su nu- Į 
tina, kad ubagu maža. Va- sikaltimaįs diena.

Kaune, Čiurlionio galerijo
je, o kita — nemažiau ver- 

j tinga šio lietuvių kompozi
toriaus kūrybos dalis tu
rinti būti viso kultūringo 
pasaulio nuosavybė.

V.

Diena Kovai Su Namine 
Degtine

pirmos Komunijos prirengė ir 
išmokyno pats klebonas. Klebo
nas visiems vaikučiams įteikė 
po paveikslėlį atminčiai Pirmo
sios Komunijos. Visos vaikučių 
motinos dėkojo klebonui už vai
kučių išmokinimą, prirengimą 
prie Komunijos ir paveikslus.

Bijutiškietis

Didelė Neatsargumo Auka

kar buvo per 120 kunigų.

Lenkai Apie Čiurlionio
"HM

Artėjant mūsų metiniam baliui, kuris įvyks šio 
, mėnesio 29 d., Eikš Ballroom, Cambridge, Mass. rėmė

jai kasdien ąuga. Daugelis “Darbininko” prietelių ne- 
vien ruošiasi atvykti į metinį balių, bet paremia ir fi
nansais. Šią savaitę įstojo į rėmėjų eiles sekantieji:
Ęun. Jonas Vaitiekūnas, Providence, R. I..............$3.00
Prelotas J. V. Miliauskas, Serai) ton, Pą................ $1.00
K- Staniunas, Hudson, Masę. ...L.—.1...................... $1.00
Mr. V. Mackevičius, Haver^ilI, Mass.................... $1QP
Ą. Jasinskas, Athol, Mass. .............   $1.00
4- Jurgel, HaverĮiill, Mass. ..................  $1.00
J. Mišeikis, New Haven, Conn..............    $1.00
Mrs. Kazlauskas, V^orceSteį*, Mass. ...............  -$1.00
J. Kirminas, Worcėster, Mass. .... .'...........$1.00

Nuoširdžiai dėkojame “Darbininko” prieteliams 
už nuoširdžią paramą. Rengimo Komisija.

•-i

kalingas Tarptautinės Fe- kįją, Šyeięąrįją, Graikija, 
deracijos pritarimas. Fede- Turkiją ir Belgija, 
racija, neatsižvelgdama į j. . ~ 
tai, kad Europos krepšinio ^PUes pareiškę: 
pirmenybes siūlėsi suruoš
ti daugelis ir kitų valsty
bių, pirmenybę atidavė Lie
tuvai ir Lietuvai pasiūlė 
suruošti pirmenybes. Mi
nistrų tarybai pritarus, bu
vo duotas sutikimas, kad 
Lietuva sutinka ruošti 
1939 metais Kaune Euro
pos krepšinio pirmenybes.

Vykdamas pro Kauną į 
Helsinkį, Tarptautinės Fe
deracijos generalinis se
kretorius Vilijamas Jonės 
buvo sustojęs Kaune susi
pažinti su esančiomis krep
šinio pirmenybėms sąlygo
mis ir išaiškinti eilę klau-

r ą :•**•*<!

nėatsižvęlgdąma j
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Išvažiuodamas Wiliamąs
i —• Įįors Lietuvoje esu pir- 
rpą kartą, tačiau apie Lie
tuvą ir lietuvius esu girdė
jęs labai daug gero. Lietu
vius pirmą kartą pažinau 
Rygoje per Europos krep
šinio pirmenybes ir mano 
išgirstos nuopionės ten pil
nai pasitvirtino. Lietuvos 
vąĮst. skipa pirmenybėse 
Rygoje mąn paliko geriau
sią įspūdį ir atsiminimu, 
nes lietuviai be rekląmoą, 
tyliai ir garbingai iškovojo 
meisterio vardą ir nė karto 
iš savo pusės nepareiškė 
jokių pretenzijų. Tsb.

Dabar po visą Lietuvą Ylakiai. — VIE 17. Klau- 
kilnojama Saugumo De- km ūkininkas Jau.
partmento suruoštoji . pą-į ius Buv0
rodą, vaizduojanti namines kad vienas darbi-
degtines gaminimo ir var- . kas neat iai eI iasį
tojimo žalą. Parodą visur > ci etais paslsl|pęs
tun nepaprastai didelj pa-,ant ’ašinos rūkĮ staiga 
sisekimą. gaįsraS) o trobesiai iš-

Noredamąs dar didesnę jžįūvę, kaip parakas, visi 
akciją prieš namines garnį- SUgarėjo. Sunaikinta visas 
nimą pravesti, Valstybes turtas _ g karvės 10 kiau. 
Saugumo Departmentas, k jr vįsa manta išgelbėta 
vidaus reikalų ministro lei- tik karvg g trobe. 
dimu specialiai slmet tam nesudegusi iiko viena 

| reikalui paves spalių 30 pirtis. Nuostolių padaryta 
maždaug už 6000 litų. Ne- 
Išgelbėta nė kuliamoji ma- 
I šina. Gailestingos širdies 
kaimynai padegius atitin
kamai jau spėjo sušelpti— 
vienas padovanojo gyvulį, 
kitas — bet kokį reikalin-

Rugsėjo 4 d. popiet Kiai- gą daiktą.
......  -- “U-| --------------
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Degė Klaipėdos Trąšų 
Fabrikas

“Mysl Polska” Nr. 16, j pėdos trąšų fabrike
VIII. 15-31 atspaude straip- nion” kilo gaisras. Gaisras
snį “Čiurlionis ir lietuvių greit plėtėsi, nės visur bu- laike pamaldų Ūbiškės par. 
muzika”, kuriame, be ko vo pilna įvairių chemikalų. Sviraičių k., žaibas įtrenkė 
kitą, rašoma, jog dažnai at-l Gesinti buvo nepaprastai ir sudegino pil. Ukrino 
sitinką, kad genialūs meno sunku. Vienas ugniagesis kluoną. Sudegė visi nekulti 
atstovai peraugą savo m- įkrito į chemikalų statinę I rugiai, kviečiai ir daug pa- 
džiu talentų ne tik arti- ir sudegė. Keli kiti ųgnia-|šaro. Padaryta daug nuos- 
miausią aplinkumą, bet gesiai sunkiau ir lengviau tolių. Šiais metais perkū- 
taip pat ir visą epochą. Gir- sužeisti. Vienas fabriko pa- nas daug pridarė nuosto- 
di, Į.ietuva,dar nęsęniaiat- statas visiškai sudegė.. Ta- lių Lietuvoje. Reikėtų žmo- 
skirta nuo lenkų siena, £ų- “ 
rinti muzikos srityje asme
nį, kurį straipsnio autorius 
priskiria prie genijų. Tai e- 
sąs Mykolas Čiurlionis, a-

— Rugpiūčio mėn. 21 d.

Vienas ugniagesiskluoną. Sudegė'visi nekulti
] ir daug pą-

gesiai sunkiau ir lengviau tolių. Šiais metais perku-
• • r . • v'**** ’ I ■ « ■* * • —

simų, susijusių su Europos Lietuvoje Lėktuvai Dariaus 
pirmenybių rengimu. Sve-į - -- - *•*- -
čiui buvo parodytas Valš-Į 
tybės Aikštynas ir paaiš
kintas, kad krepšinio aikš
telė bus apdengta, atitin
kamai apšviesta (dieną ir 
vakare) ir padaryta kiti 
didesni patobulinimai, ku
rie turės užtikrinti pato
gesnį pačių Europos pir
menybių pravedimą. Sve
čias Susipažinęs ir gavęs 
paaiškinimų, pirmenybėms 
vietą rado esant visai tin
kamą ir gerą.

Europos krepšinio pirme
nybės įvyks gegužės mėn. 
pabaigoje. Pirmenybių ati
darymas įvyks gegužės 21 
dieną. Pačios pirmenybių 
kovos prasidės gegužės 22 
d. ir tęsis iki gegužės.27 ar 
28 d.

Registracijos terminas 
nustatytas iki 1939 m. ba
landžio 1 d.

