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Katalikas, kurs neremia
katalikiškos spaudos, neturi
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

1938.

yra

‘‘Religija apima visą žmo
gaus gyvenimą ir jį visą 
privalo tvarkyti”.

Lietuvos Vyskupų raštas

Religijos problema
amžina. Su religija yra su
sijęs ir atskiro žmogaus ir 
tautų gyvenimas. Be reli
gijos nesuprantama isto
rija, nes religija yra esmi
nė žmogaus sielos apraiš
ka, vis viena kokioje lyty
je jinai bepasireiškia.

Religija — ne mokslas, 
ne filosofija ir net ne vien 
ideologija; taip pat religi
ja nėra tik jausmas; reli
gija apima visą žmogų ir 
visą jo gyvenimą.

Religija yra nenutrau
kiamas saitas tarp dievy- 
jos žmogus yra savo pras
me nenormalus. Tiksliau 
bės ir žmogaus. Be religi- 
pasakius, negali būti žmo
gus areliginis; ir bedievys
tėje yra religija. Gal tai 
skamba ir paradoksališ- 
kai, bet, įsigilinus į žmo
gaus sielą, į jo psichę, tuoj 
apčiuopiamas religinis 
pradas, kuris gali net būti 
viešai pareiškiamas pozi
tyvios religijos neigiamu
mu.

Kiekvienos idėjos fana- 
I tiškas įsitikinimas, jos 
propagavimas jau turi re
ligijos pradmenį. O tikin

čiam žmogui religija yra 
[“alfa ir omega”; ji tvarko 
visą jo gyvenimą; ji lydi 
žmogų nuo gimimo iki 
mirties; lydi jį į pomirtinį 
gyvenimą.

„ Tat kova su religija yra 
■bergždžias darbas. Reikia 
tik mokėti ji pritaikinti ir 
prie moderniojo gyveni
mo, ir pasirodys jos galin
gumas ir būtinumas.

Aušros Vartų Metiniai 
Atlaidai

Aušros Vartai šiemet 
švęs savo metinius atlai
dus Švenčiausios Panelės 
Marijos Globos, lapkričio 
mėn. trečią sekmadienį, 
Jau laisvoj Lietuvoj. Visa 
tauta džiaugsmingai svei
kina savo Globėją. Mūsų 
aspiracijos išlaisvinti Auš
ros Vartus iš lenkų nagų 
ir bolševikų iškoneveikimo 
išsipildė. Karaliauk Dan
gaus Karalienė Lietuvoje 
Visiems amžiams! Neap
leisk prabočių šalies! Gink 
■ą nuo priešų nasrų! Mal
daujame mes Tavo paklus
nūs vaikai.

• “Sočiai Justice” savait
raštis (Detroit, Mich.) pra
našauja, kad pasaulinio 
■aro dabar nebus, nes nei 
•lijantai, nei Vokietijos 
naciai nenori kariauti. 
Spėjama, kad Anglija ir 
Prancūzija su Vokietija 
padarys taiką.

Katalikų spaudoje kelia
mas klausimas įkurti Vil
niuje antrąją metropoliją 
Lietuvos bažnytinėje pro

vincijoje. Ši metropolija 
galėsianti apimti Vilniaus, 
Kaišiadorių ir Panevėžio 
vyskupijas, o kitos vysku

pijos galėtų būti Kauno 
metropolija.

Kaunas — Šiemeet į V. 
D. universitetą priimta a- 
pie 1200 naujų studeentų 
ir klausytojų.
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Kun. Coughlin Vėl Kalbėjo 
Apie Streikus

Detroit, Mich., lapkr. 20, 
— Vakar kun. Charles E. 
Coughlin vėl kalbėjo apie 
darbininkų streikus ir uni
jas. Jis atsakė savo kriti
kams ir pakartojo savo nu
sistatymą darbo klausi
muose. Kun. Coughlin pa
reiškė, kad jis niekad nėra 
užgyręs unijanizavimą, 
jeigu jo vadovybė yra ne
teisėta, nekrikščioniška ir 
komunistiška. Jis visada 
buvęs ir yra priešingas su 
“buože ir blackjack’iu” 
versti darbininkus priklau
syti prie unijos. “Nuo tos 
pozicijos”, jis sako, “jis ne
pasitraukęs”.

Kun. Charles Coughlin 
sako, kad jis nesąs priešin
gas skelbtiems CIO princi
pams, bet jis esąs priešin
gas kaikuriems CIO dar
bams, kuriuos 
traukti, kad 
darbininkams 
gerovę.

Kalbėjo apie
kurie tūkstančius darbi
ninkų išmeta iš dirbtuvių. 
Todėl jis ir šį kartą ragina 
darbininkus ir darbdavius 
eiti prie nustatymo meti
nių algų darbininkams. Jis 
pasmerkė komunistų vado
vybę darbininkams, pa
smerkė CIO ir ADF kovą, 
darbininkų organizacijas, 
kurios neatsižiūri į dvasinį 
žmogaus gyvenimą. Jis lai
kosi teorijos, kad streikai 
yra bevertis dalykas. “Jei
gu aš nebūčiau darbininkų 
draugas”, sako kun. 
Coughlin, “tai aš visą tai 
užgirčiau, žinodamas, kad 
ankščiau ar vėlįau tie daly
kai įtrauks darbininkus į 
komunizmą, į praradimą 
laisvės ir visi tie nesusipra
timai baigtųsi po padu ku
rio nors Amerikos Stalino 
ar Hitlerio”.

turėtų nu- 
užtikrintų 

vienybę ir

išradimus,

i
I

Lietuvos Vėliava Gedimino Kalne
Aušros Vartų Koplyčioje Griaus- Nuskandino Vėl Vien? Lietuvos

mingai Suskambėjo "Pulkim 
Ant Kelių"

Vilnius, Lietuva— Tre
čioji Vilniaus, Vilniaus sri
ties ir visos Lietuvos 
džiaugsmo diena buvo į- 
spūdingiausia, būtent, spa
lių 29 d. Ji pasiliks ligi 
mirties atmintina, rašo 
“L. A.”

Beveik visi namai spalių 
27, 28 ir 29 dd. buvo pasi
puošę trispalvėmis vėlia
vomis. Visose bažnyčiose 
Vilniaus grįžimo intencija 
buvo laikoma pamaldos.

Sekmadienį, spalių 29 d., 
9 vai. ryte pradėjo minios 
žmonių telktis prie Aušros 
Vartų. Apie 11:30 vai. ryte 
Aušros Vartų koplyčioje 
prasidėjo iškilmingos pa
maldos, į kurias atsilankė 
karinės ir civilinės Vilniu
je esančios valdžios vado
vai, Vilniaus lietuvių va
dai, Gedimino pulko karių 
garbės kuopa su vėliava, 
kurioje 19 metų buvo įra
šytas šūkis:
“O Marija grąžink mums 

pavergtą Vilnių”.

I

laikė ir pamokslą sakė Ge
dimino pulko kapelionas 
kun. Veblaitis. Kun. Veb- 
laitis pareiškė, kad jau iš
mušė valanda, kada iš vi-! 
sos Lietuvos turime laimės i 
atvykti ir pasimelsti prie i 
šventovės — Aušros Var- ] 
tų, prie stebuklingojo Ma-

Kaunas, lapkr. 20 — Mi
nistrų Taryba, pasirėmusi 
užsienio valiutos operaci
joms tvarkyti įstatymo (V. 
Ž. Nr. 551, eil. 3832, str.! 
32), nutarė to įstatymo} 
veikimą pratęsti nuo 1939 
m. spalių 1 d. ligi 1940 m.I 
spalių 1 d.

Laivą
Vienas Įgulos Narys Žuvo

Londonas, Anglija, lapkr. 
20 d. — Pranešama, kad 
Anglijos pakraščiuose nu
skendo šeši laivai, tarp ku
rių vienas Lietuvos laivas, 
būtent, ‘Kaunas’ 1530 tonų. 
Iš 17 įgulos narių vienas 

jžuvo, o kiti išgelbėti. Lie- 
Kaunas — Nuo spalių 30 tuvos Iaivas “Kaunas” nu-

Lietuvos laivas “Kau
nas” plaukė iš Lietuvos į 
Angliją be krovinių. Spė
jama, kad plaukė į Angliją 
parsivežti anglies arba ki
tokių produktų.

