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Lapkričio 11 d. sueina ly
giai 21 metai, kai buvo nu
trauktas pasaulinis karas. 
Pasaulinis karas nusinešė 
milijonus gyvybių ir prida
rė bilijoninių nuostolių. 
Karas buvo vedamas, kad 
užtikrinti taiką amžiams. 
Bet taikos nebuvo ir nėra, 
nors pasirašyta daug tai
kos sutarčių. Šiandien vi
sos sutartys, pasirašytos 
po sudėjimo ginklų, pa
verstos niekais. Europa vėl 
liepsnoja. Be krikščioniš
ko teisingumo negali būti 
ir nebus taikos.
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Kokios Taikos Žmonija 
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Vilniuje Tebėra Karo Stovis
Pasikėsinimas Nužudyti Hitlerį

Užmušta 6, Sužeista 60

1923 m. 
sukilimo veteranai, aukš-

ir ginkluotos

DARBININKAI REIKALAUJA 
PASITARIMO SU DARBDA

VIAIS
&

I

Tvarka Atstatyta

“Panevėžio Garsas” rašo:
I

Karas sukrečia visus že
miškojo gyvenimo pagrin
dus ir tai ne tik kariaujan
čiose šalyse, bet ir neu
traliose, tad kariško entu
ziazmo tegali būt pagauti . 
kapitalistai ir kai kurie 
armijų bei politikos vadai, 
o masės žiūri į karą, kaip į 
didžiausią tautų nelaimę. 
Juo tauta aktyviau daly
vauja kare, juo ji daugiau 
turi neatitaisomų nuosto
lių. Jei kas karą laimės, tai 
tik tas, kam pavyks visai 
jame nedalyvauti, todėl su
prantama, kad visa žmoni
ja laukia ne kariškų trium
fų, bet teisingos taikos. 
Pabrėžiame “teisingos”, 
nes neteisinga taika užmu
ša visuomenės sąžinėje 
tarptautinės teisybės jaus
mą, o tai nėra žmonijos i- 
dealas.

Kokia gi taika būtų tei
singa ir pastovi? Visų pir
ma kiekviena tauta neturi 
būt kitos vergė. Taigi ce
chai ir lenkai turėtų atgaut 
politinę laisvę savo etno
grafinėse ribose. Besara
bijoj, Dobrudžoj, Karpatų 
Ukrainoj ir kitose ginčija
mose teritorijose turėtų 
patys gyventojai plebiscito 
keliu pasisakyti, kuriai 
valstybei jie nori priklau
syt.

Kolonijų turėtų gaut Vo
kietija, nes jai jų būtinai 
reikia. Kolonijų gyventojai 
turi būt taip traktuojami, 
kad jie jaustųsi pilnatei
siais savo krašto piliečiais. 
Metropolija turi jiems nešt 
gerovę ir aukštesnę civili
zaciją, o ne verguvę, ne iš
naudojimą. Civilizuotos 
tautos turi teisę į neišnau
dojamus žemės turtus, bet 
ne į tų žemių tamsių žmo
nių pavergimą. Visos tau
tos turi teisę būt laikomos 
žmonėmis, o ne “unter- 
menšais”.

Busimoji taika bus tei
singa ir patvari, jei ji bus 
sudaryta tokiomis sąlygo-

Berlynas, Vokietija, lap- vavo 500 nacių, 
kričio 9, — Vakar vakare 
diktatorius Hitleris buvo tieji valdžios atstovai, par- 
nuvykęs į Munichą, kur 16 tijos vadai 
metų atgal Buergerbraeu jėgos.
(bravoro) salėje įvyko prie į Sakoma, kad bomba bu- 
bažkutės alaus pirmas na- vo nustatyta ir padėta 
cių sukilimas, kalbėti. Hit- bravoro namo pastogėje, 
leris pasakė kalbą savo pir- Naciai sako, kad tai už- 
miesiems draugams, pri- sienio darbas. Bet nereikia 
mindamas pirmąjį sukili- nė užsienio, Hitleris ir Vo- 
mą ir kas padaryta per 16 kietijoje turi gana daug 
nacių rėžimo metų. Vos tik priešų, 
spėjo Hitleris išeiti iš salės, 
kaip įvyko ekspliozija, ku
ri užmušė 6 nacius vetera
nus ir sužeidė 60 nacių.;
Bombai sprogti buvo nūs-( Munster, Vokietija, lap- 
tatvtas laikas, bet Hitleris (9 — Katalikų Baž- 
laimingas, kad prieš laiką ny£įos arkivyskupas Groe- 

ber atsif ūkė į visus tikin-

Vokietijos Katalikai Mel
džiasi Už Taiką

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per
DARBININKO 
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Karo Teismas Skaudžiai Baudžia 
RiaušininkusSuomija Atnaujins Pasitari* 

mus Su Rusija
Helsinki, lapkričio 9,— 

Suomių vyriausybė pa
siuntė naujus patarimus 
savo atstovams Maskvoje, 
kad vėl pradėti pasitari
mus su sovietų Rusija. Tie 
pasitarimai buvo pertrauk
ti, kadangi sovietų Rusija 
šiomis dienomis minėjo re
voliucijos sukaktį. Suomių 
tauta yra nusistačius pasi
likti nepriklausoma, ir ne
sutikti Rusijai duoti jokių 
teisių savo krašte, kurios 
varžytų jos nepriklauso
mybę. Rusija reikalauja, 
kad Suomija jai duotų kai- 
kurias salas ir Hangoe 
krantą Baltijos jūroje, kur 
komunistų valdžia įsteigtų 
laivyno bazes. Už tas vie
tas Rusija pasiūlė Suomi
jai dalį Rusijos teritorijos, 

; Kareliją, bet Suomija sa
ko, kad ta teritorija yra 
vienos balos, Aaugiau nie
ko gero ten nėra. Visa tau
ta griežtai nusistačius 
prieš Rusijos reikalavi
mus. Sovietų Rusija karš
čiuojasi ir sako, kad Suo
mija nori iššaukti Rusiją į 
karą. Reiškia, jei tu man 
neatiduosi kas tavo, tai tu 
nori muštis. Keistas bolše
vikų galvojimas.

I

išvyko.
Valdžia tuojau paskelbė čiuosius ir ragino juos 

$200,000 atlyginimo tam, melstis už taiką. Nacių vy- 
kuris nurodys “užsienio in- riausybė uždraudė kuni- 
stigatorius”, tikruosius tos gams pamoksluose ir pri- 
ekspliozijos kaltininkus. į siminti apie politiką ar val-

Tame susirinkime daly-1 džios paskelbimus.

Teismas Įsako Plieno Korpora 
djai Grąžinti Darban 5,000

Atmokėti Darbininkams Už Neiš
dirbtą Laiką $7,500,000

Philadelphia, Pa., lapkr. 
9, — The Republic Steel 
korporacija pralaimėjo by
lą Third Circuit Court of 
Appeals bylą su CIO unijos 
darbininkais. Teismas įsa
ko plieno korporacijai grą
žinti į darbą 5,000 darbi
ninkų, kuriuos atleido lai
ke “mažo streiko” 
ir jiems atlyginti 
leidimo dienos iki 
mo darban, kaip
čiuota maždaug $7,500,000.

1937 m. 
nuo at- 
grąžini- 
apskai-

The Republic Steel kor
poracija nenorėjo pripažin
ti Steel Workers Organiz- 
ing Committee unijos, kai- 

Įpo darbininkų atstovybės, 
! tą uniją norėjo suardyti, 
i Darbininkai nepasidavė ir 
■ paskelbė sėdėjimo streiką. 
Streikavo Youngstowne, 
Cantone, Massilone, War- 
rene ir Clevelande, tos kor
poracijos dirbtuvėse.

Korporacija streikierius 
prašalino, samdė skebus. 
Darbininkų atstovai pada
vė skundą National Labor 
Relations tarybai, kuri iš- 

1 sprendė darbininkų nau
dai. Korporacija apeliavo, 
bet ir apeliacijos teismas, 
pripažino korporaciją kal
tininku. Korporacija ban
dė įrodyti, kad darbininkai 
jėga padarė daug nuosto
lių, kad kaikurie darbinin
kai buvo nubausti už įvai- 

nusikaltimus laike

mis, jog nebus nugalėtojų 
ir nugalėtųjų. Tikroji per
galėtoja turi būt teisybė, o 
ne ginklo jėga. Tauta, atsi
dūrus nugalėtos ir paže
mintos tautos rolėje, bus 
nerami ir nuolat apeliuos į 
pasaulio, į visos žmonijos 
sąžinę. Tokia tauta bus 
naujo karo rūgimo židinys. 
Pažeminta ir nuskriausta 
tauta visada randa šimpa- rius 
tijų ir užuojautos žmoni- streiko, ir tokiu būdu yra 
jos sąžinėje. Prie užuojau- atsakomingi visi darbinin- 
tos prisideda kaimynų in- kai. Bet teismas kitaip iš- 
teresai, ir tuo būdu susida-; sprendė. Korporacija netu-1 
ro pagrir "’as naujam ka-! ri grąžinti darban nusikal- 
rui. Karo atmosfera laiki- tusių darbininkų, bet visus 
nai atrokuoja teisybės jau- kitus privalo.
smą ne tik kariaujan- j Korporacija žada kelti
čioms, bet ir neutralioms i bylą į Aukščiausįjį Jung. 
tautoms, I 
praūžus, žmonija vėl pa
mato ir supranta padiktuo
tos taikos ydas, todėl ka
talikiškasis pasaulis nori 
ir prašo Dievą tik teisingos 
ir patvarios taikos. J. Kl.

Rusijos Atstovybė 
Iškėlė Puotą

Philadelphia, Pa. lapkri
čio 9, — Bethlehem Plieno 
fabriko darbininkų unija 
pareikalavo, kad darbda
viai sutiktų sueiti su 
jais ir pasitarti atlygi
nimo klausimu. Darbinin
kų unijos vadas E. J. Lever 
pareiškė, kad darbininkai 
reikalauja visuose fabri
kuose atlyginimo $5.00 į 
dieną. Jis sako: "Kadangi 
kompanija daro tokį didelį 
pelną, visai nėra priežas
ties kodėl negalėtų darbi
ninkams pakelti atlygini
mą, ir mokėti tiek, kiek 
moka kitos plieno kompa
nijos”. Unija taip pat rei
kalauja geresnės darbo 
tvarkos. Dabar darbinin
kai turi dirbti šeštadieniais 
ir sekmadieniais be dides
nio atlyginimo. Darbinin
kai gerai daro, kad reika
lauja pasitarimų.

Berlynas, Vokietija, lap- tracijų organizatorių bus 
kričio 9 — Radio žiniomis teisiami, 
praneša, kad Lietuvos ka
ro teismas teisė riaušinin
kus, kurie Vilniuje ir ki
tuose miesteliuose suorga
nizavo demonstracijas, 
daužė langus ir kėlė riau
šes. Karo teismas tūlą Fi- 
liphu nubaudė mirties bau
sme — sušaudymui, o jo 
brolis nubaustas 15 metų 
į sunkiųjų darbų kalėjimą. 
Dar 10 riaušių ir demons-

į Vilniuje draudžiama rink
tis į būrius daugiau kaip 
penkiems žmonėms miesto 
gatvėse. Tvarka atstatyta. 
Valdžia parūpino darbo 
3.000 darbininkų. Rūpina
si surasti darbų ir kitiems 
bedarbiams. Iš Lietuvos 
atvežta daug maisto ir į- 
vairių produktų suvargu- 
siems vilniečiams.

Kablegrama Iš Lietuvos
Prez. Rooseveltui Nobelio 

Dovana

Latvija Uždarė Visas 
Vokiečių įstaigas

Ryga, Latvija, lapkr. 9.— 
Latvijos vyriausybė, pasi
remdama vokiečių grąžini
mo į tėviškę sutirtimi, įsa
kė uždaryti visas vokiečių 
įstaigas Latvijoje. Viso to
kių įstaigų buvo 150.

Oslo, Norvegija, lapkr. 9. 
— Pranešama, kad jeigu 
šiais metais iš viso bus 
skiriama Nobelio dovana, 
tai toji dovana teks prez. 
Rooseveltui arba Jung. 
Valstybės sekr. Hull, kaipo 
daugiausia pasidardavu- 
siems taikos srityje. Bet 
kaikurie komisijos nariai 
laikosi to, kad šiais metais 

‘niekam visai neskirti.«
Vilnietės Paveldėja Tūkstančių

Washigton, lapkričio 9,— 
Sovietų Rusijos atstovybė 
Amerikoje iškėlė puotą, 
bolševikų revoliucijos su
kakties proga, ir užkvietė 
šios šalies aukštuosius vy
riausybininkus. Bet ka
dangi šiuo metu tarp Ame
rikos ir Rusijos santykiai 
paaštrėjo, tai mažai kas iš 
valstybės vadų dalyvavo. 
Jie pateikė įvairius pasi
teisinimus: vienas pasakė 
nebūsiąs, nes vodkos ne
mėgstąs.

i

Los Angeles. Cal., lapkri
čio 9 — Dvi seseris, gyve
nančios Vilniuje ar Vil
niaus krašte gal būti gaus 
nemažą sumą pinigų, lik
vidavus brolio turtą, kuris 
čia mirė rugsėjo 23 d., š. m.

Jean M. Trusiewicz (Tru- 
sevičius), 72 metų am
žiaus. turėjo smuikų taisy
mo ir dirbimo dirbtuvę, 
kurią vedė per 40 metų. 
Kada jis mirė, tai teismas 
paskyrė jo turtą globoti

Indijoje Neramumas Didėja
Londonas, lapkričio 9, — 

Anglijos vyriausybė di
džiai susirūpino dėl didė
jančio neramumo Indijoje. 
Indija reikalauja nepri
klausomybės. Jos vadai 
pareiškė: “Jei Anglija tik
rai kovoja už laisvę ir de
mokratiją. lai tai įrodo į tams skleisti 
praktiškai, suteikdama 
mums laisvę ir demokrati
ją”. Jie sako, jei Anglija 
nesuteiks Indijai nepri
klausomybės, tai bus aiš
kus ženklas, kad ji veda 
imperializmo karą už savo

I - - _ —

pasielgė. Anglija ir dabar 
sako, kad ji kovoja už tau
tų demokratiją ir laisvę, 
bet toms tautoms, kurias 
ji turi pavergus tos laisvės 
ir demokratijos neduoda. 
Neramumas Indijoje duos 
progą Rusijos komunis- 

savo propa-

viešą administratorių, bū
tent. Ben H. Brown, ku
riam pavesta sutvarkyti ir 
paskirstyti mirusio turtą. 
Administratorius pradėjo 
rinkti velionio visą paliki
mą. Brown rado laiškų, ku
rie išaiškina, kad Trusevi- 
čius vedė derybas su tūla 
ponia Margaret Tannen- 
baum iš Pittsburgh, Pa. dėl 
vienos smuikos. Trusevi- 
čius už tą smuiką reikala
vo $18,000.00.

Henry Stockb h i d g e, 
smuikų žinovas sako, kad 

; Trusevičiaus smuikų ver- 
i tė gali siekti $40,000.00. 
Kaikurios smuikos labai 

! gražiai išpiaustytos ir iš 
1 reto medžio padarytos.
I
1 Dabar administratorius 
Į Brown bando susisiekti su 

š velionio Trusevičiaus sese
rimi Vilniuje, Lietuvoje, 
Katrina ir Kazimira Alena 
Trusevičiūtėm (Trusie- 
wicz).

Lietuvos valstybės ofi- 
cialės įstaigos praneša, kad 
Lietuva Vilniaus krašte at
gavo šiuos valsčius:
Vilniaus Apskritis —

Valsčiai — Nemenčinas, 
Paberžės, Riešės, Mai- 
šiogalos. Naujosios Vil
nijos. Trakų, Rudami
nos. Medinės.

Švenčionėlių Aps kritis —
Valsčiai— Smalvų, Dūk
što, Ignalinos, Kaltinė
nų. Švenčionėlių. Pabra
dės.

Valkininkų Apskritis —
Valsčiai — Šalčininkėlių, 
Rūdiškių.
Varėnos, 
siškės.
Vadinasi.

niaus krašto dalis turi tris 
apskričius. Kablegramoje, 
kuri gauta lapkričio 7 d. š. 
m., pridėta—Vilniuje tvar
ka.

Valkininkų,
Turgelių, Ei-

atgauta Vii-

Turkija Ir Graikija Stos Už 
Balkanus

Athens, Graikija, lapkri
čio 9. — Graikija ir Turki
ja sutarė, kad jos gins Bal
kanų valstybes nuo užpuo
limų. Sovietų Rusija smar
kiai puola Turkiją už jos 
prisidėjimą prie Anglijos 
ir Prancūzijos, nes tas už
kerta Rusams kelią už
grobti Balkanų valstybes.

Bermuda Paskelbė Karą
Hamilton, Bermuda (An

glijos kolonija), lapkr. 9 — 
Šios kolonijos gubernato
rius, prisitaikydamas An
glijos vyriausybei, paskel
bė karą Vokietijai.

bet karo audrai Valstybių teismą, bet var
giai ir ten ką laimės, nes į- 
statymai draudžia kompa-1 galybės išlaikymą. Pasau- 
nijoms trukdyti darbinin- lio karo pradžioje Anglija 
kams organizuotis. Tai di-1 pažadėjus Indijai suteikti 
delis darbininkų laimėji-į nepriklausomybę, bet ka
rnas. {rui užsibaigus visai kitaip

I

I

gandą.

Vatikanas Teikia Pagalbą
Karo Nukentėjusiems

Vatikanas, lapkričio 9, — 
Jo Šventenybės Popiežiaus 
paliepimu Vatikane suor
ganizuota komisija teikti
pagalbą ir pašalpą visiems tras iš Brockton, Mass. Prašome pasukti 
nuo karo nukentėjusiems rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražios mu- 
žmonėms.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, lapkričio 11 d. (Paliaubų Dienoje), 2 

vai. po pietų įvyks Darbininkų Radio programa. Gros 
Vincas Mazgelis (armonistas) ir Art Mason's orkes- 

savo radio

zikos, dainų ir pranešimų iš WCOP stoties, Boston
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ĮVAIRIOS žinios ' Gyventojais ! Sovietų Rusija Gina Vokietijos'
Bolševikai Sušaudė Seminarijos 

Klierikus
Berlynas, Vokietija — 

Lapkričio 3 d. Vokietija ir 
sovietų Rusija pasirašė su
tarti, pagal kurią sovietų 
Rusija iškraustys visus vo
kiečius

Munkacs. Vengri ja, lap-kė pabėgti Į Vengriją ’. Jis gudijoje 
kričio 9. - 
cas Horecki, pabėgęs iš, bolševikai tuojau pradėjo ukrainus. 
Lenkijos Į Vengriją piane-'organizuoti bedievių są- thenus ir 
šė. kad Rusijos bolševikai- 
užėmę Lenkijos dalį. Lvovo 
mieste sušaudė 40 katali
kiškos seminarijos kileti-i 
kų. Jis sako: “Bolševikai j 
juos sustatė prie sienos ir į žmones tikėti Į Dievą ir ei- 
sušaudė, vien dėl to, kaditi Į bažnyčias, bet sovietų 
jie rengėsi būti Kataliku i Rusija “išlaisvinus" 11. 
Bažnyčios kunigais. Man j 000,000 žmonių Lenkijoje, 
pačiam su dviračiu pasise-lBct reikia pasakyti, kad 
----------------------------------  sovietai ne “išlaisvino”, bet 

pavergė.

Amerikos Laivai Po Svetima
Vėliava

I
I

, gyvenančius Bali-

Nacizmą
Maskva, lapkričio 9, — 

Sovietų Rusijos laikraštis 
“Izvestia” smerkia tas val
stybes, kurios priešinasi 
Vokietijos nacizmui. Jis

I

K. P. J.

KATALIKU PASAULIS
Vatikanu Miestan — Lapkri

čio 13, šv. Tėvas Pius XII — 
kalbės angliškai per radio, tai
kindamas į Amerikiečius.

Helsingfors, Suomija — Kata
likų Bažnyčia žymiai progresuo
ja. Toje šalyje yra virš 2500 ka
talikų. 10 nuošimtis nepriklau
so jokiai bažnyčiai. 3,500.000 
protestonai.

i Paryžius — Jo Ekscel. Vysku
pas V. Valeri, Šv. Tėvo Nunci
jus Prancūzijai turėjo pasitari
mą su vyriausybe ir pageidavo, 
kad dabartinis karas tik laukuo
se būtų vedamas. Miestai ir ci
viliai žmonės turi būti apsaugo
ti.