Ir Girėno Vardais

i
I

Susisiekimo ministerijos 
Anglijoje pirkti du keleivi
niai lėktuvai pakrikštyti 
vienas Dariaus, kitas Girė
no vardu. “Dariaus” krikš
tatėviai buvo ministeris 
pirmininkas VĮ. Mironas ir 
ponia Stanišauskienė, su
sisiekimo ministerio žmo
na; “Girėno” — prof. Že
maitis ir karo avijacijos 
viršininko pulk. Gustaičio 
žmona.

Lėktuvai “Darius” ir “Gi
rėnas” abudu kasdien iš 
Kauno skrenda į Palangą 
ir tą pačią dieną grįžta at
gal. Dabar tiktų geriau 
lėktuvams skraidyti tarp 
Kauno ir Klaipėdos, bet 
Klaipėdoj nėra tinkamo a- 
erodromo lėktuvams nusi
leisti. Todėl lėktuvai nau-

Europos pirmenybės busĮ^ojasi Palangos kariškuo- 
pravedamos griežtai prisi-' 
laikant tarptautinių krep
šinio taisyklių, kurios dar 
prieš pirmenybes bus iš
siuntinėtos visiems Tarp
tautinės Federacijos na
riams.

Išaišįriųta, kad tarptau
tinės krepšinio taisyklės 
tarptautinėse pirmenybėse 
krepšininkų ūgio neriboja.

Europos pirmenybėse 
bus žaidžiama amerikoniš
kais kamuoliais. Apie tai 
bus iš anksto pranešta.

Tarptautinės Krepšinio 
Federacijos generalinis se
kretorius Wiiiąmas Įpilęs, 
tarp kitko, priminė, kad

ju aerodrorųu. J Palangą 
prie lėktuvų atvažiuoja 
pašto autobusai, kurie lėk
tuvų keleivius į Ęlaipėdą ir 
iš Klaipėdos vežioja nemo
kamai. Lėktuvai iš Kauno 
į Palangą arba atgal nu
skrenda per vieną valandą. 
Už kelionę vienam kelei
viui kaštuoja į vieną galą 
38 litai Tsb

Atsirado Daug Bepročiii
Pašušvys, Grinkiškio v. 

Šiais metais Pašušvį ap- 
ląnko bepročiai (durniai), 
kurie naktimis daužosi, ne
duoda žmonėms miegoti.

Pilnųjų Blaivininkų metinis Seimas įvyks spalių 
16 dieną, Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč. Parapijoje, 
Cambridge, Mass. Visos gyvuojančios blaivininkų kuo
pos malonėsite išrinkti atstovų kuodaugiausia, kad 
seimas būtų skaitlingas. Prie to, visų kuopų valdybos 
malonėsite prisiųsti sąvo kuopų narių skaitlinę ir jų 
metinę mokestį po 25 centus nuo nario, nes seime rei
kės išduoti apyskaitą. Čekius arba money order malo
nėsite išrašyti vardu: — Anna Sidabras ir siųsti V. J. 
Blavackas, 7 Mott St., Worcester, Mass.

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

čiau kai kurie pastatai ir nėms daugiau kreipti dė- 
daug žaliavos liko. Fabri- mesio į apsisaugojimo plie
kas, kaip informuoja iš mones. Be to, ir atitinkami 
Klaipėdos, buvo apdraus- valdžios organai turėtų tą 
tas. Jis priklauso vienai reikalą paremti bei prižiū- 

i b-vei, kurios akci- rėti. Tuomet bus apsisau- 
jų daugiausia turi Štetino gota-nuo daugelio gamtos

pie kurį atsižvelgiant į jo akcinei 
labąi vertingą ir ęhą^alrte^ ių dau£ 
ringą kūrybą, esą labai prarponininkų trestas. FA- nelaimių ir išvengta daug 
maža žinių. brikas ligi šiol gamino dau-1 nuostolių.

T

■



Penktadienis, Spalių 14 d., 1938 t
- i—* ■

6

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

“DARBININKO” METINIS
“ • ’ .' .. V" i.,’., a »

t

TOKSTAHTINE MINIA" NAU
JOS SALES "SHOWER"

Vienybėje—Galybė

slą pasakė kun. A. Bružas, M. S., 
Nžfehua parapijos klebonas. Da
lyvavo ir kiti kunigai svečiai, 
būtent, kun. J. Plevokas iš Cam
bridge, Mass. ir kun. J. Švagž
dys. iš Brockton.

Atlaidai užsibaigė procesija, 
kurią gražiai prirengė ' Seselės 
Jėzaus Nukryžiuoto iš Cambrid
ge. Bažnyčios altoriai buvo gra
žiai papuošti, dėka geraširdžių

»

Montello, Mass. — Antra
dienį, spalių 11, š. m., 7 vai. 
vak., Šv. Roko par. Naujo
je salėje, šios salės • įrengi
mo naudai įvyko Shower .parapijonų ir Seselių — darbui

Iš anksto buvo manyta, ip sumanumui. 
kad montelliečių rengia
mas “lietus” bus tik kokios 
nors vienos didesnės ar ma-______________ ______
žesnės draugijėlės nuošir-!Mass). rektorius, paskirtas šv. 
dus parengimėlis. Bet a t- Katrinos (airių) parapijos kle- 
vykus jau gana vėlokai (a- bonu> Norwoode, kuris jau dvi 
pie 9 vai. vak.), reikėjo nu- savaitės kaip eina pareigas. Tos 
stebti dėl susirinkusios parapijos vikaras, sergant a. a. 
skaitlingos minios. Mintys klebonui buvęs administrato- 
tuojaus^ pradėjo^ ieškoti rįus kun. Wm. F. Reilly paskir- 
priežaščių, kodėl čia tokia tas į švč. Marijos par., Brook- 
minia?! Juk čia siekia sve- iįne Mass., kur pradės eiti pa-

Monsinjoras Joseph C. Walsh, 
Šv. Jono seminarijos (Brighton,

čiu ir viešnių skaičius apie reigas kitą trečiadienį, spalių 19 
900 asmenų. Ir tai labai dieną, 
daug matosi jaunimo. O 
antra vertus juk čia neuž-l 
dyką pramoga ar koks mi-j 
nėjimas, bet dolerinės 
klausimas. Pasirodo, kad 
Brocktoniečiams nieko ne
reiškia piniginis varžtas 
prie jų vieningumo. Ir čia 
pasirodė, koki vieningi 
Brocktoniečiai, kad'jie pa
žįsta seno lietuvių priežo
džio svarbą ir reikšmę — 
Vienybėje — Galybė.

Brocktoniečių svečiui ne
teko apklausinėti šeiminin
kus, kas taip sėkmingai 
darbavosi? Tai iu vietinis 
reikalas. Bet reikia pažy
mėti vieną, kad Brocktono 
Dvasios Vadai pajėgė ir sa
vo parapijiečių sielose iš
auginti stiprų vieningumo 
supratimą.

Valio Brocktoniečiai!
Svečias.

iI

JACK SHARKEY Anglijos karaliaus

N0RW00D, MASS

Eikš Ballroom
8 Magazine Street, Cambridge, Mass

Šeštadieni, Spalių -Oct. 29,1938

JUNGTUVĖS
Pirmadienį, spalių 10 d., 7 vai. 

vakare, Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje, Moterystės Sakra
mentą priėmė p. Pranas A. Ne- 
vinskas su p. Sofija Elzbieta 
Navikaite. Sakramentą suteikė i 
kleb. kun. S. Kneižis. Jungtuvės’ 
įvyko vakare iš priežasties 40 • 
valandų atlaidų, kurie užsibaigė I 
sekmadienį, spalių 9 d.

Liudininkais buvo jaunosios 
sesuo p. Ona Navikaitė ir jauno
jo brolis Juozas Nevinskas. Lai-!

parodoje škotams katalikams, o 
po drauge ir protestantams pa
sirodyti.