Anglijos vyriausybė kal
tina Vokietiją dėl nuskan- 
dinimo laivų. Sakoma, kad 
Vokietijos naciai paleido 

. minos, ku- labai daug minų, kurios 
rių esą daug prinešė į An- audrai kilus nuneštos į An- 

-glijos pakraščius smarki i gli jos pakraščius.
Į ginklu. Visų veidai atsigrį- audra, siautusi pereitos Jung. Valstybių vyriau- 
žo į Gedimino kalną, kuria- savaitės pabaigoje. ’ sybė Įsakė ištraukti visus

1 me iš aikštės buvo aiškiai Taipgi nuskendo Italijos laivus iš šiaurės jūros dėl 
matyti. Tuoj iš kalno grįžo laivas “Gražia”, 5875 tonų; 
garbės kuopa ir tie kariai, Britų “BlackhiU”^ 2492 to- 
kurie vėliavą iškėlė. Vėlia-; 
vą iškėlė vienas karinin
kas, vienas puskarininkis 
ir vienas eilinis kareivis.

Į Pažymėtina, kad vėliavą iš
kėlęs karininkas yra vil
nietis lietuvis, Vilniuje gi
męs ir augęs.

Vilniaus rinktinės vadas i 
div. gen. Vitkauskas, kal- 

j bedamas pareiškė:
“Susijungus Lietuvai su 

savo sostine, Gedimino kal- 
' ne aukštai iškilo Lietuvos: 
į vėliava. Tuo pačiu lietuvių • 
tautos sunki kova laimėta. 
Grąžinta tai, kas buvo pa- 

i siekta jau 1919 — 1920 me
tais. Tada čia buvo suspin- 
dėjusi laimė, Gedimino 
kalne plevėsavo vėliava. 

Į Buvo ilgus metus vedama 
sunki Vilniaus atgavimo 
kova. Tvirtas lietuvių tau
tos pasiryžimas viską nu- orkestras, 
galėjo. Mūsų vėliava vėl 
plevėsuoja ten, kur jai pri- organjzaCijos su vėliavo- 

, valu būti”. • mjs nuvyko į Rasų kapines
Toliau gen. Vitkauskas įr pagerbė už Vilniaus lais- 

primine, kad čia pat, Gedi- Vę kritusius partizanus, sa-į 
mino kalno pašonėje, ka- vanorius — kūrėjus, ka
tedroje, gludi Didžiojo Lie- rius ir kitus anų laikų vei- 
tuvos Kunigaikščio Vytau- kėjus. Paskui buvo pagerb
to palaikai. Baigdamas ^as lietuvių tautos patriar- 
kalbą gen. Vitkauskas e- cho pr Jono Basanavi- 
nergingai pareiškė, kad: čiaus kapas. Jų visų kapai 

Mes Esame Lietuviais Gi- papuošti laisvojo Vilniaus 
mę, Lietuviais Gyvename gėlėmis.
Ir Tik Lietuviais Norime 

Mirti!”
Ti žodžiai minios buvo pa
lydėti griausmingomis, ii-, 
gomis ovacijomis ir nepa
prastu dvasios pakilimu 
giedant “Lietuviais esame 
mes gimę”.

Garbės tribūnoje tuojau

Vilniaus Krašte Jau Veikia 
Lietuvos Pastas

rijos paveikslo. Ilgesys, ku- • d. atgautame Vilniaus kra- sįendo Anglijos kanale, 
ris tęsėsi 19 metų, išsipil-: šte atidarytos ir veikia Lie-Išplaukęs ant m>nn^ k-n- 
dė. Marija nušluostė mūsų į tuvos pašto įstaigos. 
brolių vargo ašaras. Mūsų 
širdys šiandien kupinos dė
kingumo stebuklingąjai 
Dievo Motinai. Su džiaugs
mu krūtinėse šiandien 
meldžiamės į Mariją, kad 
ji pagelbėtų sugydyti į vie
ną kūną buvusius atskirtas 
mūsų taut<s ir mūsų že
mių dali^

Po pamoksle Marijos li
taniją kalbėjo kunigas ir 
tūkstantinė minia. Dauge
lis žmonių kalbėdami lita
niją šlakstė veidus džiaug
smo ašaromis.

1:45 vai. po pietų prasidė
jo

Iškilmės Katedros 
Aikštėje.

Čia buvo išsirikiavę pirmo
jo Gedimino pulko karių 
daliniai, 7 pulko kuopa, 
pirmojo artilerijos pulko 
atsarginė grupė, trečiojo 
kavalerijos pulko eskadro
nas, tankų kuopa ir kitų 
kariuomenės dalių daliniai. 
Aplink visą aikštę ir į aikš
tę vedančiose gatvėse buvo 
susirinkusios minios žmo
nių. Tuo pat laiku virš Vil
niaus, labai žemai skrisda
mi pasirodė mūsų aviaci
jos lėktuvai, pirmieji lais
vosios Lietuvos sakalai. 
Minia, pamačiusi lėktuvus, 
entuziastiškai juos sveiki
no, šaukdama: “Valio Lie
tuvos aviacija”. Tik. praėjo 
kelios minutės ir vėl minia 
entuziastiškai sveikino ka
tedros aikštėje pasirodžiu
sį ant žirgo Vilniaus rink
tinės vadą div. gen. Vitkau
ską su savo štabo karinin
kais.

2:13 vai. p. p.
Trimito Garsas Paskelbė 
Gedimino Kalne Praside
dančias Vėliavos Iškėlimo 

Apeigas.
Tai buvo didžiausio susi
kaupimo ir įtempimo mi- buvo 

Kaunas — Spalių 21 d. nutės. Kitas trimito gar-’ Pasirašytas Gedimino kal- 
posėdyje seimas priėmė sas atsiliepė Gedimino kai- ne vėliavos iškėlimo aktas. 
4,5 nuošimčių Vilniaus pa- ne. Kalne tuo metu buvo kurį pirmas pasirašė gen. 

garbės Vitkauskas, paskui Vil
niaus lietuvių komiteto 

2:15 vai. p. p., po 19 me- pirmininkas Stašys, Vil
tų vėl pakilo didelė Lietu- niaus lietuviai, Amerikos 
vos trispalvė. Ją pasveiki-: lietuviai, taip pat pasirašė 
no visų Vilniaus, Vilniaus aktą vakar buvęs Vilniuje 
srities ir visos Lietuvos Amerikos nepaprastas pa- 
bažnyčių varpai, 21 pa- siuntinys ir įgaliotas mi- 180,000 avilių pagamina 
trankos šūvis ir Lietuvos nuistras Lietuvai, Dr. Jus- per milijoną kilogramų

• v

(

Po 19 metų pirmą kartą] 
prie Aušros Vartų griaus
mingai suskambėjo lietu
vių kalba kreipimasis į ste
buklingąjį Marijos paveik
slą. Pamaldos pradėtos 
giesme “Pulkim ant kelių 
visi krikščionys”. Ta gies
mė orkestrui pritariant bu
vo giedama ir daugtūks- 
tantinės minios. Pamaldas

Lietuva Sutvarkė Zloto Keitimą

i
i susidariusio pavojaus.

nų; Švedijos “B. O. Borjes- 
son”, 1586 tonų; Jugoslavi
jos “Carica Milica”, 6371 
tono, ir Olandijos pasažie- 
rinis laivas “Bolivar”. Kar- Hague. lapkr. 20 — Vo- 
tu su laivais nuskendo ir kiečių nacių ir Olandų ka- 
159 įgulų nariai ir pasažie- • ro orlaivai paleido šūvius į 
riai. vienas kitą, kada vokiečių

nacių orlaiviai antrą kartą 
spaudos atstovai ir kiti. pasirodė Olandijos padan- 

Po to prasidėjo kariuo- gėje. Nacių orlaiviai pabė- 
menės paradas. Pirmieji go.
pro garbės tribūną iškil- --------------
mių maršu pražygiavo Ge- Pirmoji Pašto Koresponden-

Nacių ir Olandų Karo 
Orlaiviai Susikirto

dimino pulko kariai su pul
ko vėliava, kurioje yra D. 
L. K. Gedimino paveikslas, j 
Toliau žygiavo kiti kariuo-Į

cija Į Vilnių

Kaunas, Lietuva — Spa- 
menės daliniai. Minios visą) liU 30 d. Kauno centrinis 
laiką ir tai be pertraukos paštas traukiniu į Vilnių 
sveikino kariuomenę, jai išsiuntė pirmąją korespon- 
keldamos griausmingas o-] 
vacijas.

