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PALIAUBŲ DIENA
Šiandien, lapkričio 11 d., 

sueina lygiai 20 metų kai 
Europos didžiosios valsty
bės sutarė padėti ginklus 
ir pradėti taikiu būdu iš- 
snręsti visus klausimus ir 
valstybių rubežius. Bet 
šiandien veik visos sutar
tys, kurios buvo pasirašy
tos 20 metų atgal sulaužy
tos. Mažosios valstybės, 
kurios po Pasaulinio Karo 
atgavo nepriklausomybę, 
viena do kitos pavergiamos 
ir apkapo iamos. Didžiosios 
valstybės galvatrūkčiais 
ginkluojasi ir rengiasi į 
nau',’n gal dar baisesnį ką
rą. Darbininkai stovi už 
taiką, už teisingumą.
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Svarbūs Istoriniai Dokumen
tai Iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo
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Popiežius Pasmerkia Priešų 
Melagystes

Vatikanas, lankričio 10, 
Jo Šventenybė, Pijus XI 
pasakė: “Tai yra melagys
tė, melagystė, kurios Mes 
nenustojame pasmerkę, sa
kyti, kad Šventasis Sostas, 
Popiežius, užsiima kokia 
nors politika. PoDiežius rū
pinasi Dievo garbe ir žmo
nių sielų išganymu., Kris
taus vietininkas turi vieną 
nareigą, nuo kurios niekas 
Jo neatitrauks, būtent, rū- 
nintis bendra žmonijos ge
rove”.
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Ar Hitlerio Kitas Žygis Bus Į 
Lietuvos Klaipėdą?

Kaip jau buvo “D-ke” 
minėta, kun. A. Milukas

Naujas Massachusetts Valstybės Gubernatorius Ir Lieut.- Gubernatorius
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15,000 Katalikų Darbdavių

I

HON. HORACE T. CAHILLHON. LEVERETT SALTONSTALL

išrinktas Massachusetts vals
tybės Lieut. - Governor. Abu 
išrinktieji yra Respublikonų 
partijos žmonės.

lapkričio 8 d. š. m. išrinktas
Londonas, lapkričio 10,— Massachusetts valstybės gu-

dabar rašo Amerikos lietu- Londono katalikų laikraš- bernatorium, kuris užims vietą 
vių istoriją, paremtą tik- tis Catholic Herald klau- sausio 4, 1939._____________
rais dokumentais, kurie rū- šia: ar Hitlerio kitas žvgis 
pestingai buvo saugojami nebus tik į Lietuvos Klai-j 
jo archivuose. Be didžiulės pėdą? Naciai Klaipėdoje 
jo knygos “Spaudos laisvės gauna įsakymus iš Berly- 
ir Amerikos lietuvių orga- no ir jie demonstruoja,! 
nizuotės sukaktuvės”, jis triukšmauja prieš Lietu- 
gamina dar kita veikalą, vos valdžia. Tas laikraštis 
vien Amerikos lietuviams toliau, patėmija, sakyda- 
skiriamą. Tos knvgos var- mas, kad Lietuva savo 
das “Amerikos lietuviai klausimus išspręstų susi- 
XIX šimtmetyje”. Jau išė- dejus su Vokietija, tada jos 
jo iš spaudos pirmas tomas prekyba eitų į Vokieti ją. 
(350 psl.). Randasi čia Tačiau, žinoma, kad Lietu- 
daug dokumentų iš pamir- va nesusidės su Vokietija, 
štos ar nepatėmytos pra- jeigu Hitleris reikalaus a- 
eities, kurie nušviečia vie- tiduoti Klaipėdą.

AR LIETUVA SUSITARS SU Anglijos ChamberlainasVa-
VATIKANU? žiuoja Į Prancūziją

• v

------------------- Paryžius, lapkričio 10, — 
Londonas, lapkričio 10,—[reiškia, kad galima tikėtis Anglijos premieras Cham- 

The Catholic Herald laik-; greitu laiku sutarties at- beriamas lapkričio 23 d. 
važiuoja į Prancūzii” kur 
bus pasitarimas apie An
glijos - Prancūzijos atei- 

jčiai sutartį.
II

Londonas, lapkričio 10,—J reiškia, kad galima tikėtis

naujinimo.raštis rašo, kad Lietuvoje, 
Kaune, eina pasitarimai 
galutinai atnaujinti sutar
tį su Šventuoju Sostu. Šv. 
Tėvo atstovas Latvijai e- 
sas dabar Kaune ir pasita
rimai eina su Lietuvos vy
riausybe. Laikraštis pa- Oficialės 
---------------------------------  nr-anočo

Išrinko "Tautos" Atstovus 
Prezidentui "Rinkti"

ną kitą mūsų visuomenės praneša, kad Lietu
100 KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ

Ir Mažos Tautos Nugalėtų 
Sovietų Rusiją

Naciai Sulaikė Prie Rube
žiaus Vyskupą

Brussells, Belgija, lapkri
čio 10, — Kad išpildyti Po- 

į Diežiaus nurodymus darbi
ninkų reikalais, 15,000 Bel-

Vati kanas, lankričio 10, ^,os Kataliku darbdavių 
-Vatikano laikraštis su^are J>e visi
servatore Romano rašo. 
kad Wurzburgo, Vokieti
jos, vyskupas Ehrenfried, 
kuris važiavo į Vatikaną, 
buvo Vokietijos sargybos 
prie rubežiaus sulaikytas 
ir ilgai klausinėjamas įvai
rių klausimų. Įvairūs jo 
raštai buvo peržiūrėti, o 
kurie buvo rašyti lotvniš- 
kai, ir sargvba nemokėjo 
suskaityti, tai nufotogra
favo. Laikraštis pareiškia, 
kad toks Vokietijos vy
riausybės pasielgimas lau
žo padarytą sutartį, kuri 
reikalauja, kad Katalikų 
vyskupai turėtų laisvą su- 
sinešimą su Vatikanu.
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Protestantai Užkvietė 
Kunigą Kalbėti

ciklikos nurodymais darbi
ninkų klausimais. Jie rū- 
Dinsis. kad darbininkams 
mokėti šeimyninį Dravvve- 
nimo atlyginimą, nustatys 
patogias darbo valandas, 
nrižiūrės, kad būtų pato
gios darbo sąlygos ir tt. Ta 
sąjungą rūpinsis, kad ir 
nekatalikai darbdaviai tais 
pačiais nurodymais vado
vautųsi. Toks darbdavių 
sutarimas pagerins krašto 
gvventoiu būklę. Belgijos 
Kataliku darbdavių sąjun
ga parodo kaip toli Ameri
kos Katalikai yra atsilikę 
nuo Europos kraštų. Ame
rikoje nėra Katalikų darb
davių saiungos.

I

Butteą Mont. lapkričio 10 
— Silver Bow protestantų

CIO Suvažiavimas Įvyks 
Pittsburgh, Pa.

po darbuotė, kaip jis 1885
m. pirmas, paskui (1892— 
1894 m.) su Dembskiu ir 
Hoduru veikė, kad sukur
tų, —— —— ——   . c .

kaip lietuviai angliakasiai ša, kad Austrijoje naciai
I v J • *1 1 • •

KALĖJIMUOSE
___ t ________ Paryžius, lapkričio 10, — 

tų nezaležnikų bažnyčią: Laikraštis La Croix prane- 
kaip lietuviai angliakasiai ša, kad Austrijoje naciai 
daugiausiai padėjo išau- suareštavo ir įkalino apie 
ginti Susiiungusiu Anglia- 100 Katalikų kunigų ir vie- 
kasių Unija, paskesniais nuolių. Nacių spauda apie 
metais labai daug itakos tai nieko nerašė. Žinoma,
dariusią Jungtiniu Valsty-, ?ėda Vokietijos vynausy-i 
bių darbininkiškai teisda-ibei už tokius neteisingus1 
vystei, pagaliau, kokiose persekiojimus. Kad tie a-1 
sąlygose kun. A. Burba reštai neteisingi, jau pats 
skyrė lietuvius nuo lenkų1 nacių tylėjimas tai įrodo. 
— visa tai parodo smulk
meniškos citatos iš praei
ties raštu, straipsniu, laiš
ku ir dokumentu.

Esminis istorijos pagrin
das tai dokumentai. Istori-

Baudžia Darbdavius Už 
Skriaudas Drbininkams

— ouver dow protestantų Washington, D. C. lapkri- 
ministerių sąjunga užkvie- čio 10, — Pirmas svarbus 
tė kun. F. Burns paaiškinti CIO suvažiavimas 

j jiems apie šv. mišių reikš- lankričio 14 dieną,
v • įvyks 

Pitts- 
: mę ir apeigas. Kunigas, su- burghe, Pa. Yra vilties, 

ieškos 
10 Misionierius" kuiT parapijos bažnyčią, jiems priemonių sudarymui pas- 
Bernard R. Hubbard, S. J., aiškino Katalikų Bažny- tovios vienybės darbininkų 
kuris nesenai sugrįžo iš A- čios apeigas. unijose.

Kaunas, lapkričio 10 — 
valdžios žinios 

kad Lietuvos sa-
► “tau-! 

tos” atstovus prezidentui! 
“rinkti”. Klaipėdiečiai ats
tovų visiškai nerinko ir_____________
rinkimuose nedalyvavo, o laskos pareiškė, kad ir ma-j

Pittsburgh, Pa. lapkričio 'kvietęs protestantus j savo kad

Meksikos Masonai Organi- kitur es^ rinkimuose daly- žos tautos, kaip Suomija,! 
zuojasi Prezidento Rinki

mams
vavo apie 100 nuošimčių 
rinkikų.

Kada Lietuvos valdžios
------------- i žinių agentūros skelbia,!

Meksika, lapkričio 10, — kad 100 nuošimčiu balsavo,į 
Meksikoje prezidento rin- tai suprantama, kad kalba 
kimai įvyks 1940 metais, anie tautininkus, i 
Tos šalies masonai f 
smarkiai

nugalėtų didžiulę Rusijos 
kariuomenę. Rusijos žmo
nės gyvena didžiausioje 
priespaudoje, varge ir bai-! 
mėje. Jei kuri nors tauta’ 
norėtu užkariauti Rusiją, { 

nes kiti visai lengvai tai galėtų pa-

v •

__  ____ ______ jau Lietuvoje neturi laisvės pa- daryti. Lai tik orlaiviai at- 
kkū organizuojasi, sisakyti ką ir kaip jie ma- skrenda virš Rusijos ir iš- 

kad krašto valdžia patektų no apie rinkimus ir kitus meta ginklų ir amunicijos, 
™ skirtam asmeniui. ‘klausimus. žmonės turėdami ginklų

I

Burgos, Ispanija, lapkri- 
Nacionalistų • • — — y •

KLAIPĖDOS VOKIETININKAI
DEMONSTRUOJA SAVO GALIĄ

suvažiavimas

Berlynas, lapkričio 10, — katalikiškas joje mokyk- 
i Vokietijos naciai, užgrobę 
Austriją, uždarinėja visas

tuojau sukiltu prieš Stali
ną ir visus bolševikus 
skriaudėjus”.

Prancūzi ja Pagerbė 
Vienuoles

kas vien jais turi verstis, čio 10,
Jo darbas — sutvarkyti. (Franco) Ispanijos valdžia 
suklasifikuoti dokumentus nubaudė 1,260 darbdavių 
taip, kad jie tiksliai atpa- už nepildymą darbo įstatų, 
šakotų praeitį ir atitaisytų Valdžia taip pat uždėjo pi- 
įsiskverbusias klaidas, ku- niginę bausmę, 50,000 pe- 
rios įsisenėjo viešoje opini- setu, kompanijai, kuri be 
joje, pasidėkoiant taria-i svarbios priežasties atleido 
muių “istorikų” fantazijai, darbininką nuo darbo. Dar- 
Kun. Milukas savo knygo- bininkas toje kompanijoje 
je vien dokumentais ope- buvo išdirbęs 17 metų, 
ruoja. Ju ten devynios ga
lybės. Perskaičius jo kny
gą, nevienam atsidarys a- 
kys į tikrą ją mūsų išeivi jos 
praeitį. Tad kiekvienas tie
są branginąs lietuvis ture- Lenkijos valdžia išleido į- 
tų tą knygą įsigyti. sakymą, kuriuo draudžia-

Jonas Kmitas. ma iš šalies išvežti auksą, 
-------------- nlatinum ir deimantus...

Ispanijos radikalai pra- Matyt Lenkijos ponai, be
nešą. kad ju kariuomenei do je. 
navvke sumušti nacionalis-į 
tus Vakarinėje Kataloniio-' 
je. Bet nacionalistai tas ži
nias užginčija. Jie sako, 
kad prie Ebro upės tebeina 
smarkūs mūšiai. Naciona
listai laimi.

Lenkija Draudžia Aukso 
Išvežimą

Klaipėdo, lapkričio 10 d. kietininkai, kurie traukė a- 
— Direktorija atleido ke- bu vokiečių himnus.

Varšuva, lapkričio 10, —

turis lietuvius mokytojus.! 
Seimelio rinkimų komisija 
pripažino Kariuomenės. 
Teismo Apeliacinių Rūmų 
baustiems rinkimų teises.! 
Neatsižvelgdama pasek
mių, Direktorija rengiasi 
išleisti patvarkymą vietoje 
Gubernatoriaus vetuoto į- 
statymo kovai su bedarbe. 
Iš lietuvių ir toliau atimi
nėja pasus, o buvusius 
Neumano bylos kalinius 
skiria pareigūnais. Klaipė
dos žydai ruošiasi apleisti 
krastą ieško Kaune butų ^og atleido dėlto, kad 
bei patalpų krautuvėms ir maino darbus dirbtuvėse, 
įmonėms. Lapkričio 4 d. Bet esą apie 30,000 darbi- 
Rusnėje demonstravo vo-

Kapitalistai Išmetė Į Gatvę 
30,000 Darbininką

I Washington, D. C., lap
kričio 10 — Elmer F. An- 
drews, Algų - Valandų ad
ministratorius, praneša 
prez. Rooseveltui, kad dėl 
algų ir darbo valandų įsta
tymo nuo darbų atleista 
nuo 30,000 iki 50,000 darbi
ninkų. nors, sako, ne visi 
vien dėlto atleisti. Kaiku-

Nacių Atstovybės Sekreto
rius Mirė

Paryžius, lankričio 10, — 
Lenkijos žydas dviem šū
viais mirtinai pašovė Vo
kietijos nacių atstovybės 
Paryžiuje sekretorių E. 
von Rathą. Sekretorius mi
rė. Žydas policijos suimtas.

Paryžius, lapkričio 10, — 
Prancūzijos valdžia sutei
kė vienuolei Seseriai Tere
sei garbės kryžių už pasi- 
tarnavima žmonijai. Sesuo 
vienuolė 65 metus amžiaus 
praleido tarnaudama ligo
ninėje. Ji dabar vra Lespa- 
rre ligoninės viršininkė. 
Valdžia taip pat suteikė pa
garbos kryžių vienuolei 
Janinai, kuri vra Lyons li
goninės viršininkė.

KOMUNISTAI ATITRAUKIA 
SAVO “IŠTIESTĄ” RANKĄ

Profesorius Tamošaitis 
Atsistatydino

Kaunas, lapkričio 8 d. — 
šioMis dienomis iš Visuo- 
m jnfhio Darbo Vadybos at
sistatydino generalinis se
kretorius prof. Izidorius 
Tamošaitis.

ANGLIJOS KATALIKAI RŪPI
NASI DARBININKŲ PRAGY

VENIMU
Londonas, lapkričio 10,— 

Anglijos Katalikų sąjunga 
rūpinasi nustatyti darbi
ninkams šeimvninį pragy
venimo atlyginimą. Jie sa
ko: “Mums svarbu sužino
ti. kiek darbininkas turėtų 
gauti, kad galėtų tinkamai 
su savo šeima pragyventi. 
Popiežius reikalauja, kad

kiekvienas darbininkas 
CTautu tinkamą nragvveni- 
mo atlyginimą. Mes turime 
sužinoti kiek darbininkui 
reikalinga tinkamai su šei
ma pragyventi, ir tada rei
kalauti, kad darbdaviai 
tiek darbininkams mokė
tų”.

ninku atleista vien dėl algų 
ir darbo valandų įstatymo.

Kapitalistai visiškai už
migdė savo sąžinę, jeigu 
jie nejaučia kiek daug 
blogo daro darbininkams. 
Kur teisingumas!? Algų ir 
Darbo valandų įstatymas 
verčia mokėti tik nemažiau 

125 centų į valandą ir dirbti 
i nedaugiau kai 44 valandas 
į savaitę. Ar tai daug?

Algų ir Darbo įstatymas 
yra remtinas ir darbinin
kai griežčiausiai turi kovo
ti su įstatinio laužytojais 
ir re ikal*«ti;kadi kapitalis
tai būtų nubausti.

ką... Galite jos netiesti 
mums, nes jūsų, komunis
tų, kruvina ranka yra iš
kelta prieš Dievą ir mūsų 
tikėjimą. Jūsų ranka išžu
dė tūkstančius Katalikų 
vyrų, moterų ir vaikų, tūk
stančius kunigų ir vienuo
lių išžudė raudonoje Ispa
nijoje. Jūsų ranka išžudė 
tūkstančius nekaltų žmo
nių Rusijoje; tai Pontijaus 

menkoje kunigai smarkiai 
kovoja prieš komunistų re
voliucinį sąjūdį, už tai ko
munistams įsako eiti į ko
vą prieš kataliku tikybą. 
Taip pat laikraštis papei
kia tuos komunistus, kurie 
apsileidžia ir susilaiko

Maskva, lapkričio 10, — 
Komunistams su savo iš
tiesta ranka nepasisekė 
suklaidinti Katalikų. Per 
du metu jie siūlė katali
kams savo ranką. Dabar 
vėl grįžta Drie seno, būtent, 
atvirai pulti katalikus. Ma
skvos bolševikų laikraštis 
Antireligioznik įsako kovo
ti prieš tikybas. Laikraštis 
ypatingai patėmija, kad A-

Piloto ranka, kuri išdavė 
Kristų mirčiai.

las. Pereitą savaitę naciai 
uždarė sekančias mokyk
las: RuoDertinum, Salz- 
burge, prirengiamąja ku
nigų seminariją, kuri buvo 
įsteigta 1653 metais. Na
ciai ją pavedė merginu są
jungai. Borromaeum, Salz- 
burge, berniukų mokyklą, 
pavertė į agrikultūros rū
mus, berniukai netekę mo
kyklos prieglaudos, dabar 
*^rvena arkivyskupo na
muose ir lanko valstybės 
mokyklą. P a u 1 i n u m. 
Schwarze (Tyrole) atėmė 
nuo katalikų ir pavedė na
cių mokytojams ją vesti. 
Šv. Juozano mokyklą, Feld- 
kirche, kurioje mokėsi 
mergaitės, atėmė ir vienuo
les mokytojas išvarė. Pet- 
rinum mokyklą Linze, na
ciai įsakė katalikams tuo
jau uždaryti. Visi katalikų 
tėvų vaikai yra verčiami 
eiti į valstybės mokyklas. 
Kataliku dvasiški ia norėjo 
gauti valdžios leidimą įstei- 
oti berniugams, kurie mo
kosi į kunigus bendrabutį, 
bet vyirausybė leidimo ne
davė ir uždraudė katali
kams bendrabutį steigti. 
Naciai kaip ir komunistai 
griebiasi teroro išrauti ti
kėjimą iš jaunųjų širdžių. 
Bet nepavyks. Tikintieji iš
eis nugalėtojais.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, lapkričio 12 d., 2 vai. po pietų iš WCOP

šmeižę Katalikų Bažnyčią.1 radio stoties, Boston, Mass., vėl turėsime progos klau- 
Iš viso aišku, kad Maskva sytis Darbininkų Radio programos: dainų, muzikos ir 
įsako komunistams ati- kalbų. Gros orkestras. Pasukite savo radio rodyklę ant 
traukti savo ištiestą ran- 1120 kilocycles.



VIETINES ŽINIOS
Katalikiškų Knygų Savaitė

Penktadienis, Lapkričio 11,1938 •

Pilnu Pasisekimu
GRABORIAI

2

mių. Giminės ir draugai-drau- 
gės pp. Genovaitei Saverytei ir 
Pranui Razvadauskui įteikė 
daug įvairių, gražių ir brangių 
dovanų.

Rengėjai visus ir visas pavai
šino skaniais užkandžiais ir gėri
mais. Grojo orkestras, ir visi 
linksminosi iki vėlumos.

p. Pranas Razvadauskas yra L. 
Vyčių apskričio ir kuopos pir
mininkas ir buvęs LDS Centro 

i iždininkas, p. Genovaitė Savery- 
tė yra taip pat veikli Vytė. Jųjų 
vestuvės įvyks lapkričio 20 d.

Bostono Diecezijos Knygius 
praneša, kad nuo lapkričio 13 d. 
iki lapkr. 19 d. bus vieša Katali
kiškų Knygų savaitė.