Katalikų paviljonas, daigtan 
sujungtas su bažnytėle besto- 
vys, — tai jau neabejojamai ti
kinčiojo kataliko akimis žiūrint, 
yra vienas iš įdomiausių ir įvai
riausių. Čia yra neviena didelė 
ir reta bažnytinio meno bei is
torijos brangenybė: Taip, pa
vyzdžiui, išstatytas žmonėms 
pasižiūrėti, buvusiosios Škotijos 
Marijos Stewart, kuriai jos se
suo, — Anglijos karalienė Elz
bieta,
Henriko VIII duktė, klasta pasi
kvietusi ją pas save Rondonan, 
8 d. vasario, 1587 m., nukirto 
jei galvą, iš gryno aukso, ran
komis padirbtas Rožančius, ant 
kurio karalienė Marija gyva bū
dama, kasdieną melsdavosi. Y- 
ra viena iš Municheno, Bavari
joje, labai brangaus ir meniško 
darbo Monstrancija, padirbta 
XIII šimtmety; randasi vienas 
Mišiolas iš garsiosios Paisley 
miesto katedros Škotijoje, 1433 
m. Tą katedrą per Reformaciją 
anglikonai iš katalikų jėga iš
plėšė! Yra XIII ir XIX šimtme
čio istorinių prancūzų ir ispanų 
kalbomis kunigų brevijorių 
(Roman Missal), ir šiaip malda- 

I knygių. Yra atvaizduojamos vi
same pasauly esančios katalikų 
misijų stotys, — visos misijo
nierių veikimas ir visas vietinių 
žmonių gyvenimas: Įvairūs iš
dirbiniai, biustai, paveikslai, 
nuatraukos, įrankiai ir t.t. ir tt. 
Šiam paviljonui įsigyti ir bažny
tėlei pasistatyti, paraginti vys
kupų ir arcivyskupų, — visos 
Škotijos tikintieji katalikai, per 
savo parapijų bažnyčiose rink
liavas, sudėjo pinigus.

J. Butkevičius.
Bus daugiau

Baliuje dalyvaus JACK SHARKEY ir buv. Gubernatorius 
JAMES M. CURLEY

- ' 1 ‘ . y.

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

Baliuje Bus Duodama Dovana

ektrikine Siuvamoji Mašina VERTES $100.00
Gros AL STEVENS’ ORKESTRĄ

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

ke jungtuvių bažnyčioje giedojo gUS skaniŲ ValglU lf gėrilDŲ. 
duetą — pp. Alena Navikienė ir *• o *■ o *•

! Ona Pazniokaitė. Vargonais

Įžanga 45c.
grojo varg. A. Šlapelis.

Vestuvių bankietas įvyko Ver
ne Inn, kur dalyvavo giminės ir 
artimiausieji draugai ir draugės.

Abu jaunavedžiai priklausė 
prie Šv. Cecilijos choro ir kitose i 
jaunimo organizacijose. “Me- į 
daus mėnesį” praleisti išvyko į dėjo iš sekančių moterų: p. E.' 
vakarines valstybes. Grįžę apsi-Į Novikienė, E. Sykes, V. Rakaus-

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

LDS Kuopų Atstovų 
Dėmesiui!

Šv. Jurgio parapijos bažny
čioje penktadienį spalių 7-tą, j 
8 vai. ryte prasidėjo 40 Valandų i 
Atlaidai. Šv. mišias atlaikė kle
bonas kun. S. P. Kneižis su įsta
tymu Švč. Sakramento.

Penktadienio vakare po miš
parų pamokslą pasakė kun. P. 
M. Juras iš Lawrence, Mass. 
šeštadienio vakare — Tėvas 
Pauliukas, domininkonas, pasa
kė pamokslą. Sekmadienį iškil
mingi mišparai. Mišparus laikė 
kun. A. Baltrušiūnas iš Brock
ton, Mass. Jam asistavo kun. K. 
Jenkus iš So. Boston ir kun. J. 
Skalandis iš Lawrence, Mass.

Pritaikintą iškilmėms pamok-

gyvens 39 Concord Avė. .
Linkime laimingo ir ilgo gy

venimo ir sukurti gražią lietu
višką šeimą.

kienė, O. Kamilaitė ir A. V. 
Kneižienė.

Daug prigelbėjo ir p. adv. B. 
Sykes, P. Rakauskas.

Garbė Jums Sąjungietės už to
kį parengimą!

Buvo visų mylima. Lai Visaga-j 
lis suteikia jai amžiną ramybę. Į 

Rap.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanbom Block

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

32 WALNUT AVĖ* 
Tel. Norwood 1020

LDS Naujosios Anglijos 
Apskričio kuopų atsto
vams šiuomi pranešame, 
kad Apskričio suvažiavi
mas, kuris turi įvykti spa
lių 23 d. Haverhill, Mass 
įvyks ne 80 River St., kaip 

kiantis, yra katalikų bažnytėlė pirmiau buvo skelbta, bet 
(nedidelė!) ir paviljonas. Baž- ūkesu Gedimino kliubo sa- 
nytėlė yra tuo labai keista, kad 
ties Centraline savo nava, ji vi
siškai nebeturi stogo. Stogas 
randasi tik už Presbiterijos gro
telių, ties Didžiuoju altoriumi. 
Sėdynių, kaip kitose visos Ško- 

kaio'moraltškai*"taip frfi’ tijos katalikų bažnyčios, ji taip Kaip moransKai, taip irii inflf TTi pr^hitenioR
nansiskai. Ta proga reiškia 
dideliausią padėką visai 
lietuviškai visuomenei už 
taip gausingą susirinkimą 
prie didvyrių paminklo ir , 
atidavimą jiems atitinka- ' 
mos pagarbos; taipgi taria 
nuoširdų lietuvišką ačiū 
programos dalyviams ir 
visiems stambesniais dar
bais prisidėjusiems.

VI EŠAS"PR AN Ešl M AS 
VISUOMENEI

Tame susirinkime nutar
ta viešai paskelbti, kad di-viso bažnytėlės šono, išpiešta į- 
dingą didvyriams pamink- vairūs paveikslai, vaizduoją, 
lą pastatė Dariaus-Girėno kai šv. Jonas Krikštytojas V. 
Paminklo Statymo Komi- JSzų Jordano upėje krikštija; 
tetas, lietuviškos visuome- kai v- Jėzus laimina mažus vai- 
nės gausiomis aukomis ir kučius; kai viso žemės kamuo- 
darbais; ir šį viešą prane- I>° tautos ir rasės, godžiai ver
žimą padaryti iššaukė tūla, žiasi Prie Nukryžiuotojo Kris- 
Sporto Komisija, kuri pra-;taus * Jo kryžiaus; kai viso pa
dėjo savo valdybos nariu 8aulio tautų ir rasių katalikai 

reiškia visišką savo ištikimybę 
Šv. Petho Įpėdiniui, — dabarti
niam popiežiui Pijui XI, ir tt 
Gale bažnytėlės iš lauko pusės, 
yra nupiešta įspūdingiausias ir 
meniškiausias iš visų paveiks
las: V. Jėzus plačiai išplėtęs Šv. 
savo rankas laimina žmoniją, o 
ant Dieviškosios savo krūtinės, 
turi Šv. Ostiją kielike. Rugpjū
čio mėn. 8 čL, Škotijos tikintieji 
lietuviai katalikai turėjo šioje 
bažnytėlėje savo pamaldas. Lie
tuvių iš Glasgow ir kitų įvairių 
Škotijos Provincijų buvo pilnu
tėlė bažnytėlė ir paviljonas. Įvy
ko tiesiog istorinis ir netikėti
nas įvykis, kad lietuviams kata
likams, buvo leista viešai su lie
tuviškomis pamaldomis, šioje

Didi Britanijos Imperijos, Ir Jos Dominijų Paroda 
Glasgow‘e, Škotijoje

(Tęsinys)
KATALIKŲ PAVILJONAS
Gražiausias iš visų, ir labiau

sia tikintį žmogų savin patrau-RINKIMAI
. Pereitą antradienį įvyko mies

to viršininkų rinkimai. Trys 
senieji viršininkai: Mutch, Nel- 
son ir Brady buvo atšaukti už 

1 tai, kad jie atleido miesto vedė- 
, ją ir prieš jį nedavė aiškių kal- 
! tinimų? Kandidatais į viršinin
kus (selectmen’us) buvo tie pa

ltys trys senieji ir trys nauji, 
būtent, John E. Folan, Francis 
W. Smith ir Charles E. Hough- 
ton. Naujieji dauguma balsų 
laimėjo rinkimus. Taigi dabar 
miesto viršininkai (selectme- 
n’ai) yra šie: Harry Butters, 
Charles Holman, John Folan, 
Francis Smith ir Charles Hough- 
ton. Spėjama, kad dabar miesto 
viršininkai atgal grąžins miesto 
vedėją p. Kendrick.