Po parado, katedros aik
štėje koncertavo policijos

i denciją, kurią sudarė keli 
] šimtai laiškų. Pirmasis 
paštas iš Vilniaus į Kauną 
taip pat atvežtas tą pačią 
dieną.

Kariuomenės daliniai ir
Naciai Neįleidžia 397 

Šveicarų Laikraščių

Kaunas, Lietuva — Spa
lių 30 d. finansų ministras, 
pasiremdamas Vilniaus 
miesto ir jo srities tvarky
mo įvedamuoju įstatymu, 
pasirašė du įsakymu. Vie
nu iš jų nustatyta, kad Vil
niaus miesto ir jo srities 
nuolatiniai gyventojai galį 
tai įrodyti pasu, turi teisę 
ligi šių metų pabaigos išsi
keisti Lietuvos Banke Vil
niuje ar kitose Lietuvos 
Bankose pavestose įstaigo
se turimus zlotus. Zlotus 
keičiant, už vieną skaitoma 
50 centų. Šitokiu kursu, 
vedęs arba našlė, turi teisę 
išsikeisti ligi 100 zlotų, o 
visi kiti — ligi 50 zlotų. Iš
keistoji zlotų suma pažy
mima pase. Antruoju įsa
kymu nustatyta, kad ir už 
valstybės patarnavimus 
(geležinkelio, pašto) laiki
nai gali būti mokama zlo
tais, skaitant 1 litą lygiu 2 
zlotams.

Visi žino, kad Lenkijos 
zloto vertė tarptautinėje 
piniginėje rinkoje nukrito 
iki 10jo pirmykštės ver-

tės. Tačiau, Lietuvos vy
riausybė atsižiūrėdama į 
Vilnijos ūkininką, darbi
ninką ar šiaip jau suvar
gusį miestietį nustatė la
bai aukštą zloto keitimo 
kursą, nes ji nori padėti i 
suvargusiems vilniečiams' 
atsistatyti.

Antruoju įstatymu fi
nansų ministras nustato, 
kad ir už valstybės patar
navimus laikinai gali būti 
mokama zlotais tuo pačiu 
kursu.

skolos įstatymą 50 milijo-' Gedimino pulko 
nų litų sumai. Paskola bus kuopa, 
sunaudota išimtinai Vil
niaus krašto atstatymo 
reikalams ir bus privalo- , 
ma visiems valdininkams, 
namų savininkams, pra
monininkams, prekybinin
kams ir mokantiems dar
bo pajamų mokesčius. Tik

Sovietai Ir Japonai Padarė 
Naują Sutartį

Maskva, Rusija, lapkri
čio 20 — Sovietų ir Japonų 
atstovai galutinai išsiaiš- 

] kino pagrindinius preky- 
l bos sutarties klausimus. 
; Abiejų valstybių diploma
tai pasikeitė sutartimis, 
kurios išeina iš nutrauki
mo mūšių.

Lietuvoje be Vilniaus 
krašto yra apie 173,000 bi
čių šeimų (avilių). Atgau
tame Vilniaus krašte yra a- 
pie 5,000 bičių šeimų. Viso

I

I

I

Luzerne, Šveicarija, lap
kričio 20 — Šveicarai, gy
venanti Vokietijoje, negau
na laikraščių iš Šveicari
jos, nes Vokietijos nacių 
cenzūra iš 400 šveicarų lai
kraščių neįleidžia į Vokie
tiją 397. Vokiečiai Šveica
rijoje turi pilniausią laisvę 
ir jie gauna visus laikraš- 
čius. Dabar ir šveicarai 
pradeda galvoti apie įvedi
mą cenzūros, nes Vokieti
jos naciai per savo laikra
ščius veda didelę propa
gandą.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

Laivakorčių

1- —, —1—Z— Himnas giedamas šimtą- ka, Šaulių Sąjungos vadas medaus. Bitininkų Lietu- 3čcWBF$aC
ūkininkams ši paskola ne- tūkstantinės minios. Ka- pik. Saladžius, Gedimino voje yra apie 50,000 žmo- 
u"" i----- riai pakiiusią vėliavą gerbė kalne iškėlę vėliavą kariai, , nių.

i

bus privaloma.
TEL

\\ . r
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Intertypos Bankieto 

Dalyviai Auga
Prancūzai Sulaikė Nacius 

Vakariniame Fronte

Kaip jau buvo pranešta, 
kad “Darbininko” Interty
pos fondui bankietas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 26 d.. 
6 vai. vak., “Darbininko” 
salėje. Paskelbus šį ban- 
kietą, “Darbininkas” gavo 
nemažą būrelį pritarėjų ir 
rėmėjų, kurių pavardės 
jau buvo paskelbtos anks
čiau. Pereitą savaitę dar 
užsiregistravo sekantieji: i 

Kun. Pr. Juras, kun. J.! 
Švagždys, kun. K. Urbona
vičius, pp. Budreckiai, pp. 
Bernatoniai, pp. StrigūnaiJ 
laidotuvių direktoriai pp. 
Zaletskai pp. Ikasalai iš 
Montello, J. Roman, pp. 
\Vaishville, pp. Griganavi- 
čiai, mokytojas Pranas Ga
linis, St. ir V. Stankai. 
(Dariaus Posto kamandie- 
rius ir laidotuvių direkto
riai pp. Warabow iš Mon- 
tello, Mass., pp. Siauriai ir 
pp. Sinkevičiai. So. Boston.
* 17 i'i

• ♦

Paryžius, lapkr. 20 — Vo
kietijos naciai kareiviai 
puolė prancūzus ties Blies. 
Prancūzai nacius atmušė: 
šešius nacius užmušė ir 
vieną paėmė į nelaisvę. Na
ciai praneša, kad prie Rhi- 
ne upės įvyko smarkūs mū
šiai prancūzų su naciais.

mieras, išvykdamas iš An
glijos, pareiškė užsienių 
laikraštininkams, kad len
kai nedaro skirtumo tarp 
Vokietijos ir sovietų Rusi
jos dėl pasidalinimo Lenki
jos. Iš generolo kalbos bu
vo suprasta, kad lenkai ti
kisi atstatyti savo senuo
sius rubežius.

Traukinys Užmušė 4 WPA 
Darbininkus

Naciai Pirko 20 Submarinų 
Sovietų Rusijoj

Naciai Parduoda Laivus 
Sovietams

Tokio, Japonija, lapkr. 20
- Sovietų Rusija pardavė 

pusę savo submarinų, ku
rie stovi Vladivostoke, Vo
kietijai. Iš Romos praneša, 
kad Vokietijos nacių vy
riausybė pasiųs savo jūrei
vius pirktus 20 submarinų 
parsigabenti į Vokietiją. 
Sakoma, kad toji transak
cija priešinasi Anglijos ir 
Rusijos neutralumo sutar
čiai.

Į ---------------------

Paryžius, lapkričio 20 — 
Pranešama, kad Vokietijos 
vyriausybė pardavė keletą 
savo laivų, tarp kurių 
laivą "Bremen". sovietų 
Rusijai. Sovietų Rusija da
bar tuos laivus turi parsi
gabenti iš Vokietijos.

Prancūzija įspėja, kad 
Vokietijos laivai? kurie 
plauks į Rusiją ir turės so
vietų kūjo ir piautuvo 
ženklus bus skandinami, 
kaipo priešo laivai.

Į ra Lietuvos sostinė, tad at- 
' gavus Vilnių, manoma, kad 
Lietuvos Verslininkų Są- 

LIETUVOS “ELTOS” ŽINIOS Vilnių, kur persikels ir 
verslininkų organas “Vers
las”. “Verslo” vyr. redak-

Žinios Iš Lietuvos
i

(Spalių 23 d. š. m.)

Lietuvos Eksportas Ir 
Importas

“..-i...