Rusija — Žiniomis “Ukrainian 
Catholic” — Rusų komunistai 
sušaudė 6 vyskupus ir vieną ar- 
civyskupą A. Szeptysky, Ruthe- 
nian Rite. Kiek kunigų nužudė 
nepaduoda.

Dancigas — Šioje šalyje yra 
152,300 katalikų. 85 kunigai ir 
vienas vyskupas.

! Neic York — Vienuolės. Mari- 
i jos Dukterys prirengė 30.000 
; svarų svarbių ir reikalingų me- 
I dikalų. kuriuos pasiuntė į Eu-> 
ropą.

Madridas — Šiemet visos mo
kyklos ir universitetai normaliai 
veikia.

i
| VVasfeingtOM, D. C. — Tarptau
tinis Pax Romana susivažiavi
mas įvyks Ispanijoje. Madride.

______________ I

Vokietijoje irgi pasireiš- 
' kia, kad nacių pažiūros pil
nai sutinka su Rusijos ko
munistų. Vokietijoje už
drausta katalikiškiems lai
kraščiams ką nors rašyti 
prieš komunistus, ar pra-

—r t----- o— c  D--J-T   t,“—j'-j- Ū Lkiailloje, o vokiclijos nacizmui, jis:
— Kunigas Igną-’taip pat pranešė, kad atėję Vokietija iškraustys visus raš<); “Tai yra nesąmonė iri 

beprotiškas žiaurumas žu-^ 
dyti žmones dėl pažiūrų nešti apie tikinčiųjų perse- 
skii tumo. Taip tik Vidur- klojimą. Per radio Vokieti- 
amžiuje klaidatikiai buvo joje jau nevalia sakyti: 
išnaikinti, bet idėjos ugni- Komunistinė Rusija, 1 
mi ii- kardu nesunaikina-, 
mos”. Bet kodėl Rusijos 
bolševikai nužudė tūkstan
čius krikščionių dėl pažiū
rų skirtumo? Nužudė ti
kinčiuosius ir sunaikino 
bažnyčias? Rusijos komu
nistų vadas Mučaršik pa-1 
sakė, kad tarp Vokietijos kurią reikia sunaikinti”. Ir 
nacių ir Rusijos bolševikų komunistai per savo laik- 
skirtumas 
Jis sako: 
tas, kad ant nacių vėliavos 
yra svastika, 
piąutuvas ir kūjis.
Jeroslavski
V okieti jos

.prieš krikščionybę?

NAUJAS TAIKOS PASIŪLYMAS

Ar Lietuvos Sostinė Bus 
Perkelta Į Vilnių?

baltgudžius, i u- 
rusus, kurie gy-

jungas ir žudyti kunigus ir vena buvusioje Lenkijoje, 
tikinčiuosius.

Rusijos laikraštis “Prav- 
da”, rašo, kad Lenkijos 
turtuoliai buvo privertę

Daug kas klausia, ar Lie
tuvos sostinė bus perkelta 
Į Vilnių? Lietuvos “Ūkinin
kas — Vvrų Žygiai" spalių 
13 d. š. m. laidoje rašo:

“Daug kas klaidingai da
bar svarsto klausimą, ar 
sostinė bus perkelta Į Vil
nių. Toks svarstymas yra 
visiškai klaidingas, nes pa
gal konstituciją Vilnius y- 
ra Lietuvos sostinė. Dabar 
tegali būti kalba apie cen
tro valdžios Įstaigų peikė- jų tuo reikalu, atrodo, kad 
limą Į Vilnių. Tačiau tai tė- jj’s tam pritaria. Gi vaisty
ta grynai techniško pobū- bes sekretorius Hull griež- 
džio klausimas, kuris jau J 
svastomas.

"Numatoma, kad centro’ 
Įstaigos bus keliamos į Vii-j 
nių tik palaipsniui, o kai 
kurios Įstaigos ir ateity pa
siliks Kaune, kur joms tė
ra tinkamesnės darbo sąly
gos ir s 
tos patalpos. Tuo tarpu dar kė, kad tai yra apsilenki- 
nežinoma. kokios įstaigos mas su neutralumo Įstaty- 
pirmoje eilėje kelsis Į Vii- mu. Laivų kompanija nori 
nių. Tai paaiškės pačiomis aštuonius 
artimiausiomis dienomis”, truoti Panamoje.

VVashington, lapkričio 9. 
— Kadangi naujas neutra
lumo Įstatymas draudžia 
Amerikos laivams vežti 
karo ginklus Į Europą, tai 
Jungtinių valstybių laivus 
norima Įregistruoti Pana- 

į moję; tada tie laivai po Pa- 
į narnos vėliava galės iš A- 
į metikus vežti karo ginklus 
• Į Europą. Prezidentas pa
reikalavo pilnų informaci-

Vokietijos užimtoje.
Iškraustomi gyventojai 

galės pasiimti su savim 
nuosavybę, kuri reikalinga 
Įsikūrimui naujoje vietoje, 
ir taip pat galės pasiimti 
asmeninius daiktus.

Sakoma, kad apie 140,000 
vokiečių dabar gyvena Ru
sijoje ir užimtoje Lenkijos 
dalyje. Tie vokiečiai dau
gumoje yra ūkininkai. Jie 
bus apgyvendinti Pozna- 
nyj, Dancigo apskrityje ir 
vakarinėje Lenkijoje, ku
rią užėmė Vokietija.

Sovietų Rusijos vyriau
sybė nori iškraustyti visus 
vokiečius iš Rusijos, kad 
neturėti nesusipratimų su; 
Vokietija dėl mažumų.

Iš Estijos jau beveik visi 
vokiečiai iškraustyti, iš vi
so apie 10.000. Dar kiek li
ko, Įimant ir 15 civilių ka
linių. kuriuos Estijos vy
riausybė išleis, jeigu tik 
Vokietijos vyriausybė jų 
nori. Estijos valdžia dabar 

1 ruošiasi panaikinti vokie
čių kultūrinę autonomiją. 
Jau visos iš 31 vokiečių 

. mokyklos uždarytos. Liku- 
’ šieji vokiečių vaikai dabar 
turės mokytis estų kalbos.

!

tai pareiškė, kad toks da
lykas būtų neutralumo lau
žymas. Senatorius Nve pa
sakė, kad vyriausybės ne
utralumo įstatymas nebū
tų buvęs išleistas, jeigu 
būtų permatyta, kad toki
dalykai bus vedami. Kiti 

pecialiai pritaiky- senatoriai taip pat pareiš- Pirmutinė Moteris Išrinkta 
Mayoru

laivus iregis- I
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JIS PRITINKA PRIE

Iš krano ir buteliuose. Užsisakykite į namus '
RVf X ALE • CHOICE PALE ALE • CREAM ALE • EXPORT LAGER BEER 
COLD 5PRING BREWING CO., LAVVRENCE, MASS.

Hacker’s Ale ir Lager 
malonus skonis yra įsigi
jęs gerą vardą ir palan
kumą prie stalo. Popu- 
liariškų gėrimų tarpe, 
visuomet randasi Ha- 
cker's alus, kad paskani
nus valgius.

ALES-LAGER

A. a, Onutė Vensevičiūtė, 
bet mirė spalių 30 d. š. m., Šv 

“Sovietų Rusija”. Vokieti- K a t a r i n o s ligoninėje 
jos komunistų vadas Wal- Brooklyn, N. Y. (Platus 
ter Troppau pasakė: “Vo- aprašymas apie velionę 
kietijos naciai yra lygiai telpa 8 šio numerio pusla- 
toki bedieviai, kaip ir so- pyje). 

į vietų žmonės, naciai ir ko
munistai laiko Krikščiony
bę savo didžiausiu priešu,

I 

d

I

i

Vokiečiai Nenoromis Kėlėsi 
Iš Estijos Ir Latvijos

5 ra tik var de. raštį drįsta sakyti, kad ne- 
Skirtumas yra protinga kovoti dėl pažiū-

(rų skirtumo! Tai kodėl jie 
kovoja prieš Krikščiony- jos beveik baigtas. Pasili- 

• į bę ? Didesnių veidmainių 
pasaulis

i
------------------ !

I

o ant musų
Kodėl 

negali sekti
Rosenbergo kaip komunistai 

?” nėra matęs.

Žiniomis iš Europos, vo
kiečių kraustymas iš Esti-

I

ko dar Estijoj turtingieji 
ir kaliniai. Estijoj ir Latvi
joj vyko graudingos sce
nos: išvykstantieji vokie
čiai pirkosi kuo daugiau
sia maisto produktų. Gat
vėse buvo pilna verkiančių 
mažų, suaugusių ir senų 
vokiečių, kurie nenoromis 
paliko savo senąją tėvynę. 

I Estai manė, kad jaunieji 
i vokiečiai vyks į naująją 
; tėvynę su džiaugsmu, ta- 
1 čiau apsiriko: jie verkė iš- 
j vykdami iš Estijos.

Rygoje tasai kraustymas 
buvo sukėlęs neįsivaizduo- 

1 jamą susijaudinimą vokie-

Amsterdam. Olandija, — 
Lapkričio 9. — Belgijos 
karalius ir Olandijos kara
lienė pasitarę pasiuntė at
sišaukimus Anglijai. Pran
cūzijai ir Vokietijai, kad 
jos sutiktų i taikos pasita
rimus. Atsišaukime sako-j 
ma: “Kol vakarų fronte 
karas neprasidėjo visu 
smarkumu mes kviečiame 
tautų vadus Į pasitarimus 
sudarymui taikos. Mes no
riai sutiksime tuose pasi
tarimuose tarpininkauti”. 
Į tą atsišaukimą Anglija! 
atsakė, kad ji kovoja už 
laisvę, už taiką, už savo 
apsaugą ir už kitų tautų 
teises. Nors Anglijos vy- 

■ riausybė nepareiškė prie
šingumo taikos pasitari
mams, tačiau pasakė, kad 

! Alijantai yra Įsitikinę nu
galėsią Vokietiją. Vokieti
ja, diktatorius Hitleris sa
ko. kad jis yra pasir uošęs 
5 m. karui.

Massachusetts valstybė
je šešiolika miestų rinko 
mayorus, kitus mažesnius 
pareigūnus. VVestfieldo 
mayoru išrinkta ponia Ali- 
ce D. Burke. iš profesijos 
mokytoja. Tai pirmutinė 
moteris mayoras Massa
chusetts valstybės istorijo
je-

Naujos Anglijos mayo- 
rai, kurie buvo išrinkti lap
kričio 7 d.:

Massachusetts 
Cambridge — John W. Ly- 
ons: Everett —Frank E. 
LeYvis; Fitchburg — Al- 
fred VVooliacott; Gardner 
— Fred E. Petry; Leomins- 
ter — Sidney E. Bell: Lo
vvell — George T. Ashe; 
Lynn — Albert Cole; Marl- 
boro — Louis F. Ingalls; 
Medford — John C. Carr: 

Paul M. God-
dard: Pittsfield — James 
Fallon; Somerville — John 
M. Lynch; Springfield — 
Roger L. Putnam: Walth- 
am — Arthur A. Hansen; 
\Vestfield — Mrs. Alice D. 
Burke: VVorcester — Wil- 
liam A. Bennett.

New Hampshire
Concord— John W. Storrs; 
Keene — Richard L. Hol- 
brook: Manchester — Da- 
mase Caron: Nashua — 
Eugene H. Lemay: Somers- 
worth — Alfred J. 
cher.

Connecticut 
Bridgeport — Jasper 
Levv: Hartford — Thomas 
J. Spellacy; New Haven — 
John W. Murphy.

Newton

Bou-

Mc-

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

į savo skelbimais r e m i a 
'“Darbininką”.

Vokiečių Propaganda 
Amerikoje

Vokietija Abejoja Apie 
Amerikos Pagalbą

Berlynas, lapkričio 8, — 
Vokietijos vadas, Goering, 
abejoja, kad Amerika ga
lės duoti stambią paramą 
alijantams. Kada jam bu
vo pasakyta, kad 8,000 ka
rinių lėktuvų iš Amerikos 
bus pristatyta alijantams, J čių tarpe. Apie 95 nuošim- 
jis pasakė: “Nėra galima į tis visų iškraustomųjųjis pasakė: “Nėra galima j tis
trumpą laiką tiek lėktuvų Latvijos vokiečių turėjo 
padirbti, o antra, 
jantai jų neturi”.
vokiečiai yra

dar ali- palikti visą turtą: negalėjo 
Reiškia pasiimti nieko, kaip tik 

nusistatę rankinį lagaminą su pa
skandinti laivus, kurie veš čiais reikalingiausiais da- 
karo ginklus į Europą. Į lykais.

Italija jspčja Sovietų Rusiją

Intertypos Fondui A. P.
Krikščiūnas Aukojo $5.00

Litvinovas Atgavo Stalino 
Malonę

Šiomis dienomis Jung. 
Valstybių didmiesčiuose 
plačiai paskleidė propa
gandinius lapelius, atsiųs
tus iš Vokietijos. Tais lape
liais nori Įrodyti, kad len
kai karo metu vartojo nuo
dingus (mustard) gasus, 
kuriuos jiems prisiuntė 
Anglija.

Kiek laiko atgal iš Vokie
tijos propagandos biuro a- 
merikiečiai gavo žemla- 
pelius. kuriuose nurodyta 
Lenkijos žemės, prijungtos 
prie Vokietijos.

i

i

Maskva, Rusija, lapkr. 9, 
Kada sovietai minėjo dvi
dešimts dviejų metų revo
liucijos sukaktį, tai šalia 
Stalino pasirodė Litvino
vas Lenino mozoliejaus 
balkone. Litvinovas yra 
buvęs sovietų užsienių rei
kalų komisaras, bet Stali
nas jį prašalino už tai, kad 
jis buvęs Anglijos šalinin
kas. Tuoj po to, buvo žinių, 
kad Litvinovas visiškai iš
stumtas iš sovietų vyriau
sybės ir gali būti teisiamas 
už “neištikimybę” Stali
nui.

“Darbininko” senas skai
tytojas ir nuolatinis ben- 
darbarbis p. Al. P. Krikš
čiūnas iš VVashington De- 
pot, Conn. prisiuntė $5.00 
Intertypos fondui ir štai 
ką rašo: “Gal mano rašte
liai “Darbininko” redakci
jai ir Įsipyko, bet man yra 
malonu parašyti šiokį-tokį 
raštelį ir paremti mano be 
galo mylimą laikraštį ‘Dar
bininką’. Kiek mano išgalė 
leidžia, stengiuosi jį pa
remti ir palaikyti nevien 
raštais, bet ir aukomis. 
Dabar siunčiu čekį naujos 
Intertypos fondui $5.00. 

■ Gal toji aukelė bus kaip la- 
į šelis į Atlantiką, prieš to
kią sumą, kokią “Darbi- 
ninkns” turi už Intertypą 

bet jei ir kiti 
99

I

Roma, lapkričio 9, — Ita
lijos laikraščiai aštriais žo
džiais įspėja sovietų Rusi
ją, kad- ji nekliudytų Bal
kanų valstybių. Rusijos 
užgrobimas Balkanų vals-i ninkas” ' 
tybių sudarytų pavojų ir į sumokėti, 
Italijai. Laikraščiai sako:;“Darbininko” prieteliai 
“Rusija nemažiau kai ki-i prisidėtų, tai ir nepajustu- 
tos Europos valstybės ko-; mėtė, kaip greitai ir be di- 
voja imperializmo karą.įdėlio vargo ją išmokėtu- 
Rusija verčia Balkanų vai-• mėtė. Linkėdamas Jums 
stybes į karą, norėdama i viso gero, lieku — 
jas užgrobti 1 A. P. Krikščiūnas".

Mobilizacija Prancūzijos 
Kolonijose

Religija Rusijoje Tebėra 
Gyva Paryžius, lapkr. 9 

Prancūzijos kolonijų 
nistras Mandel, kalbėda
mas per radio pareiškė, 
kad kolonijos duoda daug 
kareivių ir medžiagos, dau-

mi
Pačių Sovietų laikraštis 

“Partijnoje Strojitelstvo” 
įsidėjo Rusijos bedievių 
vado Jaroslavskio straips
nį, kuriame sakoma, kadjgiau negu pasaulinio karo 
yra kolchozų, kurių gyven
tojai bažnyčioms veža dar
bo metu malkas ir tai 
jiems Įskaitoma į jų priva
lomas kalchozui skirtas 
darbo valandas. Maskvos 
rajone vieno Izmailovo fa
briko 25 darbininkai yra 
religinių bendruomenių

1 nariai.

metu. Afrikos viršininkai 
patys esą apibudina Vokie
tiją, kaipo “negrų priešą”. 
Kolonijos jau sudarė 100 
batalijonų, davė 3,441,000 
tonų įvairių produktų. Nuo 
pat šio karo pradžios kolo
nijos davė Prancūzijai 
1,300,000 tonų įvairių pro
duktų.

Ius about THE1K
WESTINGHOUSE

Only $22.95

WESTINGHOUSE •
TABLE MODEL

Exc«ptional bargaia!
B.autjui s-»ub. ..t MODEL WR-169 
w’th. 5-stat>on Push But- 
ton Tumag. Ha*
Slide Bule Dial. 8’A 
inches high. 13 inches 
Wide.

RADIOS
Again wa bring you a big, nore-for-your-dollar 
vaiue! A superb, 6-tu b® musical instrument With 6 
Tuning Buttons ... 12 inch speaker . . . Television 

Connection, and 
Wiany other fea- 
tures. 40 inches 
high. 26 inches 
wide.| 14 inches 
deep.

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. |
92 HIGH ST.. BOSTON, MASS. "
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337 j;

Brou.lv
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Seimą-Religinio Atsigimimo

Pirmojoj savo enciklikoj “Summi Pontificatus” 
Šv. Tėvas Pijus XII kalba apie religinį atsigimimą, 
kaip būtiną sąlygą pasauliui išsigelbėti ne tik iš doro
vinio susmukimo, bet ir iš ekonominio skurdo. Tasai 
atsigimimo šūkis “restaurare omnia in Christo” (viską 
atnaujinti Kristuje) jau buvo skelbiamas Pijaus X ir 
palaikomas Pijaus XI Katalikiškos Akcijos formoje. 
Tą patį dalyką skelbia ir dabartinis Popiežius šiais žo-; 
džiais:

“Atsiekti tą atsigimimo tikslą, pritaikant tinka-; 
mas priemones pakitęjusiems žmonijos reikalams, yra j 
motiniška Bažnyčios pareiga. Paties jos Dieviško Įkū
rėjo paliktoji pareiga skelbti Evangelijos mokslą, ku- 
riuomi įskiepyjama žmonijai tiesa, teisingumas ir mei
lė, paruošia patį kilniausią ir vaisingiausią veiksnį tai
kai įvykdyti”. Ta kilni misija pačiu savo didingumu 
gali įvaryti nusiminimo į širdis tų, kurie sudaro Kovo
jančią Bažnyčią. Bet bendradarbiauti platinime Kris
taus Karalystės, kaip visais krikščionybės laikais, taip 
ir dabar, yra pareiga kiekvieno, kurs per krikštą tapo 
Dievo Karalystės piliečiu. Ta pareiga gali reikalauti 
didžiausio pasišventimo. “Bet kiekvienas, gyvenąs 
Kristaus dvasia, nesiduoda parbloškiamas apsiaupu- 
sių jį sunkenybių ir jaučiasi įpareigotas dirbti iš visų 
pajėgų ir su pilnu pasitikėjimu Dievo pagalboje”. Yra 
tai milžiniškas uždavinys, ypač šiuo momentu, kada su 
širdies skausmu tenka pastebėti pernelyg sumažėjusį 
skaičių kunigų. “Piūtis iš tiesų yra didelė, o darbinin
kų maža”. (Mat. 9, 37; Luk. 10, 2). Tad būtinas čia pa
sauliečių bendradarbiavimas bei Katalikiškoji Akcija. 
Ji pirmiausiai privalo pasireikšti šeimose. Čia Šv. Tė
vas cituoja šv. Augustino žodžius:

“Kuomet, broliai, jūs girdite Viešpatį sakant: kur 
Aš esu, ten bus ir Mano tarnas, — nemanykite, kad tai 
paliečia tik geruosius Vyskupus ir kunigus. Ir jūs sa
vo ruožtu galite būti Kristaus tarnais — geru gyveni
mu, dalinimu išmaldų, skelbimu Dievo garbės ir, kiek 
išgalite, geru pamokinimu. Taigi kiekvienas tėvas tu
ri suprasti, kad jis skolingas savo šeimai tėvišką mei
lę. Dėl Kristaus ir amžinojo gyvenimo, tegu jis tvarko 
savo šeimyna, pamokydamas, pabardamas, perspėda
mas, nuolaidžiai pataisydamas. Tuo būdu savo namuo
se jis atliks bažnytinę ir, tarsi, vyskupišką pareiga, 
tarnaudamas Kristui, kurio pavyzdį visuomet privalo 
turėti prieš savo akis”.