Katalikiškos Knygos bus išdė
tos Bostono Centraliniame vie
šame knygyne, Copley Sųuare, 
ir 31 skyriuje po visą Bostono 
miestą. Sargant Hall’ėje Cen
traliniame knygyne bus išdėta 
lentynėsna 500 vėliausių katali
kiškų knygų.

Sąryšyj su Katalikiškų Knygų jiem Veikiem siaiti

Rengia Blaivininkų 49-ta Kuopa
LAPKRIČIO-Nov. 13, 1938

Šv. Petro par. salėje ant 5-tos gatvės, So. Bostone.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 25c. Vaikams 10c.

savaite “The Pilot”e — diecezi
jos organe bus išvardyta 1500 
knygų skaitymui.

Lapkr. 13 d., 3:30 vai. po pie
tų Centraliniame knygyne, Lec- 
ture Hali, bus sakomos prakal
bos apie Katalikišką Spaudą.

Angliškai kalbą katalikai yra 
kviečiami pasinaudoti skiriama' 
savaite.

tos svarbios dienos.

Lapkričio 7 d., mirė, Newton 
ligoninėje, Leonas Kušleika 62 
metų. Jis gyveno 272 Nevada 
St., Newtonville, Mass. Palaido
tas, iš Petro par. bažnyčios, lap
kričio 10 d.

Kun. Pr. V. Strakauskas pereitą vasarą buvo iš
važiavęs į Alaską ir kitas šalis ir bevažinėdamas 
nuėmė labai daug gražių gamtos paveikslų, kurie 
nustebins visus atsilankiusius. Taigi, nepraleiskite 
progos, visi ateikite ir pilniausiai būsite patenkinti 
Laukiame kaip senų taip Ir jaunų.

* ...... ‘ - ' ■■ — ■■■■ --- '

“SHOVVER PARTY” Padėkos Žodis
šeštadienį, lapkričio 5 d., 8 vai. 

vakare, parapijos svetainėje įvy
ko “shower party”, kurią suren
gė p.p. Genovaitės Saverytės ir 
Prano Razvadauskų jųjų gimi
nės, juodu pagerbti. Dalyvavo 
virš 100 giminių, draugų ir drau
gių. Dalyviai sveikino jaunuo
sius, žengiančius į vedybinį gy
venimą ir linkėjo geriausių sek-

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A L. Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dienų 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų 

(pagal sutartį) '

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRepshis,M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
Šviesų tinkamu laiku.

J.LPašakamis.O.D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

Šiuomi noriu pareikšti nuošir
džiausią padėką Šv. Petro di
džiajam chorui už vieningumą 
darbuotėje, ir už tokį sunkų dar
bą, kurį jie atliko išpildant ope
retę “Mikado”. Taipgi kartu ta
riu ačiū Sodalietėms ir visiems 
kitiems už jų darbą ir pagalbą. 
Ačiū visuomenei už atsilankymą.

Nepraleisiu šios progos padė- 
kuoti savo choristams už tokią 
man brangią dovaną Waltham 
Wrist watch. Ta dovana pasiliks 
su manim ir primins jumis man 
visados. Ne Tamistos man, bet 
man jums reikėjo įteikti dova
nas už jūsų pasišventimą ir dar
bą.

Ta proga norėčiau sužinoti iš 
“Darbininko” redakcijos viešo 
paskelbimo savo kolumnose, kur 
galima įsigyti “Mikado” išvers
tą į lietuvių kalbą. Kadangi lai
krašty buvo paskelbta žinia, kad 
ji yra išversta, tai manau, kad 
laikraštis privalėtų viešai pa
skelbti kur? Lauksiu.

Rapolas V. Juška.

Redakcijos Atsakymas. Brook
lyno laikraštis “N. G.” praneša, 
kad operetė “Mikado” yra išver
stas į lietuvių kalbą. Vertėjas F. 
Mockapetris. Kadangi tą veika
lą vaidino Chicagoje, tai spėja
me, kad ir vertėjas gyvena Chi
cagoje. Parašykite “Draugo” 
knygynui, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III. arba “Muzikos Ži
nių” administracijai, 1702 No. 
Walcott Avė., Chicago, III. gal 
tos įstaigos nurodys Tamstai 
vertėjo adresą.

CAMBRIDGE, MASS

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailins
Veda visokias provas.

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

8outh Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

n
John J. Grigaitis

T,

(Grigaliūnas)
ADVOKATAS

598 East Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS.

I. 1761 Room 3

Residence:I
S Thomas Pk, Tel. S. B. 1043

Žinios Iš Lietuvos
' ♦

gąi ligai, buvo nustatytas 
griežtas karantinas. Dabar 
liga galutinai nugalėta ir 
karantinas jau nuimtas.

— Vėl atnaujinti Lietu
vos - Čekoslovakijos preky
biniai santykiai, kurie buvo 
laikinai nutrūkę, nes buvo 
uždarytos Čekoslovakijos 
sienos iš Vokietijos ir Len
kijos pusės.
— Vytauto Didžiojo uni

versitete visiems studen
tams prasidėjo karinio pa
rengimo paskaitos.
— Pažaislio valsčiuje ties' mošką, kuris daug pasidar- 

Kaunu, pasireiškus gyvu- bavęs Lietuvai, sugrįžo ap- 
lių nagų ir snukio pavojin- sigyventi, bet gyvena kaip

posūnis, 
į Rašo:

• v

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Ištikrųjų, yra labai smagu ir malonu kaip “Dar
bininko” baliaus rengėjams ir rėmėjams, kad “Darbi
ninko” metinis balius pavyko visais žvilgsniais — pub
likos buvo daug, o gryno pelno padaryta $687.23.

Paskelbus metinį “Darbininko” balių, atsirado 
daug rėmėjų, kinių pavardes talpinome “Darbininke”, 
o kurių nesuspėjome paskelbti prieš balių, talpiname 
dabar ir dėkojame gerb. baliaus rėmėjams už nuošir
džią paramą. Baliaus rėmėjai yra šie:
Mrs. Anna Stankus, Brockton, Mass.......
M. Miliauskienė, Montello, Mass..............
Juzė Kašėtienė, Montello, Mass................
A. Pateckas, Hartford, Conn.....................
Mrs. J. Kavaliauskas, Hartford, Conn.......
Wm. Kodis, Hartford, Conn.......................
Mrs. Louis Rybokas, Bridgewater, Mass.
B. Treinavičienė, Montello, Mass..............
K. Stockus * Lynn, Mass.............................
S. Mačinskas, Montello, Mass...................
Andrius Gudukas, Worcester, Mass........
D. Yonika, Brighton, Mass.......................
M. Kvietkauskas, Greenfield, Mass......... .
J. Randeliūnas, Brighton, Mass...............
S. Dirsa, Brighton, Mass..........................
V. Gedrimas, Brighton, Mass. ....... ,........

, Petras Stonis, Hudson, Mass..................
. V. Kališius, Dorchester, Mass..................

Ad. Česnauskas, Montello, Mass..............
J. Grigas, Montello, Mass.........................

»

.. $1.00 

..' $1.00 
. $1.00 
.. $2.00 
.. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
. $1.00 
. $2.00 
. $1.00 
... $1.30 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00

Į

Antanas Ramoška—Ameri
kietis Lietuvoje

dien- 
rašo

Lietuvos katalikų 
raštis “XX Amžius” 

i apie amerikietį, p. A. Ra- Va 1 • *- 1

PAIEŠKAU vargoninko, kuris' 
moka vesti ir tvarkyti ’ chorą, i 
ruošti įvairius parapijos paren
gimus su klebono pritarimu. Al
ga priklausys nuo parodytos vei
klos ir ištikimybės savo virši
ninkui. Turi būti praktikuojan
tis katalikas. Atsišaukite: Rev. 
I. Kelmelis, 207 Adams St., 
Newark, N. J. (15-18)

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

Lapkričio 12 d., 7 vai. va
kare, Columbus Hali, 55 
Austin St., Cambridge, 
Mass. Šv. Stepono Dr-ja 
rengia šokius, kurių pelnas 
eis vietinių Seserų mokyto
ju naudai. Taigi prašome 
šiuos šokius paremti. Gros 
geras orkestras. Rengėjai.

•j

FLORAL HERB
Galvos Stimuliantas ir Spalvos grą

žintojas. Greitai sugražina naturalę 
spalvą žiliems, žilantiems ir nubluku
siems plaukams — paakstina naują
augimą — sulaiko plaukus nuo slin
kimo ir prašalina pleiskanas. Florai
Herb turi malonų kvapą, nėra limpan
tis padaras, nenutepa odos arba pa
galvės. Vieno pakelio užtenka pada
rymui pilnos kvortos (nieko nereikia
ekstra pirkti), viskas ko reikia tik 
dadėti * “ ---------vandens. Tai
PLAUKŲ. Kaina $1.00.

KARALIUS

PALAIKYKIT SAVO JAUNĄ IŠ
VAIZDĄ NEŽIŪRINT AMŽIAUS.
Pirmi žilstančių plaukų ženklai, arba
retėjimas plaukų laikoma senėjimo
ženklu. Naudokitės šiuo preparatu ir
palaikykit savo jauną išvaizdą iki vė
lybo amžiaus.

Nurodymai: Supilkit pakelio turinį
Į švarią kvortinę bonką ir pripHkit

I Mitu lietaus vandeniu — gerai išmai-
šykit ir gatavas naudojimui. Jei gal
vos oda sausa ir plaukai trūksta, da-
dėkit šaukštuką glicerino. Apkrapy- 
kit ant galvos tiek kiek reikia plau- 

į kų ir odos sušlapinimui. Naudoki t du 
kartu per savaitę iki gausit pasek- 

Į mes. paskui kartą į savaitę.
1 FLORAL PLAUKŲ ALIEJUS ku
ris greitai sulaiko plaukų trupėjimą 
ir slinkimą. Kaina. 50c.

FLORAL ALIEJAUS Shampoo 
Kaina 50c. ,,-x

Reikalaujame Agentų Platinimui 
Mūs Gyduolių. Dept. C B

FLORAL HERB CO.
Bok 74, COVTNCTON, IND.

Už Tikietų Platinimą Gavo Prizus
“Darbininko” metinio baliaus rengimo komisija 

skyrė $10.00 prizams už tikietų platinimą. Pirmą do
vaną $5.00 laimėjo Juozas Smilgis, Cambridge, Mass., 
antrą dovaną — Paulina Juškienė, Arlington, Mass., 
trečią — Valerija Palionis, So. Boston, Mass.

Nuoširdžiai Dirbo

I

t

Telephone 
SO. BOSTON 

1058 I

Rašo:
RADVILIŠKIS«

Antanas Ramoška— Ko
votojas dėl Lietuvybės 

Amerikoje
Maž. Lietuvos patrijar- 

chas Jankus kartą pastebė-’ 
jo, kad mūsų tėvynėje yra nienė, A. Kirslienė, S. Alasevičienė, K. Plekavičienė, M. 
keliasdešimt užmirštų Karbauskas, F. Tuleikis, Ona Tuleikytė, M. Tuleikytė, 
žmonių, tikrai vettų pa- Al. Ivaška ir V. Valatka.
garbos ir meilės. Šit vienas 
iš tokių užmirštų žmonių. 
Tai Antanas Ramoška — 
žymus senosios kartos A- 
merikos lietuvis veikėjas, 
nuo 1905 m. kovojęs dėl lie
tuvių vienybės ir teisių. Jo 
gyvenimas įdomus ir įvai
rus.

4 metus ištarnavęs rusų 
kariuomenėj Kaukaze, 7 
metams apsigyveno Rygoj.

“Darbininko” metiniame baliuje nuoširdžiai dirbo 
sekanti: Baliaus šeimininkas p. H. Plekavičius, vyriau
sia šeimininkė — p. B. Žilienė, Kostas Žilis, Edmontas 
Žilis, Valentinas Žilis, Jonas Mackevičius, Petras Puzi- 
nas, B. Palaima, A. Dubrickas, Iz. Samalis, p-lė Pilko- 
niūtė, Adolf. Šeputienė, M. Kalinauskienė, B. Bagdo-

v •

Kadangi tikietų platintojų pavardės jau tilpo pir
miau, tai čia jų ir nekarto jame.

“Darbininko” ir LDS vadovybė nuoširdžiai dėkoja 
visiems darbuotojams ir rėmėjams už nuoširdų pasi
darbavimą pasisekimui šio metinio parengimo naudai.

steigimo. “Varpas” pasta
tė apie 20 patriotinio pobū
džio veikalėlių. Visas pel
nas buvo skiriamas nuken- 
tėjusiems dėl karo Lietu
voje šelpti.

v •

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS BIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIU8 ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

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

Joseph W. Casper
(Kasperas)

. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC

502 East Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

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

Visi skeibkitSs “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
r-

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY 
So. Boston, Mass.

J

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengė jas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMU. 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Bay ViewMotorService
STUDEBAKER

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

mo vieta:

1 Hamlin Si, ir E. 8thSt.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką'
Savininkai.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS

Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gautiMūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

metams apsigyvenu rtygoj.
Čia laikė kioską ir slaptai Lietuvių mokytojų pra
platino liet, spaudą. 1905 šomas, spaudė elemento- 
m. išvyko Amerikon. Balti- j-įų, žymesnių mūsų poetų 
morėje prasidėjo tikroji A. kūrinius jr tt. (“Anykščių
Ramoškos veikla.

Baltimorėje tada buvę a- 
pie 8 — 10 tūkst. lietuvių 
(1%), jų daugumas vertę
si vyr. drabužių siuvimu. 
Savo lėšomis įsteigė spaus
tuvę, knygyną ir krautu
vėlę ir pastojo komunis
tams kelią. Pats redagavo, 
spaudė ir leido jumoro lai
kraštį “Rykštę”. Jos tiks
las — plakti lietuvių vieny
bės ardytojus. A. Ramoš
kai dirbti padėjo jo paties 
suorganizuota 5 korespon
dentų kuopelė. Jis taip pat 
prisidėjo ir prie teatrališ
kos liet, d-jos “Varpo” į-

AMERIKOS LEGIJONIERIAIAMERIKOS LEGIJONIERIAI
Stepono Dariaus Postas, No. 317, Visus Nuoširdžiai 

Kviečia Atsilankyti i Jų 3-čią Metinį

MILITARI BALIŲ

Stepono Dariaus Postas, No. 317, Visus Nuoširdžiai
Kviečia Atsilankyti j Jų 3-čią Metinį

MILITARI BALIŲ
Lapkričio-Nov. 11, 1938, i Vai. Vak.

E ir SilverSts.-LIETUVIŲ SALEJE-So. Boston.
-----------------------------------I ii x

Gros Gera Orkestrą. Visi kviečiarM Kuoškaitlin- | 
giausiai atsilankyti ir paremti šį parengimą.

šilelio” atspaude 5.000 
egz.). Nemaža mokslą ei
nančių jaunuolių A. Ra
moška sušelpdavo vadovė
liais, rašom, priemonėm ir 
kt.

Vaikščiojo pas Amerikos 
lietuvius ir rinko lietuvių 
tautodailę: staltieses, prie
juostes, rankšluoščius, lo- 
vadengtes, pirštines, įvai
rias juostas ir tt. Iš savo 
knygyno nugabeno į tarp, 
parodą 1917 m. kelis di
džiulius Lietuvos kuni
gaikščių portretus, gra
žiais rėmais papuoštus.

Pirmą kartą Amerikoj 
lietuviai atidarė savo pavi
lijoną, ir pirmą kartą tada 
suplevėsavo mūsų vėliava. 
Parodą aplankė apie 100. 

1000 žmonių ir patyrė, jog 
lietuviai yra visai atskira, 
savaiminga tauta, nepri
klausanti nei nuo rusų, nei 
nuo lenkų.

Ilgą laiką buvo Tautos 
Fondo iždininkas. Per savo 
rankas perleido daugybę į- 
vairių plakatų, skelbimų, 
atsišaukimų įvairiais tė
vynes reikalais. Pats su
rinko 616 parašų Lietuvos

Neprikl. pripažinti; taip 
pat rinko apyrankes, žie
dus, auskarus, laikrodžius, Į 
kuriuos T. Fondas siųsda
vo Lietuvai valiutai steigti. 
A. Ramoškai šiandien yra 
dėkingi nemaža Amerikos 
žmonių, einančių ar išėju
sių aukštąjį mokslą. Lietu
vių jaunimui A. Ramoškos 
iniciatyva buvo įsteigti va
kariniai kursai, kurie labai 
padėjo lietuviams siekti 
mokslo.

Prašo pacituoti jo žo
džius: “Privargęs, prisika
mavęs su tėvynės priešais, 
1930 m. sumaniau aplan
kyti tėvynę. Parvažiavęs 
kreipiausi policijon, kuri 
patarė Vykti pas apskr. vir- i 
šininką ir prašyti gauti lei
dimą Lietuvoje gyventi. 
Padaviau prašymą ir, ne
skaitant prie prašymo ir 
kelionės išlaidų, 2 metus 
kas mėnuo mokėjau po 5 
Lt. O skaudžiausia, kada a- 
tėjo policininkas, atnešė 
knygą pasirašyti, jog jokio 
darbo Lietuvoj negalėsiu 
gauti. 8 metus gyvenu Lie
tuvoj ir nė cento nesu už
dirbęs pragyvenimui...”

Senukas apsigyvenęs 
Radvilišky. Gyvena vieni
šas, susikrimtęs, nes bai
giasi sutaupos; jei ne kuk
lus namelis, kuriame pats 
gyvena ir kuris atneša 25 
Lt nuomos, tektų išmaldos ■ 
prašyti...

ProfertonalM. biznieriai, pramontn- 
tai, tame stalMaM •Durtintata'” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir

by ščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peteri Boston St. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St., 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kuri noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų suda
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, Štai jums pro- 
gh Ižbandytl paprastų, 
kuris pagelbėjo Hm-Metodą,P»ta) 

tntns.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakeli, 7 dienoms DYKAI ISBAN- 
DYTMUI, 1f jeign norėsite naudoti ’ 
daugiau, tų galėsit daryti už mažus 
kuKttis. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistų 7 dienas, DYKAI, mūsų Sai
tais. Pasiųsk savo vardų ir adresų 
tuojau i
ROSSE PRODUCTS CO. Def*. K-9 

2708 W. FarveU Avė. Chicago. 11L
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Rinkimams Praėjus
527.

Už Attorney General: — 
Dever (demokratas) — 
909,827; Barnes (respubli
konas) — 763,595.

Iš to matome, kad visoje 
šalyje laimėjo demokratai, 

bematorius iš 32 vietų lai-: o tik kaikuriose valstybėse 
mėjo 17. dėl įvairių priežaščių lai-

Demokratų partijos kan- mėjo respublikonai. Respu- 
didatai į Senatorius iš 35iblikonai sako, kad jie lai- 
vietų laimėjo 22; Respubli-' mėjo rinkimus todėl, kad 
konų— iš 35 vietų 12, ir piliečiai nusistato prieš 
vieną vietą, rodos laimėjo New Deal (Naująją Daly- 
darbo partija. bą). Ne. Naujoji Dalyba

Respublikonai laimėjo ir tebėra populiari, nors ne su 
mažesnes vietas. Bet dar visais patvarkymais gali- 
nereiškia, kad Respubliko- ma sutikti. Naujoji Daly- 
nų partijos Senatoriai ar- ba sustiprino darbininkų 
ba Atstovai turės daugu- organizuotas pajėgas. Res- 
mą Jung. Valstybių Kon- publikonai visada buvo 
grėsė. Ne. Demokratai ir prieš darbininkus. Dabar 
dabar turės daugumą, tik ir respublikonai bus ori
ne absoliutę.

Respublikonai 
šiose valstybėse: 
chusetts, 
Connecticut,

Pereitą antradienį, lap
kričio 8 d. įvyko rinkimai 
32 valstybėse. Demokratų 
partijos kandidatai į gu
bernatorius iš 32 vietų lai
mėjo 15; Respublikonų 
partijos kandidatai į gu-

v •

s

KAM LAUKTI, PIRKITE
Baigiasi gražios rudens dienos — ateina žiauri šalta žiema. Prieš atei

siant žiemai reikia prie jos prisirengti — įsigyti šilti ir elegantiški kaili
niai, kurie nevien kad šilti būtų, bet ir gerai išrodytų. Nelaukite žiemos, 
pirkite kailinius dabar, kol dar kainos nėra pakilusios. Reikia žinoti, kad 
atėjus žiemai kailinių kainos eina aukštyn. Taigi, pasinaudokite proga — 
pirkite kailinius dabar. I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje turi 
didžiausį kailinių pasirinkimą su prieinamiausiomis kainomis.

Atėjusios į I. J. Fox krautuvę visuomet reikalaukite Bernardo Korai
čio, kuris yra lietuvis šios kompanijos atstovas. Jis Jums geriausiai patar
naus ir dar nuleis 10 nuošimtį nuolaidos.

411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

DABAR!

Jei turite senus kailinius, galė
site juos išmainyti j naujus, gauda
mos labai gerą už juos nuolaidą.