Kaunas — Kad nepai-į 
sant dėl karo kaimynystė
je susidariusių sunkumų, j 

torium paskirtas iš Ameri-. Lietuvos eksportai ir im-| 
kos grįžęs Albinas Briedis. Portas nėra pašlijęs, o kai-Į 

kuriose srityse eina visiš-į 
kai normaliai, parodo, kad 
ir kiaušinių eksportas. 
Rugsėjo 11 — 17 d. savai
tę Pienocentras išvežė 
1,674,000 kiaušinių. Pernai 
per tą patį laiką buvo iš-:- 
vežta 1,690,000. Viso šie
met ligi šiol į užsienį iš-Į 
vežta 82,239,888 kiaušiniai.m. 
Pernai per tą patį laiką 
buvo išvežta 82,239,8881*’

JU.* į.KF* jįįff 
steigusi lietuvių akcinė* 
kuro prekybos bendrovė® 
“Laima”, nepaisant pasun-F) 

;kėjusių tarptautinės pre-w 
kybos sąlygų yra padariu-0 
si stambių sutarčių dėl fe 
akmens anglies ir kokso! 

i tiekimo ir žada be pertrau-I 
į kos gaunamais transpor-l 
tais patenkinti visą Lietu-K 
vos mineralinio kuro pa-1; 
klausą. — Tiksliaus su-fe 
tvarkyti prekybą, Finansų |fe 
ministerija registruoja^ 
urmo sandėliuose ir pas > > 

: stambesnius detalistus e- ®| 
_____ > prekių atsargas. I 
Skystajam kurui (benzi-i 
nui, žibalui ir kt.) taupyti® 
priemonės pritaikytos ir* 
valdžios bei savivaldybių® 
įstaigom ir net diplomati-O 

. Va-K 
‘žinėjimas benzinu, gazoli-1: 
; nu ar motorinu varomų V 
i lengvųjų automobilių iri 
motociklų visiškai sustab-fe 
dytas ir leidžiamas tik bū-| 
tiniausiais reikalais. Nuo fe 
spalių 1 d. žibalo pardavi-B 
mui įvestos kortelės. Kor-® 
telių sistema, kuri prakti-^ 
kuojama jau visoj eilėj ne- K 
^tralių valstybių ir ne< 
vien tik skystajam kurui, j 
turi tikslą apsaugoti, kadfe 
neprisipirktų tiek daug, fe 
kad kitiems nieko nebelik- K 
tų. — Gyventojams kuru K 
aprūpinti Miškų departa-fe 
mentas šiemet vietoje 900, B 
000 kubinių metrų paga-B 
mins pusantro milijono® 

į kub. metrų malkų,, ku-^' 
j rioms nustatytos tvirtos^ 
Įkainos, kad nebūtų speku-K 
liuojama.

« KSiela — didžiųjų bran-W| 
kla; mokėk 
suprasti sie

los didenybę.

i Grįžę iš Amerikos lietu
vių verslininkų atstovai 
dabar daro pranešimus 
Lietuvos prekybininkų, 

geležinkelių pramonininkų ir amatinin- 
plentų', tiltų ir kitokių ke- kU - verslininkų organiza-j 
lių statybos dešimtmečio cij°? nari1 susirinkimuose 
planą. Tačiau plane nebu- Reiškiama džiaugsmo, kad 
vo numatytas susisiekimas Pasisekė užmegsti ryšius 
su Vilnium, tad atgavus su Amerikos lietuviais biz- 
Vilnių ir Vilniaus kraštą, "fenais ir Amerikos Lietu- 
teks visą planą gerokai pa- ■ v*1! Ekonominiu Centru. A- 
pildyti ir pakeisti. Jau nu. Įtinančiais. metais Lietu- 
matoma statyti naują ge-:vos biznieriai lietuviai lau- 
iežinkelį tarp Zarasų įrlkia amerikiečių biznierių 
Turmonto; toliau keliamas 
reikalas Uteną pro Saldu
tiškį sujungti su Vilnium, 
tam reikalui atnaujinant 
išardytą siaurąjį geležin
kelį nuo Kiauneliškiu sto
ties iki Švenčionėlių. Be to 
svarbiausia ilgai netrukus 
atstatyti Alytaus Varėnos 
geležinkelį ir pastatyti til
tus per Nemuną ir Merkį. 
Iš plentų pirmoje eilėje 
bus baigtas Kauno Vil
niaus kelias, kurs siūloma 
tiesti nebe per Vievį, bet 
nuo Žiežmarių į Trakus, iš 
kur į Vilnių eina senas 
plentas. Ukmergės ir Šir
vintų kelias bus paverstas 
plentu, o Širvintai bus su
jungti plentu su Giedrai
čiais. Taip pat keliamas su
manymas Malėtus sujung
ti plentu su keliais, vedan
čiais į Vilnių.

Kaunas — 
ministeerija 

’ paruošusi

Susisiekimo 
nesenai buvo

lių statybos dešimtmečio cijos narių susirinkimuose.

N e w Britain, Conn., lap
kričio 20 — New York, 
New Haven ir Hartford 
kompanijos traukinys, ku
ris važiavo iš Hartfordo, 
ant kryžkelės trenkė į au
tomobilį. kuriuos važiavo 
penki WPA darbininkai. 
Keturius užmušė, o yieną 
pavojingai sužeidė.

New York,

Pragoję Sušaudė Devynis 
Čekų Studentus

Praga, lapkričio 20 —Pe
reitą savaitę Čekai studen
tai suruošė demonstracijas 
po to, kadą Vokietijos na- 

. cių valdžia nedavė leidimo 
čekams minėti savo nepri-

j

Lenky Premjeras Padarė i klausomybės sukaktį. Na-
! Pareiškimą Lenkijos Užgro

bimo Klausimu

Londonas, lapkr. 20 — 
ir Kaip žinoma. Anglijos už

sienių sekretorius Halifax, 
spalių 26 d. savo kalboje 
yra pareiškęs, kad sovietų 
Rusija užgrobė Lenkijos 
dalį tik todėl, kad Vokieti
ja pradėjo karą ir užėmė 
kitą dalį. Toks Rusijos pa
teisinimas nepatinka len- nerimsta, 
kams.

Gen. Sikorski, lenkų pre- klausomvbę

cių policija ir Gestapo a- 
gentai areštavo tūkstan
čius čekų studentų, iš ku- 

įrių devynis nuteisė sušąu- 
’dyti ir po 24 valandų buvo 
i sušaudyti. Sakoma, kad 
, nacių policija areštavo 
j 1.200 čekų studentų. Nacių 
: policija padarė kratas če
kų namuose. Nacių valdžia 
uždarė visas čekų viduri-

*A

nes ir aukštesnes mokyk
las trejiems metams. Čekai 

" . Jie pasiryžę au
kotis. kad atgavus nepri-

Į

Į

PICKWICK ALE
Jūsų dešimtukas nėra geresnis, kaip ale vertė

JUS galite patenkinti save, jeigu

jūs norite, su paprastu alumi. Ar-

ba jūs galite duoti didesnį įvertini

mą jūsų dešimtukui, reikalaujant

geriausios rūšies alaus

Pickwick alus yra geriausias šiame turguje. Pickwick

ženklas yra jūsų rodyklė. Pickwick kranas yra jūsų

garantija.

IŠ KRANO
PARODYK j PICKUICK KRAN£

IR BUTELIAIS
12 Ot’NCE ir KVORTOMIS

WREWED

HAFFENREFFER & CO.. Ine.. Boston, Mas*.
BRE'-VERS SINCE 1870

I

revizito.
Spalių 22 d. Šančiuose 

buvo atidaryti naujieji VI 
gimnazijos rūmai, kurie šį 
rudenį buvo baigti ir kai
navo su visais įrengimais 
per vieną milijoną litų. Tai- 
yra gražiausioji gimnazija 
visoje Baltijoje. Rūmai yra 
erdvūs, turi talpos 19,165 
kūb. metrų, šviesūs, viskas 
padaryta tvirtai ir dailiai, ( 
prisilaikant visų dabarti
nių statybos reikalavimų; 
naujuosiuose gimnazijos 
rūmuosee yra moderniai į- 
rengti mokslo kabinetai, 
dušai, sporto salė, muzie
jus, virtuvė, valgyklą ir ki
tos reik, patalpos. Gimna
zijoje dirba 30 mokytojų ir 
611 mokinių, kurių — 276 
berniukai ir 335 mergaitės, 
tautybės atžvilgiu 591 lie 
tuviai, 17 vokiečių, 2 žydai 
ir 1 rusas. Beveik visi mo
kiniai — Šančių ir A. Pa
nemunės gyventojų vaikai.

Po Klaipėdos prijungimo 
prie Vokietijos, daugelis 
lietuviškų įmonių buvo su
tarę su vietos vokiečių fir
momis arba pavieniais as
menimis savo nuosavybes 
jiems parduoti, bet pradė
jus iš Baltijos iškraustyti 
į Vokietiją vokiečius, tie 
pirkimai pardavimai sus
tabdyti, manoma, I 
aiškės bendroji būklė.

kol pa- kiaušiniai. — Naujai įsi-į

Kazlų Rūda — Šios miš
kų urėdijos tarnautojai su
sirinkę nutarė iš savo algų 
suaukoti 1000 litų karo ir 

i priespaudos suvargintiems 
broliams vilniečiams su
šelpti. Panašių aukojimų 
daroma ir daugelyje kitų 

Į provincijos miestų ir mies
telių valdininkų ir tarnai 
' tojų tarpe.