Tuo būdu — sako Šv. Tėvas — religinio atsigimi
mo veikloje šeima vaidina labai dideli vaidmenį. “Kol 
šventa tikėjimo liepsna dega namų židiny ir gimdyto
jai tvarko vaikų gyvenimą paeal tikėjimo principus, 
jaunimas visados noriai pripažįs karališką Išganytojo 
pirmenybę ir pasipriešins tiems, kurie nori išvaryti Ji 
iš žmonių gyvenimo ir neteisėtai pasisavinti Jo teises”.

K.

Popiežius Pijus XII, 
vo enciklikoje “Summi 
Pontificatus”, sako: “Ra
šant Mums šiuos žodžius a- 
tėjo žinia, kad baisus ka
ras, nežiūrint Mūsų visų 
pastangų jį pašalinti, jau 
prasidėjo. Kai Mes pamąs- 
tome apie tuos didžius var- tiesa ir meilė gali apšvies- 
gus, kurie palietė nesus- ti protus ir uždegti širdis; 
kaitomą žmonių daugybę, 
žmonių, kurie dar vakar 
savo namelių šešėlyje ir 
savo maža gerove džiaugė
si, Mums norėtųsi padėti Kristaus Karalystės dva 
plunksną į šalį. Mūsų tė- šią. 
viška širdis yra skausmo 
perverta, kai Mes pamąs- 
tome kokios dar bus pasė
kos to kerštingo žiaurumo 
ir neapykantos, kurios 
kardas šiandieną jau aria 
kraujo vagas. Bet tikrai 
dėl tos apsireiškiančios ne- sako, kad dabartinio Euro- 
laimės, besiartinančios ar pos karo priežastis yra 
tolimos, Mes jaučiame pa- žmonių, ypač tautų vadų, 
reigą su dar didesniu rei- atsimetimas nuo Dievo.

v •

sa- kalavimu atkreipti akis ir 
širdis tų, kuriuose dar yra 
geros valios, į Tą, per Kurį 
vieną ateina pasauliui iš
ganymas—į Tą, Kurio tik
tai visagalė ir gailestinga 
Ranka tegali numalšinti 
šią audrą — į Tą, Kurio

taip didžios žmonijos da
lies, paskendusios klaido
je, savymeilėje, kovoje ir 
kare, kad atnaujinti juose

“Pagrindinė šių dienų 
blogybių priežastis yra at- 
sipalaidojimas nuo Krikš
čioniškosios dorovės, pa
neigimas Dievo, Kristaus 
Dievybės ir Jo mokslo”

Jo šventenybė Popiežius

Europos Karas

v •

perstato, kad aukštieji ide- kariauja už pirmenybę.' šioje šalyje sukelti revo- 
alai yra pavojuje; kad mes Bet, deja, Anglijos kara- liuciją? Arne vakar tik 
privalome būti gerieji Sa- liaus atsilankymas Ameri- Rusijos Molotoff pakarto- 
maritonai. Koki idealai?,koje ir propagandos vary-; jo šauksmą: 
Kiek valstybių ir kolonijų mas, jau ant tiek paveikė vienykitės”!
Anglija yra kraujo pralie- šios šalies vyriausybę, kad kam? Ar taikai? Ne, Mar- 
jimu užgrobus? Ar tai tci- pirmas žingsnis į Europos kso ir Lenino mokslas rei- 

; singumo ir artimo meilės kerštingą karą jau pada- kalauja komunistų revo- 
iidealas? Mums sakoma bū- rytas. Amerikos vyriausy- liucijos visose šalyse. Ar 
ti Samaritonais. Bet tarp bė jau nutarė parduoti ka- nepragaištingą žingsnį A- 
kokių galvažudžių buvo ro ginklus ir visokią kariš- merikos vyriausybė žen- 
pakliuvus Čekoslovakija? ką medžiagą Europos ka- gja? Ar komunistų vadai 

i Tarp Vokietijos, Anglijos riaujančioms valstybėms, nepasakė, kad Amerika y- 
ir Prancūzijos. Kas tie gal- Didžiosios industrijos, ka- ra prirengta revoliucijai? 
važudžiai tarp kurių pa- ro ginklų fabrikantai ir ka- jįe tik laukia progos. Pa
kliuvo nelaiminga Lenki- pitalistai reikalauja karo, 
ja? Vokietija ir Rusija su Kapitalizmas auga ir stip- 
Anglijos, prieš ir po įvykio rėja karo pinigais. Jau jie 
prisidėjimu. skaičiuoja už kiek milijo

nų dolerių parduos ginklų
Jei Jungtinės Amerikos Anglijai ir Prancūzijai. Jie 

į valstybės neprisidėtų prie nesibaisėja, kad milijonai 
to kerštingo politinio karo, žmonių bus išžudyta, tūk-

“Komunistai
Vienykitės

ras bus ta proga.

Katalikų Nusistatymas
Mums yra sakoma, kad 

Europos karas esąs už 
Krikščioniškosios tvarkos 
palaikymą. Bet kame ta 

jis greitai užsibaigtų, juk stančiai kitų bus visam sa- teigiamoji Krikščionybės 
matoma, kad Europos vai- vo amžiui sužaloti! Kraujo socialinė tvarka yra Eūro-
stybės, praėjus dviem mė- ir ašarų pinigais jie nori P°Je? Ar PrancūzijosDala- 
nesiam, dar žodžiais tebe- pralobti.

Vyriausybės Nenuoseklumas

I
I Paneigę Dievą ir Jo įsa
kymus, žmonės lieka savo 
nežabotų aistrų ir geidulių 
vergais. Kerštas,

BOLŠEVIKAI APIE RELIGIJOS PADĖTĮ 
. RUSIJOJE

(KSB) Sovietų bezbož- lėtą metų mes kalbėjome, 
ninku sąjungos pirminin- kad tebetiki tik seni žmo- 
kas E. Jaroslavskis vienoj nės ir moterys. Ši paviršu- 
savo paskaitoj, kaip prane- tiniška pažiūra padarė 
ša “Kipa”, pareiškė be kit- mums daug nuostolių. Iš 
ko šitokias mintis: Kai so- tikrųjų mes žinome, kaip 
cializmas apims ir kitas gaji yra religija ir kaip 
šalis, suprantama, religi- daug naudos iš to yra pa- 
nių liekanų išrovimas pa- sėmę mūsų priešai. Bažny- 
spartės ir mūsų krašte, čia atskirta nuo valstybės, 
Dabar jei mes ir kukliai bet tikintieji stengiasi įsi- 
skaičiuodami sakysime, skverbti iš vidaus. Supran- 
kad mūsų krašte tikin- tama, nekartą už tuos ban- 
čiųjų yra tik 30 procentų, dymus jie yra baudžiami, 
tai tas jau sudarys apie 30 Religiniai prietarai ilgai 
milijonų vien suaugusių, pasilieka darbininkų šir- 
Fašistų spauda pranešė, dyse, nors tam priežastys 
būk mes savo penkmečio ir seniai išnykusios. Pvz., 
planu manome atsiekti vi- Prancūzijoj nors ir buvo į- 
siško religijos sunaikini- vykusi revoliucija, tikybi
nio. Aš nežinau, ar mūsų 
krašte yra toks trumpare
gis, kurs manytų, kad reli
giją galima sunaikinti per 10,000 tikybinių bendruo- 
penkerius metus. Prieš ke- menių. Jei mes prileistu-

sus karus.
Jie mus apgaudinėjo; tai 

buvo karas už Anglijos pir- 
neapy- menybės Europoje išlaiky- 

kanta ir pavydas užvaldo mą. Yra senas posakis: —
jų protus ir širdis. Stiprės- j “Apgauk mane sykį, gėda 
nieji nori valdyti visą ir tau; apgauk mane du sy- 

i viešpatauti; jie griebiasi kių, gėda man”. Karo pro- 
net ir žiauriausių priemo- paganda apvylė mus, 1917 
nių, kad tik sustiprinti ir metais, ir įtraukė Ameriką 
padidinti savo galybę. Šis į karą. Nuo to karo nuosto- 
nuožmus Europos karas lių Amerika dar neatsiga- 
nėra tęsiamas už kokius vo. 
tai aukštus idealus, ar už 
Krikščionybės socialinę 
tvarką, bet grynai ekono
miniais ir politiniais sume
timais, už galybę ir vy
riausybę Europoje. Tai ai
škiai yra karas tarp Angli
jos ir Vokietijos už pirme
nybę Europoje. Jei tų kra
štų valdžios ir pasikeistų, 
jei Vokietijoje būtų demo
kratiška valdžia, o Angli
joje diktatoriaus rėžimas, 
vis tiek tas karas tęstųsi.

Buvęs Jungtinių Ameri- nesipriešina 
kos valstybių prezidentas, grobimui mažesnių valsty- 
Woodrow Wilson, pasibai- bių, jo žiauriam krikščio- 
gus pasauliniam karui, nių persekiojimui ir bedie- 
1919 metais, pasakė: “Tik- vybės platinimui; jie neko- 
roji to karo, kurį tik ką už- voja už Krikščioniškos ci- 
baigėme, priežastis buvo vilizacijos palaikymą; 
ta: Vokietija bijojo, kad nekovoja prieš Europos 
jos prekybos konkurentai diktatorius, bet kovoja už 
ją nepralenktų, gi kitos 
tautos ėjo į karą prieš Vo
kietiją, nes manė, kad Vo
kietija jas pralenks preky
bos srityje. Šitas karas nuo 
pat pradžios buvo vedam'- 
už prekybos ir industrijos 
reikalus”. Taip kalbėjo ge
rai valstybių reikalus ži
nąs žmogus. 1 
gerai atsimename, kai ta-

i

* •
Į Europos tautų vadų, Da- 
ladierio ir Chamberlaino 
pareiškimai aiškiai įrodo, 
kad nei Prancūzija, nei An
glija nekovoja prieš Hitle
rį už idealus ar demokrati
ją. Jiems nesvarbu kokia 
valdžia yra Vokietijoje; jie 
nė vieno žodžio neištarė 
prieš Katalikų persekioji
mą Vokietijoje. Jie pasi- 

i lieka nepajudinami, kai 
komunizmas yra skleidžia- 

■ mas Vakarų Europoje; jie 
Stalino uz-
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pirmenybę Europoje.

jie

nis jausmas tebėra stip
rus. Net dabar mes turime 
savo krašte daugiau kaip

I

Amerikos Įsimaišymas
Prancūzija ir Anglija tu

ri užtektinai pajėgų savo 
valstybių ribas apginti nuo 
priešų. Bet jie nenori žu
dyti savo žmonių ir turtų

dieras, ar Anglijos Cham- 
berlainas yra Krikščiony
bės principų gynėjai? Mes 
matome, kad tose ir kitose 

Ar iš to pasakymo neaiš- šalyse, krikščioniškas tei- 
ku, kad pasirinkimas pelno singumas ir Bažnyčios rei- 
reiškia karą? Tačiau, šiuo kalavimai yra paneigiami.
metu vyriausybė, kapita- Mes žinome, kad Prancūzi- 
listų ir gudrios propagan- jos didžiajam laivynui yra 
dos suklaidinta, pasirinko 

' pelną, nors porą metų at
gal pats prezidentas parei
škė, kad visa tauta turėtų 
pasirinkti taiką, nes pe’^as 
veda į karą.

paskirti tik septyni kape
lionai. Kiti kunigai ir vie
nuoliai, lygiai kaip ir pa- 
saulionys, yra verčiami 
tarnauti kariuomenėje. Už 
tat jokiu būdu negalima 
sakyti, kad Europoje yra 
Katalikų Bažnyčia gerbia
ma tautų vadų.

Jei dabartinis Europos 
karas būtų už Krikščiony
bę, tai Jo Šventenybė Po
piežius Pijus XII savo nau
joje enciklikoje būtų 
mums pasakęs: Amerikos 
Katalikų Bažnyčios vysku
pai būtų mums pranešę. 
Gudrūs karo propagandos 
skleidėjai panaudoja Kris
tų ir Jo Bažnyčią apgyni
mui kapitalizmo ir galin
gųjų tautų interesus.

Jei Anglija ir Prancūzija 
laimėtų šį karą, koks yra 
užtikrinimas, kad pergalės 
metu, jos vadovautųsi 
Krikščioniškais teisingu
mo principais? Kaip tik 
priešingai galima pasaky
ti, kad jų pasitarimuose 
Dievui nebūtų vietos.

Katalikai privalo budėti 
ir reikalauti Amerikos vy
riausybės neimti pavojin
gų žingsnių, kurie veda į 
karą. Pijus XII pasakė: 
“Karu viskas bus pralai
mėta”. T.

I

Keista, kaip greitai vy
riausybė pakeitė savo nu
sistatymą. Dar tik neseniai 
buvo išleistas įstatymas 
neparduoti karo ginklų ka
riaujančioms valstybėms. 
Pats prezidentas Roosevel- 
tas po tuo įstatymu pasira
šė, ir ta proga jis pasakė, 
sausio 3 d. 1936 metais: — 
“Jungtinės Amerikos vals
tybės teturi vieną nusieta- Vyriausybės dabartinis 
tymą, būtent, gerai su- nusistatymas parduoti ka- 
tvarkytu neutralumu jo- ro ginklus Europos valsty- 
kiu būdu nepadrąsinti kitų bėms reiškia įsikišimą į 
Į karą. Mes atsisakome karą, reiškia neutralumo, 
parduoti kariaujančioms paneigimą. Patys senato- 
valstybėms karo ginklus ir riai, svarstydami tą daly- 
visokius karinius įrankius, ką yra pareiškę, kad leidi- 
kad neparaginti jų prail- mas Amerikoje pirkti karo 
ginti karo”. Reiškia, jei A- ginklus bus teikiama pa- 
merika neparduotų karo galba Anglijai ir Prancūzi- 
ginklų, karas nebūtų pra- jai. Kas gi nejaučia, kad A- 
ilgintas. Bet jei nepardavi- merikoje toli griežtesnis y- 
mas karo ginklų karą su- ra nusistatymas ir neapy- 
trumpintų tai ar pardavi- kanta prieš vokiečius, kaip 
mas jo neprailgintų? i prieš Rusijos bolševikus. 

Ir toks nusistatymas jau 
Rugpiūčio 14 d. 1936 me- pasako, kad Vokietija ka- 

tais, prezidentas Roosevel- ro ginklų, nei jokių kitų 
tas sakė: “Jei mums būtų 
duotas pasirinkimas pel
nas ar taika, visa tauta at
sakytų — turėtų atsakyti 
— mes pasirenkame tai
ką”.

reikmenų Amerikoje nega
lės nusipirkti. Taigi ar tei
kimas pagalbos vienai ka
riaujančiai pusei nėra neu- 

Į tralumo laužymas ir žings- 
' nis į karą?

Kas Turės Pelną

Tačiau, mes naikinti. Maloniau yra ka
da kiti už jas kovoja. Pa

da buvo iš visų keturių pa- ■ žymėtina, kad gudrūs An- 
saulio kraštų šaukiama, glijos diplomatai visuomet 
kad tai yra karas už demo- mokėjo įtraukti kitas tau- 
kratiją, karas užbaigti vi- tas kovai už jos interesus. 
---------- ■— šiuo metu jie būtinai nori 
me, kad 10 procentų Mas- įtraukti Jungtines Am°ri- 
kvos gyventojų yra tikin-: kos valstybes į karą prieš 
čiųjų, tai tas jau sudarytų 
400,000 žmonių. Tačiau, be 
abejo, tikinčiųjų skaičius 
yra didesnis. Religinių 
grupių įtaka negalima ma
tuoti vien įregistruotomis 
religinėmis bendruomenė
mis, nes “religiniai prieta
rai pasireiškia ir tose vie
tose, kur nėra nei bižay- 
čių, nei mošėjų, nei sina
gogų”. Mūsų veiklos cen
tras, — kalbėjo bezbožnin- 
kų vadas, — yra planinga 
prieštikybinė propaganda, Amerikos eiti į Europos 
bet ji turi būti atsargi; ne- kara už jų ekonominius ar 
kliudyti pamaldų ir tuščiai politinius reikalus. Jie 
neįžeidinėti tikinčiųjų. I mums gudriai ir kląstingai

Hitlerį. Jų propagandos 
skleidėjai Amerikoje uoliai 
darbuojasi. Bet kada karo 
propaganda čia yra taip 
smarkiai varoma, ir ori
ma mus įtikinti, kad tai y- 
ra karas už demokratijos 
išlaikymą ir Krikščioniš
kąjį teisingumą, mums pri
dera apie tai šaltai ir atsi
dėjusiai pagalvoti ir ats
kirti propagandą nuo tik
renybės. Aišku, kad nrona- 
gandos skleidėjai neragins * A •i • j • •

i
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Mums sakoma, kad karo, atjaučia tų baisių karo pa- 
ginklų pardavimas suma-! sėkmių, tos istorijoje ne- 
žins šalyje nedarbą, duos girdėtos depresijos? Mili- 
progą žmonėms praturtėti, jonai žmonių skursta ir 
Bet kas praturtės? Tik jau vargsta, gi vyriausybė, 
ne darbininkai. O antrą, vietoje rūpintis savais rei- 
darbininkai ir nenori savo kalais, rūpintis darbininKų 
brolių krauju praturtėti, gerove, visą dėmesį atkrei- 
Praturtės tik kapitalistai, pė į Europos reikalus. Ji 
Jei darbininkams kurį lai- mums ragina gelbėti Eu- 
ką ir mokės jie didesnį at- ropą. kada čia milijonai 
lyginimą, tai maisto, d. a- darbininkų vergauja kapi- 
bužių ir kitų gyvenimui talistams. Kada šalyje tiek 
reikalingų daiktų kainos neteisingumo, tiek berei- 
žymiai pakils, ir darbinin- kalingo skurdo ir vargo, 
kas vistiek bus nuskriaus- komunizmo revoliucijos 
tas. Jau dabar tai įvyko, vadai kursto vyriausybę į 
Karu praturtėja kapitalis- Europos karą. Komuniz- 
tai kraujo pinigais. Kokia mas, kaip vėžio liga, auga 
gyvenimo ironija! Vieni sunaikindamas kitą. Ko- 
karo lauke sužeisti dejuos munizmas auga ir stiprėja, 
ir mirs,
kraujo pinigus skaitys.