C 1

Prancūzija Neatiduos
Hitleriui Kolonijų f

Paryžius, lapkričio 10, — 
Prancūzija yra nusistačius 

j neatiduoti Vokietijai kolo
nijų, kurios pirma didžiojo 
karo buvo Vokietijos. 
Prancūzijai jos reikalin
gos. Hitleris vienok pareiš
kė, kad visos pirm karo bu
vusios Vokietijos kolonijos 
turi būti jai sugrąžintos. 
Anglija tačiau yra palin
kus, kad Vokietija koloni
jas atgautų.

Austrijoj Tikyba Mokyklose 
Neprivaloma

' -

versti skaitytis su darbi- 
laimėjo ninkais ir jų unijomis. La- 
Massa- bai abejojame, kad respu- 

Rhode Island, blikonai bandys panaikinti 
, New Ham- įstatymą, kuris leidžia dar- 

pshire, Vermont, New Jer- bininkams laisvai organi- 
sey, Deleware, Pennsylva- 
nia, Ohio, Michigan, Wis- 
consin, Minnesota. So. Da- 
kota, Kansas, Wyoming, 
Oregon.

Demokratai laimėjo: — 
New Yorko, Meryland, Vir- 
ginia, West Virginia, No. 
Carolina, So. Carolina, Ge- 
orgia, Florida, Alabama, 
Tennessee, Kentucky, Illi---------- -z —----------- .,------
nois, Missouri, Luisiana, apeina pasilaikyti valdžio- 
Oklahoma, Texas, Nebras- Je- 
ka, New Mexico, Utah, A- 
rizona, California, 
shington. I_____,___________ ~

Pasidalino: — Idaho, Co- kintojų ir simpatizatorių 
lorado, No. Dakota. Dar ne- briovimasis į Demokratų 
žinoma, kurie laimėjo: In- partiją, nors patys demo- 
diana, Iowa, Montana ir kratai komunistų ištiestą 
N evada. , , _ ' ranką atmetė. Kaikurie ni-

Massachusėtts valstybė- Hečiai bijojo, kad išrinkus 
je laimėjo šie: demokratus, prezidentas

Uz gubernatorių — Res- nepasuktų dar labiau į kai- ~ _ Saltonstall ria;.ą pugę
, Kaip ten nebuvo, bet rin- 

purJey^ gavo 793, kimų kampanijos ir rinki- 
i kultūringai.

Tik, rodos, vienoje valsty- 
l žuvo 8

GIRIA ŽMONIŲ
LAISVĘ IR TEISES

zuotis į unijas; įstatymą, 
kuris nustato minimumą 
algų ir darbo valandų. Jei
gu ir bandytų, tai vargiai 
ką laimėtų, o tik susilauk
tų stiprų darbininkų ir jų 
atstovų pasipriešinimą, ir 
atėjus naujiems rinki
mams pajustų darbininkų 
galybę. Vargiai respubli
konai tą darys, nes ir jiems

Munichas, Vokietija, lap
kričio 10 — Jo Eminenci
ja Kardinolas Faulhaberis 
Der pamokslą žmonėms į- 
rodinėjo, kad Bažnyčia gi
na žmonių laisvę ir teises, 
ir kas jas varžo tas nusi
kalsta. Valstybė neturi tei
sės įsakyti žmogui ką jis 
turi tikėti ar netikėti. Jei 
valstybė varžo žmonių tei
ses, tai žmonės privalo pa- 
sinriešinti jai.

Katalikai Privalo Kovoti Už 
Savo Kraštą

DARBININKAS NUBAUSTAS 
UŽ BAŽNYTINES MUZIKOS 

KLAUSIMĄ

Gal labiausiai demokra- 
™ a- tams pakenkė šiuose rinki- 
_ muose, tai komunizmo vy- 

i ir simpatizatorių

Baltijos Valstybių Neutra
lumo Įstatymas

Londonas, lapkričio 10,— 
Kanauninkas kun. Mar- 
shall, pareiškė: “Kiekvieno 
Kataliko yra pareiga pildy
ti teisėtus šalies įstatymus, 
ir jeigu šalis šaukia juos į 
karą ginti nuo užpuolikų 
jie privalo eiti ir kovoti iki 
Bažnyčia nepasakys, kad 
tas karas yra neteisėtas”. 
Kiekviena valdžia, kuri ne
sipriešina Dievo valdžiai iš 

i Katalikų visada susilaukia 
didžiausio pritarimo ir pa
ramos.

Maskva, lankričio 10, —bolševikai vistiek jį pasiun- 
Minske, vienas Rusijos tė į kalėjimą... Tikrai Rusi- 
darbininkas įsigijo radio jos darbininkai turi nešti 
nriimtuvą. Jis mėgo klau- sunku baudžiavos 
sytis iš kitų kraštų bažny- kurį jiems uždeda bedieviš- 
tinės muzikos. Už tai jis kas komunizmas.tinės muzikos.
buvo įskųstas bolševikų 
valdžiai. Bolševikų valdžia 
jį nuteisė už tai vienus me
tus ir šešius mėnesius į ka
lėjimą ir paėmė jo radio. 
Darbininkas Tičmirov aiš
kino valdininkams, kad jis

Klaipėdoje Apdirbs Lenkų 
MiškąI»VI

Schreiberis

Austrijos mokyklos ti
kybos mokymas nebepri- 
valomas. Ligi 14 metų tė
vai nusprendžia, ar vaikas 
turi mokytis tikybos ar ne; 
vėliau jis pats gali laisvai 
apsispręsti.

Kardinolas Innitzeris iš
leido ganytojišką laišką, 
ragindamas tėvus ne tik 
dabar siųsti vaikus į tiky
bos pamokas, bet ir taip 
juos išauklėti, kad jie vė
liau savu noru mokytųsi. 
Laiške konstatuojama, kad 
padidėjo religiškas uolu
mas. Tėvai raginami sek
madieniais su vaikais eiti į 

jungą, pamatas įr dažniau Himną, e
su jais priimti Sv. Komuni
ją ________

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.įteikė

• v

Dr.
_______________ ___ __ Klaipėdos prekybos ir pra- \ r a ’yiT iHVITT 
jokios kitos kalbos, kaip monės rūmų nariams Klai- V1 1L 
rusų nesupranta, ir f21-' - — . . . i
klausės muzikos. Tačiau

publikonų 
gavo 942,520 balsų; Demo
kratų— p - ’-- -----..................... .....
655. Saltonstall dauguma Įj^ai praėjo
— 148,865.

Už Lieut. - Governor: — bėję (Kentucky) 
Respublikonas — Cahill — žmonės. 
920,870 balsų; Demokratas Massachusėtts valstybė-
— Brennan — 774,715. je lietuviai taip pat pasižy-

Už valstybės sekretorių: mėjo. Lietuviams demo- 
Respublikonų — Cook — kratams vadovavo pn. Jack 
966,510; Demokratų — Fo- Sharkey (Žukauskas) ir B. 

Petruševičius; respubliko
nams adv. Šalnos. Lietuviai, 
piliečiai turėtu ne tik prieš 
rinkimus susiorganizuoti, 
bet jau dabar pradėti orga- 

, nizuotis, kad atėjus rinki- 
mams pasirodytume orga
nizuoti ir stiprūs.

Kaunas, lapkričio 8 d. — 
Bendrojo Baltijos valsty
bių neutralumo įstatymo 
projektas apima kariau
jančių šalių karo laivų, ir 
lėktuvų teises ir pareigas 
neutralumą paskelbusios 
valstybės vandenyse ir te- Tarptautinė Darbo Sąjun- 
ritori joje. Šios piliečių pa- • ga išleido savo metine kny- 
reigos valstybei, sakytuoju j erą, kurioje aukština Popie- 
atžvilgiu draudžia kariau- • žiaus enciklikas Quadrage- 
jančioms šalims panaudoti 
neutralios valstybės terito- 
riia karinių veiksmų bazei, 
rinkimui ir perdavimui ka
rinių žinių ir karo sandėlių 
įrengimams.

• '

AUKŠTINA POPIEŽIŲ IR 
VYSKUPŲ RAŠTUS  ♦--------------------------- -

tik pėdos miško pramonininkų 
parengtą projektą dėl de-į 
rybų su lenkais apdirbti 
Klaipėdoj lenkų mišką. 
Projektui pritarta ir pa
vesta dr. Schreiberiui tuo 
reikalu tartis su centro val-

ženevaą lapkričio 10, BRAZILIJOS VYSKUPAS APIE džl0S or®anais r* ^»v\4- n si 4-i» zi C!r* ui vi - -____ — —__ _ — 
LIETUVOS KUNIGUS

Vysk. Reinys gavo iš Sao)
Nauja Partija Klaipėdoje

LIETUVON
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

Į
X 1 rYta^navuia\- į 

'"1AUN j 
IĄIVAI r

lev — 719.798.
Už iždininką:

Y respublikonas) 
534; Gallaghar (demokra
tas) — 681,581.

Už auditor: Wood (respu
blikonas) — 834,722; Buc- 
kley (demokratas) — 814,

Hurlev
- 957,

Sovietu Bedieviai Duos Pa
galbą Kitą Kraštų Laisva

maniams

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mčsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nušję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matite “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUaiONAS. Sav. 

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

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

Visi Rkelbkltčs “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmlninkš — Eva MarksienS,

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

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

‘ Prot Rašt — Ona Ivaškienč,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona MarkoniutS,
4115 VVashington St, Roslindale, 

Tel. Farkway 0558-VV 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

111 H 8t, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą u ta minką mėnesio, 7:30 vai. 
. vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BU PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

VIce-Pirm. Albinas P.TJeviera,
16 Winfield St, So. Boston, Mass.

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedšldienj kiekvieno mšnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th SL, So. Boston, Masa.

Maskva, lapkričio 10, — 
Sovietų Rusijos bedieviu 
sąjunga nutarė sudaryti 
fondą iš kurio būtų skiria
ma pagalba kitu kraštų 
laisvamaniams, ypač Ame
rikos, kurie, sako, turi 
daug “kentėti nuo tikybos 
išpažintoiu”. Buvo taip pat 
manyta išleisti pašto ženk
lelius naminėjimui buvusio 
bedieviu kongreso Londo
ne šiais metais, bet nutar
ta tai nedaryti, nes kongre
sas buvo labai nesėkmin
gas. Kongresas nenusisekė, 
nes Rusijos atstovai nebu
vo ileisti į Anglija, o kai
riniu spauda nedavus už
tektinai publikacijos. Kad 
Amerikos laisvamaniai, o 
-•^ač komunistėliai gauna 
iš Rusijos finansinę para
mą išleidimui savo laikraš
čių ir propagandos vary
mui, yra visiems žinoma. 
Bet matoma, kad Rusija a- 
tims nuo savo darbininkų 
dalį pinigu ir siųs Ameri
kos komunistams ir laisva
maniams, kurie, reikia pa
sakyti, neblogai valgo, ne
mažai prageria ir net atos
togas praleidžia turČiu vie
tovėse. Rusijoj komunistai 
niekada nėra atsiuntė nini- 
-n Amerikos darbinin
kams, bet tik komunistu 
vadams, kurie neblogiau 
jryvena už “buržujus”.

• •
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Iš Klaipėdos pranešama, 
ką Komunizmą ir ropie- nf'U^a^S,.
žiaus Leono Xm Rerum kurio ištrauką, liečiančią Deutsche Kulturverband 
Novarum. Tarptautinė lietuvių kunigų Ragažins- surinko^apie 400 narių. Į
Darbo Saiunga sako, kad ko ir Armino veiklą Brazi- 
daugelis šalių pradeda Po- Ii jo j, čia spausdiname: 
piežių nurodymus priimti) Jūsų, Brangus Brolau 
ir pritaikinti prie savo .Kristuje, laišką, rašytą Vil- 
krasto sąlygų. Taip pat taviškyje, Lietuvoje, š. m. 
aukština įvairių kraštu, y- birželio mėn. 28 d. gavau 
oac Amenkos Katalikų' rfeš 10 di Jame buvo 
Vyskupu pareiškimus dar- v *. . . .. ,
bininkų klausimais ir vals-1 p“™a ““Į* . aPle llatu-

Simo Anno, Apie Bedievis- Pau,10 arkivyskupijos J E 
ką Komunizmą ir Popie- VYS^U P° - padėjėjo laišką.

TELJ0.BQ/TOH 2680.

narius daugiausia įsirašė 
buv. neumanininkai.

• v
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Grįžo Savanoriai Iš 
Ispanijos

v •Kaune gauta žinių, kad 
iš Ispanijos į Pabaltijo val-

tvbiu reikalais... Tamtau-I vius kunigus Pijų Ragažin-; stybes grjžta apie 80 sava- 
ai—= __________________________'skair Aleksandra. Armina *>mtinė Darbo Sp iunga yra ne
katalikiška.

Paskirtas Kalbėtojų 
Tvarkytojas

ską ir Aleksandrą Arminą, norių, tarp kurių yra 30! 
kurie čia rūpinasi dvasi- Lietuvos piliečių, 
niais lietuvių reikalais.

Malonu man pranešti, 
kad pasiekę Jus gandai a-

v •

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.
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pie minimus kunigus yra ! 
šmeižtas, nes kiekvienas ; 
eina savo pareigas su dide- ; 
liu uolumu, nei vienas iš jų )

Brooklyn, N. Y. lapkričio
10, — Dr. Walter O. Robin- 
son, Šv. Jono universiteto nesikiša į politiką, kuri čia 
profesorius, paskirtas New gyvenančius lietuvius į 
Yorko pasaulinės parodos partijas skaldo. Būdami 

gilaus tikėjimo ir pamal
dumo, karštai susirūpinę 
žmonių sielų likimu, jie ve-į 
da lietuvius į nuoširdžią' 
vienybę ir tuo įgyja broliš
ką šio miesto ir vyskupijos 
dvasininkų meilę.

Nuoširdžiai Jums dėko
ju, kad atsiuntėt mums 
minimus kunigus, kuriuos 
karštai myli Jo Eks. San 
'Paulo Arkivyskupas ir ku
rie savo gražiu elgesiu vi
siems šios Arkivyskupijos 
dvasininkams teikia pa
guodą ir pavyzdį.

Savo brolišką pagarbą ir 
meilę Jūsų prakilnybei 
reiškia Jūsų brolis Kristu
je

Josephus Gaspar de Al- 
fonseca c Silva. San Paulo 
Arkivyskupijos Vyskupas 
Padėjėjas. XX.

CREMO ALE
1939 metų kalbėtojų tvar
kytoju.

Kiniečiai Sulaikė Japonus
Hong Kong, Kinija, lap

kričio 10 — Kiniečiai susi- 
stiprinę prie Vakarinės ir 
Rytinės upių sulaikė japo
nu briovimasi 20 mylių ap
linkumoje į šiaurę 
Cantono.

PAIEŠKOMI

nuo

VACLOVAS ir BRONISLO
VAS PRYŽGINTAI, Adolfo sū
nūs, kilę iš Luokės par. Prieš 
karą yra gyvenę Plymouthe. Jų 
sesuo gyvenanti Argentinoj no
rėtų susirašyti, žinias suteikti 
šiuo antrašu: Rev. J. Janilionis, 
129 South Jardin St., Shenan- 
doah, Pa.it »•

■M

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir bateliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memocial Day, Independence Day, 

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

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

DAEBININKAS

BEDIEVIU IR TIKINČIOU ginklą. Bedieviai nori, kad
PROGRAMOS

Savaitraštis “Šaltinis” 
paduoda Sovietų Rusijos

Entered as second-class matter Sept 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870

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

SUBSCRIPTION KATES: ' PRENUMERATOS KAINA:
Domestic yearly ------- ------------ $4.00 Amerikoje metams __________ $4.00,

Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Foreign yearly ----------------------- $5.00' Užsieny metams  __________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50 Į Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50 

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Lietuvos Banko rūmai Mažeikiuose.

kariai atsuktų ginklą prieš 
tikinčiuosius. Kunigai ir 
visi tikintieji yra Kristaus 
taikos ir meilės platintojai 

- . . . ....... ir rėmėjai. Tad vykdinki-
bedievių sąjungos išsiun-' Kristaus taikos ir mei- 
tinėtą viso pasaulio bedie- programą dar didesniu 
viams 10 punktų progra- uolumu visur, kur mes bu
mą, kurią vykdyti privalo tume: namuose, organiza- 
kiekvienas bedievis. Kada cijose, kariuomenėje ir tt.

Katalikų spaudoj jau atsiranda optimistingų pa
reiškimų, kad bedieviškoji Rusija atskleidžia plačią 
dirvą katalikų misijoms. Dirva ten, žinoma, labai plati, 
bet ar ji priruošta misijonierių darbui, tai kitas klausi
mas. ~ .

Apvaizda, rodos, veikia ta kryptimi, kad ant pra- 
voslavijos griuvėsių išdygtų katalikų tikėjimas. Pa
tys bolševikai, nors nejučiomis ir nenoromis, tam da
lykui prigeibsti. Pirmiausia jie suvienodyjo kalendorių,

• v

vadinasi, atmetė senąjį julijoninį, kurį vartodavo pra- ei]inį L grandinis, Austri-
i-w» Irnrnhlrn iv» -moz-k aitm Ii anrtTA '

dės. Bet sužibo šiame šimt- klausosi ir dreba vakarykš- 
metyj nauji — Mušsollini, ti nugalėtojai...
Hitfer’o meteorai. Musoli- Naujo Napoleono žvaigž- 
ni iškėlė Italų tautą, siek- dė vis kaskart žiba aiškiau, 
damas atstatyti Romos ga- Vadas kelia galvą vis aukš
tybę. '

Ne koks generolas — bet 
paprastas kareivis, vos vie
nu laipsniu aukštesnis už

kiekvienas bedievis. . 
bedieviai tą savo progra
mą paskelbė, tai spaudoje 
pasirodė ir tikinčiųjų pro
grama, taip pat 10 punktų, 
kurią vykdyti kviečia vi
sus tikinčiuosius. Tikin
čiųjų programa yra atsa
kymas bedieviams ir kvie
timas tikinčiųjų visu uolu
mu išplatinti krikščionšką- 
ją programą. . >
BEDIEVIŲ PROGRAMA:

1. Kiekvienas pašauktas' 
karan bedievis turi atsisa
kyti nuo bet kokios dvasiš
kos įtakos.

2. Privalo nedalyvauti 
religinėse karo apeigose.

3. Prižiūrėti, kad karei
viai nepatektų Bažnyčios į- 
takon.

4. Nepriimti bažnytinių 
organizacijų tiekiamų do
vanų.

5. Atsisakyti nešioti bet 
kokius religinius ženklus 
ar laikyti bažnytines kny
gas.

6. Per visą gyvenimą 
pasilikti bedieviu.

7. Kovoti prieš pastan
gas panaudoti karą, kaip 
priemonę nešti religinę į- 
taką masėms.

Priešintis tiems, kurie 
dėl religinių įsitikinimų at
sisako imti ginklą.

9. Atsiminti, kad kuni
gas visuomet buvo ir bus 
komunistinės revoliucijos 
ir komunistinės valstybės 
išdavikas.

10. Tavo idealas pasauli
nė revoliucija ir pilnas be
dievybės laimėjimas.

TIKINČIŲJŲ PROG
RAMA:

1. Kiekvienas pašauktas 
karan katalikas pasižada 
laikytis Kristaus mokslo 
visur.

, 2. Jis privalo dalyvauti 
religinėse karo apeigose.

3. Prižiūrėti, kad karei
viai visuomet turėtų Baž
nyčios globą.

4. Bažnytinės organiza
cijos rūpinasi kariuomenei 
įteikti kuo daugiausiai do
vanų.

5. Griežta pareiga visuo
met nešioti religinius žen
klus ir platinti bei laikyti 
religines knygas.

6. Per visą gyvenimą 
pasilikti kataliku.

7. Kovoti prieš pastan
gas panaudoti karą, kaip, 
priemonę platinti bedievy- Pa^e^^- 
bei ir nedorovei. I _

8. Priešintis tiems, ku- dabartinį Europos ir mūsų 
rie dėl smurto ir neteisy- krašto padėjimą, 
bes ima ginklą.

9. Atsiminti, kad kuni
gas visuomet buvo ir bus 
Kristaus taikos ir katali
kiškos valstybės rėmėjas.

10. Tavo idealas Kristaus 
meilė ir pilnas katalikybės 
laimėjimas.

Visiems aišku ko siekia 
bedieviai. Per 21 metus be
dieviai visomis priemonė
mis bandė išrauti iŠ žmo
nių širdžių tikėjimą Sovie
tų Rusijoje. Milijonai žmo
nių žuvo už tikėjimą. Bet 
tikėjimas ne tik neišrau
tas, bet dar gyvesnis. Be
dieviai griebiasi naujų 
priemonių. Puolasi subė- 
dievinti karius, kurie turi

Lietuvos katalikų dien
raščio “XX Amžiaus” ben- 
dardarbis p. Ig. Petrikonis 
parašė straipsnį antrašte: 
“Atsakomybė ir vienybė”, 
kur labai rimtai įrodinėja 
tautos vienybės reikalin
gumą. Kaip gaila, kad p. 
Ig. Petrikonio konstrukty- 
ves mintis sudarkė Lietu
vos tautininkų valdžios 
cenzorius, išbraukdamos 
svarbias to straipsnio da
lis. Pasirodo, kad Lietuvo
je draudžiama ir apie tau
tos vienybę kalbėti ir rašy
ti.

p. Ig. Petrikonis savo 
straipsnyj apie tautos vie
nybę cituoja kariuomenės 
vado ir einančio krašto ap
saugos ministerio pareigas 
brig. gen. St. Raštikio pa
sakytus žodžius, kuris yra 
pažymėjęs, kad reikia bur
ti “visas tautos jėgas”, nes 
“visi pripažįstame, kad vie
nybėje galybė”. Čia pat iš
keltas klausimas, “kodėl gi 
kelias į tą vienybę yra toks 
sunkus. Ar tik ne mes pa
tys dažnai darome kliūčių 
tautos vienybei realizuoti? 
Tautos galybei ir saugu
mui stiprinti reikėtų, kad 
ir šioje srityje, kaip ir viso
se kitose, viskas būtų at
likta iš anksto”.