Lietūkis yra paruošęs 
planą Vilniuje greičiausiai 
steigti savo sandėlius, iš 
kurių bus aprūpinami var
tojimo prekėmis miesto ir kvos, kur buvo pasirašyta 
krašto kooperatyvai. “Mai- i 
sto” b-vė taip pat Vilniuj 
tuojau žada įsteigti apie 15 

< krautuvių, iš kurių būtų 
aprūpinami įvairūs miesto 
rajonai mėsos produktais. 
Be to prie geležinkelių sto- 

! čių ir kitose patogesnėse 
susisiekimui vietose steigs 
gyvulių supirkimo punk- 

i tus, kuriuose vilniečiai ū- 
į kininkai galės parduoti sa
vo gyvulių prieauglį tvir- 

i tomis kainomis. — Be to 
j tiriama, kid ir privačios 
i stambiosios firmos rengia
si Vilniuj atidaryti savo 

i skyrius. Bendrai, versli
ninkai ir biznieriai Vil- 

j niaus prisijungimo proga 
i turi pasiruošę įvairių pla
nų. — Numačius eilei val
dininkų ir tarnautojų išsi
kelti tarnybos reikalais į 
Vilnių, pradeda ir Kaune 
atpigti butai. Spėjama, kad 
neužilgo Kaune būtų nuo-: 
mos mokestis atpigs 20 
nuoš. — Lietuvoj plačiai 
pradedami ruošti vilnietiš- 
ki vakarai su Vilniaus te
momis ir Vilniui skiriamu 
tų vakarų peinu.

Lietuvos oro susisieki
mas tarp Kauno ir Rygos 
yra labai gyvas. Lėktuvais 

i “Steponas Darius” ir “Sta
sys Girėnas” kasdien į vie
ną ir kitą pusę vežiojami 
keleiviai, paštas ir mažes- 

' ni siuntiniai.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių ręikalų.

Kaunas — Grįžęs iš Mas-

naujoji Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos prekybos su
tartis 1939 — 1940 me
tams, užsienių reik. min. 
ekonominio departamento 
direktorius J. Norkaitis 
spaudai pareiškė, kad ligi 
šiol sudarytomis sutarti
mis yra pavykę kraštą ap
rūpinti bent metams būti
niausio vartojimo prekė
mis, kaip druska, žibalu, 
gazolinu, benzinu, cukru
mi, tabaku, anglimis, trą
šomis, žemės ūkio mašino
mis ir kt. Su eksportu ligi 
šiol neturima ypatingų 
sunkumų ir tikimasi jų ne
turėti ir ateityje. Atgavus 
Vilniaus kraštą, manoma, 
kad jo pramonė, kaip fane
ros, kartono, stiklo prisi
dės prie bendro Lietuvos ū- 
kio pagyvėjimo. Iš kitos 
pusės, tai yra karo nualin
tas kraštas, kurio atkuti
mui bus reikalinga nemaža 
gerybių, kurias normaliu 
laiku būtų galima ekspor
tuoti į užsienius. Darant 
paskutines sutartis, turėta 
galvoje ir Vilniaus reika-! 
lai, tad atatinkami produk
tų kiekiai jau yra Vilniaus 
reikalams rezervuoti. Nau
joji prekybos sutartis su 
SSSR, kaip pareiškė dir. 
Norkaitis, pagyvins ligšio
linius Lietuvos su ta vals
tybe turėtus prekybinius 
saitus ir žymia dalimi pri
sidės prie mūsų aprūpini
mo reikalingomis įvežamo
siomis prekėmis, iš antros 
pusės praplės rinką mūsų 
žemės ūkio gaminiams. 
Bendra prekių apyvarta su 
SSSR padidės 50 nuošim
čių.

Tarp Kauno ir Vilniaus 
numatyta greičiausiu lai
ku leisti kursuoti greitą- samas 
sias automatricas (motori
nius traukinius), kurios 

i kelionę tarp abiejų Lietu
vos sostinių atliks per ne- 

’pilnas pusantros valandos.
Kelio iš Kauno į Vilnių yra nįo korpuso nariams, 
apie 110 kilometrų.

Naujai pasirašytąja su-į 
tartimi su Sovietų Sąjun- 

įga, Lietuva dar šiemet ga-į 
! lės ten pirktis didesnius 
kiekius žibalo, gazolino, 
benzino ir kitų naftos pro
duktų. Taip pat naująja 

i prekybos sutartimi susi
tarta dėl didelių naftos 
produktų kiekių užpirki
mo ateinantiems metams.

i
Protestantizmas Lietuvoj

------------ 1
Vokiečių protestantų lai-į 

kraštis “Evangelische De- 
utschland” rašo, kad Lie
tuvoj esą 80,000 evangeli
kų iš kurių 60,000 liutero- 
nys, o 15,000 reformatai. 
Liuteronų bažnyčia api
manti vokiečius, lietuvius 
ir latvius, kurie sudarą tris 
atskirus sinodus po vienos 
bendros konsistorijos vai- genybių kasyk 
džia. Reformatų bažnyčia ją iškasti — 
esanti grynai lietuviška.

i
i

k'

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pl«-ktl pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kuriui 

.kelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma-i. 
oniai patarnayja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimu 
natėte “Darbininke”.
-------------------------------------—-------------------------------- i

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 67C2 

29 SAVIN HII.I. A VENDE, 
DORCHESTER, MASS.

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

SO. BOSTON, MASS.

I

l
II

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan-j| 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.
■

į-------------:----- ---------------------- 1
Profesionalai, biznieriai, pramoDin.| 

kai, kurie skelbiasi “J’arbitiinke” tik-1 
; tai verti skaitytojų paramos.
* VDt skelbkite^ “Darbininke”.

I

Pagal Lietuvos varslinin- 
kų įstatus, Lietuvos versli
ninkų sąjungos buveinė y-

' ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINCS W 
DRAUGIJOS VALOYBA

: Pirmininkas, Juozas Švagždys, 
j 601 6th St., So. Boston, Mass.

564 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. • Vice-Pirm. Albinas P. Nevicra. 
rct. Rr.žt. O"? 16 Winfield St.. So. Boston, Mass.
440~E. Sixth St.. So. JSdStnn, Mass. Į Rašt. Jonas Glineckis,

• ! 5 Thomas Pk., So. Boston, Masą į
j Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.

440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 3
! Maršalka. Jonas Zaikis,
j 7 VVinfield St., So. Boston. Mass. j 

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

1 Draugija laiko susirinkimus kas 
čią nedėidien} kiekvieno mėnesio,® 
2 vai. po pietų, Parapijos 3alėj. 49JJ 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.

1
?rot. Rašt, — Ona Tvaškienė.

?in. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindale. 

Tel. Fsrkvay 0558-W 
'ždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 Wcst ttth St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
iasos GI.—Marijona Aukšti Rainienė,

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

antrą, utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. pobržny’inėj svetainėj, 

/isais draugijos reikalais kreipkitės i
pas protokolų raštininkę.

i
įtreJ®
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DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

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

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

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

Domestic yearly  .................  $4.00
Doinestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ........................... $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Pijus XII Ir Amerikos Darbininkai

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams  ............ .... $4.0t
Vieną kart savaitėje metama $2.00
Užsieny metams .....................   $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50 Į

DARBININKAS

Jo Šventenybė Pijus XII šauly būtų turčių ir betur- 
rašydamas apie Amerikos čių, bet neleido, kad vieni 
darbininkų būklę ^ako: turėtų didžius turtus, o ki- 
“Gėrybės, kiftias Dievas ti neturėtų nei pragyveni- 
sutvėrė visų žmonių nau-' mui reikalingų daiktų”. Ir 
dai privalo, teisingumu va- Popiežius nurodo, kad tas 
dovatijant ir artimo meilei neteisingas gėrybių pas- 
padedant, visus pasiekti, kirstymas yra nedarbo ir 
Dievas taip surėdė, kad pa- skurdo priežastys.