Nereikia aklai tikėti, kad 
šitoks Amerikos nusistaty
mas pagerins žmonių gv- 
venimo būklę. Dar Europos 
valstybės nuo praeito karo 
Amerikai yra skolingos bi
lijonus dolerių. Ar galima 
tikėtis, kad jos dabar už
mokės už prekes? Toliau, 
po didžiojo karo ar mes il
gai džiaugėmės turtu ir ge
rove? Kas iš dai'binir.kų 
neatjautė ir dabar dar ne-

i

Lenkai Lietuvoje
Visi internuotieji lenkai 

apgyvendinti tam tikrose 
koncentracijos vietose, 
daugiausiai vasarvietėse, 
kaip Palangoj, Kulautavoj, 
Birštone ir kt. Jų skaičius 
neperviršija 10.000 žmo
nių. —
— Prie nepaprastų šio 

karo epizodų reikia pris- 
kaityti ir sekamą atsitiki
mą. Latvių žvejai šiomis 
dienomis pastebėjo Balti
jos jūroj beplūduruojant 
didelę geležinę dėžę, kurią 
įsikėlė į savo kuterį atida
rę, rado tris su menkomis 
gyvybės žymėmis lenkų 
kareivius. Nugabenti į Lie
poją ir internuoti lenkų 
kariai, atsipeikėję, pasisa
kė esą vieno vokiečių pas
kandinto lenkų povandeni
nio laivo įgulos nariai, ku
rie tokiu būdu gelbėjęsis. 
Tokiose geležinėse dėžėse 
gelbėjęsis 12 to povande
ninio laivo vatu, bet apie

kiti džiaugsis ir kada tautos sukila prieš 
į tautas, sukelia kerštą, ir 
duoda jam progą sukelti 
revoliuciją. Jei komunistai 
mokėtų melstis, tai kas
dieną jie kalbėtų: “Viešpa
tie duok mums karą: duok 
mums pragarišką karą”. 
Tai yra komunistų neapy
kantos giesmė, ir jei tik 
klausysime, girdėsime ją 
toje propagandoje, kuri 
stumia Ameriką į Europos 
karą. Nes ar tai nebūtų ko- kitų likimą nieko nebena- 
munistams patogi proga tirta.
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vo aiškiai gražiai skambančia į- bia ir myli savo Tautą, Tikybą 
žangine kalba, po kurios tuoj ir Kalbą!
sekė veikalėlis “Nuramintas 
Vaidilos Skausmas”. Šiame da
lyvavo vien tik 7-to ir 8-to sky
riaus mokiniai. Ypač atsižymė
jo vaidilos rolėje Arnaldax» Pe
čiulis, o Darata šimkevičiūtė 
visus nustebino ir palinksmino 
savo menišku skambinimu lietu
viškų kanklių. Veikalėlio eilės 
buvo poetiškos ir dainelės žavė- 
jančiai patraukiančios. Užsibai-

! kurią įeina visi darbštūs žmo-Į 
nes. Kaip girdėti bilietus pla-1 
tinti jau sekasi gerai, tik komi
sija prašo nuoširdžiai visų, kad 
nelauktų lig paskutinės dienos 
dėl bilietų nusipirkimo, nes rei
kalinga yra žinoti kokiam' skai
čiui žmonių rengti vakarienė. 
Taigi visi iš anksto ruoškitės 
dalyvauti vakarienėj. Komisija 
kviečia ir iš apylinkių lietuvius
atsilankyti. įžangos bilietas bus'

I

KERDOKAS — KRIĄUČIŪ- 
NAITfi

■ į šv. Marijos kapus ir suteikė 
paskutinį patarnavimą. Lai bū
na amžina ramvbė Mikalinos 

' sielai. Reiškiame nuoširdžią už- 
uojautą velionės vyrui. Povilui. 
P. Giedraitis yra “Darbininko” 
skaitytojas ir nuoširdus rėmė- 

I jas katalikiško veikimo.
Lapkričio 2 d. staiga mirė a.a. 

Adolfas Poškus. 52 metų am
žiaus. nepalikdamas jokių arti
mų giminių. Palaidotas šv. Ma
rijos kapuose. Kadangi velionis 

gyveni
mą. tad į bažnyčią nebuvo j. kū
nas priimtas, tepasigaili jo dan
giškasis Tėvas.

Abejoms laidotuvėms tvarka 
rūpinosi grabelius A. Karlonas.

t. yi. 1

Pereitą sekmadieny 2-rą vai. 
po pietų. 354 Park g-vėje, lietu
vių salėje, įvyko \ VS parengi
mas paminėti Vilniaus atgavi
mą. ir surinkti aukų dėl Vil
niaus nukentėjusių lietuvių.

Programą vedė VVS skyriaus 
pirmininkas P. Poška, šv. Ceci
lijos parapijos choras, vadovau
jant muzikui K. Žalnieraičiui, 
sugiedojo Lietuvos himną ir 
padainavo keletą liaudies daine- ve^ė sauvališką laisvą 
lių. Taipgi

$1.00 asmeniui.

dainavo ir lietuvių 
radio choras, vadovaujant pane
lei M. Čeponytei. Gražias kalbas 
pasakė klebonas A Vaškelis, 
kun P. P. Karlonas, J. Mončiū- 
nas iš Hartford, ponia M. Sasi- 
nevičienė ir dr. A. Vinikas iš 
Brooklyn, N. Y.

Kadangi pasitaikė blogas oras, 
tai publikos buvo susirinkę ne
daug. bet visgi aukų surinkta 
virš $30. kurios bus pasiųstos i 
Lietuvą. VVS veikia turėdama 
tą pat] vardą, kai bus iš Lietu- 

aiškesnių žinių, tuomet var- 
bus pakeistas.

vos
UaS

IS SĄJl’NGIECIV VEIKIMO

Pereitą pirmadienį vakare į- 
vyko LRKMS 38 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Jame buvo daromi 
pranešimai įvairių komisijų. 
Bažnyčios langų įtaisymo komi
sija pranešė, kad ižde turi virš 
tris tūkstančius dolerių, šiam 
tikslui vakarai įvyksta kiekvie
ną ketvirtadienį bažnytinėj sa
lėj. Juose lošiama bingo. į vaka
rus lankosi ir kitataučiai, bet 
mūs lietuviai kažkodėl vis tingi
niauja. kviečiama lankytis tan
kiau ir daugiau.

Atstovės padarė pranešimus 
iš apskričio suvažiavimo, kuria
me paaiškėjo, kad gražiai veikia 
kuopa, ir gerai pavyko trilypė 
gegužinė. Plačiau pasitarta kuo
pos rengiamu vakaru, kuris į- 
vyks gruodžio 10 d. sekmadienį, 
tuojau po šv. mišparų, bažnyti
nėje salėje.

Pasidarbavimu vietos veikėjų 
ir vietinio klebono buvo suorga
nizuotas Katalikų Federacijos 
skyrius, kuris jau nuo senai bu
vo pageidaujamas mūsų koloni
joj. Valdybą sudaro visi darbš
tūs ir energingi žmones, kuriai 
vadovauja klebonas kun. M. 
Pankus. Linkiu geriausių pasi
sekimų šiam skyriui veikti.

STAIGI MIRTIS
Lapkričio 3 d. staiga mirė a. 

a. Mikalina Giedraitienė 64 me
tų amžiaus. Velionė Vėlinių die
noje buvo bažnyčioje, kalbėjosi 
su draugėmis, bet vėlai naktį 
susirgo ir už poros valandų mi
rė. Paliko nuliūdime savo vyrą 
Povilą, seserį ir daug giminių 
šiame mieste.

A. a. Mikalina buvo ištikima 
katalikė, priklausė prie šv. Ro
žančiaus draugijos ir buvo tre
tininkė. šių draugijų narės už 
velionės sielą užprašė šv minias 
ir dalvvavo skaitlingai laidotu 
vėse Palaidota trejomis sv. mi
glomis. kurias atnašavo klebo
nas kun. A. Vaškelis, kun P P 
Karlonas ir kun. V. Ražaitis iš 
Bndgeport. Klebonas kun. A. 
\ aškeiis palydėjo velionės kūną

Spalių 22. Juozas ir Petronė
lė Šilinskai minėjo savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo jubiliejų. 
Ta proga giminės ir draugai su
rengė pagerbimo puotą, kuri į- 
vyko Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. Susirinko skaitlin
gai giminių, draugų ir pažįsta
mų. kurie puotaudami išreiškė 
daug gerų linkėjimų celebran
tams. Sveikinimo kalbas pasakė 
p. Edv. Tamulevičius iš Hart
ford. Conn.. V. šiiinskas iš Brad- 
ford. Conn.. p-nia Gedrimienė. 

.M. Kvaratiejus ir M. Jokubaitė. 
iš vietinių perskaitytas sveikini
mo laiškas ir eilė telegramų, ir 
įteikta daug gražių ir brangių

■ sidabrinių dovanų nuo giminių 
ir draugų ir nuo visų susirink u-

' siu įteiktas puikus Virtuvės Se
tas. (Kitchen Sėti.

Už surengtą pagerbimo puotą 
ir dovanas susijaudinus p-nia

■ Šiiinskienė nuoširdžiai padėkojo 
• visiems atsilankiusiems, ir taip
gi padėkojo už lankymo jos vy
ro. kada jis buvo sunkiai su
žeistas.

Juozas ir Petronėlė Šilinskai 
yra geri susipratę lietuviai au
gina gražiai šeimynėlę, ir remia 
visus parapijos ir tautos reika- 

! lūs. P-nia Šiiinskienė.
Igai pirmininkauja Šv.
Draugijoj jau kelinti

F i 
i

►
I

I Pereitą sekmadienį oras buvo 
lietingas, tačiau tas nei kiek ne
pakenkė gražioms iškilmėms, 
kurios įvyko šv. Alfonso bažny
čioje 10 vai. ryto prieš mišias, 
kuomet Danielius Kerdokas pa
ėmė sau už moterį jauną soda* 
lietę p-lę Prancišką Kriaučiū- 
naitę. Jaunosios tėvas atvedė ją 
prie Dievo altoriaus ir ten ją 

Pertrauka davė vi- aUdavį. Jaunuollui kurs bus jo5 

_ . Vladas
Kriaučiūnas, jaunosios brolis, ir 

^Kotryna Bendoriūtė buvo pir
maisiais liudytojais. Kun. dr. 
Mendelis priėmė jaunųjų ištiki
mybė sudėtus įžadus. Kun. Du
binskas, sodaliečių dvasios va- 
dąs, jąm pagelbėjo, kąip per 
šliūbo ąpeįgąs taip šv. mišių me
tu. Kun. dr. Mendelis vėl primi
nė visiems grožį ir gilią reikš
mę priimto moterystė sakra
mento su šy. mišiomis. Išskyrus 
mišrius šliūbųsr kurių, ačiū Die
vui, nėra daug, visi kiti šlįūbąi 
mūsų parapijoj yra su šy. mi
šiomis. Sveikiname ponus Ker- 
dolįus. Linkime jiems ilgiausių 
metų ir gausiausių Dievo malo
nių jų naujam gyvenime.

T tas. Bažnyčioje ketvirtadienio
1 rytą per laidotuves buvo atna
šaujamos šv. mišios prie visų veikalėliui, Darata Šimkevi- 

k j trijų altorių. Prie šoninių alto-lčiūtė ir Darata Cučulytė išpOdė 
girių laikė klebonas ir kun. Du-i^ano so^°' ___ ___ __ _

‘ - o prie didžiojo alto-|siems Pro^ trumPai Pasikalbę- gyvemm? draugas.

A. A. MARCIJONA
STRAZDAUSęiENĖ

Sekmadienį, Kristaus Kara
liaus dienoje, spalių 29 d., atsi-i 
skyrė su šiuo pasauliu viena iš

. .. . . ... dievobaimingiausių moterų, į ^“^kas.
slones įveli Kiekvienu ; pavyzdingjiOsių katalikių, ir iš-■ r*aus aukav0 kun- dr' Mendelis-
dienio vakar, nuo 9:1a hg 9:30,1(Alfomo parapi.|jam pagelbėjo p brolis kun. 
ku.•skambma .nūs., kok'”'J“ Uos parapijonkų a. a. Marajona !-!0na5 ir kita* kun' svedias- 
hetuvaue p-e Ona Danusmte. gtra2dauskial(, Velionj jau 13. Gerardas Kaprišiūnas su ypa- 
kuri yra talentinga pianiste. , tingu choru atgiedojo gedulin-” , metų buvo našle, gyveno su sa-: 6 frJ 6

VO i

karalienė valdė savo gražiai iš
auklėtą šeimynėlę. Nors vyriau
sias sūnus jau 40 metų vyras ir j 
jauniausias turi virš 20, tačiau 

i susitarimas, paklusnumas ir pasavo • r ...
y \ garba savo senstančiai mamy- 

I tei buvo visiems jos pažįsta
miems veikiai į akis krintanti;
žvmė. A. a. Marei joną Straz- ■ 
dauskienė nebuvo dar sulaukusi i dMuotte. Reiškiame gilia užuo-

70 metu Jaut4 Jos mylimiems sūnams 
Valerijonui. Antanui ir Juozui, pasitenkinimu. Mokinių choras 
jos ištikimoms dukterims Mar- su s^vo Katinėlis Raštą Rašė ,

1 M a ___ •___ 1!____ •

Kas neri pasiklausyti gražios 
piano skambančios melodijos, 
patariu pasukti savo radio ant 
stoties WELI kiekvieną

nes jau yra toje šakoje aukštai 
pažengus. P-lė Danusiūtė yra 
duktė mūsų kolonijos ilgamečių 
gyventojų p-nų Jurgio ir Mag
dalenos Danusų.

Sveikinu jauną pianystę ir lin- j 
kiu geriausio pasisekimo 
pasirinktam darbe.

O ARK.. H. J
“GYVAS GRABE “

ti, po kurios Lekacičius ąnt di
džiulės armonikos, o Bistrickas 
ant biandžio, tarytum orchestra 
trigubai didesnė, visus paįįuks- 
mino lietuviškais ir amerikoniš
kais rinkiniais. Mažytės kaip 
Japonietės, o mažyčiai su savo 
“Ten Rytai, Ten Vakarai” savo 
šokiais ir dainelėmis, kaip pa
prastai, visiems begalo patiko, 

atsimins pavyzdingą katalikę, 3-čio ir 4-to skyriaus mokiniai

liį UU*V HętOLU, J V CU OU 4

Simais ir dukterimis, ir kaipigas miSias' Palaltlota ant 
t Redeemer kapinyno greta savo 
vyro. Amžinąjį atilsį duok jai, 
Viešpatie! Kurs tik atsimins 
Marcijoną Strazdauskienę, tas

šventraščio, skiriamo 
amžiaus, tačiau sunki ir neiš-Taip, sekmadienio vakare, 

lapkričio 12 d., parapijos salėje gydoma liga ją kankino per 
pamatysime gyvą žmogų grabe. 
Daug man nėra leista pranešti, 
bet jei dar tikrai nematėte gy
vą žmogų grabe, ateikite ir pa
matysite. Tai yra trijų aktų ko
medija. kuri yra juokinga nuo 
pradžios iki galo. Užtat, iš ank
sto visiems patariant susirišti 
pilvus, kad netruktų nuo juoko.

Taipgi bus įvairus koncertas, 
kuriame dalyvaus žymūs artis
tai ir šokikai — akrobatai, kaip 
antai: Lew Gordon, dainininkas 
A. Giedraitis. Jerry Martin ir 
kiti. O po programos bus šeimy
niški šokiai. Bilietai 35c. pra
džia 7:30 vai. vakare. Choras ir 
jo vedėjas, kviečia visus atsi
lankyti.

Praeitą sekmadienį, parapijos 
svetainėje suruošta “card par- 
ty”. Moterų Sąjungos draugijos 
puikiai pasisekė. Stalai buvo vi
si pilni, ir atsilankiusieji džiau
gėsi laimėję gražias, ir puikias 
dovanas. Lošimai buvo įvairūs, 
bet visi gražūs.I

sekmin- 
Onos 

metai. 
' Linkiu ir aš p-nams Šiiinskams.

įveikatoj sulaukti auksinio ju- 
■ biiiejaus.

Šv. Kazimiero parapijos vaka
riene Įvyks 19 d. lapkričio, ku
rią rengia naujai išrinkta para
pijos veiikančioji komisija, į

Spalių 31 d., parapijos svetai
nėje. mažasis šv. Kazimiero pa
rapijos choras turėjo “Hallo- 
ween Party”. kuriame matėsi 
netik “babaužių”, bet ir spal
vuotų dvasių.

Vakaras puikiai pasisekė, ir 
visi buvo patenkinti, nors ir di
desnė dalis atsilankiusių buvo 
svetimtaučiai Vakaro karalienė 
vienbalsiai buvo išrinkta Julija 
Balukas. kurią ant rankų apne
šė aplink salę ir pasodino į pui
kiai ištaisytą sostą. Vėliau sekė 
įvairūs žaidimai, lošimai ir šo
kiai. Svečiams išsiskirsčius, 
choras pasilikęs, tęsė antrą ba
lių kuriame buvo išduotos dova
nos. Raporteris.

I

puikiai atliko — “Ėjo Petras
M

tikrą lietuvišką motiną, mirš
tančios. veikiai nykstančios Meškerioti ir Sviedinėlio Šokį 
kartos atstovę, katalikę - lietu- 5-to ir skyriaus bernaičiai 
vę, kuria mūsų Tauta myli di- kaipo lietuviški kareiviai, o tų 

pačių skyrių mergaitės kaįpo 
; Lietuvos šokėjos pripildė visus

celei ir Stasei. Esame tikri, kad 
tokios motinos sūnūs ir dukte
rys paseks visuomet jos pa
vyzdį tikyboje ir tautybėje, vi
suomet pasiliks pavyzdingi ka-

dvejetą metų, taip kad per pas
taruosius 6 mėnesius buvo pri
versta gulėti lovoje. Pavyzdin
gai gyvenusi visą amžių ji ne
sibijojo mirties. Kuomet buvo
sveika, kasrvu buvo galima j, talikai * mylėtojai savo lietu- 
rasti savo lietuvių bažnyčioje vi« tautos- Brangioji Strazdau- 
klausant šv. Mišių ir besimel- mamytė, ilsėkis šios sveti- 
džiant. Kada nebepajėgė ateiti ®os šalies šemelėje iki mus Die- 
į bažnyčią, tai kunigas ją daž
nai aplankė su ŠŠ. Kaipo treti
ninkė per daugelį metų ji iš an
ksto buvo pasirūpinusi atgailos 
abitą, kuriame troško būti pa
laidota- Gyvenusi gražiai susi
laukė gražios mirties. Penkta
dienį nustojo sąmonės. Nebe
jautė jokių skausmų. Tarytum 
ramiai miegojo — ir taip per
sikėlė amžinybėn, šeima ir kai- doriuje buvo pavestas mūsų pa- 
mvnkos, su kuri omis a. a. Straz- rapijinės mokyklos vaikučiams, 
dauskienė sugyveno kuopui- šie išpildė savo metinę įvaireny- 
kiausiai. klūpojo prie jos mirs-Ibių programą, kuri buvo įvairi 
tančios ir kartojo gražias lietu
viškas maldas. Tikrai visiems, 
kurie buvo tam kambaryje, pri
siminė psalmisto žodžiai “Bran
gi yra mirtis Viešpaties aky- 
vaizdoje Jo šventųjų”. Šventai 
praleidus jai čia ant žemės skir
tus metelius, šventai ji užbaigė 
savo ištrėmimo dienas ir nuėjo 
pas Viešpatį atsiimti jai pride- 
riančio užmokesnio.

'vas nepašauks pas save, kur 
mes vėl matysim tave ir atsis- 

š kyrimo skausmai mus nebevar- 
gins daugiau.

METINĖ VAIKUČIŲ 
PROGRAMA

Kaip pereitais metais, taip ir 
šįmet pirmas lapkričio sekma
dienis parapijos veikimo kalen-

ir įdomi. Jonas Maskevičius me
niškai pradėjo vakaro eiseną sa-

I

NAUJAS TESTAMENTAS
it EVANGELIJOS

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats- 

pausdinta “Naujasis Musu Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Verte Juozapas 

Skvireckas, Kauno Arkivyskupas ^letropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

,9

“Verda Mama Kukulius”, ir 
“Moksleivių Maršu” apvainika
vo vakaro perstatymą. Sekė ku
nigų kalbos, kuriose buvo pa
reikšta padėka tėvams, kurie 
leidžia savo vaikelius lietuviš- 
kon mokyklon ir tarta ačiū Se
sutėms mokytojoms už tokį 
gražų vaikučių išlavinimą. Va
karo iškilmė užsibaigė Lietu
vos Himnu. Gerardas Kaprišiū- i-apįjįečius, gyvenančius Hollins 
nas, mūsų darbtusis vargoninin- jr pąrkin gatvėse. Jau beveik 
kas, išpildė muzikalę progra- pUSg Baltimorės lietuvių aplan- 
mos dalį. Nors lietus lijo per vi- ijyįį, įgt jar daug lieka nelan- 
są dieną ir visą vakarą, tačiau kyįų, nes žmonės išsiblaškę po 
svečių susirinko virš 200, kūne vįgą miestą yrą sunku greitai 
buvo pilnai patenkinti vaikučių
tikrai meniškomis pastangomis, i katekizmų pamokos vaiku- 
Gaila. kad daugiau panašių va- č;ams lankantiems svetimas 
karų nėra galima turėti, nes 80 moJ<yklas. prai.idės ^kmadienį, 
vaikučių perdaug sunkiai turi Iapkrido 12 d įr įvykg tuoj 
ruoštis, kad toki atmintiną va-|m^ 8:30 vaJ Tafi turįtų
karą galėtų surengti. Vąlio Se*. palengvinti tėvąms ir neąpsun- 
sutėms mokytojoms, valio tėve-; kinti vaikučių sekmadienio po
liams ir vaikučiams, kurie ger- piečiais. Ivalgos.