Senieji selectmonai pralaimė
jo gal todėl, kad jie prieš rinki
mus vedė nešvarią propagandą, 
kuo labai pasipiktino daug pilie
čių. Tikimės, kad dabar miesto 
viršininkais bus dauguma pa
tenkinti. NC.

• ___________
Antradienį, spalių 11 d., 9 vai.

ryte, Šv. Elzbietos ligoninėje ..„..vuo, _ , , . ...
(Brighton, Mass.) padaryta brolius Alfonsą ir Joną ir sese- '
sunki vidurių operacija p. Jasio- rį Aleną. Velionė buvo 24 metų ome 18 1U0^U mU‘

nienei, gyv. po Nr. 35 Sturtevant 
Avė. Pp. Jasioniai yra LDS na
riai ir nuoširdūs “Darbininko” 
rėmėjai. Linkime p. Jasionienei 
greito pasveikimo!

VILNIAUS UŽGROBIMO
MINĖJIMAS

NUOŠIRDŽIAI DEKUOJAME
Mes nuliūdę tėvai ir velionės 

Bronės broliai reiškiame nuošir
dų padėkos žodį kleb. kun. S. 
Kneižiui už pamaldas ir dvasinį 
patarnavimą laidojant mūsų 
mylimą dukrelę’a. a. Bronę Na-

Sekmadienį, spalių 16 d., 7 vai.. vickaitę. Dėkuojame varg. A. 
vakare, Šv. Jurgio parapijos sve- ‘ Šlapeliui už gedulingą ir gražų 
tainėje įvyks Vilniaus užgrobi- giedojimą; karstnešiams vaiki
nio minėjimas. Turiningas kai- {nams ir merginoms; giminėms ir 
bas pasakys kun. J. Švagždys iš visiems pažįstamiems, kurie da- 
Brockton, kun. J. Vaitekūnas iš lyvavo laidotuvėse, o ypač dė- 
Providence ir kiti kalbėtojai. I kuo jame visiems už suteiktas 
Rengia vietinis Federacijos šv. mišių aukas ir gyvas gėles, 
skyrius. Kviečia visus dalyvauti. Lai visiems Visagalis Dievas at

lygina.
Nuliūdę tėvai 

Aleksandras ir Uršulė Navickai 
ir broliai — Alfonsas, Jonas ir 

sesuo Alena.

N. C.

SKAUDI NELAIME
Kaip jau buvo rašyta, rugsė

jo 30 d., važiuojant į darbą, už
mušta automobilio nelaimėje 
Bronė Navickaitė, kuri dirbo 
Stoughtone. Ją ir kitą moterį 
vežė į darbą Bronės brolis. Ant 
kryžkelės susimušė su kitu au
tomobiliu. Moteris vietoje buvo 
užmušta, o Bronė mirtinai su
žeista ir mirė nuvežus į ligoninę, 
Jonas Navickas, vairuotojas, 
sunkiai sužeistas.

A. a. Bronė Navickaitė paliko 
dideliame nuliūdime tėvus A-! ?

LAWRENCE, MASS

čios komisijos raporto, ko- 
Įmitetas labai apsidžiaugė, 
nes tos sukaktuvės pavyko.

Tretininkų vizitatorius, Pran
ciškonas, Tėvas Grassmanas, 

i lankėsi ketvirtadienio vakare, 
spalių 6 dieną. Džiaugiasi treti
ninkų gražia dvasia ir augimu 

i narių. Šiais metais laike Šv. re- 
! kolekcijų, kurias vedė mūsų kle
bonas, kun. P. M. Juras, įstojo

Moterų Sąjungos 27-tos kuo
pos “Beano”, kuris įvyko spalių 
5-tą bažnytinėje salėje buvo sėk
mingas. Atsilankiusieji labai gė
rėjosi dovanomis, kurios buvo 
paaukotos įvairių vietinių biz
nierių.

Buvo Sąjungiečių net ir iš to
limo So. Boston’o. Tas parodo, 
, kad jos įvertina kitų sunkų dar- 
jbą.
| Komisija šio parengimo susi-

f

amžiaus. Palaidota iškilmingai Tretininkų provincijos Kon- 
su Šv. mišiomis spalių 3 d., ku- gresan, kuris įvyksta Syracuse, 
rias atnašavo ir į kapus palydė- n. Y., spalių 12, 13, 14 dienose, 
jo kleb. kun. S. P. Kneižis. į išvažiavo kartu su mūsų klebo- 

Karstnešiais buvo 6 mergaitės nu, pp. Juozas Puišys, Ona Sa- 
Sodalietės, būtent, A. Pazniokai- kienė, Liudvika Venčienė, Mari- 
tė, A. Grudinskaitė, A. Versec- joną Pilipienė, ir Antanina Ar- 
■ M. OkulevičiūtS, A. či- lauskaitė. Aušrelė.

Tretininkų provincijos Kon-

kaitė, M. OkulevičiūtS, A. Ci- 
žiūtė ir O. Vaikaazitė. Vaikinai: 
— I. Mačys, B. Mačys, J. Šarkis, 
F. Cvilikas, J. Klinga, S. Volun
gevičius.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių.

A. a. Bronė buvo dora ir pa
vyzdinga lietuvaitė, f 
prie Sodalicijos Sv. — 
choro ir kitų idėjinių draugijų.'nariai. Išklausius veikian-

PADĖKA
CHICAGO, ILL. —
Dariaus - Girėno pamin

klo statymo komiteto susi
rinkimas įvyko 1 d. rūgs.

Prikj§psė| “Margučio” svetainėje. Da- 
Cecajos lyvavo veik visi komiteto

i pat nebeturi... Už Presbiterijos 
* grotelių, virš ąžuolinio altorėlio, 

kurio plieniniame Tabemaguly, 
Šv. Sakramentas dieną ir naktį 
yra laikomas, labai meniškai 

. nupiešta Dangiškoji Angelų Ka
ralienė — Marija, su Kūdikėliu 
Jėzumi ant kelių sėdinčiu debe
syse, o būriai angelų linksmai 
trimituoja Kūdikėliui Jėzui gar
bės himną, ir deda ant galvelės 
karališką auksinį vainiką. Iš 
lauko pusės prie šono į kelią, 
pritaisyta labai didelis ir meniš
kas kryžius; o aplinkui jį ant

I

dėjo savo valdybos narių 
Daveikslus dėti į visus lai
kraščius, ir apačioje jų, 
dalyvavusios tose sukaktu
vėse didingos minios žmo^ 
niu su parašais savo val
dybos narių, ir nepažymė
dami apie Dariaus - Girėno 
komitetą, lyg norėdami 
duoti suprasti visuomenei, 
kad jie tą paminklą pasta
tė ir surengė milžiniškas 
sukaktuves. Kokiu tikslu 
iie tą daro, komitetui nėra 
žinoma, ir todėl komiteto 
susirinkimas tuo pasipikti
no ir nutarė padaryti šį 
pranešima.

„ J. Mickeliūnas, 
Susirinkimo vedė jas, 

V. Rėkus, Sekretorius.

i

lėie, 324 River St., Haver- 
hill, Mass.