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

Turtų Paskirstymas

Šv. Tėvo Enciklika Amerikai
dolerių pajamų. Jungtinių 
Amerikos valstybių Darbo 
skyrius neseniai pranešė, 
kad penkiosdešimts ket
virtas nuošimtis Amerikos 
darbininkų šeimų yra pri
verstos pragyventi iš ma
žiau, kaip 1,200 dolerių per

Pietų Amerikoj ir Kanadoj — taip

Jau 150 metų sukako nuo įsteigimo pirmosios Ka
talikų Vyskupijos Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Rodos, tai galėjo įvykti seniau, nes Amerika buvo at
rasta ir apgyvendinta pora šimtmečių pirmiau. Kitose 
Amerikos dalyse
ir buvo: apsigyvenus ten katalikams, tuojau buvo ku
riamos misijos ir pagaliau vyskupijos. Tačiau dabarti
nėse J. Valstybėse katalikų buvo maža. Jau revoliuci
nio karo metu (1774—1783) jų vargu čia bebuvo per 
26,000 ir tie patys išsimėtę nuo Kanados sienų iki Ma-
rylando. Šioj valstybėj katalikų buvo daugiausia, taigi i 
ir jų likimu labiau buvo susirūpinta. Po ilgokų sutruk
dymų, pagaliau lapkr. 8, 1788 m. Popiežius Pijus VI 
specialiu raštu bei bulle įsteigė Baltimorėj vyskupiją 
ir pirmuoju Vyskupu paskyrė kun. Joną Carroll’į. Šių 
garbingų sukaktuvių proga Šv. Tėvas Pijus XII at
siuntė Amerikos Vyskupams encikliką, kurioje palietė 
gyvuosius mūsų reikalus, tarp kurių pažymi būtinumą 
palaikyti Kat. Universitetą Washingtone, kaipo stam
biausią katalikybės ramstį, darbo klausimą bei socia
linį teisingumą ir skaudžiai pliekia labai čia paplitu
sius moteryščių persiskyrimus bei divorsus.

Divorsai yra išdykumo bei ištvirkimo pasėkos. Gi 
socialinis Amerikos gyvenimas kaip tik nukrypo krei
va vėže ir pagamino divorsams vaisingą dirvą. Apie 
moralinį susmukimą Šv. Tėvas šitaip išsireiškia:

“Protingi žmonės visur pripažįsta, kad šios yra 
karčių blogybių priežastys: paneigimas Dievo ir apsi
leidimas dorovėje, kurios įstatymai plaukia iš dangaus, 
ar tas nepastovus svyravimas tarp leistino ir neleisti
no, tarp teisybės ir nedorybės. Iš čia kyla nesuvaldo
mas ir aklas egoizmas bei savimeilė, noras smaguriau- 

Įti, girtuoklystės nuodėmė, įprotis brangiai ir nepado
riai rėdytis, palinkimas į kriminališkumą net tarp vai
skų, troškimas valdžios ir galybės, apleidimas skurdžių 
ir neturtėlių, žemas pageidavimas neteisingai įsigyti 
[turtą, neapgalvoti apsivedimai, divorsai, suirutė šei
mose, atšalimas meilės tarp tėvų ir vaikų, gimdymų 
kontrolė, rasių bei tautų sunegalėjimas, sumažėjimas 
pagarbos autoritetui, maištai ir bendras susilpnėjimas 
pilietinių pareigų valstybei ir žmonijai”.

Nieko gražesnio kaip tvarkinga katalikiška šeima. 
;Susiklausymas, bendra kits kitam pagarba, geras pa
-vyzdys, kantrybė, pastovi ištvermė sunkesniuose gyve
nimo laikotarpiuose — tas viskas laiduoja bei patikri
na laimę ant žemės ir užmokesnį danguje. Divorsas tą 
baimę kaip tik suardo. Anot Popiežiaus Leono XIII, di- 
Įvorsas tai didžiausia žala šeimų ir valstybių gerovei.

“Oh! — sušunka Šv. Tėvas Pijus XII — kad jūsų 
kraštas bent sužinotų — ne iš savo, bet iš kitų šalių 
liūdno prityrimo, kiek susikaupusių blogybių plaukia 
aš divorsų. Tegu pagarba religijai ir ištikimybė Ameri
kos idealams paskatina jūsų tautą imtis energingos 
^akcijos prieš tą, deja, taip plačiai paplitusią ligą ir ją! 
iš pašaknų išrauja”.

Šv. Tėvas kad ir tėvišku, bet smarkiu balsu nusis
kundžia, kad švietimo srity Amerika nukrypo į klai
dingą vagą. Daugely mokyklų Kristus ignoruojamas 
pei išniekinamas ir primygtinai skiepyjama materia
listinė ir racionalistinė pasaulėžiūra. Tas jau pradeda 
atnešti apverktinų pasėkų. Tačiau džiugina katalikiš
kų mokyklų veikla. Ypač pažymėtinas Katalikų Uni
versitetas Washingtone — ta “kilni mokslo šventovė”, 
kurią jau Leonas XIII ir Pijus XI išgyrė ir laimino.

Nemaža vietos pašvęsta enciklikoj ir darbo klau
simui. Raginama studijuoti Leono XIII “Rerum Nova- 
fum” ir Pijaus XI “Quadragesimo Anno” enciklikas. 
-Užginama prakilnesnių mokslininkų pastangos rišti 
painų darbo klausimą ir reiškiama vilties, kad Ameri
kai pavyks tai padaryti.

Iš viso, enciklika pasižymi giliu išstudijavimu 
Ialbamųjų klausimų ir tėviškai nuoširdžiu tonu. Para- 

yta labai tiksliai ir tuojau matyt, kad pataikyta tie- 
iog į taikinį. Amerikos gyvenimas permatyta iki pa- 
ių smulkmenų. Matyt kas gerai Šv. Tėvą painforma- 
o. Be to ir jis pats čia besilankydamas daug gyvenimo 
eiškinių galėjo pastebėti.

Bet — kas galės paklausti — kam tie ,T’si dalykai 
ašomi Amerikos Vyskupams? Juk daugu nas kalba
mų priekaištų tinka nekatalikams. Katalikai divorsų 
epraktikuoja. gyvenimo smaguriuose ne taip jau pa

sinėrę, nes nė neturi iš ko. Socialinio teisingumo spren
dime jie balso kaip ir neturi, nes priklauso ne skriau
dikų, o skriaudžiamųjų klasei. Pagaliau, švietimo sri
ty Katalikų mokyklos religiniu atžvilgiu yra tvarkoj.

Prezidentas Rooseveltas metais turėjo virš milijono 
yra pasakęs, kad vienas 

i trečdalis Amerikos gyven
tojų kenčia skurdą ir var
gą. Jis buvo pažadėjęs dėti 
visas pastangas, kad dar
bininkai turėtų geresnį 
pragyvenimą. Bet ir po aš- Į 
tuonių metų jo vyriausy
bės darbininkų gyvenimas metus, 
nepagerėjo. Brookings ins-, 
titutas sako, kad žmogui 
pragyventi su šeima reika- rybių paskirstymo didelė 
linga bent du tūkstančiai darbininkų dalis gyvena 
penki šimtai dolerių į me-1 didžiausiame skurde. Po- 
tus. Gi ir geriausiais lai-' piežius Pijus XI, encikli- 
kais, 1929 metais, septy- koje “Quadragesimo An- 
niosdešimts vienas nuo-1 no”, sako: “Kad tokia dide- 

jšimtis Amerikos darbinin- lė žemesnioji žmonijos 
| kų neturėjo tokių pajamų, klasė vargsta be kaltės di- 
Toliau, National Resour- džiausiame skurde, o ne- 
ces Board nurodo, kad 1935' didelis skaičius turtingųjų 
— 1936 metais, 147,000 naudojasi visais patogu- 
šeimų turėjo pajamų $32, mais yra tvirtas įrodymas, 
400 dolerių; gi 9,261,000 kad žemės gėrybės, šiame 
šeimų teturėjo tik $515 do- industrijos amžiuje, nėra 
lerių metams. teisingai paskirstytos ir,

Bet štai, 1936 metais, 61 • kad jomis ne visų klasių 
asmuo valstybės iždo sky-; žmonės gali lygiai naudo- 
riui pareiškė, kad jie tais tis.

Ir dėl tokio neteisingo gė-

Nedarbo Priežastys
ro pelno jų neparduos. Ir 
stovi tie daiktai fabrikuo
se. Nebėra kur jų krauti. 
Darbdaviai atleidžia darbi- 

‘ninkus, uždaro fabrikus, 
j Ar ne visai kitaip būtų, jei 
'darbininkų pajamos būtų 
• didesnės ? Patys darbda- 
i viai yra priversti tai pripa
žinti. Studebaker korpora- 

; pirmininkas, Mr.