NUOTRUPOS

Didysis metinis šš. Vąrdp vy
rų dr-jos oisterįų rustas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 12 d. Bi
lietas $1.00. Numatoma apie 
500 svečių į šią trečią rudeninę 
pramogą.

■ šią savaitę kunigai lankė pa-

Laidotuvės įvyko ketvirta
dienį, visų mirusiųjų atminimo ', 
dienoje. Bet per tas paskutinias 
tris dienas ir naktis, kurias ji' 
praleido savo namelyje. 907 Ba-' 
yard. St.. žmonių minios atsilan
kė. kad parodžius savo pagarbą 
velionei ir išreiškus užuojautą 
jos šeimynai. Kun. dr. Mende- 
lis, atsilankęs pirmadienio va
karą. atkalbėjo rožančių su su
sirinkusiais, o Visų Šventųjų 
vakarą, po pamaldų bažnyčioje, 
abu kunigai dr. Mendelis ir 
kun. Dubinskas su įvairiomis 
draugijomis atkalbėjo rožančių 
už mirusiosios vėlę. Pastebėtina 
ir pagirtina buvo iš vienos pusės 
trūkumas bent kokių gyvų gė
lių, bet iš kitos pusės didelė 
daugybė dvasinių puokščių, už
prašytų šv. mišių aukų. Toks 
buvo velionės noras ir šeima 
rūpinosi, kad tas būtų išpildy-

ti

90 PROOF—Kaip Patinka, Bourbon ar Rugine 
Straigbt Degtine Siame produkte yra 4 metų Senu

mo ar senesni

ABSOLIUČIAI TA 
PATI KOKYBĖ

Kiekvienas lašas yra 4 m. Senumo ar Senesnis — 
Skani Maišyta arba Stright Degtinė — taip-pat 
Aukštos Rūšies, kuri išgarsino Golden Wedding 
Vardą. Pabandyk ją Šiandien!

Sekmadieni, lapkričio 5 d., 
' Newark’e, Neu ark Lietuvos Vy
čių 29 kuopa laimėjo bowling 
ratelių rungtynes prieš Kearny 
Vyčių 90 kuopos ratelį, Nr. 1, 
santykiu 2 iš 3 žaidimų.

Lapkričio 12 d. Newark’o Vy
čių bovvling ratelis vyks į Eliza - 
beth žaisti antras rungtynes su 
Elizabeth Vyčių 52 kuopos rate
liu.

įvykusių r ungtynių rezultatai: 
NEWARK —

1 V. Barkauskas 
Grimalauskas
E. Daukšys
J. Montvydas
V. Daukšys

,4
>

! “DARBININKAS” |
366 Broadvvay, So. Boston, Mass. |

165
154
167
169
145.

175
155
159
171
195

168
129
158
174
146

KEARNY No. 
M. Kazlauskas 
Daiinskas
Vilkis 
Daškevičius 
Tamulaitis 
K. Kazlauskas

1
174
163
148
159

156
132
194

156

GOLDEN Jf/EDDING GVARANCIJf 

MES UŽTIKRINAME: (1) Kad Goldęn 
weddfrig. parduodarba nauja kaitfa yra 
tos pačios rūjies degtinį, kuri buvo 
barduodama aukštesne kaina. '(2) Kad 
kiekvienas degtinis lašas yra mažiau
siai' 4 metų senumo. f3) Kad mūsų yfa 
dideli senos parinktos degtinis rezer
vai. kurie užtikrina gerų ' Ir vienodų 
degtinę ir ateityje.

142
160
135

786 791
800 855 775

777
. K. V.

NETURĖJO SAU LYGAUS PER 50 METŲ”
Išsiplėšk Si Skelbimą Ir Eidamas į Vietinę Pakeliu Krautuvę 1j Nusinešk
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Lietuvos Generalinio Konsulo Jono Budrio Kalba'
Pijaus XII Enciklika "Sumini 

Pontificatus"
ŠLOVINGIEMS BROLIAMS

Patrijartams, Primams, Arkivyskupams, Vyskupams 
kitiems Dvasiniams Valdytojams, gyvenantiems su 

Apaštališkuoju Sostu Taikoje ir Bendrybėje

ir

Popiežius Pijus XII

Šlovingi Broliai!

Sveikinimas ir Apaštališkasai 
Laiminimas!

1. Tais pačiais metais, kai buvo minima keturias
dešimties metų sukaktis žmonijos pasiaukojimo Mūsų 
Išganytojo Švenčiausiai Širdžiai, Viešpaties nesupran
tamas surėdymas, be Mūsų pačių nuopelno, uždėjo 
Mums Aukščiausiojo Popiežiavimo išaukštintą garbę 
ir didžią atsakomybę. Tas pasiaukojimas buvo paskelb
tas palaiminto atminimo Mūsų pirmtakūno, Leono 
XIII, Šventųjų Metų pradžioje, paskutiniojo šimtme
čio pabaigoje.

Ir Mes tada, kaip naujai įšvęstas kunigas, kuriam 
tik buvo suteikta galia sakyti: “Aš eisiu prie Dievo al
toriaus” (Psalmos, 42, 4), sutikome Encikliką “Annum 
Sacrum”, kaip pranešimą iš dangaus, su nuoširdžiu 
pritarimu, entuziazmu ir didžiu džiaugsmu. Mes su
pratome tikslus ir priežastis, kurios, Dievo įkvėpimu, 
paskatino Popiežių nurodyti taip nuosekliai anų dienų 
aiškias ir slepiančias blogybes ir reikalus. Taigi ir pri
dera tat, kad šiandieną Mes jaustumėm gilų dėkingu
mą Dievo Apveizdai už tokį surėdimą, kad Mūsų pir
mieji Popiežiavimo metai yra sujungti su taip bran
gia Mūsų pirmųjų kunigystės metų atmintimi, ir kad 
ta proga, Mūsų palaiminto pirmtakūno dvasioje ir jo 
garbingų darbų nuopelne, Mes atiduotumėm pagarbą 
Karalių Karaliui ir Viešpačių Viešpačiui (I Tim. 6, 15; 
Apokalypsas 19, 6), kaip įžangos maldą Mūsų Popie
žiavimui, kad Jis būtų Pradžia ir Pabaiga Mūsų sieki
mų, Mūsų Vilčių, Mūsų mokymo, Mūsų veikimo, Mūsų 
kantrumo ir Mūsų kančių; visa tai pašvęsdami Kris
taus Karalystės išplatinimui.

pasakyta lapkričio
Apreiškimo parap. Brook- niekas negali būti rimtu sunkus, 
lyne salėje. Katalikų Fede- j 
racijos mitinge ir lapkričio pamatuotai niekas negali me kraštą, kuris niekuo-

5 d.. I dėtis yra tiek paini, kad stovi daug problemų ir 
...J.______________ ^12 _________ l.__, tačiau sykiu ir
rytojaus pranašu.Rimtai ir malonus darbas. Atgavo- 

4-1 w j-^4-« i » i 1 r lrv-ncio Ir 11 v»i c?, *** g ***-w«^«*-v

6 d. per wcnw radijo sto- įrodyti kup pasibaigs pra- • met turtingas nebuvo, o 
tį New Yorke. dėtas karas. O jei to įrody-. paskutiniu metu dar žy-

Brangūs tautiečiai, !U tąį,ir peąmiz- j miai nukentėjo Bet mes
1920 metais spalių 9 die- mą tlk, Patiems.ne dėl turtų jo trokštame,

ną Lietuva neteko sav0;sau„lr L*,etuY.®!’ kurlą mes °Jien,dt!.E0’..:.1‘ad..3'S.y_ra 
sostinės ir trečdalio savo į 
žemių. Ji niekuomet nepri- 

; pažino to smurto akto ir 
! Vilniaus neišsižadėjo. _ 
užgrobimo data virto vals
tybei ir visai tautai liūde
sio diena. Devyniolika me
tų minėdami tą datą, liū- 
dėjome, bet ir tvirtai tikė
jome, kad Vilnių atgausi
me ir štai susilaukėme, kad 
dalis tos užgrobtos žemės, 
svarbiausia su Vilniumi ir 
Trakais, grįžo po Lietuvos 
vėliava. Visos Lietuvos 
bažnyčių varpai ir “Lais
vės Varpas”, kurį jūs, ame
rikiečiai, paaukojote, pra
nešė tą linksmą žinią, kad 
Lietuvos kariuomenė žen
gia į Vilnių. Pakelyje ir pa
čiam Vilniaus mieste, žmo
nės džiaugėsi, pasitikdami 
savo karius, barstė ir apdo-

mylime, kenkti.
1 Žmonės susidarė sau pa-

- , žiūras dėl vyrų savybių: 
j“ vyras turi būti stiprus kū

nu ir dvasia. Vyras neturi 
būti bailių, plepiu, o išti- 

i kus pąvojui turi ieškoti ga
limybių jo išvengti ar at
remti. Kas ryškiau pasižy
mi tomis ypatybėmis, iš
kyla į vadus — taip bent 
turėtų būti. Geras vadas gi 
negąsdina savo žmonių, 
nes tuo tik susilpnintų jų 

I jėgas.
' Mūsų tauta parodė.tų vy- 
Iriškumo savybių praeity
je; parodė jų pakankamai, 
ir atgimusi Lietuva, tad ir 
mes, tos pačios tautos vai- į 
kai, ne smulkiais ginčais,; 
bergždžia polemika, bet i 
kūrybiniais darbais ir vei-. 

__________7________ r __ ksmais stiprinkime ir vie- 
vanojo juos gėlėmis. Vii- nykime tautos jėgas. Vie-i 
nius pasipuošė girliando- ni nori tokios Lietuvos, kiti 
mis ir Lietuvos vėliavomis, kitokios, o treti dar kitos, 
Tai parodo, kad ne tik mes!o ji yra tik viena vienintelė 
džiaugėmės, bet ir Vilnijos ir kelių įvairių Lietuvų bū- 
gyventojai rodė tokį patiti negali.
džiaugsmą, prijungiant Toje esamoje Lietuvoje 
Vilnių prie Lietuvos. Tas turi tilpti ir tarp savęs su- 
itin svarbu.

Ten Vilniuje ir Kaune rių pažiūrų jie bebūtų, kad 
žmonės džiaugėsi — o kaip 
čia pas mus?

Amerikos lietuvių spau
doje girdėti susirūpinimas 
Lietuvos ateitimi. Tai ats
kiras klausimas, kuris ne 
turi šiandien užtemdyti 
mums Vilniaus atgavimo, 
atimti iš savo žmonių 
džiaugsmą, kad tautos 
troškimas, kad ir iš dalies, 
išsipildė. Ir kodėl Vilniaus 
atgavimą būtinai rišti su 
neaiškiu rytojumi? Mūsų 
du draugiški kaimynai nie
ko negavo, net šį tą atida
vė, bet jie, kaip ir mes, tu
rėjo skaitytis su esama 
tarptautine ir vietos padė
timi.

Tad skaitykimės su fak
tu, kad Lietuva tuo tarpu 
atgavo Vilnių ir su juo dar 
dvidešimts valsčių, kas 
padidina jos teritoriją 
4,000 kvadr. mylių (1 my
lia — 167 km) su virš pu
se milijono gyventojų, ku-

v •

į bar, pasivadinę Vilniui 
| Remti draugijomis, pasi
rūpinti skubia parama vil
niečiams. Kai kurie jau tą 

I ir padarė. Turiu pamato 
įmanyti, kad ir ankščiau 
Lietuvos Vilniui Vaduoti 
Sąjungos ir Geležinio F« n- 

Jdp kapitalai dabar bus pa- 
kad pirmieji Lietuvos ad- naudoti Vilnijos reikalams, 
ministraeijos žygiai buvo Aš darau tas išvadas dar ir 
rūpinimasis biednuomene. 
Jūs jau iš spaudos patyrė
te, kad Vilniuje įvyko ne
ramumų neva dėl dvigubai 
pakilusių duonos kainų. į 
Duona nepabrango, bet pi-i 
nigas pasikeitė. O to lietu-! 
viško lito daugumas dar; 
neturi. Dar keliolika dienų 
ir viskas susitvarkys.

Padėkite ir jūs juo galė
dami yilniečiams. Jūsų pa
galba be materialūs turės 
ir didelę moralę reikšmę.; 
Ji parodys, kad lietuvis lie
tuviui, kur jis bebūtų, yra 
brolis. Kad laikinai nusil
pęs, jis yra kitų, stipres
niųjų brolių, paremiamas. 
Jūsų duosnumu pasitikė
damas, aš jau spalių 14 die
ną kabeliu Amerikos lietu
vių vardu išsiunčiau 500 
dolerių, kad pirmieji veži-1 
mai su maistu, kurie bus' 
vežami į Vilnių, neštų ir 
lietuvių amerikįečių pa
galbą ir aš nebuvau apvil
tas. šiandien aš jau turiu 
gavęs tą išsiųstą sumą 
kiek su kaupu, kuriuos ga
lėsiu išsiųsti papildomai. 
Tikiuos, kad tai tik pra-j 
džia ir kad kiekvienas lie-Į 
tuvis paskubės prisidėti į 
savo auka sulig išgalių. A- 
merikoje lietuvių kolonijo
se egzistuoja kelias dešimt 
(Vilniui Vaduoti Sąjungos į

jau Vilnijoje organizuoti 
viešieji darbai, prie kurių 
jau dirba 3,000 žmonių, o 
virš 25,000 biednuomenės 
maitinasi kariuomenės vir
tuvėse. Taip pat užtraukta 

' 50 milijonų litų vidaus pa
skolos Vilniaus reikalams. 
Pačių lenkų spauda rašo.

iš to, kad už pirmą 500 dol. 
amerikiečių auką kabeiiu 
padėkojo Dr. Juška, buvęs 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
valdybos narys.

Toliau konsulas J. Bud
rys ragino nepasiduoti 
gandams, bet toliau vie
ningai dirbti, kur reikalas 
liečia Lietuvą. Pasimokę iš 
paskutiniųjų įvykių, nuo 
šios dienos lietuvis lietu
viui tebūnie brolis. Skir
tingi įstikinimai neturi 
tam kliudyti.

mūsų ir lietuviais nuo am
žių apgyventas. Dabar mes 
pasidalinsime su jais tuo 
ką turime — laikinai pa- 
remsime juos, o vėliau jie 
savo darbu prisidės prie 
valstybės sustiprinimo ir 
gerovės. Lenkijai Vilniaus 
kraštas buvo gili provinci
ja, Lietuvai jis bus širdis.

Dar netur ime visų duo
menų apie atgautą kraštą, 
dėlto sunku apie jį viską 
atpasakoti. Aišku, kad šis 
kraštas pradžioje savo at
statymui ir sutvarkymui 
pareikalaus daug lėšų. Pri
siminkime, kad jei kas ten 
ir turėjo savo sutaupų, tai 
jos visiems žlugo, drauge' 
su Lenkijos valiuta. Ta
čiau jau ir dabar aišku, 
kad esamieji Lietuvos fa
brikai ir įmonės gauna di
desnę vidaus rinką ir at
virkščiai — naujosios Vil
niaus krašto pramonės ša
kos gaus naują Lietuvos 
rinką. Pagyvės ir Nemuno 
baseinas, nes dabar galima 
bus iš Sovietų Rusijos 
plukdyti mišką. Padidės ir 
geležinkelių tinklas ir 
tranzitas.

Lietuvos valdžia gerai 
i suprato savo pareigas ir 
pasiuntė ten ištisus trau-^vimiui vuuuoli oąj u 
kinius su maistu ir reika-jSkyrių. Jie neturėtų nūs-, 
lingiausiais daiktais. Tuo- toti veikę, bet kaip tik da-l

I

I
I

i

MEDUS

I

I

gyventi visi jos vaikai, ku-

Grynas bičių medus, k u 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimus Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALT1MORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

tik jie vienodai brangintų 
ir gintų jos laisvę. Ir mes 
matome, kad jie sugyvena.

Lietuvos vyriausybę su
daro skirtingų pažiūrų ir 
įsitikinimų žmonės, vienok 
jie padavė vienas 
rankas bendram 
vardan aukštesnio 
— Laisvos Lietuvos.

Tas aukštesnis idealas 
tebūnie rodykle ir mūsų 
veiksmams čionai.

Pirmiausia turime pripa 
žinti, kad Lietuva iki šiol, 
atsargios ir išmintingos 
politikos dėka, išvengė ne 
vieno pavojaus, ji neįsivėlė 
į pražūtingą karą, sugebė
jo išlaikyti korektiškus 
santykius su savo dideliais 
kaimynais. Tą pripažinę, 
turime pamatą tikėti, jog 
ji tai darys dar apdairiu u ir 
ateityje.

Lietuvos valstybės vyrai 
su visu atsidavimu ir įgy
tu patyrimu budės nepri
klausomybės sargyboje ir 
ieškos taikingų būdų toli
mesnių klausimų išspren
dimo. Ką sąlygos leis —t us 
padaryta, tik paremkime 
juos.

Šiandien prieš Lietuva

kitam 
darbui
idealo
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prieš tuos, kurie sekė ir dar dabar tebeseka klaidingus 
mokslus, kad sugrąžintų po garbingojo Kryžiaus vė- X 
liava tuos, kurie nuo jos pasišalino? Kieno širdis neuž- X

Kristus Karalius
Amžinybės akimis, peržvelgę praėjusių keturias

dešimties metų išorinius įvykius ir vidujinius išsivys
tymus, sverdami nuveiktus darbus ir nedateklius. Mes 
dar aiškiau matome šventą reikšmę to žmonijos pasi
aukojimo Kristui Karaliui; Mes matome jo įkvėpiantį 
ženklą; Mes matome jo galią paskaistinti ir pakelti, 
pastiprinti ir sutvirtinti sielas. Toliau, Mes matome 
tame pasiaukojime permatančią išmintį, kuri trokšta 
atnaujinti ir išaukštinti žmonijos bendruomenę ir iš
platinti jos tikrąją gerovę. Tas pasiaukojimas Mums 
labai aiškiai pasirodo, kaip paguodos ir Dievo malonės 
šaltinis ne tik Bažnyčiai, bet taip gi pasauliui, kuriam 
taip reikalinga yra pagalba ir vadovybė; pasauliui, ku
ris atsidavęs pereinamųjų daiktų garbinime, išklydo 
iš kelio ir veltui išeikvojo savo jėgas, beieškodamas že- 
miškųų; idealų. Tai yra paskelbimas žmonėms, kurie, rįe - į jiems Lietuvoje bus 
vis didėjančiu skaičiumi, atsiskiria nuo Kristaus ti- erine
kejimo, ir net nuo pripažinimo ir pildymo Jo įsakymų; laį jei tam bus reįka- 
tas paskelbimas yra griežtai priešingas tam gyvenimo lag Atgautas plotas kelis 
mokslui, kuriam meilės ir išsižadėjimo pareiškimas iikartus dideSnis už Klaipė- 
pamoksle ant Kalno ir Dieviškosios meilės įrodymas 
ant Kryžiaus, atrodo papiktinimas ir kvailybė.

Ir kaip Viešpaties skelbėjas vieną dieną pareiškė 
tiems, kurie jo ieškojo ir klausinėjo: “Štai Dievo Avi- nių skurdų, kaip mūsų amžius? 
nelis” (Jo. 1, 29), kad juos įspėjus, jog tautų Laukia
masis gyvena, nors dar nežinomas jų tarpe, taip ir, 
Kristaus vietininkas iškilmingu balsu pasakė: “Štai, 
jūsų Karalius” (Jo. 19. 14), atsimetėliams ir abejojan-- 
tiems, svyruojantiems ir silpnatikiams, kurie, arba at-1

1940

geriau, bendrai gins jos

dos kraštą.
Dabartinė pasaulinė pa-

" Taigi ar nepridera 
Mums pritaikinti šiam amžiui Apreiškimo žodžius: 
“Tu sakai: Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man 
nestokuoja; o nežinai, kad tu esi nelaimingas ir apgai
lėtinas, beturtis, aklas ir nuogas”. (Apr. 3, 17).

civilio, o^iuvjaiiuFiiio n oiipimumianio, rvunv, aiua , Ar gali būti, Šlovingieji Broliai, didesnė ir reika-j 
sisakė sekti garbingą Išganytoją, visuomet,gyvenantį | tingesnė pareiga, kąip skelbti mūsų laikų žmonėms ne- 
................... ... " ....................... ištiriamus Kristaus turtus (Efez. 3, 8)? Ar gali būti 

kas nors prakilnesnio, kaip iškelti Kristaus vėliavą
ir veikiantį Savo Bažnyčioje, arba apsileidusiai ir tin
giai Jį sekė.