Šiuos žodžius pacitavęs 
p. Ig. Petrikonis rašo:

“Šie žodžiai yra įsidėmėti
ni ypačiai šiuo momentu, 
kada kiekvienos valandos 
dūžiai skardžiai nuaidi per 
šalį, kada kiekviena minu
tė yra brangi ir kada visa 
Europa neramiai dairosi ir 
kiekvienu momentu laukia 
naujų įvykių. Jie yra tei
singi ne tik tuomet, kai 
kalba eina apie krašto sau
gumą, — ji pasilieka teisin
ga ir tuomet, kai reikia 
svarstyti ir užsienio politi
kos •klausimus. Tautos vie
nybė, susiklausymas, drau
smingumas yra pagrindi
niai ginklai tautų grumty
nėse, bet jie nėra nukalami 
per vieną dieną, — savo va
lia, savo ryžtingumu, savo 
mintimis tauta turi augte 

i suaugti į vieną neįveikia-

tuvės trijulę. Toji trijulė 
yra faktinasis įmonės ar 
fabriko viršininkas: nuo 
jos pareina visokios reko
mendacijos, atleidimai, at
lyginimas, įmonės doku
mentai, liudijimai ir tt. 
Partijos sekretorius yra di
rektoriaus patarėjas poli
tiniuose dalykuose, o sindi
kato komiteto pirmininkas 
rūpinasi darbininkų atlik
tu darbu, jų kokybe ir kie
kybe. Tie trys asmens pri
valo taip pat vienas kitu 
nepasitikėti, vienas kitą

čiau ir drąsiau...
Lyg šiol, galima sakyti— 

sekasi. Be vieno šūvio pa
imti galingi įsistiprinimai. 
Vado kariuomenė sutikta 
su vėliavomis ir “ištiesto
mis rankomis”...

w •

voslavai, ir įvedė katalikų ir šiaip viso civilizuoto pa
saulio vartojamąjį gregorijoninį, Popiežiaus Gregori- 
jaus XIII nustatytą. Tai labai svarbus dalykas, j 
pirmiau pravoslavai ir Rusijoj gyvenantieji katalikai 
savo šventėse buvo atsilikę nuo viso pasaulio net 13 
dienų, o laikui bėgant, pasidėkojant juliojoninio kalen
doriaus netikslumui, ta spraga vis didėjo.

Antrą pasitarnavimą bolševikai, taip pat, žinoma, 
nenoromis, įvesdami valstybinę bedievybę. Kiekviena! 
valstybinė prievarta, ypač religijos dalykuose, sukelia 
gyvą žmonių reakciją bei pasipriešinimą. “Kaziona” 
bedievybė tiek jau rusams įkirėjo, kad net abejingieji 
bei indiferentai gyvai susidomėjo religijos klausimu. 
Tik čia susidaro daug painiavos. Žmonės, pirmiau ne
susipažinę su tikėjimo mokslu — beveik visi pravosla
vai yra tokie — pradeda rišti religijos klausimą kaip: 
tinkami, vadinasi, iš savarankiško protavimo daryda- mažu atgauna savo senas visų, kol likimas ant galo 

nepasityčiojo! Napoleonas 
savo žygį pralaimėjęs — il
sėjos Šv. Elenos saloje, kol 
to didelio kareivio kūną — 
nepriglaudė; — paruošta, 
amžino poilsio vieta — Pa
ryžiaus Invalidų bažnyčio
je.

jos— dabar nebeegzistuo
jančios valstybės valdinis,J IČLllVlVJO VulOLylJvO V CL1 VAI 11X0. -»y v • • • v • v j —

nes -v I * Ne amžinai ir žvaigždes. vėliau paprastas amatrnn-T , -ikai , _ i . • • u j žiba. Ir dideli vadai — ne-_--------- ----- ----------- -------------- —_

, j retai pridaro — stambių 
į klaidų. Jie jų yra padarę
. į jau šiandien, nekalbant jau sekti. Jie visi būtinai turi 

apie nežinomą ateitį ? Ta- būti komunistų partijos 
! čiau Hitleris savo žygiais nariai.
, — paremtais nepalaužia- Paskutiniais laikais sin- 

ureris... įjaipsnis po iajP®"Įmos valios ir pasitikėjimo dikatai oficialiai susijungė 
10, suohs po šuolio auks- _ jau paįįpino nepa-' su Darbo komisarijatu.

v •
kas — gal neretai ir bedar
bis — proletaras, sukilėlis, 
partijos vadas... Dar keli 
metai: — parlamento ats
tovas, kancleris, preziden
tas ir — tautos vadas—, 
jfureris... Laipsnis po laips
nio, ____ c______  ___ .
tyn ir aukštyn... skutinį puslapį, vokiečių Komisarijatas jiems pave-

Nugalėta, nuginkluota tautos istorijoj. dė visą darbo priežiūrą,
Vokietija — po įtaka nau- Istorija nepaliko ir Bona- sanitarijos dalykus, atly- 
jos žvaigždės — kyla ir pa- parto, kurs ėjo nugalėtoju ginimo kontrolę etc.; kitaip

v •
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mi savotiškas išvadas. Kadangi protų yra visokių, tai ir dar kai kur platesnes 
ir religinių teorijų pridygsta kaip grybų po lietaus, sienas, nebeklauso nė se- 
Susidaro visokių sektų, atskalų, erezijų. Tokias įsi- nų savo nugalėtojų įsaky- 
šaknijusias klaidas atitaisyti tai sunkesnis misijonie- mų nė patarimų. Naujas 
riui darbas, negu skelbti tikėjimą grynai stabmeldiš- Vadas Europoje — jau pats 
koše šalyse. Tuo būdu, kad ir plati dirva Rusijoj misi- davinėja kitiems įsakymus 
joms steigti, bet ir be galo sunki, dėl griežto valdžios i’’ jo kalbos; kas tai nepa- 
persekiojimo, antra, dėl iškrypusios rusų tikybinės ide- prastai drąsios ir įžūlios— 
ologijos.

Tačiau katalikų misijonieriai labai pasišventę 
žmonės. Jie pasiryžę nugalėti ir žiaurius valdžios per
sekiojimus ir susų šventikų keliamąjį prieš katalikus 
vajų. Bet gi šiuo momentu įeiti į Rusiją su misijomis 
vargu bebūtų galima, nebent tik kur ne kur ir tai labai 
paslaptingai. Tačiau netolimoj ateity, kuomet bolševi
kų valdžia tautiniam rusų sąjūdy sutirps, gali atsida- Darbininkų gyvenimą' 
ryti didelių misijoms galimybių. ^- sovietuose tvarko sindika-

~ ~ tai arba profesinės sąjun-

Darbininkų Sindikatai Sovietų
C * . •

Filo de patrujo g0S Sindikatams priklau

Fronte
Šių dienų Napoleonai. — Kometos ir meteorai. — 
Kas pasirūpino būti Įrašy u istorijoj? — Amžinas 

poilsis Paryžiaus Invalidų bažnyčioje.

Klajojančios žvaigždės—mis supančioje saloj (Kor- 
kometos kaikada pasirodo sikoje), pietinėje Europo- 
ant plataus dangaus ploto, je, iškįlo prancūzų karei- 
bet jąsias tenka žmonėms vių tarpe, jų, — tų karei- 
ne kiekvieną naktį išvisti. vių begalo gerbiamas ir 
Kometos užklista gana re- mylimas, kurie jo balso ir 
tai, ir dėlto tėra labai ma- mosto klausydami — būt: 
žai žmonių pažįstamos. Ži-, ėję į neabejotiną pražūtį... I 
noma nebe to, kad jos įvaro; t x.
nevienam šiurpios baimės. _/ _-

Žmonijos istorijoj, iš pa
prastų, eilinių žmonių, vie
nas kitas sušvisdavo nevi
sai paprastu žibėjimu. Bū
davo tąja ypatybe daugiau 
pasižymėdavo karvedžiai, 
generolai — bet buvo ir iš
imčių. Ankstyvoje istori
joj labai garsėjo Aleksan
dro vardas artimoje Arijo
je ir Arabijoje: totorių va
das Tamerlanas grąsė rytų 
Europai. Atilla — puslau
kinių hunų vadas — nute- 
riojęs žymią dalį Europos 
— kėsinosi ir pačiai Romai.

dų nebebuvo iki Napoleo- palikdamas degančią Mas- 
no kvą — jau nebeiškėlęš kar-

Pradžioje devynioliktojo' *alvos “ *
šimtmečio — sužibo Napo
leono žvaigždė. Napoleo- Senai užgeso Aleksandrų, 
nas, gimęs gražioje, juro- Atillų, Napoleonų žvaigž-

1 _ --
Napoleono žirgas su sė

dinčiu ant jo vadu — trypė 
smiltis ties Eigipto pirami
džių pamatais; jis išdidžiai 
žvelgė į paslaptingąjį sfin
kso veidą ir šipsojos. Euro
poje Napoleonas — keitė 
karalių sostus ir į juos so
dino savo artimuosius. Jo 
armija buvo nenugalima, 
nepaprasto vado užhipnoti
zuota...

Tačiau ir taip nepaprasto | 
vado žvaigždė ima leistis. 

, Nebeapsiskaičiavo, laimė- 
į jimų apsvaigintas — įklim- 

__________po į klaikius ir labai ’pla- 
Vėliau tokių žymesnių va- č*us Rusijos plotus — ir

sakant, sindikatai pasidarė 
oficialūs valdžios reprezen
tantai ir absoliutūs darbi
ninkų valdovai. Kaip minė
jau, sindikato komiteto 
pirmininką skiria pati val
stybė, o kitus narius išren
ka patys darbininkai. Bet 
šie rinkimai būna nelaisvi: 
ką komiteto pirmininkas 
(prezidentas) numato ir 
pasiūlo, tas būna ir išrink
tas. Sindikatų komitetai, 
gerai pažindami darbinin
kus ir jų asmenišką gyve
nimą, ir jų įsitikinimus, 
pagal tai atitinkamai juos 
ir premijuoja, teikia privi
legijas ar pažemina... Tai 
darbininkų kontrolieriai ir 
labai dažnai kartu jų iš
naudotojai. Pavyzdžiui, 
žemos moralės darbinin
kai, pakliuvę į komitetą, 
pirmiausia suveda asme
niškas bei keršto sąskaitas 
su draugais, o paskui, no
rėdami padaryti karjerą, 
dar pasistengia kam įgelti, 
ką apskųsti, ar pažeminti. 
Tokių “perdėto uolumo” 
faktų skelbia ir pati oficia
lioji sovietų spauda. Toks 
“uolumas” pasidarė kas
dieninis.

Prieš minėtus reiškinius 
patiems darbininkams yra 
labai sunku, o dažniausiai 
ir visai negalima reaguoti,

• v
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Bet faktinai, žiūrint iš es
mės, šie komunistų sindi
katų komitetai yra dar di
desnis įrankis suspausti ir 
išnaudoti darbininkus. Šie 
komitetai organizuoja dar
bininkų mobilizacijas atsi
tiktiniams, pašaliniams ne
apmokamiems darbams. Iš 
šalies žiūrint, atrodo, kad 
darbininkai į tuos darbus

i

i
i 
i

so visi darbininkai. Kas ne
nori prisidėti prie sindika
tų, netenka darbo ir darbi
ninko teisių. Rusijoj sindi
katai tarnauja ne apsaugo
ti darbininkus, nuo išnau
dojimų, bet produktingiau 
juos panaudoti valstybės vyksta laisvai, nes tai daro 
ūkio gerovei. Mat, savaime ne dirbtuvių direkcijos ver- 

’. yra manoma, kad darbinin- čiami, bet sindikato komi- 
’ kų išnaudojimas sovietuo- teto prašomi. Bet darbinin- 

se yra iš viso negalimas, kai čia yra morališkai ver- 
nes čia darbdavių yra pati į čiami, nes sindikato komi- 
komunistinė valstybė, kuri i tetas atlieka labai svarbias 

(negalinti išnaudoti, ir to- funkcijas, nuo kurių fakti- 
dėl čia negali būti jokios nai pareina darbininko at
kalbos apie bet kokį darbi- lyginimas ir toliihesnis pa- 
ninkų saugojimą nuo iš- silikimas darbe. Komitetai 
naudojimų. Jau 1932 m. kontroliuoja darbininko-- ---------©—-—---- >
sindikatų kongresas dėklą- atlyginimą, nustato darbo nes protestuojantieji leng- 
* ’ ’ • *................ ............•------------ • ’ -vai gali būti paskelbti so

vietų santvarkos “sabotaž- 
ninkais” ir “kenkėjais”;

XX Ardžius.

ravo, kad sindikatų tikslas normas ir rūpinasi, kad tos 
yra pakelti darbo produk- normos vis progresuotų, 
tingumą, numušti produk-, didėtų ir pasiektų maksi- 
tų kainą ir pagerinti jų ko- mumą. Komitetai bendra- 
kybę. Ekonomiškam planui darbiau ja su partija *ir G. 
realizuoti reikia mobilizuo- P. U.; jie budi, kad darbi- 
ti visas jėgas..., reikia ko- ninkuose nepasireikštų 
voti dėl naujos darbo dis- i priešingi partijai nusista- 
ciplinos (daug griežtes- tymai, kad neįvyktų kokių 
nės); dėl geresnės ateities., nors agitacijų ir streikų.

Oficialūs sindikatų orga
nizacijos komitetai,

Sindikato pirmininkas, 
ku- kurį skiria vyriausias sin- 

riuos žymia dalimi sudaro dikatų komitetas, vyriau- 
valdžios pastatyti agentai, sias įmonės direktorius 
turi budęti, kad darbinin- (nes šalia jo dar yra ir 
kai nebūtų įmonių bei dirb-j technikos direktorius, ku- 
tūvių direkcijos išnaudoja- ris rūpinasi grynai techniš- 
mi, kad jiems būtų teisin- kais fabriko ar dirbtuvės 
gai atlyginama; - be jo ži- dalykais )ir partijos sky- 
nios direkcija negali atleis- riaus sekretorius sudaro 
ti darbininko iš darbo etę. atsakingą fabriko ar dirb-

Persitvarkys VYS?
Lietuvos spauda rašo, 

kad Vilniui Vaduoti Sąjun
ga svarsto persitvarkymo 
klausimą. Kaip persitvar
kys nepaduoda. Bet spėja
ma, kad VVS yra verčiama 
“persitvarkyti”.

Chicagos lietuvių socia
listų redaktorius tiek nusi
politikavo, kad nei nežino 
kada yra Vėlinių diena.

Brooklyno lietuvių komu
nistų organas verkia, kad 
prez. Roosėveltas atmetė 
komunizmo kruviną ranką.

•4
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Šiaip ar taip vertinsime

niekuo
met nesigailėsime, jeigu 
kaikuriuos antraeilės reik
šmės klausimus atidėsime 
geresniems laikams. Saky
sime, šiandien būtų stačiai 
gaila laiko teoriškai ginčy
tis dėl kai kurių valstybės 
santvarkos koncepcijų ar 
formų. Visi patriotai, kurie 
dieną ir naktį sielojasi sa
vo šalies reikalais ir gyve
na jos ateities rūpesčiais, 
šiuo metu bus linkę paau
koti ne vieną jiems brangų 
teoretinį principą, kad tik 
mažiau kliūčių būtų į rea
liąją tautos vienybę. Bet 
vienybė gali būti realizuo
ta tiktai dideliu darbu ir 
pasiaukojimu.”

i
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RERUM NOVARUM ENCIKLIKA:
1. Socializmas Ir jo Kritika
Minėtai blogybei pašalinti socialistai, sukėlę varg

stančiųjų pavydą turtuoliams, tvirtina esą reikalinga 
panaikinti nuosavybę, sudarant jos vieton iš tų priva
čių turtų visiems bendrą turtą, kurį valdytų ar savi
valdybių organai ar valstybės vyriausybė. Šiuo būdu 
padarę žmonių asmens turtus bendrus ir juos lygiai 
visiems piliečiams dalindami, socialistai sakosi galėsią 
pašalinti šių dienų vargus.

Toks klausimo sprendimas ne tik neišsklaido gin
čo, bet ir patiems darbininkams yra žalingas: be to, jis 
yra labai neteisingas, nes skriaudžia teisingus savinin
kus, iškreipia valstybės pareigų supratimą ir veda net 
prie visiško valstybių suįrimo.

• -r ♦ •

Nuskriaustų Darbininkus
Visiems aišku, kad kiekvienas darbininkas,.dirbąs 

pelningą darbą, griebiasi to darbo visų pirma dėl pelno, 
kurį nori pats valdyti, kaip savo nuosavybę. Išnuomo
damas savo jėgas bei darbą kitam, jis nori gauti už tai 
sau pragyventi reikalingų daiktų, vadinasi, darbinin
kas nori už savo triūsą ne tik užmokesnio, bet ir teisės 
jį suvartoti, kaip tinkama. Tai jeigu jis, mažindamas 
savo išlaidas, kiek sutaupo ir jeigu jis, norėdamas tik
riau tą savo sutaupytą skatiką išlaikyti, nusiperka už 
jį žemės, — tai aišku, kad ta žemė yra ne kas kita, bet 
tas pats darbininko pelnas už darbą, tik jau kitokio pa
vidalo. Užtat šitaip įsigyta žemė liks darbininko galio
je lygiai kaip užmokesnis už jo darbą. Aišku, kad šito
kia teisė ir yra teisė turėti nuosavaus nekilnojamo ir 
kilnojamo turto. O panaikindami atskiro žmogaus nuo
savybę, socialistai pablogina visų darbininkų būklę, 
nes yra aišku, kad atėmę laisvę valdyti savo pelną, kaip 
tinkant, socialistai tuo atima jiems viltį ir galėjimą 
sau ir savo šeimai sukrauti turto ir į geresnį gyvenimą 
pakilti.

Socializmas Eina Prieš Teisybę
Ir dar svarbiau, kad socialistų siūlomoji priemonė 

aiškiai priešinga teisybei, nes teisę turėti nuosavybės 
žmogus atsineša su savo prigimtimi. Čia, kaip ir kituo
se dalykuose, žmogus labai skiriasi nuo gyvulių. Gy
vuliai nesivaldo laisvai, bet yra vedami dvejopo jiems 
įgimto palinkimo. Vieni palinkimai saugo juos ir tin
kamai išugdo jų galią ir jėgas; kiti tarnauja visai gy
vulio veislei išlaikyti. Abu pažymėtu tikslu gyvulys 
lengvai pasiekia naudodamas tą valandą esančius daik
tus; jis vadovaujasi vien gyvulišku jausmu ir tuo jaus
mu pažintais atskirais daiktais, ir nieko kito aukštes
nio nesiekia.

Visai kitokia yra žmogaus prigimtis. Tiesa, žmo
gus turi pilnai visą gyvulio įgimtį ir todėl yra linkęs 
nemažiau, kaip ir gyvulys, naudotis matomojo gyveni
mo gerybėmis. Bet, kadangi gyvulio įgimtis daug men
kesnė už visą žmogaus įgimtį ir jos toli gražu neapima, 
tai jai ir skirta tarnauti žmogui, jo aukštesnei įgim- 
čiai. Kas mumyse yra kilnaus ir dėl ko žmogus yra 
žmogumi ir nepasiekiamai atsiskiria nuo gyvulio, tai 
yra protas. Ir kadangi žmogus turi protą, ko gyvuliai 
neturi, tai jam ir turi būti leista ne vien tik naudotis 
žemės gerybėmis, jomis visi gyvuliai naudojasi, bet ir 
turėti pastovią ir nuolatinę teisę valdyti savo gerybes 
ir tai ne tik tokias, kurios bevartojant išnyksta, bet ir 
tokias, kurios naudojamos nenyksta.