Pijus XII sako: “Mes gi
liai atjaučiame likimą tų, 
o jų Amerikoje yra didelis 
skaičius, kurie sveiki ir pa- 
jėgingi ir norėtų dirbti, bet 
negali surasti darbo, kurio 
jie taip stropiai ieško”.

Brookings instituto mok
slininkai įrodinėja, kad A- 
merikoje nedarbo priežas
tys yra tas neteisingas ei jos 
turtų paskirstymas; darbi-j Hoffman, yra pasakęs, kad 
ninkai tegauna tik mažą dėl savo pačių 
atlyginimą už savo sunkų darbdaviai turėtų darbi- 
darbą, gi darbdaviai, juos ninkams mokėti didesnį at- 
išnaudodami, ” 
turtus. Nebežinodami kaip kompanijų pelnas priklau- 
savo turtus išleisti, jie su- so nuo darbininkų uždar- 
deda pinigus į bankas, in-' bio. Jei darbininkas turės 
vestina tų pinigų nuošim- (daugiau pinigų, jis tada ir 
čius į kitas pramones; in- daug daugiau išpirks viso- 
vestitų pinigų pelnu stato' kių daiktų, ir tuo sulaikys 
didesnius fabrikus, įveda fabrikų uždarymą. Nes juo 
ištobulintas mašinas, ku
rios išdirba nesuskaitomai 
daug įvairių daiktų. Visa 

' tai dar nebūtų bloga, jei 
žmonės turėtų pinigų tuos 
daiktus pirkti. Bet visa bė
da, kad darbininkai tiek 
mažai teuždirbdami negali 
nei reikalingiausių sau 
daiktų nusipirkti. Ir kas 
atsitinka? Visi tie išdirbti 
daiktai stovi sukrauti fa
brikuose, ar parduotuvėse. 
Ką su jais daryti? Kapita
listai - darbdaviai geriau 
juos laikys pūti, bet be ge-

gėrovės

didina savo i lyginimą. Jis sako, kad

i

daugiau bus išperkama, 
tuo daugiau bus reikalavi
mų išdirbti daiktus.

Popiežius Pijus XI tuo 
klausimu sako: “Reikia, 
tat, kad darbininkai bei 
tarnautojai, padengę savo 
būtinas išlaidas, galėtų 
dalį savo uždarbio atidėti 
ir tuo palengva sudaryti 
kuklią nuosavybę.

“Bet nemažesnės svar
bos yra ir kitas dalykas, iš 
akių nepaleistinas ir mūsų 
laikais ypač svarbus, bū
tent tas, kad visi tie, kurie

• v

Tai kaip gi Katalikai Vyskupai minimus blogumus ga
li pašalinti ?

Tai tik iš paviršiaus taip atrodo, kad negali, bet 
tikrumoje daug ką gali. Kad ir katalikai tik retkar
čiais įsivelia į ištvirkusio gyvenimo sūkurius, tai juos 
galima perspėti, kad visai nuošaliai nuo jo laikytųsi. 
Divorsų nepraktikuoja, bet kai kurie būtų labai į tai 
palinkę. Čia perspėjimas irgi yra vietoje. Darbo klausi 
me be darbdavių (daugiausia nekatalikų) nesusitarsi, 
bet rimtas katalikų darbininkų vadų balsas gali dau
giau darbdavius paveikti, negu kokie neapgalvoti, bol
ševikų suorganizuoti streikai. Ir vėl Šv. Tėvas puikiai 
žino, kad jo encikliką ne vien katalikai skaitys. Ją nuo
dugniai išnagrinės visokio plauko spauda. Rimtesnieji 
Amerikos protestantai giliai susimąstys ir padarys sau 
išvadą, kad čia ne kokia “popiežiška” propaganda, sie
kianti užvaldyti pasaulį, bet tėviškas susirūpinimas 
juos pačius iš pražūties išgelbėti. K.

gali ir nori dirbti, gautų 
darbą. O tai nemažai parei
na nuo atlyginimo normų, 
kurios protingose ribose 
būdamos, daugina darbo 
progas ir, priešingai, jas 
mažina, kai tų ribų nesilai
koma. Kas gi nežino, kad 
per mažas darbininkams 
atlyginimas yra nedarbo 
priežastys? Šita blogybė, 
kuri ypatingai mūsų lai
kais siaučia ir didelį dar
bininkų skaičių vargina ir 
kankina, taip pat griauna 
valstybių gėrovę bei visa
me pasauly viešąją tvarką 
ir ramybę. Priešinga tat 
socialiniam teisingumui 
netinkamai mažinti darbi
ninkų atlyginimą, siekiant 
vien asmeninės naudos ir 
nepaisant bendros gėro
vės. Socialinis teisingumas 
reikalauja, kad, derinant 
pastangas ir nuomones, 
atlyginimas, kiek tai yra 
galima, būtų taip nustaty
tas, kad kuo didžiausias 
skaičius žmonių galėtų 
rasti darbo ir gauti už tai 
pragyvenimui reikalingų 
daiktų”.

Taigi Popiežių nurody
mai labai aiškūs ir priim
tini, tik kapitalistai neno
ri savo turtų mažinti, ne
nori savo pelnu dalintis su 
darbininkais, nes jie taip 
yra nuo senovės įpratę. 
Kaikurie darbdaviai, kaip 
tai H. L. Nunn, čeverykų 
kompanijos pirmininkas ir 
kiti, Popiežių nurodymus 
įgyvendino ir džiaugiasi 
pasekmėmis. H. L. Nunn 
pasakė: “Popiežių nurody
mai yra labai geri. Mes jau 
į darbininkus nebežiūrime, 
tik kaip į mums pelno ga
mintojus, bet leidžiame 
jiems išrinkti iš savo tarpo 
du vyrus, kurie dalyvauja 
kompanijos pasitarimuose. 
Tie du darbininkų atstovai 
yra taip pat kompanijos 
direktoriais. Metų gale 
mes pelną pasidaliname su 
darbininkais”.

rėš sveikatos dirbti, ir jo 
šeima nebus sveika. Dra
bužiai taip pat privalo būti 
tinkami jo luomui. Reikia, 
kad darbininkas ir visa jo 
šeima turėtų be kasdieni
nių drabužių dar ir geres
nius drabužius eiti į bažny
čią, į mokyklą, į susirinki
mus. Jei tėvas iš savo už
darbio negali tais daiktais 
aprūpinti save ir savo šei
mą, tai jis negauna pragy
venimo atlyginimo ir yra 
neteisingumo auka. Darbi- 

i ninko gyvenimo namas 
privalo būti tinkamas. Rei
kalinga turėti keturių ar 
penkių kambarių butą su 
reikalingais įtaisais ir bal
dais. Darbininko žmona 
neprivalo būti skurdo ver
čiama eiti į fabriką dirbti, 
nei mažamečiai vaikai va
romi ieškoti darbų. Tėvo 
uždarbis turėtų visus tin
kamai išlaikyti.

I

lyginimą, tai kas nors taip 
pat turi teisę jam atlygin- 

jti. Tas, kuriam jis dirba, 
savo sveikatą ir jėgas 
silpnina, privalo jam duoti 
pragyvenimą. Kodėl dar
bininkas turi tokią teisę? 
Jo Šventenybė Pijus XII 
pasakė: “Kad žemės gėry
bes Dievas sutvėrė visų 
žmonių naudai”. Tų gėry
bių Dievas neatidavė vie
nai kokiai žmonių klasei, 
bet sutvarkė, kad visi jo
mis galėtų naudotis. Taigi, 
žmonės, kurie valdo tas 
gėrybes ir turtus privalo 
taip visa tvarkyti, kad tie, 

| kurie jiems dirba ar tar- 
į nauja gautų tinkamą atly
ginimą. Tai yra, žmonės, 

I kurie valdo žemės gėrybes, 
reiškia industrijas ar ūkius 
privalo leisti visiems žmo
nėms per savo darbą gauti 
tinkamą pragyvenimą. 
Bet kapitalistai nenori tos 
teisės darbininkams pripa
žinti. Kas darytina? Čia 

I vėl Pijus XII duoda darbi-
Pijus XII sako, kad dar

bininkas privalo gauti tin
kamam pragyvenimui at- ninkams atsakymą.