Mūsų Amžiaus Prieštaravimas
Nuo išsiplatinimo ir įsigalėjimo Išganytojo Die- sidega ir netrokšta teikti pagalbos, kada mato tiek 

■ daug brolių ir seserų, kurie, suklaidinti klastingu mok
slu, aistrų, pagundų ir prietarų, atsitolino nuo tikėji- 

j mo į tikrąjį Dievą ir nutraukė ryšį su Kristaus mokslu, 
i kuris duoda džiaugsmą ir gyvybę?
Į

viškajai Širdžiai pamaldumo, kuris pasiekė pačią gar
bingą viršūnę žmonijos pasiaukojime paskutiniojo 
šimtmečio pabaigoje, ir toliau nuo įvedimo. Mūsų pa
laimintos atminties pirmtakūno, Kristaus Karaliaus 
Šventės, nesuskaitoma daugybė sielų apturėjo tiek 
daug malonių, kurios kaip upės sriovė linksmina Dievo 
miestą (Ps. 45,5). Koks amžius buvo taip reikalingas 
tų malonių kaip mūsų? Koks amžius, nežiūrint jo vi
sos techniškos ir mokslinės pažangos, buvo taip kan
kinamas dvasinių tuštumų ir giliai jaučiančių vidų ji-1 laimingais?

Klausimai Apsvarstymui
1. Kas yra Enciklika? Kas ją parašė?
2. Ar mokslas ir išradimai tikrai padaro žmones ♦♦♦

>,’49-59u
Visą Balta 

Porcelinis Tub 
Didelis

Šeimyninės 
Įtalpos 

Didumas 
Minkšti 
Balloon 

Grėžtumo 
Ruoliąi

Pumpa extra
Labai
Tyliai
Dirba 

Antspauduotas 
Motoras
Lengvi 

Išsimokėiimai

Skubėk, įsigyk Jg Tuojau!
Idiališka Kalėdom Dovana

Union Electrical Supply Co
. 92 High Street

Samuel Kaufman,
Boston, Mass.

Prez. ir Kasininkas
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1 KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ I

KOLONIJOSE

NORWOOD, MASS MONTREAL, CANADA
Sekmadienį, lapkričio 12 

d., vakare įvyks Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos vakarie
nė, parapijos svetainėje. 
St. James St. Vakarienės 
rengimo komisija energin
gai darbuojasi: šeiminin
kės gamina skanius įvai
rius valgius. Pakviesta įžy
mūs svečiai iš kitų koloni
jų. Rengimo komisija kvie
čia visus dalyvauti.

NEWTOWN PA.

Vilniaus atgavimo paminėji
mo šventėje, kurią surengė Vil
niui Vaduoti Sąjungos skyrius, 
spalių 22 dieną parapijos salėje 
buvo renkamos aukos broliams 
Vilniečiams pagelbėti. Atsirado 
daug geraširdžių, kurie aukavo 
po 50 centų ir daugiau. Štai au
kotojai : Kunigas Jonas Bobinas i 
$3.00: po $1.00 — Vytautas šir-j

vydas. Vincas Bobinas. P. A. 
Peldžius. Juozas Posnokaitis ir 
Antanas Sakalas. Po 50 et. — 
Marijona Janulaitytė. Petronė
lė Norkeliūnienė. Marijona Na- 
vikevičienė. Jonas Gricius. Al
fonsas Pondzius. Kazimieras 
žižiūnas. Kazimieras Jesutis, 
Jonas Leškevičius, A. Stankie- 
nė. Jonas Pondzius, Domininkas 
Norkeliūnas. Marijona Nokru- 
šytė ir Jonas Stanulis. Be to su
rinkta ir smulkių aukų. Bendrą 
sumą sudaro $21.23 et. Tie pini
gai pasiųsti Lietuvos Gen. Kon
sului i New Yorką. Visiems au- patarnavimu.* Asmeniai dakta- 
kavusiems tariu širdingą ač»ū.

A. Sakalas,
VVS Skyriaus Pirmininkas.

iNew York Foundling Hospital,! 
j šešis mėnesius St. Ann’s Mater- 
nity Hospital ir metus ir pusę 
praleido intensyviai studijuoda
mas širdies ir plaučių ligas New 
York’o Seton Hospital.

Prie Holy Family ir St. Ma-
• rys ligoninių, daktaras Petras 
Lankininkas buvo kaipo Police 
Sargent.

Daktaras Lankininkas sėk
mingai praktikuoja mediciną ir 
chirurgiją, ir kas kart daugiau 
įgyja dėkingų prietelių ir rėmė
jų savo rūpestingu ir sąžiningu

I Me., H. H. ir Mass. Moterų

Dabar LaikasPirkti " Suvažiavimas

B. Koraitis

I 
I

Moderniškus
KAILINIUS!

LAKEtVOOD LIETUVIŲ 
DIENOS DALYVIAMS — 

dėkui:
Jau kelinti metai, kai rugpiū

čio 15-tą dieną, pasikartoja Jū
sų kilnus darbas — Lietuvių su
važiavimas Lakewood. Visi pa
silinksminate, turėdami intenci
ją savo aukomis paremti lietu
viškas įstaigas.

Širdingiausiai dėkojame, ger- 
giamiems kunigams vadams, 
darbininkams ir visiems Lake- 
wood'e buvusiems už suteiktą ir 
mums $185.47 auką. Didžiai į- 
vertiname Jūsų paramą ir pa
lankumą.

Melsimės už Jus. prašydamos 
Švenčiausios Panelės, kurios 
šventėje rengiate išvažiavimus, 
kad ji rūpintųsi mūsų geradarių 
reikalais ir užtartų už Jus pas 
savo mylimąjį Sūnelį.

Jums širdingai dėkingos, 
šv. Kazimiero Seserys — 

Vilią Jaseph Marie 
Newtown, Penna.

ATSKAITA
25-tos LIETUVIŲ DIENOS, 

įvykusios rugpiūčio 15 d., 1939.
Lakewood. Park. Pa.

PAJAMOS
Už guzikėlius
Už auto tags
Kolekta laike šv. mišių 
Koncerto pajamos
Laketvood Park Co. auka 550.00

$146.80
52.76
37.69
45.96

Viso S833.21

IŠLAIDOS
Už guzikėlius ir auto tags $51.35 
šv. Juozapo chorui 15.00
Švč. Jėzaus Širdies “Bond” 15.00 
Iždininko alga 
Raštininko alga

5.00
5.00

IŠKILMINGOS VESTUVES.
Spalių 28 d. tVorcester. Aušros 
Vartų parapijoje. įvyko gana 
iškilmingos vestuvės. — susi
tuokė dr. Juozas P. Kvaraciejus 
su Juozafina Latakaite, sudary
dami gražią lietuvišką inteli
gentišką šeimą. Jungtuvės įvyko 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje 9 vai. ryte, kuri buvo pri
pildyta jaunųjų draugų ir gimi
nių.

Pokylis buvo VVorcester vieš
buty. Jis buvo labai iškilmingas, 
jame dalyvavo klebonas kun. K. 
Vasvs. kun. J. Bakanas. kun. 
Švagždys. Montello parapijos 
klebonas ir apie 100 svečių iš 
Boston. New York, VVorcester. 
Connecticut. Rhode Island ir 
Brockton.

P-lė J. Latakaitė yra baigusi 
Simons College ir Massachustts 
General Hospital School of Nur- 
sing 1938 metais. Dabar ji tar
nauja ten pat — Massachusetts
General Hospital. Ji priklauso Petras, sėkmingai 
prie kelių draugijų ir klubų, yra Tufts medicinos Kolegiją 1932 
gerai VVorcester lietuviams pa- metais praktikavo ir gilino savo 
žįstama. mokslą sekančiose ligoninėse:

Dr. J. Kvaraciejus baigė po vienerius metus praktikavo 
Tufts Premedical ir Tufts Medi- Holy Family ir St. Marys Hos- 
cal mokyklą. 1936 m. jis buvo pitals Brooklyn. N. Y. Paskui 
miesto gydytojas. Jis yra visų praleido metus laiko, dirbdamas

gerai žinomas kaip jaunas ir ga
bus gydytojas. Abudu yra geri 
lietuviai katalikai.

Linkime jauniesiems 
sios ateities.

geriau-
Gegutė.

ras Petras yra malonus ir drau
giškas, ar tai sutiksi jį atlan
kęs jo offisą, kuris yra 522 
Grafton St.,
lietuviškame parengime.

Tad sveikinam daktarą Petrą 
ir simpatišką p-lę Bronę Sidab- 
riūtę ir linkime, kad jų sužiedo- 
tuves, į trumpą laiką apvaini
kuotų vestuvių varpai, praneš
dami, kad susikūrė dar viena 
lietuvių inteligentų šeima.

įvyksta lapkr. 12, 1939, pa
rapijos svetainėj, 492 E. 
7th gatvėje, So. Boston, 
Mass. Sesijos prasidės 1 
vai. po pietų. Kadangi me
tinis suvažiavimas svar
bus, kuopos turi būti skai
tlingai atstovaujamos. 
Taip pat reikia prisireng
ti prie vajaus verbuoti 
(traukti) naujus narius. 
Daugelis bus svarstoma 
kitokių svarbių dalykų. 
Todėl ruoškimės suvažia
vimui!

Teklė B. Mažeikienė, 
Apskr. Pirm.

PATAISA
“Darbininko” num. 82, spalių 

27 d., 1939. VVorcesterio žiniose 
įvyko truputį klaidų, kurias čia 
noriu atitaisyti.

Korespondencija “Penney 
Sale” galėjo eiti po Aušros Var
tų parapijos antgalviu, bet 25— 
metų pagerbtuvės p.p. Vaitekū
nų ir sužieduotuvės, privalo bū
ti Šv. Kazimiero parapijos žinio
se.

Taipgi klaida padaryta, į- 
rašant daktaro Petro pavardę; 
turi būti daktaras Lankininkas, 
sūnus p.p. Antano ir Amilijos 
Lankininkų, vieton Lankenerių. 
Atsiprašome gerbiamo daktaro, 
jei įvyko nemalonumas.

Teko patirti, kad daktaras 
užbaigęs

KORTAVIMO VAKARAS

Šv. Kazimiero parapijos darb
ščių moterų grupė rengia korta- 
vimo vakarą lapkričio 15 dieną, 
7:30 vai. vakare. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Visas minėto parengimo pel
nas skiriamas parapijos reika
lams. Todėl rengėjos kviečia 
skaitlingai šiame parengime da
lyvauti, nes bus įvairių laimėji
mų ir duodamos gražios dova
nos. Rengėjos.

POLITIŠKAS SKELBIMAS

891.35
$741.86

Viso
Saldo gryno pelno 
Pasiųsta:— 
šv. Kazimiero Seserims.

Newtown. Pa. SI85.47
Šv. Pranciškaus Seserims,

Pittsburgh. Pa. 185.47
Jėzaus Nukryžiuoto Seserims.

Elmhurst. Pa.
Tėvams Marijonams.

Thompson, Conn.
Kun. Kazimieras Rakauskas,

25-tos L. D. Iždininkas.

185.47

185.47

Nors dabar oras ir šiltas, 
ar šiaip kuriame bet jau reikia ruoštis žie

mos sezonui. Rudenyje, pa
prastai, kailinių kainos yra 
daug pigesnės negu, kad 
žiemą. Taigi, kam laukti
žiemos, kad dabar daug pigiau galima kailinius įsigyti

Į 
I. J. Fox, didžiausia kailinių firma, nesenai užpil-

Rūtvilė. dė savo krautuvę didžiausiu ir plačiausiu naujausios 
mados moteriškų kailinių pasirinkimu. Čia rasite Pa
ryžiaus ir Hollywoodo vėliausios mados kailinių pasi
rinkimą. Kainos žemos — kailiniai pirmos rūšies. Apei
kite ir pačios įsitikinkite, kaip lengvai ir nebrangiai 
galima nusipirkti ateinančiai žiemai kailinius.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas p. 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas. Per 
jį pirkdamos kailinius, dar sutaupysite 10 nuošimčių. 
Taigi, nelaukite atšalsiant orui, pirkite kailinius dabar!

Blaivininkų Seimas

Pilnųjų Blaivininkų 28 
Seimas įvyks lapkričio 26 
dieną šv. Kazimiero para
pijos salėje VVorcester, 
Mass. Todėl visus dvasiš
kius ir blaivybės prietelius 
nuoširdžiai kviečiame šia
me seime dalyvauti.

Visos gyvuojančios blai
vininkų kuopos malonėki
te šaukti susirinkimus ir 
išrinkti kuo daugiausia at
stovų, įdant šis seimas bū
tų skaitlingas.
Kun. J. J. Jakaitis, Dvasios Vadas

Kun. P. Juškaitis, Pirmininkas
V. J. Bfaveckas, Raštininkas.

LRKSA 41 kuopos linksmas 
parengimas su užkandžiais į- 
vyks lapkričio 12 dieną, tuojau 
po mišparų Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Todėl kaip narius 
ir prietelius minėtame parengi
me kviečiame dalyvauti. Prie to 
bus duodamos gražios dovanos. 

Rengėjai ir Komitetas.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

411 washington street
Boston, Mass.

Detroito Žinios
Detroite darbai labai gerai ei- darbo turi. Nieko neapgauna, 

na, bet tik tiek nesmagu, kad Jaunimo mažiausias darbas dėl 
dar Chryslero dirbtuvės nedir- parapijos atlyginamas šimterio- 
ba dėl streikų. Jau šešios savai- pai. nes tas darbas yra dėl Die- 
tės, kaip virš penkiasdešimts vo garbės, nes Jėzus yra pasa- 
tūkstančių darbininkų be darbo, kęs. nei stiklas vandens, paduo- 
Chryslerio korporacija visokiais tas jo vardu, nepraeina be atly- 
būdais ragina darbininkus su- ginimo, 
grįžti į darbą. Skelbė per radio 
ir per laikraščius. Jie sako, kad 
galima sutartis tęsti ilgą laiką, 
bet per tą laiką vis gali darbi
ninkai dirbti. Priežastis streikų 
yra ta, kad unija nori darbą 
dirbti pamažiau ir nustatyti, 
kiek darbo darbininkai turi iš
leisti per dieną, nes darbdaviai 
sako, kad tai yra jų dalykas, 
kiek darbo per dieną turi pa
dirbti. Dalykas yra labai pavo
jingas.

kų, dovanų ir lošimų. Atsilankė 
iš visų Detroito vietų, kas buvo 
geras visiems pavyzdys. Darbi
ninkai su žmonėmis apsiėjo 
mandagiausia; dovanos kuopui- 
kiausios. Buvo net trys dideli 
dovanų paskyrimai. Dovanos a-' 
titeko šiems: pinigais No. 2315;; 
radio — 3025; kaldras — 1798:Į 
rankų mėgstą stalo uždangalą— ■ 
57; lovos uždangalą — 490. i

Į

Lapkričio 12, pripuola mėnesi
nė Šv. Komunija abiejų Šv. Var- ^a******^^ 
do draugijų. Vyrų 8 valandą; < 
vaikų — devintą.

Antradienį Šv. Vardo susirin
kimas. ir po to, kiekvienas ant
radienis yra paskirtas dėl jų. 
Gali vartoti visus sporto daly
kus svetainėje, ir taip praleisti 
linksmą vakarą tarp savųjų. 
Mūsų jaunimas yra brangus da
lykas, kaip mūsų klebonas pra
eitą sekmadienį per pamokslą

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 

į knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.
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NOMINUOKITE IR IŠRINKITE

n.TAA TRI

; Į 6-to Ward Councillor l 
\ JOHN GEORGE ASIAF į

Rinkimai Lapkričio 14 dieną. Visi balsuokite J
' UŽ JOHN GEORGE ASIAF i

Wil’iam J.Chisholm
! GRABORIUS

i "Asmeniškas Patarnavimas"

: 331 Smith St.,
i PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
i Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6236

Brocktono Piliečiai! 
Patikrinkite Mayoro Fred D. Rowe Rekordą!

36 į

Pope Optical Co.
A'bert R. Barker

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

397 MA!N ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Dabartinis Brcktono mie
sto majoras Fred D. Rowe 
visomis pajėgomis sten
gėsi, kad Brocktone įsi
steigtų ko daugiausiai 
dirbtuvių, kad Brocktono 
gyventojams nereikėtų ke
liauti į kitus miestus dar
bo ieškoti.

Dabartinis majoras ištai
sė miesto gatves, o tas 
Brocktoną papuošė ir pa
kėlė jo vardą.

Jis sumažino miesto iš
laidas, už tai taksų rata 
buvo sumažinta $1.80 ant 
$1000.00.

Jo, kaipo miesto majoro 
I ofisas atdaras visiems — 
'jis priima kiekvieną inte-

jis rūpinasi

resantą su malonumu ir 
kiekvienam teikia lygų ir 
mandagų patarnavimą.

Jis yra darbo žmonių 
draugas
darbininkų reikalais, nes ir kad jiems būtų atleista jų kal- 
pats yra sunkiai dirbęs tės. 
Brocktono dirbtuvėse.

Dabartinio Majoro Mr. 
Fred D. Rowe Nuveikti 
Darbai, Kvieste Kviečia 
Brocktono Piliečius Bal
suoti už Ji.

Balsavimai Lapkričio — 
November 14 dieną.

________
Lapkričio mėnesis yra paskir- sakė. Kaip medis, sako, lenkia-1 

tas melstis už sielas esančias mas' taip jis užauga; koki jau 
skaistykloje. Verta kiekvienam 
katalikui atsiminti savo myli
mus mirusius. Atsiminti už juos 
savo maldose, o ypatingai per 
užprašymą šv. mišių už juos. 
Mūsų motina Bežnyčia užlaiko 
mūsų Šv. Rašto žodžius, kur sa
koma, kad yra šventas ir geras 
dalykas melstis už mirusius,.

nimo papročiai, toks būna cha
rakteris. nes iš papročių susida
ro žmogaus charakteris. Geri 
papročiai padaro gerą žmogų, o 
blogi — blogą. Tat jaunimui 
svarbu būti tarp gerų, kad įgy
tų gerus papročius.

Šios savaitės pirmadienį įvyko 
jaunimo draugijos susirinkimas. 
Nutarimai buvo dėl parapijos 
veikimo. Klebonas netik padė
kojo jaunimui už jų darbštumą 
bazaro metu, nes jie surinko 
aukas ir darbavosi vakarais ba- 
zare. bet ir išleido daugelį tikie-

- Vincas Tamulevičius, tų. Smagu klebonui, kai turi to-

•
Žiemos laike vakarai ilgi. Kad 

žmonės galėtų nors vieną vaka
rą sau linksmai ir naudingai 
praleisti. Šv. Petro svetainė bus 
kiekvieną ketvirtadienio vakarą 
kortų lošimas ir kauliukų riti
mas. Nauda bus dėl parapijos, 
bus gera proga sueiti su arti
mais ir linksmai vakarą praleis
ti. Bus gausių dovanų.

Edgar S. Lindsay

Kandidatas Į Councillor 
At Large

P-nas Edgar S. Lindsay 
yra gimęs Brocktone ir 
mokslus šiame mieste bai
gęs. Pirmutinį savo darbą 

Kazimieras Yakavonis, pavyduolių, kurie nori jaunimą kurie atsilankė buvo pilnai už- pradėjo dirbti prie kalvio. 
240 Field St., Brockton, Mass.; pavilioti, bet ką gero jie iš tokio'ganėdinti. Turėjo įvairių daly-į Po tam dirbo įvairiose biz-

Sekmadienio vakare užsibaigė
Šv. Petro parapijos bazaras. Bu-

142 Arthur St.. Brockton, Mass. kį darbštų jaunimą. Pasitaiko ir vo gana sėkmingas, visi žmonės.

nio įstaigose, kur gavo 
daug patyrimo.