Dalykas labiau aiškėja, giliau svarstant patį žmo
gų. Kadangi žmogus savo protu apima nesuskaitomas 
daiktų daugybes ir jungia dabartį su ateitimi, kadangi 
jis pats yra savo žygių viešpats, tai būdamas po amži
nu Dievo įstatymu, Jo galioje ir rūpestingoje globoje, 
jis pats valdo savo išmanymu, ir todėl gali pats pasi
rinkti, kas jo reikalams tinka ne tik dabartyje, bet kas 
jo išmanymu būsią reikalinga ir ateityje. Iš to išeina, 
kad žmogui būtini ne tik žemės vaisiai, bet ir nuosavi 
žemė, nes, ji pristato žmogui ateityje reikalingų daik
tų. Juk kiekvienas žmogus turi reikalų, kurie nuolat 
pasikartoja ir kurie šiandieną patenkinti, ryt iš naujo 
prašosi būti patenkinami. Todėl prigimtis ir turėjo 
žmogui duoti ką pastovaus ir nenykstančios, iš ko jis 
galėtų visados tikėtis pagalbos savo reikalams. Bet ši
tos pagalbos žmogui niekas negali taip pastoviai teikti, 
kaip kad žemė su savo gausiais ištekliais.

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Kaip socialistai ir komunistai siūlosi pašalinti
blogybes? - .

2. Kodėl Popiežius sako, kad socializmas pirmiau
sia darbininkus nuskriaustų?

3. Kodėl žmogus turi teisę turėti privatinę nuosa
vybę? Kodėl gyvuliai tos teisės neturi?

4. Ar socializmas tik atimtų žmogaus teisę turėti 
nuosavybę, o kitų žmogaus teisių, kaip tai, auklėjimo, 
spaudos, darbininkų unijų, streikų, tikybos, neatimtų?

5. Kodėl žmonės priima socializmo mokslą, ar jie 
nori atsižadėti savo teisių, ar tikėsi geresnio gyvenimo, 
negu po kapitalizmo režimu?

6. Ar socializmas ir komunizmas duoda žmonėms 
laisvę ar vergiją?

XX Amžiaus Specia
laus Korespondento 
Prahoje)

Po operacijų, kurios dar 
niekad gyvenime nebuvo 
išbandytos ant jokios pa
saulio tautos ir valstybės 
kailio, Čekoslovakija ryž
tingai ir greitai pereina į 
visiškai naują gyvenimo 
sferą.

nojo ir antrą paslaptį, ku
rios, deja, nežinojo čeko- 
slovakai: kad Prancūzija ir 
Anglija pasistengsiančios 
pačios sudaryti tokias są
lygas, kad joms nereiktų 
išpildyti duotųjų Čekoslo
vakijai pažadų, tai yra — 
ateiti Čekoslovakijai į pa
galbą. Tuo būdu Hitleris 

sferą. Aplinka pakitėjo, žilojo, kad Čekoslovakija 
aukštyn kojom apvirto lig- neišdrįs nepaklausyti savo 
šioliniai politiniai santy-'sąjungininkų^ patarimo... 
kiai tarp didžiųjų Europos Prancūzija^ šiandien jau 
valstybių, tat, savaime Su- stengiasi užtušuoti tą įspū- 
prantama, pakitėjo ir Če-' kurį sukėlė josios vy- 
koslovakijos kasdieninioTiausybės pasielgimas, gir-, _ .
gyvenimo sąlygos. Tauta, Čekoslovakija nesudare mažėjo, valstybės sienos li- 
Ruri buvo tvirtai pasiry- Prancūzijai progos laikyti ko apkarpytos, o pati Čeko-kuri buvo tvirtai pasiry- Prancūzijai progos laikyti ko apkarpytos, o pati Ceko- 
žusi tarnauti ne tiktai vi- duotąjį žodį t. y. ateiti Slovakija, su kuria dar taip 

Grįžtant neseniai skaitėsi net 75 mi-sos Europos, bet ir visos Jaį i pagalbą... 
žmonijos gerovei, rūpinosi; P1**® Čekoslovakijos, stebė- 
___ ______ _______________ •_ j *1 ! inciom tri«a raidajusiam visą įvykių raidą, 

norėtųsi pasakyti, kad jo
sios užsienių politika, ta, 
kurią ji vedė paskutinius 
šešis mėnesius, būtent ka
da pradėjo abejoti ir nusi- 

i leisdinėti — buvo netiksli..

svetimųjų interesais dau
giau, negu savais. O už tai, 
kad sėdėjo už vieno stalo 
su didžiosiomis valstybė
mis ir vedė didžiosios vals
tybės politiką, galop atsi
dūrė su savo idealais vieni
ša ir paliko suskaldyta. Vi
sa tauta priėmė Miuncheno 
konferencijos nutarimą 
kaip bausmę už netikslią 
politiką, bet už tai daugiau 
jau tos politikos nebenori 
ir apskritai jau nebenori 
vesti jokios politikos. Pasi
naudodami jiems palikta 
teise toliau gyventi, čekai 
ir slovakai vieningai ragi
na savo tautiečius nebekar
toti daugiau senų klaidų— 
perorganizuoti visą tautinį 
ir valstybinį gyvenimą 
taip, kaip to reikalauja 
nauja aplinka ir naujai su
sidariusios gyvenimo sąly
gos,

nuvartyti visas ligšioli
nes politines gaires ir su
triuškinti ligšiolinius 

metodus.
Valstybės atkūrimą ati
duoti senų klaidų? Ir ką 
reiškia prisitaikinti nau
joms gyvenimo sąlygoms 
ir aplinkai?

ČEKOSLOVAKIJA 
PAVEIKSLAS

.■*4 « J & • -A-^4 » A J »

Tais žodžiais yra mini
ma visa krašto vidaus ir 
užsienių politika, kuriai 
šiandien Čekoslovakijoje 
nesigailima karčių žodžių. 
Visi gyventojų sluoksniai 
be išimties pripažįsta, kad 
Prahos vyriausybės užsie
nių politikoje kai ko buvo 
nepramatyta. Satyriškai y-; patiekti tokioje priimtino- 
ra piešiamas nė tiek josios

, Tikėjo į Masaryko idea
lus ir ryžtingai nešė juos ________ x.__ _____
kaip fakelą ištisus dvide-! lių kv. kilometrų plotelis 

' šimt metų — bet kai atėjo kitapus Dunojaus prie 
valanda, kada tų idealų į- Bratislavos, bet tenai yra 
kūnijimas pareikalavo iš paslėptos moderniausios 

, čekų ir slovakų didžiausios buv. Čekoslovakijos tvirto- 
aukos — tuomet kapitulia- vės. Jos yra pastatytos iš 
vo, tuomet parodė, kad ne- masyvaus betono ir yra po 
drįsta už juos numirti. Bu- žemėmis trijų aukštų, 
vau be perstojo liudytoju Kiekvienas aukštas, ki- 
’realaus čekų ir slovakų tiems sugriuvus, gali veik-, 
mintijimo ir moralinės ga-ti atskirai. Peteržalkos^ 
lios reiškinių — jie toli tvirtovėse sutilpo trys pul 
gražu nesiderino su Ho- kai kariuomenės, kurie te 
džos ir jo vyriausybės hu- nai, viskuo aprūpinti, ga 
maniškais nusistatymais
— geriau išgelbėti tautai 
gyvastį, negu mirti už tei
singumą. Hodža ir jo vy
riausybė labai gerai žino
jo, dėl ko tą savo nusista
tymą

slėpė nub tautos, o ypa
čiai nuo kariuomenės, i--_ ________________~ _  (
ki paskutinio akimirks- vizijų karių gyvybėmis! O 

nio, (tokių pat tvirtovių visame
Vokietijos pasienyje Čeko
slovakija turėjo apie 120! 
Jos visos, be viejiintelio 
šūvio, perėjo sveikutėlės ir 
hepaŲestos į Vokietijos 
rankas. O kur visos mažes
nės tvirtovės, slėptuvės ir

nio,
kol neatėjo valanda, kada 
pati tauta jau neturėjo ga
limumo pasireikšti. Ne tik 
čekai ir slovakai, bet ir 
kuone visi kitataučiai, ku
riems Čekoslovakija tapo 
antrąja tėvyne, buvo tvir
tai pasiryžę mirti už žo- strateginiai punktai kai 
džio, asmens, sąžinės lais- * ~
vę, kurią Čekoslovakija vi- kiekvienas paprastas Čeko- 
same Europos kontinente 
ypatingai gebėjo žmonėms

je ir žavingai malonioje 
formoje! Ryškiausiai tatai 
buvo matyti tą dieną, kada 
buvo paskelbta mobilizaci
ja. Savo akimis mačiau 
tūkstančius atsitikimų,; 

Hitleris — kaip dabar į kaip vyrai ir moterys, be a-
paaiškėjo — daug geriau j šaros, atsisveikino — kas j 
žinojo tai< ko nežinojo namuose, kas kavinėje, kas 
Čekoslovakijos politikai: gatvėje, kas geležinkelio 

kad Prancūzijai nesinori i stotyje ir ramiausiai persi- 
eiti į karą, kad Anglijai ne-skyrė, gal būt, amžinai; 
sinori sužlugdyti Hitlerio (nes visi manė, kad jau 
ir Vokietijos nacionalsb- karas), vien linkėdami; 
cializmo ir kad karo, kurio viens kitam gero. Kiekvie- 
Europa taip bijojo, tikrai inam buvo aišku, kad juos 
nebus. Hitleris taip pat ži-‘šaukia tauta ir valstybe

klaidingumas; kiek nenuo
seklumas; kuris tikrovėje 
privedė prie valstybės ka
tastrofos. Šiandien jau nie
kam ne paslaptis, kad

buvo pašauktas prie nau
jojo valstybės vairo. Jo pir- 
masai tikslas — suartinti 
Čekoslovakiją su Vokietija 
ir Berlyno — Romos ašimi; 
toliau — suderinti Čeko
slovakijos gyvenimo inte
resus su Lenkijos intere
sais ir sutvarkyti visus po
litinius saitus su SSSR. To 
reikalauja naujoji situaci
ja — to reikalauja ir visa

ir to žinojimo pakako, kad 
visi interesai būtų tą pat 
akimirką užmiršti ir kad 
be mažiausio priešinimosi 
nusileistų tautos kolekty
vo interesams ir Masaryko 
idealams. Tokia tauta yra 
vienintelė pasaulyje! Bet 
dėl to, kad valstybės politi
koje nebuvo išlaikytas nuo
seklumas ir kad viskas, 
kas buvo kurta per dvide
šimt metų, per Vieną va
landą žlugo, dėl to tauta 
turi teisę nuteisti visą savo 
ligšiolinę politinę praeitį, 
ką ji jau ir padarė.
ČEKOSLOVAKIJA NETĖ 

KO TVIRTOVIŲ
Čekoslovakų tėvynė su-

neseniai skaitėsi net 75 mi
lijonų vokiečių galybė, 
šiandien jau nebeturi pa
saulyje ypatingos reikš
mės. Vokietija pasiėmė iš 
Čekoslovakijos visas pa
sienio tvirtoves ir visus : 
reikšminguosius strategi
nius punktus. Spalių 10 d. 
vokiečių kariuomenė užė
mė Bratislavos priemiestį 
— Peteržalką. Tai vos ke-

Įėjo išgyventi be jokios pa
galbos mažiausiai pusę 
metų. Vienas vokiečių ka
rininkas, tvirtovių užėmi
mo metu man pareiškė, 
kad • vien už šių tvirtovių 
užėmimą Vokietija karo 
atveju būtų turėjusi užmo
kėti mažiausiai 10-ties di-

nuošė?... Taigi šiandien

“Po visa to, kas įvyko, da
rysime tai, kas vienintelio 
mums paliko: pradėsime 
tautinio egoizmo politiką. 
Su tomis jėgomis, kurios 
mums buvo paliktos, būtų 
paika norėti nustatinėti 
pasaulio įvykių raidos kry- • 
ptis. Turime rūpintis kuo 
kitu: išsilaikyti! Tautinis 
egoizmas, žinoma, neturi 
būti suprastas kaip niek- 

čekoslovakų tauta. šiškumas ir žemumas. At-
Chvalkovsky yra pašauk- virkščiai; kaip tiktai dabar " 

tas tam, kad kuo greičiau- turime stengtis ugdyti vi- 
I siu laiku sudarytų Čeko- sokeriopas pilietines ir

_ Slovakijai prielankiausias žmoniškąsias dorybes. Tu- - 
4 prekybos sutartis su visais rime kaip vyras, kuriam 

artimiausiai ir tolimaisiais sugriuvo namai, pasilenkti 
kaimynais. O kadangi ir pradėti statybą iš nau- 
Chvalkovsky, kaipo buvęs 
pasiunt. Berlyne, turėjo 
Vokietijoje daug simpati
jų, o paskutiniu metu buvo 
labai pamėgtas Mussolinio 
(jo ponia gi tapo neperski
riamąja ponios Ciano bi
čiule), tvirtai tikima, kad; 
jam tatai pilniausiai pa
vyks.

KANTONALINĖ 
VALSTYBĖ

Persiorientavimas vidaus 
politikoje taip pat vyksta 
pašėliškų tempu. Slova
kams ir Pakarpatės ru
sams vyriausybė suteikė 
plačiausias autonomijas. 
Vadinas, Čekoslovakija pa
virto per kelias dienas kan- 
tonaline (kaip Šveicarija) 
valstybe, kurioje kiekvie
nas kantonas tvarkosi ats-; 
kirai, o turi tiktai bendrą 
armiją, bendrus finansus 
ir bendrą užsienių politiką. 
Slovakijos vyriausybės 
priekyje atsistojo kun. 
Hlinkos vietininkas, kun. 
dr. J. Tiso. Slovakija yra 
katalikiškiausia Čekoslo
vakijos dalis, kurioje ankš
čiau katalikai buvo kaip ir 
evangelikų pavaldiniais, 
dabar čionai katalikai at
gavo visas savo teises. Pir- 
masai slovakų vyriausybės 
žygis, perėmus valdžią į 
savo rankas, buvo — ko
munistų partijos uždary
mas ir uždraudimas komu
nistams legaliai veikti. Sa- 

I vaime suprantama, kad 
min. Tiso pravedė šią re
formą turėdamas pilną užs. 
reik. min. Chvalkovskio j 
pritarimą. Antroje vietoje 
po katalikybės gavo žodį 
nacionalizmas, kurio atbu
dimas yra visiškai supran
tamas. Čekija — čekams, 
Slovakija 
Pakarpatės Rusija — Pa
karpatės rusams! — tai 
šūkiai, kuriais vedini nau
jieji žmonės pertvarko Če
koslovakiją. Visoms mažu
moms bus atimtos ligšioli-< 
nės laisvės, visos politinės 
partijos ir srovės bus vienu 
rankos mostu nušluotos 
nuo šios žemės paviršiaus, 
visos mažumų švietimo, 
kultūros ir ekonominės į- 
staigos, išugdytos valsty
bės pinigais, bus paverstos 
tautinėmis čekų ir slovakų 
įstaigomis. Čekoslovakija 
nuo šios dienos jau nesirū
pina svetimųjų interesais 
-— rūpinasi ir rūpinsis tik
tai savaisiais!

Vienas įtakingiausiųjų 
Čekosl. politikas ir žurna
listas, buv. socialistų par
tijos lyderis ir svariausių 
laikraščių “Lidove Novi- 
ny” ir “Pritomnost” redak
torius, kuris visame krašte 
nepaprastai gerbiamas ir 
mylimas ir su kurio nuo-; 
mone skaitydavosi visi, 
pradedant Behešu ir bai
giant analfabetu, prieš ke
lias dienas parašė apie Če
koslovakijos ateities politi- • 
ką šiuos žodžius:

■ «4

slovakams,

jo”. “Nieks šį akimirksnį 
tenetiki, kad laikas dirba 
mūsų naudai. Atvirkščiai, 
greičiau* dirba mūsų ne
naudai. Todėl turime atsta- ■’ 
tyti savo valstybę dirbdami 
sparčiai ir energingai. O 
kad tatai įvyktų, turime 
tuč tuojau išblaškyti kliū
tis, kurios sparčiam darbui 
pastoja kelią. Jei tų kliū
čių tarpe yra politinių par
tijų nedarybės, kurios iki 
šiolei trukdydavo darbo • 
tempo išvystymą, pirmoje • 
eilėje turime nusikratyti 
jomis. Šiandien nėra tam 
laiko, kaip ankščiau, kad 
polit. partijos, negalėda
mos tarpusavy susitarti 
dėl kokios nors privilegi- ;- 
jos bei asmens, vilkintų iš
tisus mėnesius būtino rei
kalo išsprendimą. Girdime, 
kad politinės partijos dar 7 
nepaliovė gniūsinėti užku- , 
Ilsiuose su savais interesiu- 
kais. Teatsimenie, kad 
šiandien turi pasitraukti 
visiems iš tako, jei nenori 
prarasti visiškai savo eg
zistencijos. Žmonės pasku
tinį metą pasikeitė. Būki
me tikri, kad pasikeitę 
žmonės su nepakitėjusio- 
mis politinėmis partijomis 
nesusikalbės!

O vyriausybė, tebūnie 
šiokia ar kitokia, turi žino
ti, kad su žmonėmis, su ku
riais galėjo drįsti stoti į 
karą, gali dar greičiau drįs
ti eiti į dorovingą darbą 
taikoje visuomenės ir tau
tos labui”. XX Amž.

APSKAIČIUOKIME! 
Kur Daugiau Girtauja.

. Lietuvoje ar Amerikoje?
Dažnai vienas kitas pasi

pūtėlis didžiuotis “o, žiū
rėkite, ten gyvena vien 
girtuokliai. Daugiausia ge
ria lietuviai ir panašiai”. 
Tokie pasakymai yra visai 
tušti ir nereikšmingi, rei
kia kalbėti ne frazėmis 

į (gražiais, išdidžiais paša- 
įkymais). bet gyvenimo 
faktais, tikrais daviniais. 
Galima apskaičiuoti kiek 
kuri valstybė prageria al
koholio tūrio matais arba 
jo verte.

Kviečiame į darbą visus 
skaitytojus. Surinkite šias 
žinias: 1) Kiek litrų ar ga
lionų išgeriama Lietuvoj ir 
Amerikoje (salima imti ir 
kitas valstybes) per metus 
degtinėš, alaus, vyno.

2) Kiek tūrio vienetų ten
ka kiekvienam gyventojui 
Amerikoje ir Lietuvoje.

3) Už kokią sumą litų, 
dolerių pregeriama per me- • ’ 
tus Lietuvoje ir Ameriko
je.

4) Kokia pragertų pinigų 
suma tenka kiekvienam . 
gyventojui.

Kiekvienas skaitytojas, 
surinkęs tuos davinius iš 
laikraščių, statistikos biu
letenių ir k. teprisiunčia 
“Darbininko” redakcijai 
(Blaivybės skyriaus redak
torius turės patikrinti ir 
paskelbti rezultatus ir at
siuntė jų pavardes). A. S.

slovakijos karys jums pa
sakys, kad Čekoslovakija 
kaipo karinė pajėga yra 
netoli absoliutinio nulio. 
Prancūzija ir Anglija pa
darė iš Čekoslovakijos ne
utralią valstybę, ir jai ne
patekti nieko kito, kaip 
pagal tai persitvarkyti. 
Tas persitvarkymas jau 
vyksta ir vyksta nuosta
biai greitai.

Užsienių politiką Čeko-j 
Slovakija jau pakeitė taip,' 
kad tenai akmuo ant ak-; 
mens nepaliko. Naujas užs.1 
reik, ministeris Chvalkovs- 
ky yra griežtas antibblše- 
viktškos orientacijos žmo- 

|gus, kuris tiktai dėl to ir



DARBININKAS
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NASHUA, N. H.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Lietuvių Romos Katalikių Mo
terų Sąjungos Naujosios Angli
jos Apskričio suvažiavimas įvy
ko lapkričio 6 dieną, Šv. Pran
ciškaus parapijos svetainėje. At
stovių buvo nedaugiausia, bet 
rimtai gvildeno organizacijos 
reikalus. Mūsų klebonas kun. P. 
M. Juras, atidarydamas posėdį, 
pabrėžė, kad jeigu vienas as
muo, kaip Hitleris, Mussolini, 
ar Stalinas, pavergia žmonių va
lią ir protą, tuo labiau LRKMS., 
kurios siekiai Dieviškai šventi, 
privalėtų patraukti savo pusėn 
Katalikes merginas ir moteris. 
Kadangi panašų suvažiavimų 
tikslas pasimokyti, pasitvarkyti, 
atsinaujinti, ir nutiest naujas 
akcijai gaires, todėl linkėjo, kad 
rinktinosios atstovės, po Kris
taus vėliava, Jo dvasioje drąsiai 
žengtų pirmyn.

i Lietuvos dainą. Žmonės labai 
i domėjosi, nes dainininkė ją ilius
travo sudainuodama ir tuomi 
skirtumus rodydama tarp žaidi
mų (piemenėlių, artojų, grėbė
jų ir raudų). Be to, ponia Či- 
žauskienė sudainavo, “Ar skau
da man širdį” ir “Barborėlę”.

Parkalbas pasakė Worcesterie- 
tės, ponios Liutkienė ir Mažei
kienė. Pagaliau, kun. P. M. Ju
ras, apibudino Moterų Sąjungos 
reikšmę religiniame ir tautinia
me gyvenime, ir kad šis vakaras 
yra tuomi pilnas, nes jis jungia 
tėvą, motiną ir kūdikį.