Perkelta iš priežasties, 
kad potvynis užliejo salę, 
todėl perkeltą į vietą, kuri 
potvynio liko nepaliesta.

J. Kumpa,
LDS N. A. Apskr. Pirm.

PRANEŠIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. 
Moterų Sąjungos Naujo
sios Anglijos Apskričio 

Kuopoms

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

L. V. Venčienė, 
Apskr. Raštininkė. ■

Pope OpHcal Co.
Albert R. Barker



Muzikas Jonas čižauskas

Art. Marijona čižauskienė

Lietuva išrado Naują Budy Durpiniams Briketams Gaminti

Šv. Kazimiero Parapija

MIHERSVILLE, PA.

Modern 
ftOMCS

ATVYKSTA ARTISTAI 
ČIŽAUSKAI

ilgiausių metų!

ekonominį gyvenimą esan
tieji Lietuvoje milžiniški 
durpių ištekliai ir miškams 
ateis poilsio dienos. Iki šiol 
durpes naudojo ūkininkai 
kurui, trąšoms bei tvąrtų 
pakratams; pradėjo nepla- 
eiu mastu vartoti durpes 
ir kai kurie fabrikai. Kad 
durpės visai tiktų kurui, 
jas reikia paversti brike
tais

P. Bačinskienė,
Vakarienės Pirmininkė,

M. Delionienė, 
Raštininkė.

Kalėdine Ekskursija 
j LIETUVĄ

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 
EUROPA---------
DEUTSCHLAND 
HAMBURG ------
BREMEN---------
NEW YORK-----

108 porchęster A ve- 
So. Poston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

Vakare po mišparų parapijos 
svetainėje įvyko Vilniaus už
grobimo minėjimas. Mergaičių 
choras gražiai padainavo. Įdo
mias kalbas pasakė kun. K. Va
sys ir Šv. Kazimiero parapijos 
vikaras kun. Krušniausios. 
Žmonių atsilankė pusėtinai.

Choro iždininkas, parapijos 
jaunimo federacijos pirmininkas 
ir Aušros Vartų parapijog p@pu- 
liariškiausis jaunikaitis, Bernar
das Borisas, šiomis dienomis 
turėjo sėkmingą “tonsilų” ope
raciją. Choro narė Julė Tamule
vičiūtė sunkiai susirgus guli na
mie. Narės Al. Dubickaitės ma
mytė taipgi serga.

Žymus parapijos veikėjas po- 
puliarės Vieraičių šeimos Tėvas, 
sunkiai susirgo ir randasi Šv. 
Vincento ligoninėje.

Juozas Dirsa
LĄIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Iniciatyva ponių Onos Šimans
kienės, A. Parulienės ir O. Žu- 
rinskiėnėšT'Švr-Pėtrofiėlės drau
gi ja surengė gražų pagerbtuvių 
vakarėlį spalių 4, savo ilgametei 
narei ir pirmininkei p. Onai Sta- 
liulionienei, atžymėjimui jos de
šimts metų pirmininkavimo su
kaktį.

Sumanytojos ir visos draugi
jos narės taip puikiai išlaikė 
paslaptį, kad gerbiamoji jubilie- 
jatė nei sapnuoti nesapnavo, kad 
čia rengiama ant jos galvos.

Tuoj po susirinkimo, p. Staliu- 
lionienė buvo pakviesta į didžią
ją Šv. Kazimiero parapijos sve
tainę, kur buvo sutikta Unks
mių šūkiu

Susėdusios narės prie gražiai 
išpuoštų stalų, apkrautų gar
džiais užkandžiais, linksmai vai
šinos ir sveikino savo pirminin
kę. Kalbų protarpyj buvo įteik
tas p. Staliulionienei brangus ir 
gražus užklodas lovai. Taip pat 
visų akis traukė ir milžiniškas 
pyragas, p. Parulienės priduo
tas, kurį puošė dešimts žvakių.

p. Ona Staliulionienė per 20 
metų savo narystės Šv. Petronė
lės draugijoj yra perėjus visas 
valdybos vietas, ir kad nuošir
džiai ir uoliai visuomet atliko 
savo pareigas, liudija, kad narės 
per tiek metų paveda jai drau
gijos vairą.

Tačiaus ne vien tik šv. Petro
nėlės draugijoj p. Staliulionienė 
yra veikli narė, nežiūrint, kad 
yra motina nemažos šeimos ir y- 
ra apkrauta šeimininėmis parei-

Sekmadienį, spalių 16 d., 
7 vai. vakare, sv. Juozapo 
par. auditorijoje, įvyks 

i Moterų Sąjungos vietines 
kuopos koncertas. Dalį 
programos atvyksta išpil
dyti artistai muzikai Jonas 
ir Marijona Čižauskai iš 
Worcester, Mass. Progra
moje taipgi dalyvaus vieti
niai ir iš apylinkės talentai. 
Koncerto programai pasi
baigus, 10:30 vai. vakare, į- 
vyks šokiai. Gros Ędv. De
gimas orkestras. Pelnąs 
pusiau su parapiją.

Moterų Sąjungos kuopos 
pirmininke yra p. M. J. 
Aukštikalnienė, Dr. M. 
Aukštikalnio (Colney) 
žmona. Kuopa yra jaunutė, 
turi 33 nares, bet entuzias
tingai darbuojasi.

Kviečia visus šiame kon
certe dalyvauti.

kiltomis, sąusomis 
plytelėmis. Durpiniai bri
ketai, gerai pagaminti, ga
li atstoti akmens anglį.

Lietuva, turėdama dau
gybę durpių, iki šiol turė
davo įsivežti daug akmens 
anglies iš užsienio. Bastą- 
raišiais laikais buvo tyri- 

i nėjami durpinių briketų 
gaminimo būdai užsieniuo
se. Užsieniuose betyrinė- 

; jant, buvo išrastas Lietu
voje naujas durpinių bri
ketų gaminimas.

Jeigu pavyks gerai su
organizuoti durpinių. bri- 

j ketų gaminimą ir jų var- 
i tojimą, tai bus žymus žing
snis į Lietuvos ekonominę 
gerovę. Durpių Lietuva tu
ri apie 70.000 hektarų, vi
dutiniškai apie 3 metrų 

' sluoksnio. Apskaičiuoja
ma, kad durpių Lietuvai 
gali užtekti šimtui metų, 
jeigu būtų vartojama vi
sur kurui tiktai durpės. 
Rodos, kad dabar bus pla
čiau pajudintas šis Lietu- 

■ vos žemės gelmių turtas.
Tsb.

Lapkričio 26 
Gruodžio 1 
Gruodžio 7 
Gruodžio 14 
Gruodžio 15 

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo

Mes jums pagelbėsimc gauti vizitinių ir imigracijos 
vizas jūsų Europos giminėms 

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

834 MASS AVĖ.
BOSTON 
flig 1920

Sekmadienį, spalių 9-ta d. per 
visas mišias parapijos kunigai 
ragino žmones įsirašyti “Tiky
bos platinimo Draugijon”.

Tą pačią dieną po sumos įvy
ko parapijos choro susirinkimas 
į kurį atsilankė viešnios iš Hart- Į 
ford, Conn. būtent, p-lės Kaunie- 
tytė ir sesutės Tamošiūnaitės, 
kurios vardu Hartfordo Šv. Tre
jybės choro sveikino Aušros 
Vartų parap. chorą. Viešnios 
gėrėjosi mūsų choro giedojimu 
per sumą.

Į susirinkimą atsilankė klebo
nas kun. K. Vasys. Jis padėkojo 
už suteiktą gausią dovaną ir į 

gražų giedojimą jo 25 m. kuni
gystės sukaktuvių proga.