Jis kaipo valdininko kar- 
jierą pradėjo 1929 m. Savo 
tarnavimo laike visuomet 
stengėsi padėti ir užjausti 
darbo žmonėms. Kadangi 
jis yra sunkiai dirbęs, tai 
žino ir supranta darbinin
kų žmonių padėtį.

P-nas Edgar S. Lindsay 
yra tikras lietuvių drau
gas, kuris tarnyboje būda
mas daug yra padėjęs lie
tuviams kaip savo darbu 
taip ir aukomis. Už tai jis 
pilnai užsitarnauja lietu
vių paramos.

I Lapkričio - Nov. 14 d. į- 
vvks balsavimai, taigi, lie
tuviai Brocktoniečiai, bal- 
suokitee už žmogų, kuris 
dirbs mums. Balsuokime 
visi už EDGAR S. LIND
SAY į Councillor at Large. 

Kazimieras Y akavonis, 
240 Field St., Brockton. Mass.
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ŽINUTĖS

Lapkr. 9 d., 3:15 vai. pp., Švč. 
Trejybės mokyklos patalpose, 
133 Shawmut avė., Boston, pra
sidėjo žaidimai Bostono diecezi
jos jaunamečių vaikinų Bow- 
ling league. Šv. Petro lietuvių 
parapiją atstovauja: V. Griga
liūnas, E. Naudžiūnas, J. Vait-' 
kūnas, Petkus, ir kt.

Tą vakarą kalbės žmogus iš
buvęs tris metus rusų - bolševi
kų krašte.

Tą dieną pirmą valandą po pie
tų 492 E. 7th St., parapijos sa
lėje įvyks Moterų Sąjungos aps
kričio suvažiavimas — posė
džiai.

VISUOTINAS 
KVIETIMAS

Lapkr. 11 d., Šv. Petro par. 
bažnyčioje, bus giedamos šv. 
mišios sekančiai: 7 vai., 7:30, 8, 
ir 8:30 vai. Paskutinės bus au
kuojamos už LRK Saldž. šird. 
V J. draugijos mirusius narius.

Šiuo nuoširdžiai kviečiame vi
sus Bostono ir apylinkių koloni
jų lietuvius skaitlingai dalyvau
ti Lietuvos Vyčių So. Bostono 
17-tos kuopos švenčiamame 25 
m. sidabrinio jubiliejaus minėji
me, kuris įvyks lapkričio-Nov. 
18 ir 19 d.d.

Jubiliejaus išvakarės (bendras 
J pasilinksminimas) prasidės šeš-

kė jaunimą vaidinti. Rožantinės Copley Plaza Hotel, Boston. 
ir Maldos Apaštalavimo draugi- Kaina tik — 75c. Sekmadienį 

(lapkr. 19 d.) įvyksta jubilieji
nis bankietas So. Bostone, 7-je 
g-vėje, parapijos svetainėje. 
Bankietas bus labai iškilmingas, 
įėjimas tik $1.—

Todėl nuoširdžiai kviečiame 
visus lietuvius jubiliejaus proga 
linksmai pasidžiaugti su mumis 
ir pasidalinti bendrais įspū
džiais. Lauksime Jūsų!

Iki pasimatymo —
Kvietimo Komisija.

I

Sekmadienio vakare, 7 vai. 
lapkr. 12 d., šv. Petro par. baž
nytinėje salėje bus vaidinamas 
tikybinis lietuviškas veikalas. 
Seserys mokytojos gražiai išmo- tadienį, lapkr. 18 d. 7:30 vai

jos rūpinasi, kad kuodaugiausiai 
žmonių ateitų į šį puikų paren
gimą. Vakaro pelnas bus lietu
vių našlaitynui, Elmhurst, Pa.

DAKTARAI

nu

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. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(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.

G}-"-.......... ...........
t Tel. ŠOU 2712

■Ve
s

s

į
5

I
Q»11”

(Seymour)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

i

I

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

dainos... Mano atmint y j liko tik 
linksmus lietuviški veidai. Man 
ir jie buvo brangūs ir jais 
džiaugiaus, kad jie toki meilūs, į 
linksmūs ir nekalti.

Viską padėjus į šalį reikia pa- j 
sakyti komplimentas muz. R. ‘i 
Juškai už jo artistinius sugebė
jimus taip puikiai išlavinti savo 
vadovaujamą chorą. Ir kas svar-. 
biausia, tai jo toks didelis kuk
lumas. Štai pavyzdys: Kuomet 
užbaigą pridengia uždanga ir 

j publikos katutės siunčiamos sce
nos link ir jos kartojasi ligi pats 
muzikas pasirodo, jis tas katu- 

• tęs nukreipia į savo choristus.
Tai tas parodo, kad jis didžiuo
jasi savo choru ir jį gerbia. To
dėl ir choras jį, kaipo savo vadą, 
myli ir jo drausmingai klauso.

Kada mano akis užmerkė vė
lyvos nakties sparnai, jutau, 
kaip pro sumerktas blakstienas 
veržėsi karšta ašarėlė... Kodėl? 
Nežinau. Gal ateitis pasakys...

Daly bis.

Lietuvių Katalikų Profesio
nalų Susirinkimas

GRABORIAI

PRANAS RAZVADAUS- 
KAS,

nuoširdus ‘Darbininko’ rė
mėjas, buvęs trejetą metų 
LDS Centro iždininkas, ne
nuilstantis jaunimo —Lie
tuvos Vyčių darbuotojas. 
Jis pirmutinis pritarė su
rengti “Darbininko” Inter- 
typos pašventinimo proga 
bankietą ir prisiuntė $25. 
00 auką. P-nas Razvadau- 
skas pasižadėjo su savo 

H jauna žmonele dalyvauti 
Intertypos bankiete kaipo 

- Garbės Svečias.

TEATRAS 
“LIURDO STEBUKLAI” | 

4 veiksmų veikalas
Bus vaidinamas sekmadienį, 
lapkričio 12 d., š. m., 7:00 vai. 
vakare, bažnytinėje salėje. 5th 
gatvėj, So. Boston, Mass.

šį gražų veikalą vaidins Sek
madieninės Mokyklos didžiosios-' 
mergaitės, vadovybėje Seselių 
Mokytojų. Kadangi šio vaidini
mo pelnas skiriamas Seselėms 
Mokytojoms už taip didžiai rū
pestingą darbą mokinant šios

“PINAFORE”

SUSIRINKIMAS IR MO
TERŲ SĄJUNGOS APS
KRIČIO SUVAŽIAVIMAS

S. Barasevidus Ir Sūnus 
seniausias sios valstybes 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 3637.

Sekmadienį, lapkričio 5 d., 3 
vai. po pietų, "Darbininko” sve
tainėje įvyko Lietuvių Katali
kų Profesionalų mėnesinis susi
rinkimas. Kun. P. Juras pradė
jo susirinkimą. Rašt. mokytoja 
Šukytė perskaitė pereito susi
rinkimo protokolą, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas. Po to, pir
mininkas kun. P. Juras pakvie
tė muziką Povilą Saką skaityti 
paskaitą apie muziką. Muzikas 
T. Sakas labai gražiai išdėstė 
muzikos reikšmę. Buvo keletą I 
klausimų, kuriuos atsake prele 
gentas. Pageidauta, kad būtų 
pakviestas prelengentas skaity
ti paskaitą apie muziką ir “mu
ziką” ir kaip ją įvertina plačioji 
visuomenė.

Kadangi susirinkimas buvo 
gausus, tai pirm. kun. P. Juras 
pasiūlė susirinkimui išrinkti 
naują valdybą kitiems metams. 
Pasiūlymas priimtas. Kun. P. 
Juras pasiūlė nauju pirmininku 
p. Tarną Stoškų (Stokes) iš 
VVorcesterio. Išrinktas vienbal
siai. Kitus valdybos narius iš
rinko aklamacijos būdu visus 
tuos pačius. Garbės pirmininku 
pakviestas kun. P. M. Juras.

Taigi naująją valdybą sudaro 
šie:

Dvasios Vadas kun. J. Švagž- 
dys; Garbės Pirm. Kun. P. M. 
Juras; pirm. Tarnas 
(Stokes); vice-pirm.
Sykes; rašt. L. Šukytė; ižd. adv. 
Juozas Cunys.

Naujų narių priėmimo komisi
ja: kun. J. Švagždys; Dr. P. 
Jakmauh; ponia Sykes ir Dr. J.

JosephW.Casper
(Kasperasl

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Reaidence: 198 M SL, So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

JONAS GLINECKIS, 
Buvęs LDS Centro iždinin
kas, daug dirbęs LDS or
ganizacijos naudai, Šv. Jo
no Ev. BĮ. Pašalpinės drau
gijos ilgametis prot. rašt., 
biznierius — turįs valgo
mų daiktų krautuvę, ant 
kampo H ir 8-tos gatvės, 
veiklus valdybos narys 
daugelio organizacijų, sek
madienį, lapkričio 26 d. da
lyvaus kaipo garbės svetys 
su savo žmona Sofija — 
Gurkliūte “Darbininko” 
Intertypos pašventinimo 
bankiete. Ta proga jis pa
sižadėjo Intertypos fondui 
suteikti $25.00 auką ir ban
kiete pasakyti iš “Darbi
ninko” organizavimosi lai-1 
kų kalbelę.

ZALETSKAS
Funeral H ome

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2809

Bostono Moterų Sąjungos 13 
kuopa turėjo savo susirinkimą 
lapkričio 7 d. Jame dalyvavo 
daug narių ir apsvarstė kaip 
būtų galima geriausiai priimti 
Moterų Sąjungos Apskričio me
tinio suvažiavimo atstoves, ku
ris įvyks So. Bostone, 492 E. 7th 
St., lapkričio 12 d. Posėdžiaiai 
prasidės 1 vai. po pietų: į juos 
13 kuopa išrinko 10 atstovių.

Moterų Sąjungos So. Bostono 
13 kuopa į šį Apskričio metinį 
suvažiavimą nuoširdžiai kviečia 
visas Apskričio kuopas skaitlin
giausiai dalyvauti.

Be to, nutarta surengti “Pupų 
Arbatėlė” ir daug kitų dalykų. 
So. Bostono Moterų Sąjungos 13 
kuopa smarkiai sukruto rengtis 
ir dirbti.

Į

Edw. V. Warabow
( VVRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St 
Tel. Brockton 2005

Trečiadienio vakare, lapkričio 
8, š. m., South Bostono High 
School auditorijoje buvo suvai
dinta operetė “Pinafore” anglų 
kalboje. Ji buvo vaidinta ir sek
madienį, lapkr. 5, š. m. toje pa
čioje salėje. Operetės direkto- 
rius-vedėjas muzikas Rapolas 
Juška, gi jos artistai — šv. 
Petro lietuvių parapijos, choras. 

Žmonių pirmu ir antru atveju 
buvo po apie šešetą šimtų. Ga
lėjo būt daugiau, nes choro na
riai labai energingai darbavosi 
jau nuo pat pavasario. Buvo 
dažnai rašyta laikrašty “Darbi
ninke”. kad choristai net Ir kar
štos vasaros vakarais lanko 
praktikas ir žada išpildyti pui
kią operetę. Bet. pereitą sekma
dienį užklupo mūsų pamarį aud
ra. o trečiadienis, tai jau darbo 
ir prieš darbo diena. Tos ir ki- 

ėjo sutrukdy
ti atsilankyti skaiUingiau į cho
ro metinį parengimą.

> Apie pačią operetę bei jos tu- 
i rinį ir muziką netenka kalbėti, 
nes tai dalykas kritikų-literatų 
ir muzikų. Žiūrovams lieka tik 
stebėti, kaip artistai išpildo, ir 
jeigu jau lietuviai ką nors vei
kia vienoj ar kitoj kolonijoj, tai 
publika įgauna teisę 
veikiiffą pasisakyti.

Šiuo atveju reikia 
kad Šv. Petro liet, 
choras, vadovaujant 
Juškai šią operetę suvaidino-iš- 
pildė gana vykusiai. Žinoma, jei
gu dalyką paėmus bizniškai. tai 
ji jiems neatmokėjo už jų darbą 
ir už jų laiką. Bet greičiausiai 
ji ir buvo imtasi išpildyti ne dėl 
biznio... Kartais juk reikia pa
demonstruoti savo jėgas.

Publika buvo maišyta. Buvo 
; lietuvių, bet matėsi ir sve- 
I timtaučių. Kaip jautėsi pąsta- 
l rieji nenoriu spręsti, bet apie 
lietuvius norėtųsi pasisakyti 
nors vienu kitu žodeliu. Asme- 

■ niškai matydamas tą puikią 
sceneriją, tą šaunų būrį gražiais 
kostiumais artistų, energingą 
vedėją - dirigentą — džiaugiaus 
ir širdyje didžiavaus lietuvių 

! gabumais. Tik kartas nuo karto 
mano džiaugsmą sudrumsdavo 
kažin-kokia staigi mintis, —kad 

i tai čia rytojaus šešėlis, kuris 
i pridengtas tolerantiško ameri- 
į konizmo skraiste... Aš tą mintį 
I skandinau užuomaršos jūroj ir 
mėginau plaukti tuo “Pinafore" 
laivu, su tuo linksmu būriu 
grakščių lietuvaičių... Aš norė
jau klausytis jų maloniai ir švel
niai skambančių balselių, tiki 
deja... tai nebuvo lietuviškos'

i

kolonijos jaunuosius ir jauną- ^os prįežastys galėjo sutrukdy-

SUSIRINKIMAS
Stoškus 
adv. B.

Liet. Vyčių 17-tos Algirdo kp. 
susirinkimas įvyks lapkričio 12 
d., 3:00 vai. p. p. Vyčių kamba
ry, Emerson St., So. Boston.

Kadangi susirinkimas bus la
bai svarbus, nes bus nominacija' Kvaraciejus. 
į 1940 m. valdybą, todėl visi na- Korespondentės: pp. S. Bal- 

į riai kviečiami skaitlingai daly- j kiūtė ir Emilija Oksaitė.
Dalyvavusi Narė, vauti. Fel. Grendelytė, Rašt. i
-------------------------------------------------------------------

{VAIRŪS SKELBIMAI

r
ĮVAIRŪS skelbimai

Juozas M. Dilis
Užsibaigus susirinkimui, kun. 

J. Petrauskas, Šv. Roko par. vi
karas iš Montello parodė juda- 

: muosius paveikslus, kuriuos nu- 
I filmavo vakarinėse valstybėse. 
■ Paveikslais parodė tolimuosius 
, vakarus. Yellowstone National 
parką ir kitus gražius vaizdus.

Po to. šeimininkės pp. Cūnie- 
j nė. Valiackienė ir p. Balkiūtė 
i pavaišino skaniais užkandžiais. 
Joms pagelbėjo ponia Warabow 
iš Norwood. Visi buvo patenkin
ti ir dėkojo kun. Petrauskui už 
paveikslus, o šeimininkėms už 
skanius užkandžius. Nutarė ir 
kitą susirinkimą laikyti “Dar
bininko” svetainėje.

Korespondentė.

Laikrodininkas
Parduodu įvairiausios rūšies auk

sinius ir sidabrinius daiktus.

vana pasiuntimui Lietuvon. Kai
na 25c už vieną. Užsakant pažy- 
mėkit kokiais norit mėnesiais, 
lietuviškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai, dėl informacijų 
kreipkitės šiuo adresu

STANDARD CALENDAR 
COMPANY

332 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

(6-17)

IŠSIRĖKDAVO J A 5 šviesūs 
kambariai su visais “improve- 
mentais” ir su šiluma. Yra du 
ūazzai. Renda S30.00 į mėnesį. 
Nuolaida gerai šeimynai. Atsi
šaukite, 32 Juliette St., Dor
chester, Mass. (near Fields 
Comer). (3-7-10)

Taipgi ir pataisau

366 VVEST BROADWAY
to. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjęs.
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 menesių išsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

sias, taigi tos pačios mokinės ir . 
jaučia pareigą, nors kuom galė
damos atsiteisti savo nuošir
džioms mokytojoms. Supranta
ma, jos kviečia tėvelius ir ma
mytes pasižiūrėti to įspūdingo 
veikalo ir pasigerėti jų vaikučių 
sugebėjimais atvaidinti gyveni
mo jausmingas valandas. Tuo 
pačiu bus suteikta džiaugsmo 
mūsų mažiesiems ir jų mokyto
joms Seselėms.

Rengėjos prašo visų, kurie tik 
platino dovanų laimėjimo kny
gutes, kad šį vakarą atsineštų, 
nes bus išdalintos gražios do
vanos.

Visus ir visas kviečiame į šį 
vakarą, kartu pasidžiaugti mū- • 
sų mažųjų vaidinimu ir paremti i 
didžiai rūpestingas Seseles Mo- Į 
kytojas. Rengėja, j

i į

I I

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154

W1 Baxter St.. So. Boston, Mm*. 
TeL ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brighton 

Tel. STA 8659

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

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

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

ir apie tą

pastebėti, 
parapijos 

muz, R.

i
PAIEŠKAU savo vyro Juozapo 
Bakučio. Kilęs iš Ražaičių K.. 
Raseinių apskr. Į Ameriką at-, 
vyko 1912 m. Gyveno Beloit. 
Wis. Paskui kovo 5, 1921. išvy-j 
ko į Worcester, Mass. pas brolį 
Antaną. Iš ten gavau, apie porą 
laiškų ir po to nieko apie jį ne
girdėjau. Dabar ištiko labai ( 
svarbus reikalas apie jį sužino- ■ 
ti. Pats ar .jį žinantieji tuoj pra-j 
neškite. Pirmutiniam pranešu- Į 
šiam apie jį — gyvą ar numiru-, 
sį — tikrą žinią duosiu $5.00 
Adresas: —

Ona Bakutiene,
3230 So. Green St., 

(6-10) Chicago. III.

1940
Naujausi ir gražiausi Dariaus 

ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų 
tikrą orlaivį Lituanica ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis. 15x20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pie
šinys. Gražiausia Kalėdinė do-*

Telephone
SO. BOSTON

1058

BayView Motor Service
ST'JDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentui a 
Taisome visokių išdiibysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demon3travi 

nio vieta:

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

Joc. Kapočiūnas ir Peter Trečioką1
Savininkai.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.

Aru b orus 
abu iš 

po pietų

APSIVEDĖ
Spalių 29. Antanas 

su Monika Akstinaite, 
i Brightono. pirmą vai.
' priėmė Moterystės Sakramentą.

Juozas Marsh su Alena Plans- 
kaite, abu iš Cambridge, puse po 

i pirmos vai. po pietų įstojo į Mo- 
; terystės luomą.

-į Abi poreles surišo klebonas 
* kun. P. Juškaitis.4
i ---------------------------------

i

KRIKŠTAS
Spalių 29. Juozapo Anuškevi- 

čiaus ir Alenos Bogušaitės duk
terį klebonas pakrikštijo Alenos 
Luisos vardais.

VALGOMOJV DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierių* mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
natėtc “Darbininke”.

Lapkričio 25, šeštadienio va
kare 7 vai. parapijos salėje bus 
rodoma du labai gražūs paveik
slai “An Orphan Boy of Vienna” 
ir “Life in a Benedictine Monas- 
tery”. Nė vienas neprivalo ap
leisti nepamatęs šių gražių vei
kalų. Pelnas parapijai.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS.
Namų tel. ŠOU 0346

Shapos adresas — 193 Broadway.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytu ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pi, mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So Boston, Mass.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

*

Perkins Markei
F. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON, MASS.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVEN’jE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN IIILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

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

Visi skelbki tės “Darbininke”.

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

'i Jei norite, kad Jūsų drabužiai Ji 
j i būtų tvariai išplauti, Į i

paveskite *į darbą mums Į i
1 •

W|

K. Šidlauskas
918 E. BROAOWAY, 

Tel. SOUth Boston 9357 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius oiknikams ir visokiems 

parengimams.

John J. Grigalus
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON. MASS.

Tel. 1761 Room 3
Residence:

16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

lucy H. Yakim
LIETUVE ADVOKATE
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

į Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 

j tinkamai ir gražiai įlius 
(truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

Oueen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923



Penkradiems Lapkričio 10 1939 DARBININKAS S

A. A. ONUTĖ VENSEVIČIŪTE
se. kad gavus progos atlankyt 
jos lavoną. Ji buvo pirmoji mi
rusi narė iš jaunos C. Y. A. jau-1 
nimo organizacijos. Kadangi ve- ■ 
lionė yra p. Brundzienės sesutė 
i pirmiau visa jų šeima čia gy
veno). tai ypač daug atsilankė 
iš šv. Jurgio parapijos, kurioje 
J. Brundza via vargonininku, 

i Kompoz. J. Žilevičius, iš Eliza- 
. beth. N. J. net du kartu velionę 
’ atlankė. Trečiadienio vakare 
vietinio. Apreiškimo parapijos 

: choro grupė atsilankė ir gražiai 
pagiedojo pritaikintą giesmę.