Vakaro vedėja buvo ponia L. 
Venčienė.

Švenčiausio Sakramento ketu
riasdešimties valandų adoraci
ja, Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčioje įvyks lapkričio 11, 
12, ir 13 dd. Visus pamokslus 
sakys kun. J. Kidykas, S. J. 

Aušrelė.

Vakare, 6-tą vai., parapijinėje 
svetainėje, turėjome gražią ir' 
pamokinančią programą. Sek
madieninės mokyklos vaikučiai 
vadovybėje Sesučių Pranciškie- 
čių ir muz. P. Sako, turėjo su-

DARBININKŲ VAKARAS
Spalių 30 d. (Kristaus Kara

liaus šventėje), pasidarbavus 
ruošę dainų pašnekėsiu ir kalbų LDS 65 kp. nariams, būtent, pp. 
programą. Jų tikslas — pagerb- Ulcickui, O. Skirkevičienei, 
ti savo dvasios vadą, kleboną. Mitchell, A. Zautrienei ir A.

Taip iš tikrųjų atrodo Žemaičių kraštas. Viršuje kalkakmenio kasyklos Menčių km. Mažeikių apskr. Apačioje kairėje — iškasto 
kalkakmenio plotai, dešinėje vagonėliai su kalkakmenėmis siunčiamas į cukraus fabrikus. VDV

Įžanginę kalbelę ‘pasakė Juli-' Staniulienei surengtas kortavi- i 
joną Andruškevičiūtė. Gyvų gė- mo vakarėlis. p. Ulcickas surin- 
lių bukietą ir maldų puokštę daug gražių dovanų, o mote- 
vaikučiai įteikė savo mylimam rYs darbininkės ^pagamino ska- 
klebonui. Charles Poole, savo 
žavėjančiu balseliu, artistiškai 
sugiedojo, “My Rosary”, ir “A- 
ve Maria”. Žmonėms patiko vai
kučių orkestras.

Antrąją programos dalį išpil-

nių užkandžių. Vakarėlis pavy
ko. Visi buvo patenkinti. Nuošir
di padėka priklauso visiems.

Parapijos kortavimo vakarė- 
I liai įvyksta ketvirtadieniais, •A. A.A A Vi V4VA.14 - **

dė atvykusios Moterų Sąjungos 8:15 vai. vakare, parapijos sve- 
atstovės. Artistė, ponia M. Či- įj£aneJe-
žauskienė skaitė paskaitą apie Į Lapkričio^OdTVakare, baž

nytinėje svetainėje. Moterų Są- 
5 jungos kuopa rengia turiningą 
fvakarėlį. Iš Norwood, Mass. at
vyksta muzikas A. Šlapelis su 
savo grupe artistų ir suvaidins 
gražią operetę: “Adomas ir Ie
va”. Be to, svečiai ir vietiniai 
sudainuos gražių dainelių ir iš
pildys muzikos kūrinėlius. Są- 
jungietės nuoširdžiai kviečia vi
sus ateiti į tą vakarėlį, pamaty- 

! ti ir pasiklausyti vaidinimo ir 
dainelių ir taipgi atnaujinti pa- 

ižintis su šios parapijos buvusiu 
į vargonininku ir jo vadovaujama 
grupe.

Sykes & Sykes -
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanborn Block
Washington St., Norvvood, Mass. 

Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

P. A. SYKES ir B. G. SYKES

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

"Asmeniškas Patarnavimas”

William J. Chisholm
GRABORIUS

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Edw.V.Warabow 
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

Juozas Dina
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
•

; VVORCESTER. MASS.
Tel. 4-3501 Ir 4-3865

Į tiek patiko susirinkusiems, kad 
Įprašė ją atkartoti. LIETUVOS

HIMNU užbaigė linksmą vaka
rą. Žmonių atsilankusių buvo 
arti 200. Senesnioji karta prade
da negaliauti, o jaunesnieji tai 
mažai rūpinasi lietuviškais da
lykais. Kadangi kasmetą lietu-i
'viškoji mokykla vis mažinasi muzika, švelni daina! 
tai yra sunkiau surengti ką nors 
didingo, todėl buvo reikalinga 
sujungti net trijų skyrių moki
nius, kad išpildžius kaikuriuos 

r numerius. Sesutės Kazimierie-
I I
tės, kurios išlavino vaikučius,

Pennsylvanijos Žinios
SHENANDOAH, PA.

BENIKAS — MANDRAVIC- 
KIŪTE

šeštadienį, lapkričio 5 d. 8:30 
vai. ryte kun. Antanas Dubins- 
kas atnašavo Šv. Mišias Juozo 
Beniko ir Marės Mandravickai- 
tės intencijai. Tą rytą prieš Mi
šias jie padarė vienas kitam iš
tikimybės įžadus priimdami Mo
terystės Sakramentą. Liūdyto- 

įjais buvo Antanas Piezonkus ir 
į Aldona Sinošiūtė.

_________________________

LIGONIAI
Sunkiai susirgo Alena Traki

mienė ir kelios savaitės jau kai 
guli Šv. Juozapo ligoninėje. 
Taipgi serga ir guli Memorial li
goninėje p. Agota Mikelionienė. 
Linkime ligonėms greitai iš
sveikti.

Spalių 16 d. įvyko mūsų para
pijos ūkininkų vakarienė para
pijos naudai. Svetainė buvo gra
žiai išpuošta rugių ir kukurūzų 
šiaudais ir kitokiais papuošalais.

| Ūkininkai suaukavo valgius, o 
šeimininkės skaniai pagamino. 
Visi linksmai praleido laiką.
Daug pasidarbavo kleb. kun. dr. malonėje. 
A. Bružas, o jam gelbėjo kiti.

EPSN.

i

lietuviškais gardumynais. Gra
borius Tucinas, net du vakarė
liu surengė: vieną jo žmona su- 

Kas maloniau yra negu švelni rengė visoms parapijos mote- 
Dainos rims, antrą pats Tucinas iškėlė

mylėtojai — muzikos mylėtojai ,vyrams. Visų tų vakarėlių pel- 
— jumis įdomu! Lapkričio 27 d. nas eina į bendrą parapijos me- 
įvyks koncertas. Įtinio bazaro fondą. Toks nuošir-

Šv. Jurgio parapijos choras dus parapijos rėmimas ir klebo- 
_, . ___________ _______ __________  darbuojasi.

bažnyčios atnaujinimui ir kuni- tės, kurios išlavino vaikučius, Atvažiuoja dainos žvaigždė — nas. Pats Bazaras prasidės 13-tą 
gams reiškia savo padėką, kad! vertos padėkos už jų pasišventi- JONE ŽUKAUSKAITE — ar- šio mėnesio ir tęsis iki 19-to.

Daugel iš jų įteikia savo auką nui padėjimas iš tikrųjų pagirti-

lietuvių bažnyčia yra taip rū-mą ir pastangas. Viso vakaro ei- tistė —• čia į Shenandoah kon- Bazaro komitetas parūpino kur 
pestingai prižiūrima. Visiems ga buvo meninga: nei vienas ne- certuoti sykiu su Choru.
šiandien yra gerai žinoma, kad sigailėjo atėjęs pamatyti vaiku- Taipgi dalyvaus ir mums ge- kesnį bazarą, kuriam mamytės 
šv. Alfonso lietuvių bažnyčia y-J čių surengtas įvairenybės. Valio rai žinoma, Anastazija Medonie- yra pagaminusios kuoskaniau- 
ra pagarsėjusi visame mieste mūsų Mokytojoms, valio mūsų nė, smuikininkė ir Shenandoah’- šių valgių ir parūpinusios gar- 
kaipo gražiausis ir švariausis, Vaikučiam^- ir jų pasišventu- rietė, p-lė Ieva Jurkevičiūtė, pia- daus gėralo gardumynams nu- 
Baltimorės maldnamis. Garbė ir ' “
džiaugsmas šios kolonijos lietu
viams!

įkas didesnį, gražesnį, lietuviš-

siems tėveliams už jų rūpest. ir nistė. Muz. Vincas Medonis de- plauti. Bus visokių lošimų, žaidi- 
darbą lietuvybės dėliai čia Bal- 
timorėje.

PETROŠIŪTE — BUINOV
Tą patį šeštadienio rytą, 9:30 

vai., kun. dr. Mendelis sušliuba- 
vo kitą porelę, būtent, p-lę Ber
nardiną Petrošiūtę ir Eduardą 
Buinov iš Lansford, Penna. Per 
Šv. mišias, kurios buvo aukoja
mos naujavedžių intencijai, ne 
tik patys jaunieji ėjo prie Šv. 
Komunijos, bet jaunosios tėve
liai ir visa šeima. Dėl susidariu
sių aplinkybių jaunojo tėveliai 
negalėjo atvykti į jungtuves. 
Pradedant naują gyvenimą sų 
Šv. mišių auka ir šv. Komunijos 
priėmimu yra kaip ir užtikrini
mas būsiančios laikinos laimės. 
Sveikiname abi poreles ir linki
me jiems ilgiausius metus gy
venti Dievo baimėje ir Jo šven-

i

WESTFIELD, MASS
ŠOKIAI PAVYKO

KALĖDOJIMAS
Metinis mūsų kunigų parapi

jiečių lankymas eina gan plačiu 
mastu. Šią savaitę daugiau ne
gu pusė darbo jau atlikta. Tirš- 

• j čiausiai lietuvių apgyventas Ho-
Lapkričio 3 d. Šv. Kazimiero nins įr w. Lombard g-vės aplan- 

draugijos salėje buvo surengti Rytos šią savaitę. Kunigai sek- 
šokiai, į kuriuos atsilankė buvęs madieniais iš sakyklos džiaugia- 
pasaulinis sunkaus svorio čem- sj žmonių mandagiu priėmimu, 
pi jonas Jack -Sharkey, adv. Mi- ..... —„ -------
leris, B. Petruševičius, J. Žemai- baigsis 15 d. iškilmingais mišpa- 
tis ir Grigaitis, visi pasakė lai- rais ir procesija. Prašomi netik 

jkui pritaikintas kalbas. Ypatin- vietiniai bet ir apylinkės lietu- 
1 gai Jack Sharkey nustebino su- viai pasinaudoti 
surinkusius, kuomet prakalbėjo 
lietuviškai ir ragino visus būti 
lietuviais ir laikytis vienybės. 

I Svečiams išvykus visi pakilusia
nuotaika ir pilni įspūdžių skirs
tėsi į namus.

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Ateinanti sekmadienį tai yra 

13 d. šio mėnesio mūsų bažny
čioj prasideda 40 vai. atlaidai,

VAIKUČIŲ 1938 METŲ 
TEATRAS

da visas pastangas padaryti šį mų ir devynios galybės margu- 
koncertą vieną iš gražiausių.

Koncertas įvyks didelioje Coo-
| per High School Auditorijoje.!
Jei dar nesi įsigijęs tikietą, tai 
pasiskubink! Tikietus galima 
gauti pas shoro direktorių ir 
choro narius.

Nepamirškite dienos ir vietos 
Savaitė ankščiau Juozas lapkričio 27 dieną, Cooper

High School Auditorium, White 
and Lloyd Sts., 8:15 valandą va

kare. Enė.

A. A. SYLVESTRAS GRA- 
JAUCKAS ir ANTANAS 

ABROMAITISKasmetą pirmą lapkričio, mėn.i 
sekmadienį mūsų parapijinės' 
mokyklos vaikučiai surengia va-’pradeda retėti, 
karą parapijos naudai. Tas me-net 4 palaidoti 
tinis teatras įvyko pereitą sek- čios. ‘_______
madienį. Kaip paprastai vakaras Danielius ir Ona Brazienė, o pe- 
buvo įdomus, meningas ir pa- reitą penktadienį Sylvestras 
mokinantis. Prasidėjo su veika- Grajauckas ir antradienį, lapkri
čiu MIŠKE. Įvairių skyrių vai-'čio 8 d., Antanas Abromaitis 
kučiai išpildė veikiančių asmenų buvo nulydėti į amžinasties na
rdės. Jų lietuviška ištarmė bu- mus. Grajauckas sirgo ilgą lai
vo aiški ir visiems lengvai su- ką; gydytojai nebegalėjo jam su
prantama. HOLANDŲ ŠOKIS, teikti jokios pagalbos, tad mir-

teikiamomis 
Dievo malonėmis atlaidų metu. 

Kun. V. Puidokas, 
Klebonas.

i mynų.

Baltimorės senesnieji lietuviai
Laike 10 dienų 
iš mūsų bažny-į

MINERSVILLE, PA.
ŠV. PRANCIŠKAUS PARAP.

išpildytas 3-4-to skyriaus mer- tis buvo jam išsilaisvinimas iš 
gaičių, visiems patiko. Ne ma- kūno skausmų. Antanas Abro-

Sodalietės turėjo naujų narių 
vajaus vakarėlį, kuris kukliai ir 
gražiai pasisekė. Klebonas kun. 

į Klevinskas paskyrė savo vikarą, 
kun. Saliamoną Mažeiką drau
gijos Dvasios Vadu. Tėvelis Ma
žeika ragino visas Sodalietes 
prisidėti prie bazaro ir stoti į 
talką. Po savo trumpos bet tu
riningos kalbos, kun. Mažeika 
perstatė Readingo parapijos ad
ministratorių, kun. Jeronimą 
Bagdoną, kuris prajuokino vi
sas Sodalietes savo pastabomis. 
Po tam, Alicija Bagdonaitė, so-

Šv. Pranciškaus parapijiečiai daliečių apsukri pirmininkė, į- 
ir klebonas dirba, kad bazaras nešė klausimą kaslink šių metų 

• “Minstrel Show”. Po nemaža 
, kuriose ir svečias,

žiau juokingas buvo NYKSTU- maitis ar tik nebuvo seniausias šįmet būtų sėkmingiausias. Ke- ____
KŲ numeris, kuri 4-5-6-to sky-lietuvis Baltimoreje. Jis mirė su-įjos draugijos ir tūli parapijie- diskusijų, ..  —,
riaus berniukai atliko. Sekė Juo- laukęs virš 80 metų. Kuomet lie- čiai jau iš anksto darbuojasi. A- kun. Bagdonas dalyvavo, buvo 
7-aninra Nnvncrrnckaitės niann I . _ . . ... ..
solo ir vėl piano duetas, kuriai rėje, tai a. a. Antanas Abromai- gija surengė gražų kortavimo ir rengtis,
pagelbėjo Darata Cučulytė. Pir- tis per kurį laiką buvo parapi- vakarą mokyklos salėje. Keletą Show” būtų kuogeriausias. Po
ma vakaro dovana ar tik ne te- jos komiteto įždininkas. Abu dienų po tei, Sitkų šeima su- visų kalbų ir diskusijų, sodalie-
ko MUZIKANTAMS, kūne buvo buvo gerai žinomi visuomenei, rengė gražų vakarėlį parapijos tės surengė mažą užkandį, o te
lš 2-3-4-to skyriaus berniukų., Ud ir jų laidotuvėse dalyvavo naudai savo namuose. Visus at-Įvelia Mažeika parūpino kitokių 
Lygiai akį trauke MOTULE, skaitlinga minia žmonių. Amži-siiankusius gražiai pavaišino' gardumynų. Juozas Pavėsis.

PįE? tuvių parapija susikūrė Baltimo- ną sekmadienį Ražančinės drau- nutarta tuč-tuojau imtis’darbo 

gija surengė gražų kortavimo ir rengtis, kad šįmet “Minstrel

SERGA
Sunkiai susirgo M. Ramanaus

kienė ir V. Simonavičius. Pas
kutinėmis dienomis teko sužino
ti, kad stropiai daktarams pri
žiūrint ligoniai taisosi. Linkime 
ko greičiausiai pasveikti. B.

kurį numerį išpildė 1-2-3-čio ną atilsį duok jiems, Viešpatie! 
skyriaus mergaitės. Energingą 
ŠKOTŲ ŠOKĮ puikiai atliko 5-6- 
to skyriaus mergaitės. Vėl sekė, 
piano solo: vieną išpildė Marga- 
reta Paulionytė, o kitą Darata 
Šimkevičiūtė. Abi mergaitės gan 
talentingos muzikoje dar atliko 
piano duetą. Po trumpos per
traukos pasirodė 6-7-8-to sky
riaus berniukai, apsirengę jūrei
vių rūbuose, ir išpildė JŪRININ
KŲ šokį. MOLINIO PUODO 
dainą sudainavo 7-8-to skyriaus 
mergaitės. Viso vakaro progra
ma buvo apvainikuota mokyk
los choro dainavimu JAU LAI
KAS MIELOJI SAULUTE, VO
VERAITE, ir MARUOS VAR
PELIS. Ypač melodingai buvo 
išpildyta pastaroji daina, kuri

gražiai pavaišino gardumynų. Juozas Pavėsis.

PRIEŠ-ADVENTINES 
PRAMOGOS

ŠŠ. Vardo vyrų dr-jos rengia
mas Oisterių Rostas sekmadienį, 
lapkričio 13 d. ir Sodaliečių va
karienė skriama sekmadieniui, 
lapkričio 20 d. užbaigs parapijos 
veikimą 1938 metais. Bilietas 
kiekvienai pramogai $1.00. Pel
nas abiejų parengimų yra ski
riamas mūsų bažnyčios atnauji
nimo fondui. Tad visi lietuviai 
turėtų visąširdžiai šiuos pasi
linksminimus paremti. Žvalgas.

Parduodame

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

į 366 W. Broadway, Td. ŠOU 2680, So. Boston,

Visokios rūšies ANGLIS ir COKE 
Taipgi per mus galite pirkti Stokers — automatiš

ką angliams kūrenti mašiną, OIL BURNERS. 
Mes reprezentuojame 

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

"DARBININKAS"

T .



v • Klausimai Ir Atsakymai
Trumpi Kursai Okinmkams

VDV.

Aušros Vartų ParapijaWorcester, Mass
Šv. Kazimiero Parapija 1

Katalikiškas

Atgavimas Pilietybės

'*

karienė.

Pirmadienio vakare, lapkričio

f

TURKEY - BEANO I

VADŲ SUVAŽIAVIMAS

1

Iš kuopų pranešimų ma
v •

tf Iyaškienė,i

afr*

Profesionalai, Mznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoji) paramos.

kintos Lawrence 16 kps. ir vie
tinio klebono kun. Pr. Juro gra
žiu priėmimu. S-gietės.

I
I
I 
l

P-nia Jasionienė, gyv. Sturte- 
vant St., kuriai buvo padaryta 
operacija Šv. Elzbietos ligoninė- 

i je (Brightone), jau sugrįžo į 
namus ir baigia išsveikti. CSN.

THOMPSON, CONN. NORIOOD, MASS.

SAVAITES BEGYJE

Lapkričio 1

PAVEIKSLAI
LRKSA 41 kuopa rengia mil-buvo nusiskundžiama dėl įvairių pienė, Liutkienė, Nevulienė, 

nedateklių rengiant <............
parapijos vakarienes. Nedatek-

į Juro parapijoj. Svarbiausi klau- vairių reikalingų daiktų jų na
muose.

Lapkričio 6 —Lawrence, Mass. 
įvyko Moterų Sąjungos Mass., 

'Maine ir N. H. Apskričio suva- 
! žiavimas. Į šį metinį suvažiavi
mą 5-toji kuopa pasiuntė kaipo

Penktadienis, Lapkričio 11,1938 OARBININRAS

:
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Žemaitijos laukuose: ganosi žemaičio ūkio veislinės avys. Žemaitis su atolu į kluoną.
rengimui nuskirta komisija iš 
šešių, ponios, M. Vaitekūnienė, 
Virbišienė, Morkūnienė, Kundro- 
tienė, Giraitienė ir Ridikienė. p. 
Vaitekūnienė nuskirta komisijos 
pirmininke.

Lapkričio 9 — Gražioj May- 
fair valgykloj įvyko parapijos 
Moterų Socialio klubo metinis 
bankietas. Klubo užduotis yra

VF-CVJI AUVyd pdOLlLUlC neūpu 
pasaulis mini giliu susikaupimu.; atgtovęg M Vaitekūnienę, P. Ba- 
Kad ir darbo diena, prisirinko ,činskienę? A paulauskienę ir 
pilna Šv. Kazimiero par. bazny- Mass valstybės Direktorę p. Ve-remti ir prigelbėti mūsų seselėm 
čia maldingųjų. Mišių auką at- roniką Liutkienę. Suvažiavimas ■ Kazimierietėm. Per savo trumpą 
našavo ir atitinkamą pamokstą ■ pas 16 kuopos sąjungie- gyvavimą klubas jau suspėjo ne- 
pasakė retas svetys, Tėvų Man- teg svetingo kiebono kun. Pr. mažai joms prigelbėti įtaisant į- 
jonų Provinciolas, gerb. kun. Jo-! - " - -
nas J. Jakaitis, kuris grįždamas Sįmaį tai naujų narių vajus, ku- 
iš Marijonų Rėmėjų Seimo, atsi- rįg prasįdės su sausįo mėnesiu ir 
teikėsi atlankyti ir savo buvusią ■ Moterų Sąjungos jubiliejinis 
buvusio Marianapolio Kolegijoj, geįmaS) ateinančiais metais, ku- 
narapiią Worcestervi. - • - — - - - - -parapiją Worcesteryj. ris jVyks Worcesteryje. Paskai-i

Tėvas Jakaitis, kad ir liūdi apie muziką skaitė p M Ci. 
dėl milžiniškų nuostolių audros žauskienė> 69.tos kuopos narė 
padarytų gražiajam Marianapo- taipgi sudainavo kelias senovės 

dainas. Metinis suvažiavimas,!
i tai naujos valdybos rinkimo me
tas, tačiau esančioji valdyba pa
likta ir ant toliaus darbuotis.
Sekantis suvažiavimas įvyks 
Nonvood, Mass.

lyje, tačiau tikisi, kad su kilnia
širdžių žmonių pagelba bus gali
ma nors dalinai tuos nuostolius 
išlyginti, tik puošniųjų, didžių
jų medžių nei už metų nei už de- 
setko neteks bematyti.