Lietuvoje Energijos Ko- rius B. Garšva ir inž. N. i 
miteto šiliminė komisija Birulis. Bandymai pradėti 
dabar daro bandymus nau- liepos mėn. pradžioje ir jau 
jovišku būdu. Išradimas baigiami. Tikimasi pasiek- 
užpatentuotas ir tuo tar- ti gerų rezultatų. Naujo 
pu neskelbiamas. Bandy- viskas (lietuviškas) brike 
mai vykdomi ’ Klaipėdoje, tų gaminimas būsiąs pi , v 
Pertnolino fabrike. Bandy-gesnis, praktiškesnis ir Išardytas Tabako Sindikatas 
mams vadovauja šiliminės lengvesnis. -----------
komisijos pirmininkas in-' Jeigu laimingai baigsis Kaunas, spalių 11 dieną, 
žinierius J. Vidmantą; kar-! šie bandymai, tai gal jau! Kainų tvarkytojo įsakymu, 
tu su juo dirba profeso- ’ neužilgo bus pajudinti ir išardomas tabako sindika- 
rius V. Gorodeckis, inžinie- \ plačiau įtraukti į Lietuvos tas.

gomis, vienok raffdaUuko uoliai' 
prisidėti prie parapijos darbuo
tės, būti vice-pirm. Lietuvos 
Dukterų, ir veikliai dalyvautij 
Šv. Onos draugijoj Moterų So
cialiame kliube, Birutės draugi
joj ir Liet. Piliečių kliube.

Savo maloniu būdu, linksma 
nuotaika ir uoliu darbštumu yra 
įgyjus visų palankumą. Taigi 
pareiškimui to įvertinimo šv. 
Petronėlės dr-jos narės ir su
ruošė tokį jaukų ir malonų pa
gerbtuvių vakarėlį savo gerb. 
pirmininkei. Rutvilė.

Aušros Varly Parapija
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

Penktadienį, spalių 7 d., puoš
niame Bancroft viešbutyj įvyko 
Vyčių 116 kps. 10 metų gyvavi
mo paminėjimas, “Balius”. Su
sirinko keli šimtai rinktinio, 
tinkamai pasipuošusio jaunimo. 
Atsilankė Worcesterio miesto 
mayoras Wm. Bennett ir pa
sveikino visus sukakties proga. 
Matėsi vietinių profesionalų su 
žmonomis. Svečių buvo iš Bos
ton, Cambridge, Hudson, Nor
vvood, Hartford, ir apylinkių 
miestelių. Didelis pluoštas rau
donų rožių “Pribuvimo dovana” 
teko Aušros Vartų parap. cho
ristei R. Tamulevičiūtei, žodžiu 
pramoga buvo graži ir pilnai 
pasisekusi.

NORTH CERMAN U0YD
M HAMBURG-AMERICAN MNE
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Rytinių Valstybių Žinios
MARIANAPOLIO ŽINIOS
JAU GAVOME ELEK

TROS ŠVIESĄ

Mokslo. Kongresas. Dalyvavo 
tūkstančiai delegatų-čių iš visos 
Amerikos, Kanados, Afrikos, 
Anglijos ir Australijos. Buvo 
daug vyskupų, arkivyskupų, ku-

Pusantros savaitės &yve- nigų, misijonierių vienuolių, se- 
nome tikrai kaimišką gy- sučių ir šiaip pasaulinių. Vie- 
venimą. Žvakutės švietė ir tiniai laikraščiai gražiai atsilie- 
bažnyčioje ir klasėse ir na- pė savo aprašymais ir įvairiais 
muose. Nuo spalių mėn. 6 paveikslais. Buvo konferencijos, 
d. jau turime elektros švie- kuriose buvo taikoma į visus 
są ir galime pradėti moky
mąsi.

žmones, į suaugusius, vaikučius, 
High School ir aukštesnes moky
klas lankančius, slauges, profe
sionalus ir tt. Paskaitos labai į- 
domios, ir jeigu bus vyk 
tai Kongresas bus atlikęs labai 
našų ir išganingą darbą.

VYKSTA ATSTATYMO 
DARBAS

Dabar visi Kolegijos stu- _ ______
dentai net ir profesionalai Paskutinėje dienoje, kai Vys- 
kasdien dirba valydami kūpąs davė palaiminimą šv 
parką, kelius, sodus. Ir šis Juozapo Katedroj, mūsų lietu- 
darbas dar greitai nebus vaite, operos pažiba-žvaigždė, 
baigtas, nes tiek pridaryta art. Ona Katkauskaitė - Kaskas 
nuostolių, kad veik ištisus giedojo. Katedra buvo kimšte 
metus teks tvarkyti griu- prikimšta. Pats neradau kur sė- 
vėsius ir medžių laužus.

Kun. Jagminas su talki-' džiaugiuosi, nes kai Ona Kat- 
ninkais Kolegijos studen
tais jau atstatė apie 60 si
dabrinių eglių. Dar jų guli _ 
apie šimtą. Gal ir atgis nus? Klausiu kodėl? Jis atsako:

| stis, reikėjo stovėti. Bet dabar 
! Ir o i Ana Tčaf.

I kauskaitė rengėsi giedoti, vienas 
'airys, manęs nepažįstąs, sako: 

_ . r . .. _ - . .7 Tėveli, ar žinai kodėl visi žmo-
v. - - - nės dabar žiūri aukštai į vargo-

apie Šimtą. Gal ir atgis nus? Klausiu kodėl? Jis atsako: 
bent dalis jų. j “Dabar giedos Anna Kaskas

Aplamai studentai stro- N. Y. Metropolitan Operos artis- 
piai dirba prie medžių kir- tė. Sakau, o taip, ji mūsų para- 
timo ir tvarkos atstatymo.' pijos buvusi choristė ir parapi- 
Tuo jie parodo savo prisiri- jietė. Jisai nustebo daugiau ne
šimą prie Kolegijos. gu aš, kai buvau jo užklaustas. 

Didžiuojasi visi Onutės balsu.

ATVYKSTA GERAŠIR
DŽIŲ

Į mūsų atsišaukimą jau
trieji mūsų bičiuliai reaga
vo, susirūpino Marianapo
lio grožio atstatymu. Jau 
atvyko du automobiliai, 
ginkluotų kirviais ir pjūk
lais vyrų. Tai Worcester, 
Mass. Šv. Kazimiero para
pijos šaunieji geraširdžiai: 
Barisas, Jonas Morkūnas, 
Rimša, J. Laukaitis, Paru
lis, Aliukas, Matulevičius, 
Šipas, Grigas, Štreimikis ir 
k. Kolegijos vadovybė ir 
studentai bus dėkingi 
tiems labdariams. Jei susi
lauktume ir iš kitų lietu
vių kolonijų tokių gerašir
džių, tai Kolegijos tvarka 
greit būtų atstatyta.

Bronius Rusteika, L. K.

HARTFORD, CONN.
Po gana ilgų nuo rašymo atos

togų vėl jūsų korespondentas i- 
ma plunksną ir stengsis laiks 
nuo laiko parašyti iš šios lietu
vių kolonijos įvairių naujienų.

KRIKŠČIONIŠKOJO MOKSLO 
KONGRESAS

Spalių 1, 2, 3 ir 4 dienomis 
Hartforde įvyko Tautinis Krik.

ŽINUTĖS

Hartfordiečiai laimėjo CLC 
Connecticut Lithuanian Catho- 
lics Olimpiadą dienos taurę. 
Sveikiname. Dalyvavo tūkstan
čiai žmonių lietuvių. Įvyko Lake 
Compounce Bristol, Conn.

Vincas Monkewicz iš New Bri- 
taine, kurio tėvas lenkas, o mo
tina lietuvė, dabar kandidatuo
ja Republican Statė tikietu. Jis 
ir adv. Algirdas Povilaitis yra 
New Britain teismo prosecu- 
ting attorneys. Jiedu gražiai gy
vena kaimynystėje ir abudu turi 
kaimyniškus darbus teisme.