Spalių 30 d.. 1939 m. šv. Ka
tarinos ligoninėj. Brooklyn. N. 
Y. 9 valandą ryte užmerkė savo 
linksmas akutes amžinai a. a. 
Onutė Vensevičiūtė. Po dviejų 
mėnesių sunkios ligos, ji taip 
buvo nukamuota, kad paliko, 
tarsi, šešėlis. Visą ligos laiką 
ji nė sukrutėti negalėjo. Dakta
rai darė viską, kad tik išgelbė
jus jos gyvybę. Bet nepavyko. 
Turėjo skirtis su šiuo pasauliu 
pačioje savo jaunystės pavasa
rio dienose, vos 19 metų sulau
kus. Stebėjosi slaugės iš jos 
kantrumo tokioje sunkioje ligo- kas sujaudino visus atsilankan- 
je. nes ji nesiskundė, nevaitojo.: čius. Kasdien buvo kalbama prie 
bet daug kentėjo... Buvo suba
dyta adatomis, nes reikėjo net 
9 kartus duot svetimas kraujas, 
kad palaikius jos gyvybę, nekal
bant jau apie skausmų nurami
nimą ir maisto davimą. Jos liga 
išsivystė po apendicito operaci
jos. kuri buvo padaryta netoli 
prieš tris metus ir nuo to laiko 
nekaip jautėsi.

Ji yra jauniausia pavyzdingos 
Vensevičių šeimos dukrelė. Nors 
ji liko vos dviejų metų tėvui mi
rus. bet rūpestinga motina, savo 
skaitlingą šeimą, kuri susideda 
iš 4 dukterų ir 3 sūnų, gražiai 
katalikiškai išauklėjo. Ir a. a. 
Onutė, baigus Apreiškimo para
pijos mokyklą, du metu mokino
si pas Sesutes Domininkones. 
L. I. Ji baigus ir aukštesniąją 
mokyklą. Pas ją dar ir dabar 
buvo mintis grįžti į vienuolyną, 
nes savo mamytei 
kad. sulaukus 20 m 
eis į sesutes.

Ji nuo pat jaunų 
klausė prie mažojo choro iš ku
rio perėjo i didįjį. Jaunimo or
ganizacijose dalyvavo prie cho
ro. Sodaiicijos ir C. Y. A. ir bu
vo pavizdinga narė. Buvo pamal
di. Daugeliui teko nusistebėti, 
kad tokia jaunutė prigulėtų prie 
amžino rožančiaus. Kas pirmą 
mėnesio penktadienį eidavo prie 
išpažinties. Buvo visuomet link
smo būdo ir maloni, tad ir ne
stebėtina. kad ji buvo visų my
lima. kas įrodė laike jos laidoji
mo. Jos lavoną namuose atlankė 
14 kunigų, kaikurie net po kele
tą kartų, vietinės ir iš L. I. dr- 
jos draugės, sesutės Dominin- 
konės ir iš šv. Jurgio parapijos 
sesutės Pranciškietės. Žmonių 
laidotuvėse matėsi iš visų. 
Brooklyno ir Maspetho parapi
jų. Skaitlingos choro ir C. Y. A. 
jaunimo organizacijos nariams 
reikėjo net gatvėje stovėti eilė

sakydavo, 
amžiaus, ji

dienų pri-

darė keletas muzikų, solistų K. 
Hofmanas ir choristai. Per ofer- 
toriją įspūdingai pagiedojo “Pie 
Jesu” dainininkas Hofmanas.

| Žmonių buvo beveik pilna baž- 
I nyčia. Kaipo savo narę, amžino 
' rožančiaus d-ja pasitiko ir iš
leido su vėliava ir žvakėmis. 
Patsai klebonas kun. Pakalnis 
šv. mišias atnašavo ir. prataręs 
apie velionę, kad ji. anot gerb. 
kleb. buvus dora, pavyzdinga, 
šventa mergaitė, patarė jos ne
liūdėti. nes ji jau. užbaigus šios 
žemės vargus ilsisi amžinoje 
ramybėje prie Aukščiausiojo. 
Paskelbė užprašytas už jos sie
lą šv. mišias, kurių buvo virš 70. 
Palydėję ligi bažnyčios durų 
dar kartą palaimino ir velionės 
karstas nulydėtas į Šv. Jono ka
pus. kuriuose dideliame nuliūdi
me šeimos ir visų susirinkusių 
a. a. Onutę palaidoja.

A. a. Onutė gimė vasario 23 d., 
1920 m. Brooklyne. Palaidota 
lapkričio 2 d.. 1939 m. Ji buvo 
labai pamilusi meną — muziką, 
tad ir “Muzikos Žinias”, kurias 
turėjo užsiprenumeravus, galas 
nuo galo perskaitydavo. Pora 
savaičių prieš mirtį, prašė, kad 
paliktų “Muzikos Žinias”, ir jei
gu tik ji sugebės, tai perskai
tys... Bet jau neįstengė. Dar 
prieš į ligoninę išvežant, namiš
kiai. matydami, kad su ja yra 
negera, nori gabenti pas gydy
toją. bet kadangi tik 3 d. buvo 
ligi Lietuvių Dienos, tai ji jaus
dama. kad su ja yra jau nege
ra. vengia d-ro, ligi pereis Lie
tuvių Diena, prie kurios jau se
niai rengėsi. Vėliau ji su įdomu
mu klausėsi ir gėrėjosi, kad Lie
tuvių Diena puikiai pavyko.

Atlankius ją. šiuos žodžius ra
šančiam. ligoninėj, kuomet Lie
tuvai jau buvo grąžintas Vil
nius. ir užklausus jos, — “Onu- 

kad jau Vilnius 
— atsakė,

kad jau mamylė apie tai jai va
kar pasakius, tik ji silpnu ir ty
kiu balseliu prašnabždėjo: — 
“Tai jau nereikės daugiau dai
nuoti. “Ei pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim”, o aš tą dai
ną taip myliu, kad atmintinai 
visą žinau”. Paaiškinimų jokių 
nebuvo galima jai duoti, kad ją 
nevarginus, tik skausmas man 
lūpas suspaudė, kad jau, tarsi, 
lavonas ir dar ji įdomaujasi a- 
pie Vilnių... Ir taip užgeso labai 
ramiai, su šypsena, kuri ir jai 
mirus pasiliko.

Prie mirties buvo visuomet 
prisirengus ir jos mirtis nebau
gino, tačiau iš šios ligos ji manė 
dar pasveikti, bet mirties ange
las pasiėmė ją iš mylinčių tar
po. kad ji nesikankintų, bet kad 
atsilsėtų amžinoje ramybėje 
prie Aukščiausiojo, Kuriam ji 
taip ištikimai visuomet buvo at
sidavus. J. P.

VATERBURY, CONN Wa$hlngton Depo). Conn BAYONNE, H. J

velionės karsto rožančius, kas 
darė įspūdį į atsilankančius ne- 
katalikus. nes iš įvairių įstaigų, 
kuriose darbuojasi a. a. Onutės 
sesutės ir broliai buvo daug pa
žįstamų atsilankę. Vienas, auk
štos kilmės banko tarne. įtoias,I

; (ne katalikas), kuris išbuvo 
virš valandos prie Velionės, pa- 

. matęs, kad kiekvienas, ateida
mas ir išeidamas meldžiasi, pa
stebėjęs 7 atsilankiusius dvasiš
kius. kalbėjimą rožančiaus ir 
kitas maldas, jis su pasigerėji
mu pareiškė, kad labai gmžj y- 
ra kuomet tikintys taip gyvai 

i išpažįsta tą tikėjimą.I
A. a. Onutei mirus, tarsi, irĮ 

dangus nuliūdo, nes be paliovos 
lijo dvi dieni, tačiau kitos dvi 
dienos buvo labai gražios, tad ir 
į laidojimą susirinko skaitlin-

1 gai.
JAUDINANTIS ĮSPŪDIS

Prašvito skaistus ketvirtadie
nio rytas. Pilnos bažnyčios ti
kinčiųjų, nes vėlinių diena, ir 
taip visų mylima Onutė turi ap- te. ar žinai, 
leist savo namelius, brangią ma- Lietuvai priklauso” 
mytę. sesutes, brolius, švoge- 
rius. gimines ir pažįstamus, rei
kia keliauti jai į amžinos ramy’- 
bės vietą — į kapus. Alpsta ma
mytė, atsisveikindama tą savo 
jauniausią dukrelę, sesutės klv- 
kia nesusivaldomai paskutinį 
kartą. pažvelgdamos į savo 
brangią sesutę, broliai ašaroda
mi globoja mamytę ir sesutes. 
Visi atsilankiusieji braukia aša
ras. Kun. Kruzui ir kun. Paulio- 
niui. atkalbėjus reikalingas 
maldas. Onutės karstas aplei
džia namus... Kadangi gyvena 

' tik skersai kelio nuo Apreiškimo 
bažnyčios, tai su procesija nu
lydėjo į bažnyčią. Už velionės 
sielą buvo atlaikytos šešios šv. 
mišios, ir keletą mišių kitose 
bažnyčiose. Laike mišių gražiai 
pagiedojo vyrų choras, kurį su-[

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

ei EIlswcrth St 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

I

Spalių 29 d. Marianapolio Ko
legijos Rėmėjų Komitetas, į kurį 
įėjo p-nia B. Markevičienė. V. 
Markevičius, Magdė Karinaus- 
kienė. K. Karinauskas, p. Stan
kevičienė, K. Jasaitienė, p. Ma
tulionienė, J. Girdzijauskas ir p. 
Jakubauskas dalyvavo Kolegi
jos Rėmėjų Seime.

Seimas prasidėjo iškilmingo
mis šv. mišiomis. Pamokslą pa
sakė kun. Dambrauskas. Po pa
maldų kun. dr. J. Navickas už
kvietė visus svečius pietų. Pie
tūs buvo labai skanūs, susidėjo 
iš daugelio valgių. Pietų metu 
patarnavo Kolegijos studentai.

Rėmėjų posėdis prasidėjo 2 
vai. Rėmėjų skyriai nei vienas 
neatvyko tuščiomis rankomis, 
visi įteikė dovanų. Mes Water- 
buriečiai esame dėkingi visiems 
rėmėjams, nes ir mes dėl jūsų 
nenuvykome tuščiomis ranko
mis. Nutarta, kad kun. Dam
brauskas važiuos po tas lietu
vių kolonijas rinkti aukas, ku
rios jį kvies, nes. nupirkus nau
ją nuosavybę, reikia ji gerinti ir 
taisyti.

Po visų kalbų kun. dr. Jonas 
Navickas pakvietė visus daly
vauti pasiaukojimo akte ir 
Švenčiausio Sakramento palai- 
minime._o po to dalyvauti visus 
vakarienėje. Atstovai, aptarę vi
sus reikalus, apžiūrėję naują 
nuosavybę ir gerai pasisvečiavę, 
skirstėsi į namus.

Gaila, kad daugelis lietuvių 
neįvertina savosios kolegijos, 
siųsdami savo sūnus į svetim
taučių kolegijas ir mokėdami 
ten trigubai daugiau. Ateis lai
kas, kad lietuviai dėlto labai 
gailėsis.

I

I

I

VIESAS KVIETIMAS
LDS Connecticut apskričic 

metinis suvažiavimas įvyks lap
kričio 26-tą. 1939 m., Hartford, 
Conn. Sesijos prasidės 1 vai. p 
p., Švč. Trejybės parapijos mo
kyklos salėje. 339 Capitol avė., 
kampas Broad St. Apskričic 
nustatyta tvarka, Šv. Mišios už
prašytos už gyvus ir mirusius 
LDS narius įvyks 19 d. lapkri
čio, 10 vai. Švč. Trejybės par 
bažnyčioj, Hartford, Conn. Tad 
kviečiame visas LDS Conn. ap
skričio kuopas skaitlingai iš
rinkti atstovus į šį suvažiavi
mą. pagaminti naudingų įneši
mų ir raportus iš kuopų veiki
mo. Taipgi kviečiame dalyvauti 
šv. mišių aukoje, tą dieną Hart
forde. Kurie dėl kokių nors 
kliūčių negalės dalyvauti, tai ta 
intencija lai išklauso šv. mišiv 
savo parapijų bažnyčiose.

Kviečia visus —
Dr. M. J. Colney, apskr. pirm 

B. Mičiūnienė, Rašt

Gruodžio 2 d. įvyksta Kolegi
jos rėmėjų balius, 48 Green St. 
svetainėje. Kviečiame visus šia
me baliuje skaitlingai dalyvauti, 
nes savo atsilankymu jūs 
remsite ne baliaus ruošėjus. 
Kolegiją.

pa- 
bet

Šv.

Pas mus pasirodė ankstyva 
žiema, lapkr. 5 d. vakare pradė
jo snigti. Oras labai atšalo, ke
liai pasidarė pavojingi važiuoti, 
atsitiko ir keletą nelaimių.

Kaikurie biznieriai pareiškė, 
kad biznis gerėja, gal laikai vi
sur kiek pagerės.

Gyventojai džiaugiasi gausiu 
lietumi, nes daugumai buvo pri
trūkę vandens: sausra daug pri
vargino ūkininkų.

Nors atsitinka daug visokių 
nelaimių ir vargų, bet išgirdus 
lietuvių radio programą iš Wa- 
terburio, sekmadieniais 5:30 
vai., iš Bostono “Darbininko” 2 
vai. šeštadieniais, iš New Bri- 
tain ir iš kitur, greitai visos ne
laimės ir vargai pamirštami 
Visos radio programos ir jų ve
dėjai tikrai verti paramos. 
Klausytojai ir biznieriai turėtų 
daugiau garsintis ir brangiau 
mokėti už garsinimus, tuomet 
lietuvių radio programos būtų, 
dar įvairesnės, įdomesnės ir 
gražesnės. Tat paremkime visi, 
visokiais būdais radio da>' .min- 
kus.

P-nas Matas Brazauskas, fo
tografas Waterbury. parašė an- lapijos bazaras. kuriame para- 
glų kalba knygą — “My will 
and Fragments of truth”. Ši 
knyga patartina visiems pasis
kaityti. Ji yra labai pamokinan
čio turinio. Pasiskaitykime visi. 
Kaina Si.75. Autorius gyvena
25 Congress Avė., Waterbury. 
Conn. “Lietuvių tauta maža. į
bet garbinga”, pasakė vienas tais 
aukštas valdininkas amerikie- draugijos. Taipgi bazaro laiku 
tis. A. P. Krikščiūnas. Į yra leidžiama už S25.00 dovanų.

i 
I

Lapkričio 26 d. yra rengiama 
‘Obuolių Balius’ (Apple Dance) 
parapijos naudai. Nuoširdžiai 
kviečiame visus atsilankyti ir; 
paremti šį vakarą.

Dramos Ratelis ruošiasi prie 
linksmos ir juokingos komedijos 
— “Moterims Neišsimeluosi”, 
kuris neužilgo įvyks.

Kun. Stonis parapijos klebo
nas. šią savaitę pradėjo lankyti 
parapijiečius ir rinkti “čensus”.

Carolina Plaskon buvo krikš-'I 
tyta Šv. Mykolo bažnyčioje. Jos. 
krikšto tėvais buvo 
Urniežius ir Miss 
kon.

Mūsų parapijos 
vaujant muz. Al.
gražiai mokosi lietuviškas dal

inas ir Kalėdines giesmes. Kvie
čiame parapijos jaunimą prisi
rašyti ir lankyti praktikas, ku
rios būna penktadieniais 8:00 
vai. vakare, parapijos salėje. 
Vaikučių praktikoje yra laiko
mos šeštadieniais 10:30 r Rap.

Į LIETUVĄ
Keliaukite Vikingų 

Laivais
Per Gothenburgą, Švediją 

Laivų išplaukimų tvarkraštis 
ir laivokorčių kainos suteikia
ma nemokamai. Kreipkitės į 
mūsų autorizuotus agentus ar 

bet kurią mūsų raštinę.
Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti, kaip Tam
stos -vietinis laivokorčių agentas.

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

Antanas kurios bus išdalijamos paskuti- 
Anna Plas- nį vakarą, lapkričio 18 d. Visais 

minėtais bazaro vakarais bus 
geras orkestras, kur jauni ir 
suaugę galės savo kojas palank- 
styti, patrepsėti. Visi bridge- 
porto, ir apylinkių kaimynai e- 
sate maloniai kviečiami atsilan
kyti ir paremti metinį parapijos 
bazarą. Klebonas, kun. J. Kaz
lauskas tuo labai rūpinasi, jam 
pagelbsti bazaro rengimo komi
tetas. Tad visi pasimatysime 

I parapijos bazare.
i Jaunųjų choras pradeda mo
kintis vaidinimą “Jonukas ir 
į Marytė”, tai bus priaugančiųjų 
j vaikučių vaidinimas, jie vaidin
dami, dainuodami, pramoks ir 
geriau lietuviškai kalbėti.

Suaugusiųjų jaunimo choras 
jau pasidalino sau knygutes ir 
mokinsis gražų veikalą su dai
nomis ir šokiais, tai “Katriutės 
Gintarai”, kur visas jaunimas 
gaus progos scenoj pasirodyti, 
tai bus tikros lietuviškos ves
tuvės.

Darbai pas mus labai pagerė
jo. kurie nedirbo, tai dabartiniu 
laiku gavo darbą. O.

choras, vado- 
Jakupčioniui,

BRIDGEPORT, CONN
Lapkričio 9 d. prasidėjo pa-

pi jos draugijos dalyvauja šiaip: 
lapkr. 9. Šv. Vardo draugija. G. 
Š. S. draugija. Marijos Vaikelių 
draugija. Lapkričio 10. Šv. Jur
gio parapijos choras. Jaunų 
Vyrų draugija, ir Moterų po G. 
P. š. draugija. Lapkričio II d., 
Šv. Jurgio didžiulė draugija. Ki- 

vakarais dalyvaus kitos

Lapkričio 5 dieną įvyko 
Juozapo parapijos Vyčių choro 
koncertas, vadovaujant komp. 
A. Aleksiui. Dalyvavo didysis ir 
mažasis choras ir atskiri as
mens. Įžanginę kalbą pasakė 
klebonas kun. Valantiejus. Vei
kiantieji asmens buvo: A. Ja
rus, V. Ulinskas, V. Markus, J. 
Lušytė, M. Krunklevičiūtė, C. 
Šmulskytė. E. Stulginskas, J. 
Stulginskaitė. A. Markus. M. 
Andrikytė, V. Klimas. J. Janu
są. D. Gudiškytė. A. Grėbliūnai
tė, J. Barna. S. ir O. Stulgins- 
kaitės, A. Bukauskas, A. Bukau
skaitė, K. Karinauskas. J. Kup
stas, M. Urkevičiūtė, St. Toto- 
raitytė. S. Lukminas, D. Marke
vičiūtė, A. Padaigytė. J. Drevin- 
škaitė, A. Dulskytė, A. Ulins
kas. p. Lazauskas ir A. Federa- 
vičiūtė. Solo dainavo — A. Grė
bliūnaitė, duetą — sesutės Stul- 
ginskaitės. Keletą muzikos kū
rinių pagrojo p. Ulinskas. Mar
kus ir Jarus ir Stulginskas.

Po visko buvo sugiedotas Lie
tuvos Himnas ir toliau įvyko 
pasilinksminimas—šokiai. Žmo
nių buvo nedaug, nes smarkiai 
lijo. Klebonas ir rengėjai atsi
lankiusiems nuoširdžiai dėkoja.

Lapkričio 12 d. įvyksta šv. 
Juozapo parapijos mokyklos 
vaikų vakarėlis, vadovaujant 
Seselėms mokytojoms.

Darbai šioje kolonijoje 
gerai, nes paleistieji iš darbo 
vėl priimami. Priimami dau
giausia jauni. Senesniųjų nepri
imama, nes jų ir paleista iš dar
bo buvo nedaug.

eina

Profesionalai, biznieriai, pramonln 
'ai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik 
ei verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkltfes “Darbininke”.
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