Penktadienio vakare išvažiavo 
kun. Jakaitis atgal į Chicagą 
prie savo nelengvų pareigų, pa-! 
sidziaugęs, kad nors trumpai va
landėlei teko pasimatyti su savo 
buvusiais parapijonais.

Lapkričio 2 — įvyko gražus 
beano vakaras pas p. Petronėlę

Lapkričio 7 — Seniai laukta 
Moterų Sąjungos savybės vaka
rėlis atėjo ir praėjo labai sėk
mingai. Susirinko gražus būrys 
narių ir prie linksmių kalbų už-į 
kandžiavo gardžiai pagamintos 
vakarienės. Vyriausi gaspadinė 
tos vakarienės buvo p-lė Rožė

Lapkričio 16 — Nepamirškite, 
kad parapijos svetainėj įvyksta 
gražus beano vakaras Labdary
bės draugijos naudai. Gera pro
ga bus laimėti kalakutą dėl Pa- 

i dėkos Dienos, nes kiek bus iš- 
laimėta “beano” lošimų tiek 

i laimėtojai gaus kalakutų. Lai
mikius galės atsiimti dieną 
prieš Padėkos Dieną nurodytoj 

i vietoj. Vakaro pradžia 8 valan
dą, įžanga 50c.

Lapkričio 22 — Parapijos 
naudai rengia didelį Minstrel 
Show, Knights of Columbus sve
tainėje ant Elm St. Choristai iš
sijuosę dirba, kad ir šis parengi- 

l mas pasisektų, kaip ir pirnlesni. 
Įžanga 50 centų, pradžia 8 vai. 
vakare. Rūtvilė.

Moterų S-gos 69 kp. šio mėne
sio susirinkimas tikrai liudija, 
kad narės nesnaudžia.

Tarp daug naudingų sumany
mų, nutarta surengti naujų na
rių pagerbimui puotą. Naujų na
rių per paskutinį vajų prirašyta 
net 13, už ką kuopa laimėjo 
Mass. Maine ir N. H. apskričio 
pirmą dovaną. Puota įvyks ket
virtadienį, lapk. 17 d., Parapijos 
svetainėje. Visus valgius auko
jo pačios kuopos narės.

Bilietai buvo išdalinti. Narė, 
kuri daugiausiai jų išparduos 
gaus p. Zakarienės gražią dova
ną. Šiame susirinkime dovanas,

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

-- ~ ”--- . . - r ______
Bačinskienę. Seniai mūsų para- Klapatauskifitė ir jos sesutė O- pr ak AT,ROS ir JUDAMIEJI 
pijos darbuotojai — šeimininkių na. jom prigelbėjo ponios Sidab- - ------------- * -

i-i nuvya tvugia zuu-Į 
didžiules ^ruožienė ir kuopos pirmininkė žiniškas prakaibas lapkričio 13! 

, A M- Liutkiūtė. Tokie paren-dieną) tuojaus po mišparų. Kal-
staltiesių, puodelių, indų ir,gimėliai sudaro malonią nuotai- kuopos Dvasios Vadas kun.

Irs tam nariu ir na ragina, ias *J ką tarp narių ir paragina jas A Petraitis ir kiti. Prie to Šv.
Po neseniai įvykusios parapi-* uoliau domėtis kuopos darbuote.; Kazimiero parapijos choro gru- 

jos vakarienes pereitą nuo ru- ------------
gonių prie darbo ir p. P. Ba- 
činskienės patarimu, nutarta su
ruošti visą eilę beano vakarėlių, 
kurių pirma ir įvyko pas p. Ba
činskienę, įtaisymui parapijos 
virtuvei reikalingų daiktų. Pa
sekmės kaip teko girdėti buvo 
geros. Tokie vakarėliai tai gra
žus ir remtinas darbas.

Lapkričio 3 — p. Alivošių na
muose ant Houghton St., buvo 
suruošta prieš vestuvinė puota 
Alivošių dukrelei Julei, kuri iš
teka artimoj ateityje už p. Juozo 
Cronin, kuris dirba prie valdiš
ko darbo Bostone. Po vestuvių 
jaunavedžiai žada apsigyventi 
Bostone. Į pokilį prisirinko gra
žus būrys svečių, kurie gausiai 
apdovanojo jaunuosius įvairiom 
dovanom. Laimingos kloties p-le 
Jule!

Okupuotoje Lietuvoje
—
peliuoti, bet vargu ir bus 
išklausyta.

Čia, be kitko, reikia pri
minti ir tai, kad Vytauto 
Didžiojo gimnazija tokiu 
būdu neturės visai kandi
datų, nes į valstybinę 7 
skyrių mokyklą patekus, 
paskui sunku jau gauti 
tautybę paliudijantį raštą, 
vadinamąją deklaraciją.

Lynažeris
Marcinkonių Vals.

Rugsėjo mėn. pabaigoje 
buvo areštuota Lynažery 
Leokadija Šimkutė - Peč- 
kauskienė b. “Ryto” skai
tyklos vedėja.

Neleido Pasimatyti
buvusiam “Vilniaus žo

džio” redaktoriui J. Lat
viui, kuris išvykdamas iš 
Vilniaus ilgesniam laikui 
norėjo susitikti su savo tė
vais ir artimaisiais, gyve
nančiais prie administraci
jos linijos.aukotas p. Ant. Vaškelevičienės, 

gavo p.p. Volungevičienė ir A- 
nusevičienė.

Narė Struckienė po sunkios o- 
peracijos sveiksta Šv. Vincento' 
Ligoninėje.

Po susirinkimo buvo užkan-; 
džiai, kuriuos aukavo narės— 
Spirkevičienė, Kuraišienė ir! ?x.a,x,i’-T*,YxT’xw.iV'"w*xo VTJ.^X 
Cirvinskaitė. Joms surengti pri- kia dvi hetuviskos pradžios 
gelbėjo darbšti Z. Zemaitaitienė. ■ mokyklos: Pasaulinėje ir

Į metinį apskričio suvažiavimą pačiame Vilniuje. Bet, TO- 
buvo nuvykusios Pirm. T. Ma- dos, ir jų greitu metu lie- 
žeikienė, Dain. M. Cižauskienė, tuvių visuomenė gali ne- 
p. V. Shea ir O. Valantukevi- tekti. Štai, spalių 15 d. Vil- 
čiūtė. Visos sugrįžo pilnos gra-l niaus lietuvių švietimo 
žiausių įspūdžių ir pilnai paten- • “Kultūros” draugijos mo

kyklą aplankė kuratorijos 
vizitatorius ir liepė čia pat 
pakeisti mokyklos statutą 
iš 3 laipsnio į pirmą, vadi
nasi, iš 6 skyrių į 4 skyrių 
mokyklą. Ir tai įsakoma 
padaryti jau dabar. Taigi, 
po savaitės kitos sulikvi- 
duoti penktą ir šeštą mo- 
kvklos skyrių. Nutarta a-

Likviduos Paskutines Lietu
vių Pradžios Mokyklas

Iš viso Vilniaus krašto 
šiais mokslo metais tevei-

Klausimas — Kur randa
si New York Statė Agricul- 
tural College? Ar ta kolegi
ja siūlo trumpus kursus 
žmonės^ kurie nori užsiim
ti ūkininkyste?

Atsakymas — New Yor
ko Agrikultūros Kolegija 
tpri daug trumpų kursų — 
kaip tai apie ūkės valdymą, 
pataisos darbus, pieninin
kystę, sodinimą, vištų, gy
vulių auginimą ir daug ki
tų. Kursai prasideda lap
kričio 2 ir baigiasi vasario 
10 d. Galima gauti, parei
kalavus, knygutę apie kur
sus. Pasiųskite prašymą į 
New York Statė College of 
Agriculture, Ithaca, New 
York.

Veik visos kitos valstybi
nės agrikultūros kolegijos 
duoda panašius kursus.

įpirm. V. Parulis, Worces- 
Įter, Mass., iždininku kun 
Dr. J. Navickas, Thomp
son, Conn.

Klausimas — Aš gimiau 
šioje šalyje 1901 m. Mano 

Pereitą sekmadienį, lapkričio £evas tapo naturalizuotas 
/J tto T,tV'rriČJtt I w w ■ w . « —

MARIANAPOLIO KOLE
GIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS

Šių metų spalių m. 30 d. 
Marianapolio rūmuose, 
Thompson, Conn. įvyko _ .
Kolegijos Rėmėjų Seimas, Praryta bendra va-
kuris pradėtas iškilmingo- ’ 
mis pamaldomis. Giedotas 
šv. mišias laikė Didž. Gerb. 
kun. J. Jakaitis, MIC., asi
stavo diakonu kun, J. Pau-! 
liukonis ir sub-diakonu 
kun. A. Švedas.

Per pamokslą kun. J. pa atšventė savo metinę 7 d įvyko šv. Jurgio par. Soda- 
Starkus išaiškino Kristaus religinę šventę — Kristaus! licijos “beano” vakarėlis. Daly- 
Valdovo šventės prasmę. Valdovo Dieną. Visi nariai ‘ vavo virš 200 žmonių. Sodalietės

Seimui vadovavo: pirm, organizuotai priėmė Šv. į daug pasidarbavo rengdamos tą 
Juozas Laučka, vice-pirm. Komuniją, o vėliau turėjo vakarėlį. Surinko daug gražių ir 
Parulis ir p. Dilionienė, bendrus pusryčius ir tinka- brangių dovanų. Todėl ir pelno 
rašt. p. O. Ivaškienė ir stu- mą programą, kuriai vado- liko nema-žai. 
dentas A. Kasparas, rezo- vavo stud. Pranas Bulovas, j -----------
liucijų komisijon kun. Dr. šventėje dalyvavo Tėvas

Provincijolas kun. J. Ja
kaitis, MIC. ir p. Juozas 
Laučka, “Amerikos” re-j 
daktorius.

/6d- vakare, šv. Jurgio par. šv.* 1915 m. 1920 m. aš ištekė-
Po seimo suteiktas vi-■Cecilijos choras minėjo savo Si-J-•_____* ±i_i .

siems, dalyviams palaimi
nimas su šv. Sakramentu,

STUDENTU METINĖ 
ŠVENTĖ

Tą pačią dieną Mariana
polio Kolegijos * Studentų 
ir profesionalų S-gos kuo-

dabrinį Jubiliejų. Choras išpildė 
koncertą, o jo nariai mėgėjai ir 
vadas muzikas A. Šlapelis išpil
dė operetę “Adomas ir Ieva”. 
Žmonių buvo nemažai. Daug bu
vo iš kitų kolonijų, ypač iš So. 
Bostono vieA choristų su savo 
vadu muz. R. Juška buvo apie 
30. Koncertas ir vaidinimas pa
vyko.

jau už ateivio, ir iki šiai 
dienai jis nėtapo piliečiu. 
Praneškite man apie mano 
pilietybę.

Atsakymas — Pametei 
Amerikos pilietybę, kada 
ištekėjai ųž ateivio, prieš 
rugsėjo 22 d., 1922 m., ka
da įstatymas pravestas, 
pagal kurį ištekėjimas už 
ateivio neliečia pilietybę. 
Tamsta pametei savo pilie
tybę, bet gali vėl ją atgau
ti. Turi tik paduoti prašy
mą dėl “antrų popierų”. 
Nereik “pirmų popierų” ir 
rezidencijos darodymą, bet 
turi turėti du liudininku ir 
turėsi užmokėti penkis do
lerius už pilietybės certifi- 
katą.

Kuopa nutarė prisidėti prie— vadovaujant muzikui j.
Moterų Sąjungos 25 metų jūbi* maičiui, sudainuos keletą gražių 
liejinės knygos išleidimo apra- damelių. to bus rodoma ju. 
šant kuopos istoriją ir įdedant damįejį garsįniaį paveikslai. Į- 
kuopos paveikslą. Visos kuopos žanga dykai. Todėl turėsite gerą 
narės, kurios nori būti paveiks- progą paklausyti kalbų, pama
lė prašomos susirinkti į Cer- tyti paveikslų ir prisira.
niaus studiją ant Vemon St. pu-; ^į prįe didžiausios lietuvių ka
sę po pirmos valandos sekmadie- talikų organizaci jos LRKSA. 
nį, lapkričio 20-tą, nusiimti pa-. Kviečia Rengėjai ir Komitetas. 
veikslus. Prašome nepamiršti 
valandos — 1:30 p. m.

•Sekantis susirinkimas įvyks 5 Labdarių draugija rengia ka- 
gruodžio, tai metinis— valdybos lakutų “beano” lapkričio 16 die- 
rinkimo laikas ir išdavimas me-ną, 8 vai. vakare, Šv. Kazimiero 
tinęs apyskaitos iš kuopos veik- par. salėje. Gera proga prieš 
los, visos narės privalo būtinai Padėkonės dieną laimėti kalaku- 
dalyvauti. Tą vakarą bus ir na- tą. Įžanga 50 centų.

Kviečia Rengėjai ir Komitetas.

JACK SHARKEY ATSILAN
KYMAS

Lapkričio 4 dieną, Demokratų 
I klubas turėjo prakalbas Šv. Ka- 
įzimiero par. salėje, kuriose da
lyvavo ir mūsų tautietis, buvęs 
pasaulinio bokso čempijonas 
Jack Sharkey (Žukauskas). 
Taipgi dalyvavo ir jo žmona. 
Kalbas pasakė adv. A. Mileris, 
p. J. Grigaitis, V. Kraunelis, Dr. 
Karpavičius. Pabaigoje kalbėjo 
Jack Sharkey anglų ir lietuvių 
kalboje. Prie to moterų ehoro 
grupė, vadovaujant muzikui J. 
Žemaičiui, sudainavo porą gra
žių lietuviškų dainelių Sharkiui maldeles, 
ir jo žmonos pagerbimui. < _____

P-lė J. Rogliutė sudainavo po- tyti, kad yra nemaža susi 
rą dainelių. Pianu akompanavo' pratusių lietuvių, 
muzikas J. žemaitis. mielu noru remia vieninte-

Dalyvavo 1,200 lietuvių virš- šiaurės Amerikos lietu- 
minėtose prakalbose, nes kiek- - -
vienas norėjo pamatyti savo! 
tautietį Jack Sharkey.

Prakalbų ir visos programos 
vedėju buvo lietuvių Demokra- .
tų Klubo pirmininkas muzikas vice-pirm^^ 
J. Žemaitis. BuvęsS Boston, Mass.*, antru vice-

rių kalėdinis programas, kaip ir 
kitais metais, nutarta įteikti 
viena kitai po mažą dovanėlę, 
kurios kaina nustatyta nei dau
giau ne mažiau kaip po 25 c.

Užkandžiais ir programėlio su-j

Kalėdinė Ekskursija
I LIETUVA

LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO
EUROPA----------------- Lapkričio 26
DEUTSCHLAND-------Gruodžio 1
HAMBURG-------------- Gruodžio 7
BREMEN----------------- Gruodžio 14
NEW YORK--------------Gruodžio 15

Patogus geležinkeliais susisiekimas ii 
Bremen ar Hamburgo

Mes jums pagelbėsime gauti vizitinių ir imigracijos 
vizas jūsų Europos giminėms 

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 
252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.
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Jagminas ir P. Venslaus- 
kas , mandatų komisijon 
knu. A. Švedas ir stud. P.
Aikšnoras.

Kun. Dr. J. Navickas sa
vo sveikinime paminėjo iš
tiktąją audros nelaimę, jos 
padarytus didelius nuosto
lius (iki 50.000 dolerių), 
pranešime vėliau pažymė
jo, kad pernai seime užsi
brėžtasis tikslas, būtent,; 
surinkti 100 rėmėjų po 100 Taip pat, tą pačią dieną

Lapkričio mėn. 20 d. 13 
vai. šaukiamas A. L. K. 
Studentų kuopų vadų su
važiavimas Marianapolio 
Kolegijoje, Thompson, Ct.

_________ ____ ir______ _ _ _ . _ j» 
dolerių, puikiai pavyko, vakare įvyks kėglių ratelių
Kadangi tų pinigų Kolegi- (bowling) rungtynės (con- 
jos naujoms dormitori- tęst). Prašoma kiekvienos 
joms ir auditorijoms pas- kuopos prisiųsti po 6 kėgli- 
tatyti neužteks, j 
verbavimas nors ir mažes
nėmis sumomis, bus tęsia
mas ir toliau.

Seimas už a. a. kun. Ru
blį sukalbėjo tinkamas

rėmėjų ninkus (3 mergaites ir 3 
vyrus).

3

Lietuvių Kalbos 
GRAMATIKA 

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
Parašė.

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

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

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

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

366 West Broadway So. Boston, Mass.

DU KOLEGIJOS STIPEN- 
DIJATAI

1 Lapkričio mėn. 4 d. į Ma
rianapolio Kolegiją atva- 
žiouja dar vienas naujas 
studentas iš Lietuvos. Pet
ras Kupraitis, šiemet bai
gęs Klaipėdoje Prekybos 
Institutą, priimtas antruo
ju stipendijatu Kolegijom 
Abu stipendininkai — A. 
Skirius ir Petras Kupraitis 
priimti į Kolegijos ketvirtą 
klasę (paskutinį metą).

Br. Rusteika, (L.K.)

I
Į

kurie1
I

i vių kolegiją.
Naujoh valdybon-išrink

ai šie: pirm. kun. J. Vaite
kūnas, Providence, R- I.,
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rĮ Rytinių Valstybių Žinios
Artistės J. Žukauskaitės

Koncertai
Art. J. Žukauskaitė jau 

šio rudens sezone turėjo 
keletą koncertų mūsų apy
linkėje. Savo koncertuose 
dainininkė visuomet pasi
rodė pilnoje savo aukštu
moje. Programa įdomi,! 
balsas puikiai išlavintas ir 
labai maloniai skambus, 
dainos dainuojamos pilna 
dvasios perimta. Tas vis
kas sudaro žavejančiai gra
žu įspūdį ir visuomenės 
simpatija vis kas kart dau
giau įgyja. Tat ir pakvieti
mų su koncertais vis dau
giau atsiranda. Taip arti
miausioje ateityje, art. J. 
Žukauskaitė dainuoja šiose 
vietose:

Lapkričio 13 d. pas sve
timtaučius Buffalo, N. Y.

Lapkričio 20 d. Jersey 
City, N. J. bažnyčioje. Tą 
dieną tenai bus apvaikščio
jama 25 metų parapijos gy
vavimo sukaktis. Ta proga 
yra pakviesta pagiedoti. 
" Lapkričio 27 d. Shenan
doah, Pa. Tenai muz. V. 
Medonis ruošia koncertą. 
Art. dainininkė yra pakvie
sta atlikti svarbiausiąją 
programos dalį. Be J. Žu
kauskaitė dar dalyvaus 
vietinis choras ir p. Medo- 
nienė, kuri išpildys kai ku
riuos dalykėlius smuiku.

Yra keletą pakvietimų ir 
tolimesnei ateičiai. Apie 
juos vėliau. Malonu, kad 
art. J. Žukauskaitė nenuil
stama energija dirba šioje 
meno srityje ir linkime jai 
geriausio pasisekimo. Rap.

kai ir lietuviai. Jaunosios tėve
liai yra ilgamečiai “Darbininko” 
skaitytojai.

Linkime geriausių sėkmių 
jaunavedžiams pp. Albinai ir J. 
Kasiuliam naujame gyvenime.

Vestuvių puota įvyko Lietuvių 
svetainėje, kur dalyvavo daug 
svečių.

DAUG LIGONIŲ
Pereitą savaitę sunkiai sužeis

tas Vincukas Kvarątiejus sunk
vežimiui apvirtus. Jaunuolis 
randasi General ligoninėje.

Taipgi sunkiai serga širdies li
ga M. Sintavičiūtė. Ji taip pat 
randasi ligoninėje. Kiti serga 
namuose. Pasimelskime, kad jie 
visi išsveiktų. T.M.

NEW BRITAIN, CONN.
JAUNA LIETUVIŠKA 

PORELE
Lapkričio 5 d., Šv. Andriejaus 

par. bažnyčioje įvyko gražios 
sutuoktuvės. Jauna porelė: p. 
Albina Čekanauskaitė ir J. Ka
siulis priims Moterystės Sakra
mentą. Kleb. kun. A. Vaškelis 
jaunavedžių intencijai atnašavo 
šv. mišias ir suteikė Sakramen
tą.