Hartforde nesenai įvyko bai
sios nelaimės viesulas ir potvy
nis: Žmonės dabar jau atsigau
na, bet daug nuostolių padaryta. 
Lietuviai ūkininkai gal daugiau
siai nukentėjo. Daug tabakinių 
daržinių trobų viesulas nuvertė 
ir suardė. Sunaikino tabaką. 
Mes jiems užjaučiame, nes tai 
teisingas, sunkus visos vasaros 
darbas niekais nuėjo. Miesčio- 
nys nukentėjo daugiausiai nuo 
medžių, išdaužytų langų ir už
tvinusių skiepų. Lietuviai Hart
forde mažai nukentėjo, nes gy
vena tolokai nuo upės. Kores- 
pendentas patyrė tiktai vieną 
nelaimę... jojo smuiko viena sty
ga sutruko viesulos metu. Rašo
moji mašinėlė gerai veikia, o po- 
piera nesušlapus, tai jis vėl iš

SVEIKINAME IR LINKIME I pažiūrų dalyvavo. Kun. dr. Men- 
Sekmadienį, spalių 9 d. kun.Įdėlis kalba vieną valandą, po 

dr. Mendelis pakrikštino Tomą kurios valandos yra duodama 
Vincą Grajaucką, sūnų mūsų1 proga, tiems kurie nori, duoti 
jauno advokato Tomo Grajauc- (klausimus. Manoma, kad į 12 
ko. Motina naujo parapijiečio vakarų bus galima išdėstyti vi- 
yra gerai žinoma Pittsburghie- sas svarbiausias Katalikų Baž- 
tė, Margaryta StravinskaitėJ nyčios mokslo tiesas. Iš atsilan- 
Krikšto tėvais buvo Stasys Si- kančiųjų numatoma bus tokių, 
monavičius ir Ona Grajauskaitė- kurie norės priimti Katalikų ti- 
Payne. Tą pačią dieną kita para- kėjimą. Tiems bus duodamos y- 
pijietė buvo įrašyta į parapijos patingos pamokos privačiai, 
knygas, būtent Isabelė Adelina Kun. Mendelis tikisi, kad šis 
Matulevičiūtė. Jos krikšto tėvais naujas katekizacijos darbas lai- 
buvo Mykolas ir Anelė Paškaus- kui bėgant išduos gražius vai
kai, brolis su savo sesute. Svei- sius.
kiname naujagimių tėvelius ir į --------------
linkime jiems susilaukti džiaug- KALĖDOJIMAS PRASIDĖJO 
smo ir paguodos iš naujų kata-Į Metinis Parapijiečių lankymas 
likų savo namuose. prasidėjo šią savaitę. Antradienį

_________ i ir trečiadienį kun. Dubinskas 
KATALIKIŠKA VALANDA apsilankė pas žmones gyvenan- 
Kas nors naujo apaštališkam čius Belair Road miesto dalyje; 

darbe buvo pradėta mūsų para- trečiadienį ir ketvirtadienį kun. 
pijoj. Vadovaujant kun. dr. Men- Mendelis aplankė Curtis Bay 
deliui, antradienį, rugsėjo 27 d. gyventojus, o penktadienį tai a- 

"■__ .......... ! budu kunigai vaikščiojo po East
tistės profesionalės lūpų labai Baltimore. Žmonėms esant išsi
bus malonu ir žingeidu. Labai mėčiusiems po visą miestą, šis 
būtų gražu, jei mūsų jaunimas metinis lankymas yra gana sun- 
tuomi susidomėtų. Be to, tame ki našta, tačiau kunigai tvirti-

I koncerte pasirodys ir daininin- na, kad tas yra būtinai reika- 
kas Al. Vasiliauskas. Akąmpo- linga dvasiniai žmonių gerovei, 
niatoriu bus žymus pianistas. T. šis lankymas prasitęs iki Kalė- 
Šidlauskas.

Malonu pažymėti, kad koncer
tu labai susidomėjo ir visi muzi
kai: Jankai, Dulkė, Visminas ir 
Brundza. Jie labai uoliai platina 
tikietus. Be to tikietus galima me^ tūkstantinės minios garbins 
gauti “Amerikos” redakcijoje, Jėzų Eucharistiniame

dų.

40 VALANDŲ ADORACIJOS 
ATLAIDAI

Sekmadienį, spalių 16 d., kuo-

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

dėkingumo ima rašyti kolonijos remkime ją gausiu atsilankymu' Po susirinkimo buvo užkan- 
korespondencijas. [ į balių. j džiai ir programa. Visi linksmai

Mūsų mokykla dabar turi dvie-' Jeigu kas iš gerbiamųjų lietu- praleido laiką. Kuopa turi gerų 
jų metų High School. Mes džiau- vių ir lietuvaičių nori įsirašyti į veikėjų. Todėl gerai ir gyvuoja, 
giamės, nes tai yra pirmyn ėji
mas mūsų mokykloje, ir gerai 
daro tie lietuviai tėvai, kurie 
siunčia savo vaikučius į tuos du 
skyrius. Kongrese teko girdėti 
kaip rūpinasi mūsų katalikiški 
vadai vyskupai, kunigai, Sesu
tės ir šiaip pasaulionys duoti 
mūsų jaunimui, ypatingai high Hartford atvyko pas mus ir ta 
school atitinkamą Kristaus proga pasakė per radio gražią ir 
mokslą, kad tasai jaunimas, pri- turiningą kalbą lietuvių ir anglų 
sigėręs Kristaus mokslo, taptų kalboje apie mūsų sostinę Vilnių 
geresnių šios šalies gyventoju ir lenkų žiaurius darbus.
ir geresniu kataliku. Taigi mūsų Kun. J. Kripui priklauso gar- 
mokykla, gabioje vadovystėje bė, kad jis gimęs ir mokslus bai- 
Sesučių lietuvaičių Pranciškie- gęs šioje šalyje, o taip nuošir- 
čių, kuodaugiausiai pildo tuos džiai remia mūsų tėvynę ir ją 
visus kongreso troškimus išau
klėti mūsų jaunimą geresniais 
piliečiais ir katalikais. Sveikina
me.

LDS arba užsirašyti laikraštį! 
“Darbininką”, tai B. P. Šilkaus- 
kas ir P. Jakubauskas pasiruo
šę visada patarnauti.

Visi, o visi į pirmą rudeninį 
darbininkų balių ’

--------------- I
Spalių 9 d., kun. J. Kripas iš

Jonukas.

BROOKLYN, N. Y

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

Telefonas 
Woroester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston
9

PHONE 
So. Boston 

3371

Sakra- 
pas laivokarčių agentą p. Am- mente> tautiniam Eucharistijos 
bražiejų ir pas p-lę Ambrozai- Kongrese, New Orleans, mūsų 
tytę 560 Grand Str. Brooklyne. bažnyčioj ir prasidės metinė 
Garbė prisidėjusiems prie to trijų_ dienų ŠŠ- Sakramento iš
kilnaus darbo ir tik svarbu, kad kilmė. Girdėjau kun. Mendelį 
mūsų lietuvių išeivija įvertintų novėnos metu garsinant, kad šį- 
tai ir iš anksto įsigytų tikietus. met brangių atlaidų alto- 

Dainps Mylėtojas. rius būsi^ gražiausias parapi
jos istorijoj. Bažnyčia tik švy- 
ta, altoriai balti kaip sniegas, o 
gėlių tai kas metą yra šimtai 

' žiedų.
NEWARK,N.J

PADĖKA
Šiuomi reiškiame padėką už 

surengimą mums “surprise par
ty”, 15 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvių proga. Tariame 
ačiū savo myliniai sesutei p. K. 
Damašienei, dėdienei M. Janke
vičienei, sesutei 0. žindžiėnei ir 
visai šeimai.

Dėkojame už sveikinimus ir 
linkėjimus sesutei J. Sluoksnai- 
tienei ir šeimai iš Waterbury, 

užtaria šioje šalyje. Co™- ir sesutei V. Svilainienei
■ . B. P. Šalkauskas. ir sūnui iš Brooklyn, N. Y. Ačiū j 

.visiems už gražią dovaną. Ji bus 
i mums atmintis per visą gyveni-' 
'• mą. Vienu žodžiu dėkuojame iš 

——; širdies visiems, kurie kokiu nors 
Spalių 3 d. įvyko L. Vyčių 90 būdu prisidėjo prie to parengi- 

kp. mėnesinis susirinkimas, ku- mo ir J31116 dalyvavo.

H ARRISON-KEARNY, N. J
Ateinantį sekmadienį Šv. An

driejaus lietuvių parapijoje, New 
Britaine, kur klebonauja kimi-Į 
gas Vaškelis ir kur vikarauja rį pradėjo malda pirm. K. Kaz- 
kun. Karlonas, įvyksta metiniai; lauskas. Priimta 10 naujų narių. 
40 valandų atlaidai. Klebonas 
nuoširdžiai kviečia New Britai- 
no ir apylinkės • lietuvius-lietu- 
ves atsilankyti ir naudotis ypa
tingomis keturdešimtės Dievo
malonėmis. Bus daug svečių ku- Į lauskas. Taipgi nutarta suorga- tuoj po pamaldų, parapijos sve- 
nigų, kurie sakys pamokslus ir.nizuoti ir merginų sporto rate- tainėje. Kviečiame dalyvauti, 
klausys išpažinčių. Tai yra šio lį. Kapitonu išrinkta p. N. Me- Raštininkė.

Dėkingi
Antanas ir Julė Terėbeizai ir 

Šeima.

šeštadienį, spalių 2 d. įvyko L. 
Vyčių 29 kp. šokiai. Dalyvavo 
daug jaunimo ir tėvelių. Šokiai 
pavyko.

Dėkuojame visoms apylinkės 
kuopoms, kurių nariai dalyvavo 

I mūsų šokiuose. Taipgi dėkuoja
me ir kitoms organizacijoms, 
klubams ir pavieniams asme
nims, kurie dalyvavo ir kuo 
nors prisidėjo, kad šokiai pa
vyktų. Dėkuojame ir kun. dr.
Starkui, kuris klebonui išvykus Misijonierius Pasijonistas Ga- 
į Lietuvą ėjo jo pareigas, už pa- brielius Jaskelevičius sakys vi- 
galbą. | sug atiaidų pamokslus. Išpažin-

Kuopa dėkuoja visoms šokių tig bug kiausomos sekmadienį 
komisijoms ir darbininkams už po mišparų ir visą dieną pirma- 
pasidarbavimą. Taipgi reiškia- dienį Pasitikima, kad visi lieta
me padėką ir laikraščiui Dar-Įvjaj pasinaudos dvasiniai iš ši- 
bininkui” už nuoširdų koopera- tog metinės dvasin& puotos. 
vimą ir talpinimą mūsų praneši
mų.

Sekmadienį, spalių 3 d. įvyko 
apskričio lygos žaidimų pradžia, pirmininkė Altoriaus ir Rožan- 
Mūsų kuopos ratelis buvo nuvy- čiaus dr-jos deda visas pastan- 
kęš į Jersey City ir sugrįžo lai- gas, kad moterų rengiama pir- 
mėjęs žaidimus. Narys, mutinė rudeninė pramoga atneš-

I buvo įsteigta Katalikiškoji Va- tų gražiausius vaisius. Rengia- 
landa. Kas savaitę antradienio mas kortavimų vakaras, kuris 
vakarais, katalikams ir nekata- įvyks penktadienį, spalių 21 d. 
likams yra laikomos paskaitos Bilietai tik 35 centai ir pelnas 
apie Katalikų tikėjimą ir doro- (vakaro skiriamas bažnyčios at- 
vę. Pirmą vakarą atsilankė arti (naujinimo išlaidoms. Visi Balti- 
100 žmonių. Sekančią savaitę (moriečiai visąširdžiai turėtų pa- 
skaitlius buvo dvigubas, virš 160 remti šį parapijos moterų ren- 
asmenų įvairių tikybų ir įvairių giamą vakarą. B. S. K.

i

ATLAIDŲ TVARKA
Sekmadienį Mišparai ir pa

mokslas 7 vai. vakare. Pirma
dienį ir antradienį pirmos mi
šios 6 vai. ryte, o Suma ir pa
mokslas tai 9 vai. Pirmadienio 
vakarą dėl novėnos pamaldų 
Atlaidų Mišparai ir pamokslas 
bus 8:30 vai. vak. Užbaiga įvyks 
antradienį, kuomet pamaldos 
prasidės 7:30 vai vakare. Tėvas

PIRMA RUDENS PRAMOGA
Ponia Stepone Šilanskienė,

Jaunimas su entuziazmu priėmė 
naujus narius ir sveikino. Suma
nymas pravestas suorganizuoti 
du baseball rateliai. Išrinkta ka- sinis susirinkimas įvyks trečia- 
pitonai: P. Velivis ir K. Kaz- dienį, spalių 19 d., 8 vai. vakare,

Moterų Sąjungos 29 kp. mene-

klausys išpažinčių. Tai yra šio 
mėnesio 16, 17 ir 18 dienom s.

WATERBURY, CONN
DARBININKŲ BALIUS

lį. Kapitonu išrinkta p. N. Me- 
čulskytė. Sporto rateliai daly
vaus Vyčių N. Y. ir N. J. lygoje. 
Išrinkta 15 atstovų į N. Y. ir N. 
J. apskričio suvažiavimą.

Plačiai kalbėta apie įvyksian
tį seimą. Į susirinkimą atvyko (įvyksta art. J. Žukauskaitės se- 

~ -* * ’ ” niaį laukiamas koncertas. Teko
nugirsti, kad koncertas tikrai 
bus įdomus. Jame bus dainuoja
mos gražios lietuviškos liaudies 
dainelės, o lygiai ir operų arijos. 
0 kas nežino kiek dainos sukelia 
kilnių minčių, gražių ir žavingų 
jausmų. Žmogus, beklausydamas 
dainų, lyg aukštesnio pasaulio 
gyvenimu gyvena ir pamiršta 
savo vargus bei sielvartas. Iš- 
girgti tat dainos žodžius iš ar-

LDS 5 kuopa rengia balių, spa- ir L. Vyčių Centro pirm. adv. K. 
lių 15 dieną, 7:30 vai. vakare, 48, Paulauskas su žmona ir pasakė 
Green St. svetainėje. Gros šau- įdomią prakalbą. Kartu su pirm, 
nūs orkestras — Degimo ir Mor- buvo atvykęs ir Jersey City Vy- 
kevičiaus. LDS nariai ir visa ; čių kuopos pirmininkas p. K. 
mūsų visuomenė nuoširdžiai Beison ir sveikino Vyčius. Dva- 
kviečiama dalyvauti šiame ba- sios Vadas kvietė Vyčius daly- 
liuje. Darbininkai, mes esame vauti Šv. Vardo draugijos para- 
daugumoje. Mes turime įvairių doje.
svarbių reikalų. Baliaus pelnas] Susirinkime dalyvavo apie 200 
LDS 5 kuopai, kuri dirba gražų'' asmenų, tarp kurių buvo svečių 
darbininkišką darbą. _ Taigi pa-Į iš Neverk, Jersey City.

*ART. ŽUKAUSKAITĖS 

KONCERTAS
Spalių 23 d., 7:30 vai. vak. Ap

reiškimo parapijos auditoriume
LDS. Naujos Anglijos Apskričio 

Suvažiavimas
LDS. Naujos Anglijos Apskričio Suvažiavimas į- 

vyks Sekmadienj, Spalių 23 d., 1938 m., 1-ma vai. po 
pietų, Lietuvių Ūkesų Gedimino Kliubo salėj, 324 River 
St., Haverhill, Mass.

Kviečiamos visos LDS Naujos Anglijos kuopos 
prisiųsti savo atstovus, šiame suvažiavime bus aptar
ta svarbūs mūsų organizaeijoš gerovei veikimo planai. 
Apskričio Valdyba: — Kun. 8. Kneižis, Dvasios Vadas; Jonas 
Kumpa, Pirmininkas; Antanas Žavėt skus, Vice-Pirmininkas; Ka
zimieras Nadzeika, Iždininkas; Tarnas Versiackas, Raitininkas.