Varg. K. Žalnieraičiui vargo
nais pritariant, p. V. Sintautas 
giedojo solo. Bažnyčia buvo iš
puošta palmomis ir gėlėmis. Liu
dininkai buvo jaunosios brolis 
p. V. Čekanauskas ir jaunojo se
sutė p. Marijona Kasiulytė. Pa
lydovais: Adelė ir Florencija 
Baniulytės ir J. Čekanauskaitė. 
Jaunąją atvedė į bažnyčią jos 
tėvelis. Laike šv. mišių jaunieji 
ir jų palydovai priėmė Šv. Ko
muniją. Tai gražus pavyzdys.

Abu jaunieji yra geri katali

das.

VATERBURY, CONN

MISIJOS UŽSIBAIGĖ ■ 
SĖKMINGAI 

Jubiliejinės parapijos Misijos 
užsibaigė lapkričio 12 d. Jas ve
dė Tėvas J. Kidykas, S. J. Misijų 
pamokslais visi patenkinti.

JERSEY CITY, N. J.
PARAPIJOS JUBILIEJUS

■ Šiais metais sueina lygiai 25 
metai, kai Šv. Onos parapija 
gyvuoja. Šiai sukakčiai paminė
ti yra daromos šios iškilmės: 
Ryte 10:30 bus iškilmingos Pa- 
dėkonės Mišios, kurias laikys 
kun. J. Simonaitis, Elizabeth 
klebonas. Pamokslą sakys kun. 
J. Balkūnas, Maspetho klebonas. 
Pamaldose dalyvauti yra pa
kviestas J. E. Arkivyskupas 
Walsh, kuris ar pats asmeniai 
dalyvaus, ar atsiųs savo delega
tą. Laike pamaldų, be paties vie
tinės parapijos choro, solo ma
loniai sutiko giedoti art. J. Žu
kauskaitė. Laukiama ir šiaip žy
mių asmenų, kaip iš dvasiškijos, 
taip lygiai ir iš pasauliečių pu
sės dalyvavimo.

i Vakare punktualiai lygiai 7:00 
vai. įvyks vakarienė. Tenai atsi
lankant laukiama apylinkės ku
nigų, miesto atstovų bei politi
kierių ir šiaip žymių svečių vie
tinių ir iš apylinkės. Laike vaka
rienės bus kalbų, dainų ir kito- 

; kių pamarginimų. Po vakarienei 
bus šokiai ir pasilinksminimas.

Prie šių iškilmių eina smarkus 
prisiruošimas. Leidžiama yra pa
rapijos istorijos knygutė. Su
rinkta nemažai skelbimų. Salės 
papuošimą padaryti apsiėmė so
dalietės mergaitės. Valgiams ga
minti apsiėmė šios šaunios šei
mininkės: Pažerienė, Jasilionie- 
nė, Zabotkienė, Skardienė, Link, 
Marcinkienė, Jasaitienė, Maldei- 
kienė. Prie stalų patarnauti ap
siėmė grupelė mergaičių iš so
daliečių ir vyčių.

I Taigi kviečiame kuo skaitlin
giausiai dalyvauti lietuvių vi
suomenės ne tik iš Jersey City, 
bet ir iš apylinkės lietuvių kolo
nijų.

CHORO PARENGIMAS 
šeštadienį, lapkričio 12 d. cho

ras turi savo šokius ir balių, 
i Choras smarkiai darbuojasi, 
ruošdamasis prie Jubiliejaus.

SUSIŽEIDĖ
Lapkričio 4 d. stogą dengiant 

lūžo prietaisai ir nukrito žemėn 
pp. J. Zailskis ir K. Matukaitis. 
p. Zailskis labai sutrenkė nuga- 
rąą o p. Matukaitis nusilaužė 
koją. p. Zailskis yra LDS 5 kp. 
narys. Visi nariai nuoširdžiai 
užjaučia ir linki išsveikti. p. Za
ilskis sugrįžo iš ligoninės ir yra 
gydytojo priežiūroje, o p. Matu
kaitis tebeguli ligoninėje.

Šioje kolonijoje yra daug gra
žaus jaunimo. Jaunimas organi
zuotas į Vyčių, Studentų, Choro, 
CLC., Šv. Vardo, Marijos Vaike
lių ir kitas organizacijas. Visas 
organizuotas jaunimas gražiai 
darbuojasi.

Marijos Vaikelių draugija su
rengė šokius. Padarė parapijai 
kelios dešimts dolerių pelno. 
Šv. Vardo draugija ir L. Vyčių 
kuopa tą patį padarė. Sutraukė 
daug žmonių ir padarė nemažai 
pelno parapijai.

Lapkričio 5 d. CLC surengė 
šakį šv. Juozapo par. svetainėje. 
Sutraukė taip pat daug žmonių. 
Choras, vadovaujamas komp. 
Aleksio, dažnai važiuoja su kon
certais ir vaidinimais į kitas ko
lonijas.

Lapkričio 13 d. įvyks teatras 
ir koncertas. Po koncerto įvyks 
šokiai. Rengia parapijos choras, 
vad. komp. Aleksiui. Vaidinimas 
ir koncertas bus gražus ir įdo
mus. Kviečia visus atsilankyti. 
Pelnas parapijai.

Sekmadieniais po pietų įvyks
ta radio programos, kurias veda 
komp. Aleksis ir Dr. Aukštikal
nis. Programose dainuoja mūsų 
jaunimas. Koresp.

PROF. IZ. TAMOŠAITIS,
šiomis dienomis atsistatydino iš Visuomeninio Darbo 
Vadybos Lietuvoje. Prof; Tamošaitis buvo tos valdiš
kos įstaigos vedėjas. Toji įstaiga cenzūruoja laikraš
čius, draugijas ir jų veikimą ir tt. VDV. pareiga paga
minti tik tokias žinias, kurios priimtinos tautininkų 
valdžiai, kuriomis propaguoja tautininkų valdžios dar
bus.

C. BROOKLYN, N. Y.
♦ _________

40 VAL. ATLAIDAI

BROOKLYN, N. Y

ROCHESTER, N. Y.

į BROCKERT’S ALE

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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

00 Ellsvorth St. Telefonas
Worcerter, Man. Worcester, 54335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE 
So. Boaton 

2271

KALĖDINĖS EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 
Išplauks iš New Yorko 

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

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės j 
vietinį laivakorčių agentą, arba

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

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

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik Švedų vizos keleviams j Lietuvą per Švediją

SWEDISH AMERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

Hartfordo lietuviai-ės ir jauni- kambaryje įvyko jaunimui ro
mas ir taipgi visi apylinkės lie- rūmas arba pasikalbėjimas apie 
tuviai yra kviečiami ir ragina- tikėjimo tiesas. Šią žiemą bus 
mi dalyvauti. Bus dovanos prie'galima ir daugiau tokių vakarė- 
durų kas vakaras. Bus taipgi vi-i lių turėti. Jaunimui tai labai 
sų reikiamų bazarui budelių,' naudinga tokie vakarėliai ir 
daiktų ir tt. j stengsimės padaryti juos įdo-

Sekanti yra bazaro komisija: miais ir naudingais.
pirm. Simonas Gaučas, vice-pir-į CLC arba Conn. Lithuanian 
mininkas Aleksandras Rakaus- Catholics draugija turėjo savo 
kas. kasininkas Mykolas Baliu- metinius šokius Waterbury. At- 
kynas. Gaučienė yra pirm, mote- silankė iš visos valstybės daug 
rų darbininkių. Be abejo su to1 gražaus jaunimo. Grojo Al Ja- 
kia komisija ir daug gerų nuo- rus and his melodians— lietuvių 
širdžių darbininkų-kių reikia orkestras. Jie puikiai groja, bet 
tiktais kad atsilankytų lietuviai, turėtų labiau atsižvelgti į savo 

Taigi, lietuviai ir jaunime ne- rėmėjus, kuomet paprašo ką 
užmirškite tais vakarais atsi- nors ypatingo pagroti. Pavyz- 
lankyti ant savo parapijos ba- džiui jeigu kas norėtų polkut? 
zaro. O visi būsite užganėdyti. pašokti tai nelaukti kokias dvi 

Komisija šiais metais ypatin- valandas pakol pagroti. “Well” 
gai ruošiasi, nes ypatingi metai, manau ant to tai pasitaisys, nes 
Ištiko mus audra, taipgi dar la- geri vaikinai ir turi gerus norus 
biau mūsų gerus nuoširdžius kai- ir žinoma turės geresnį lietuviš- 
mynus ūkininkus ir tai turime ką parėmimą jeigu paklausys 
ypatingu būdu prisiruošti, 
bazaras pasisektų.

kad

IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Lapkričio 6 d., 1 vai. po pietų;

Apreiškimo par. svetainėje kun.

mano nuoširdaus patarimo.
Šv. Jono Draugija paklojo pa

aukojo $25 mūsų bazarui.

Šv. Jurgio par. bažnyčioje 
šiais metais 40 vai. atlaidai pra- kleb. Pakalnis surišo moterystės 
sidėjo Kristaus Karaliaus šven- ryšiu p-lę Eleną Smelonaitę, ar- 
tėje. Laike 9 vai. mišių mažasis tymą giminaitę Lietuvos prezi- 
choras giedojo giesmę apie Kris- dento, su jaunuoliu Juozu Ba- ‘ 
tų Karalių. rausku. Abiejų jaunųjų tėveliai

Atlaidai prasidėjo laike su
mos. Per ofertorium gražiai gie
dojo kvartetas “Ecce Panis”. 
Choras gražiai giedojo kaip su
mą, taip ir mišparus, netik žmo
nės tą pastebėjo, bet ir dvasiš
kiai. Pereitą sekmadienį klebo
nas bažnyčioje dėkojo visiems 
prisidėjusiems kuom nors prie 
pagrąžinimo šių atlaidų, tad ir 
chorui bei jo vedėjui reiškė pa
dėką už gražų giedojimą. Chorui 
?Ugog!^i° ApiZ 10 vi' buvo“ ceremonijos į

vainiko — veliono nuėmimas. 
Jaunoji labai buvo susigraudi
nus toms apeigoms.

Abudu jaunavedžiai vartoja 
gražiai lietuvių kalbą ir reikia 
tikėtis, kad jie sudarys gražų 
pavyzdingą, šeimynišką žydinį.

Pamergėmis ir pabroliais buvo 
sekančios poros: N. Barauskai
tė su A. Mikaliūnu pirmoji pora, 
St. Vensevičiūtė su J. Grancni- 
ku, N. Saikiūtė su V. Ballrimai- 
čiu, A. Švabiūtė su A. Aleliūnu, 
K. Mateiūnaitė su J. Mulevičiu, 
N. Aleliūniūtė su J. Mikaliūnu, 
S. Blaikaitė su K. Aleliūnu.

| Vestuvių pokilis tęsėsi ligi vė- 
ilumai. Linkėtina jaunavedžiams 

Antradienio vakare klebonas kuogeriausios kloties jų ženybi- 
kun. Paulionis surengė gražias niame gyvenime. Rap.
vaišes chorui. Choristai pasivai-! ----------------- —
žinę. pasilinksmino. Choras la-' Moten’ 29 kP- meb-
bai įvertina klebono tokį nuo- Sv' miS’os įyks «k“»dienį, 
širdumą. , laPkričio 13 d > 8 vaL ryte. V1SOS

___________ narės kviečiamos dalyvauti.
Tuoj no šv. mišių įvyks bendri 

PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS pusryčiai parapijos svetainėje. 
Lapkričio 6 d., vakare, broliai Rašt.

Motuzai rodė tik ką atvežtas iš 
Lietuvos filmas, 1 
spalvuotos ir gražiai pagamin
tos. Žmonių prisirinko daug, 
nes kiekvienas nori pamatyti 
tuos kraštus, iš kur jie kilę. Vi
sas pelnas pavestas laikraščio 
“Amerikos” naudai. Gražus pa
vyzdys kitoms kolonijoms.

rausku. Abiejų jaunųjų tėveliai 
gyvena Brooklyne ir yra pavyz
dingi lietuviai. Šliūbas buvo la-j 
bai iškilmingas. Muz. J. Jankus 
jaunuosius sutiko ir išlydėjo 
gražiais maršais. Laike šliūbo 
giedojo p. B. Brundzienė. Labai 
gražiai atrodė jaunoji. Viso bu
vo septynios poros pamergių ir 
pabrolių. Vestuvių pokilis įvyko i 
S.L.A. svetainėje. Vestuves kėlė 
labai iškilmingai. Viso buvo a- 
pie 300 žmonių, nes abieji jau
nųjų tėveliai turi didelę pažintį.

VETERANŲ BANKIETAS —
VAKARIENE

Lietuviai Veteranai, susijungę 
į Amerikos Legioną Gudino Pos
tą 459 rengia*šaunią vakarienę 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje, 
sekmadienį, lapkričio 13 d., 6 
vai. vakare.

Vakarienė, rodos, nieko naujo, 
bet čia jau kas kita, nes tai bu
vusių kareivių vakarienė, kurie 
tarnavo garbingai savo šaliai, 
jie kariavo už visų tautų laisvę. 
Rengdami' tą vakarienę jie turi 
mintyje, kad suėję svečiai jaus
tųsi kuomaloniausiai ir pamirš
tų visus savo kasdieninius var
gus ir nelaimes. Todėl progra
moje dalyvauti yra pakviesti 
gabūs artistai, kuriuos lietuviai 
turės progos pirmą kartą užgirs
ti, būtent, Anna Yurkow ir Jo
seph Lupkiewich, ir lietuviškos 
dainos žvaigždės p-lė Amilija 
Saunorytė ir broliai Samuoliai. 
Svečiai kalbėtojai: Leighton 
Gridley, Monroe County koman- 
dierius Amerikos Legiono; Ge
orge M. Clancy, buvęs Legiono 
apskričio komandierius; Dr. 
Montvilas, štabo gydytojas ve
teranų ligoninėje Canandaigua, 
N. Y. Dalyvaudami pagerbsime 
lietuvius jaunuolius, A. Tumią 
ir Joną Gudiną, kurie padėjo 
savo jaunas gyvastis Prancūzi
jos ’ laukuose. Gudino vardą pa
sirinko ir postas, kad būtų įam
žintas jo vardas, kuris buvo ant
ras iš šio miesto nustojęs savo 
taip brangaus turto — gyvybes.

Jono Gudino posto komendan
tas — Sylvestras Butrimas; vi
ce - Komendantas Fel. Eismon- 
tas; Adjutantas — Juozas Bert- [ vienuolyno įrengimo 
monas ir Iždininkas — A. Nor- kuriame apsigyveno 
wich užtikrina labai gražų prie- Pranciškietės. Jos įsikūrė Mas- pi jos naudai. Tai bus šio mėne- 
mimą visų svečių. peth’e ir

Amerikos Legionas 
svarbi organizacija 
gyvenime. Yra malonu, kad 
lietuviai prisideda prie to 
mo. Gerų pasekmių lietuviams 
legionieriams! _ Vyturys.

nai. Seserys Pranciškietės labai 
skoningai papuošė altorių, kas 
darė labai gražų įspūdį. Proce
sija abu vakaru buvo labai gra
žiai sutvarkyta. Svečių kunigų 
buvo daug, tik paskutinę dieną 
pripuolė Visų Šventė, tai kuni
gai turėjo pasilikti namie pamal
doms. Laike atlaidų ir bėgyje 
savaitės misionierius, dominin
konas, Tėvas B. Pauliukas labai 
įspūdingai, aiškiai ir nuosekliai 
sakė pamokslus, kurie žmonėms 
labai patiko. Kaip per atlaidus, 
taip ir rekolekcijas žmonių lan
kėsi labai daug. Antradienio va
kare, net vietų (sėdynių) trū
ko bažnyčioje.

SUSIRINKIMAS
kurios yra' Moterų Sąjungos 29 kp. mėne

sinis susirinkimas trečiadienį, 
lapkričio 16 d., 8 vai. vakare, 
parapijos svetainėje. Kviečiame 
atsilankyti. Rašt.

HARTFORD, CONN.
PARAPIJOS METINIS 

BAZARAS
Lietuvių hartfordiečių Švč. 

Trejybės parapijos visos drau-

ŽINUTES
Ona Kaskas - Katkauskaitė 

New York Metropolitan Operos 
žvaigždė atvyksta Hartfordan 
su Kaziu Kullman koncertuoti 
šio mėnesio 20. Tai bus sekma
dienio popiet 3 valandą Bushnell q 
Memorial, Hartforde. Hartforde 
laikraščiai gražiai aprašinėja y-Į 
patingai Onos karjerą ir prasi- 
mušimą, apie jos nepaprastą 
balsą ir tt. . ,v . . įramą išpildė vietinis choras su-

BINGAMPTON, N.Y.
Prieš kelius mėnesius mūsų 

kolonija susilaukė gabaus ir 
darbštaus vargonininko p. Emil. 
_. Šlapelio, kuris čia gražiai dar
buojasi.

Spalių 28 d., Lietuvių svetai
nėje muz. E. C. Šlapelis su savo

balsą ir tt. iramą išpildė vietinis choras su-
Mūsų Sesučių Pranciškiečių !sidedantig iš narių ir Wilkes 

naudai sekmadienio vakarą, šio Barre liėtuvių par choraS( va. 
mėnesio 6 vietiniai lietuviai su-, dovaujamas muz. j. stulgaičio. 
rengė gražų linksmą vakarėlį. Chorai labai gražiai sudainavo. 
Choras (nekurie nariai narės po Solo dainavo p Ona Kazlauskai- 
vadovyste Justo Balsio) pasta- tg ir p Bronė Kalpokaitė. So- 
tė linksmą gražų teatrą. Atšilau- akompanavo muz. E. §la.
kė nemažai žmonių. ^Dalyvavo pej-g gmonės gėrėjosi ir stebė- 

' josi, kad į taip trumpą laiką su- 
; siorganizavęs choras taip gra- 
įžiai pasirodė. Taipgi gėrėjosi ir 
jWilkes Barre par. choro daina- 
, vimu ir muz. Stulgaičio dirigavi
mu.

j Girdėt, kad choras po Šv. Ka
lėdų žada ką nors naujo persta
tyti. Beje, choras ims dalyvu
mą radio programoje lapkričio 
12 — 19 d.d. WNBF stotyje, 
vadovaujant muz. E. C. Šlape
liu!.

šie asmenys: Justas Balsis, Ed
vardas Mončiūnas, Edvardas 
Rakauskas, Edvardas Kasmo- 
naitis, Kimšliutė, Vilimaičiūtė. 
Paskui dainavo Kazys ir Ona' 
Gaubai, Matas Kripas, Mikutis 
ir Joniukas Kripukai, Valerija; 
Kaunietytė, Ona Bucevičiūtė ir 
kiek choro narių. Aktoriai-ėsį 
gerai atliko savo roles. Vakarą 
vedė kunigas Ambotas. Gražus 
linksmas buvo vakarėlis ir liko 
kiek pelno mūsų gerb. Mokyto
joms Sesutėms.

Tai surengė Pranciškiečių Rė
mėjų skyrius. Paskui dalyvavu- A. Maldaikienei, 
sieji-sios gavo paragauti ir iki* M. Smigelskienei, E. Meškūnie- 
sočiai pavalgyti gardžių užkan- nei, J. Matakienei, A. Grilik N. 
džių. Šlapelienė, S. Skrop, A. Stubris,

Vietinė Lietuvių Romos Kata- A. Matakas, P. Matakas, M. Mal- 
likų Amerikoje Susivienymo deikytei ir J. Barvainienei už 
kuopa važiuoja su artistais hart- parūpinimą skanių užkandžių, 
fordiečiais in New Britain lap- Taipgi didelė padėka priklauso 
kričio 20 d. ir į Danbury, lapkri- visiems aukotojams ir prisidėju- 
čio 26 d., su teatru “Andrius Sa- siems suruošti užkandžius, ypač 
lemonas”. Jie pastatė tą veikalą parapijos komisijai už pagalbą 
Waterbury ir Hartforde. tvarką palaikyti ir tikietus par-

Trečiadienio vakarą mokyklos davinėti. . Ten Buvęs.

Nuoširdi padėka priklauso pp. 
E. Stubrienei,

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą 
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the 
Price 

PROTECTION PLAN
Lapkričio 19 d., šeštadienį, 

sodalietės rengia balių naujo 
i,naudai,

*—'----- —---------> Seserys gijos rengia metinį bazarą para-

Šv. Jurgio, šio 17, 18 ir 19 vakarais. Bus
yra labai Karalienės Angelų ir Atsilhainy- kaip visuomet parapijos mokyk 
Amerikos mo par. bažnyčias (Maspeth’e). los salėje. Bus dovantį, šokių 
i, kad ir Balius įvyks Sv. Jurgio par. traukimų, užkandžių. Vienu žo

savo parapiją. Viso

496 First Street,

Dėl Skubaus Patarnavimo 
šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mas£
Tel. SOUth Boston 154<