Jo Šventenybė Pijus XII 
sako: “Kad apsaugoti savo 
teises, pagerinti savo sie
los ir kūno gyvenime rei
kalus, darbininkai turi tei
sę dėtis į savo draugijas ir 
niekas neprivalo jiems tai 
trukdyti”. Iš šių Popie
žiaus žodžių aišku, kad 
darbininkai savo teises te- 
išgaus tik per savo unijas. 
Nėra abejonės, kad kiek
vienas darbininkas iš pri
tyrimo žino, jog be vieny
bės jis niekada neišgaus iš

i

I 

Į

Darbininkų Atlyginimas
Jei darbdaviai ir nesida- 

lina pelnu su darbininkais, 
tai bent turėtų jiems tei
singą atlyginimą duoti už 
jų darbą.

Pijus XII sako: “Darbi
ninkai privalo gauti tokį 
atlyginimą, kuriuo galėtų 
jie su savo šeimomis tinka
mai pragyventi”. Jo Šven
tenybė reikalauja Ameri
kos darbininkams tokio 
atlyginimo, iš kurio jie ga
lėtų tinkamai pragyventi. 
Reiškia, kaip pritinka 
žmogui pragyventi.

Koks atlyginimas reika
lingas tinkamam pragyve
nimui? Geriausį atsakymą 
gausime pažiūrėję į dar
bininko asmenį. Darbinin
kas, kai ir kiti, yra žmo
gus. Ir kadangi jis yra 
žmogus, o ne paukštis ar 
gyvulys, tai jam reikalin
ga yra daiktų, kurių kiti 
sutvėrimai nereikalauja. 
Toliau, kadangi jis yra 
žmogus, jis iš savo uždar
bio turi teisę 
pragyventi.

Kiek abelnai 
gėrybių reikia
tinkamam pragyvenimui ? 
Pirmiausia, reikia, kad jis 
turėtų užtektinai sveiko 
maisto, reikalingų drabu
žių, patogų namą. Tokių 
gėrybių privalo užtekti ne 
tik darbininkui, bet jo vi
sai šeimai. Nereikalauja
ma, kad maistas būtų ka
rališkas, bet sveikas ir jo gerovė, prašomi dalyvauti Blaiv. seime, 
užtektinai, kitaip jis netu-

žmoniškai

darbdavio tai kas jam tei
singai priklauso — teisin
gą atlyginimą už sąžinin
gai atidirbtą darbą. Uni
jos sudaro tą taip reikalin
gą darbininkams vienybę. 
Vieningai reikalaudami, 
jie išsiderės iš darbdavių 
teisingą atlyginimą; gi 
gaudami tokį atlyginimą, 
jie ir nedarbą sumažins, 
nes turėdami pinigų galės 
įsigyti įvairių reikalingų 
pragyvenimui daiktų.

Darbininkų Teisė

mažai terodė 
palankumo šiems darbinin
kų susibūrimams ir net at
virai prieš juos kovojo. 
Valstybė mielai pripažino 
ir rėmė tolygias draugijas 
steigiamas kitų luomų; ta
čiau per nežmonišką netei-

Popiežius Leonas XIII tybių vadovybė, liberaliz- 
enciklikoje “Rerum Nova- mo paliesta, 
rum” sako: “Patyręs savo 
jėgų menkumą žmogus 
verste verčiamas ieško ki
tų pagalbos. Šv. Raštas sa
ko, kad geriau būti dviem 
drauge, negu vienam, nes 

: abu turi naudos iš savo
draugijos. Jei vienas par- sybę ji suvaržė ir net atė- 
puola, kitas jį pakels. Var- mė įgimtą teisę dėtis į 
gas vienam, nes parpuolęs draugijas tiems, kuriems 
neturi, kas jį pakelia. Arba jų labiausia reikėjo, kad 
vėl kitas pasakymas: Bro- apsigintų nuo stipresniųjų 
lis. kuris brolio palaiko- išnaudojimo”, 
mas, yra tvirtas kaip mies
tas. Šitas įgimtas palinki
mas stumia žmogų dėtis į 
organizaciją. Ir pačios į- 
gimties surėdimu žmogus 
turi teisę dėtis į draugiją”.

Į Pijus XI
“Quadragesimo Anno” sa- kams 
ko: “Popiežiaus Leono XIII draugijas, 
nurodymai apie darbinin- taujantis tada galingose 
kų unijas atėjo naudin- valstybėse liberalizmas at- 
giausiu laiku, nes neviena- kakliai priešinosi jiems 
me krašte šiuo tarpu vals- suteikti”. Tęsinys 5 pusi.

Enciklikoje apie bedie
višką komunizmą Pijus 
XI sako: “Užtenka tik pri
siminti, su kokia tvirtybe, 
energija ir patvarumu mū
sų pirmtakūnas Leonas

enciklikoje XIII reikalavo darbinin- 
teisės dėtis į savo 

kurios viešpa-
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A. L. R. K. P. BĮ. SEIMAS

Kaip yra skelbiama šiemet ALRKP BĮ. Seimas į- 
vyks lapkričio 26, Šv. Kazimiero parapijos patalpose, 
41 Providence St., Worcester, Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišiomis 9:45 
A. M. Šv. Mišias atnašaus ir pamokslą pasakys vienas 
iš Marianapolio Kolegijos kunigas profesorius. Laike 
tų mišių visi delegatai bendrai eis prie šv. Komunijos.

Pil. BĮ. posėdžiai prasidės 1 valandą po pietų.
Iškilminga vakarienė atstovų pagerbimui įvyks 6 

vai. vakare.
Visi, kam rūpi prakilni blaivybės idėja, žmonijos

Kun. P. Juškaitis, Pirm.
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manyti, 

us savo

( (Tęsinys)
\VATERBURIO
Būtų klaidinga 

kad kun. Valantiej
jaunimą tiktai pramogo
mis ir pataikavimais pa-i 
traukia ir palaiko. Ne ma
žiau jam rūpi dvasiškas jo 
auklėjimas. Ir čia jis daro’ 
ką tik gali. Kun. Valau.ie- 
jus yra vienintelis lietu vis j 
klebonas pasaulyje, v.as 
vienas pats užima trims 
dienoms vienuolyno mūrus 
ir į juos atveža kas metą 
po kelias dešimtis savo vai
kinų atlikti uždaras trijų 
dienų rekolekcijas. Dauge
lį iš jų pats turi ir atvežti, 
ne vienam yra ir išlaidas 
apmokėjęs. Ir tai jau de
šimts metų su viršum! Už 
tat jis ir turi iš jaunųjų vy
rų puikiausių parapijos 
darbuotojų ir uoliausių 
apaštalų. Čia. turbūt, irgi 
vienintelė parapija, kur 
gyvuoja vaikinų ir mergai
čių būrelis, kurs kas dieną 
meldžiasi ir aukojasi 
parapijos nusidėjėlių 
vertimą, ir ta jų malda ne
ša nepaprastus vaisius. 
Nėra savaitės, kad negrįž
tų prie Dievo nors vienas 
ilgesnį laiką nuo Dievo nu
tolęs asmuo. Čia pagaliau 
ir misijų metu jaunimas 
dalyvauja pamoksluose ly
giai su vyresniąją karta, 
nors pamokslai ir lietuvi 
kai sakomi. O kai mat?' 
jaunimą 
dieną ir s 
ma dieni

gerbiamo Jubiliato garbė. 
Žinoma, ne kiekvieną maž
možį su jaunimu atliko 
pats Kun. Valantiejus. 

(Daug darbo jis pavedė ir 
paveda atlikti savo pagal- 

Įbininkams. Bet ir čia vėl 
pasirodo kilni klebono as
menybė: jis nepavydi ki

ltam pasisekimo, nei gar
bės. nei meilės. Savo pagal
bininkams duoda nurody
mus, o kaip juos įvykdyti, 
tai jau tavo dalykas. Dirbk 
kiek tik gali. Be jokio pa
vydo. Jei atsirastų dau
giau tokio nusistatymo as- 
menybių, tai jaunimo klau- 

• simas greitai būtų išrištas.
RELIGINIS GYVENIMAS

VIS- ; 
ąį 

dešini t i nū s kas 
šimtais kas sek- 

artinantis prie 
Dievo stalo, tai turi no
voms nenoroms pripažinti, 
— kunigo Valantidaus 
jaunimui patraukti ir auk- 
lėti pasirinktas kelias yra 
ger«s. Kiek kunigas Valan
tieji-’s toje srytvje yra to
liau nužengęs už kitas pa
rapija. liudija ir tas įvykis. 
Prieš kiek iaiko būvu, ar 
\Vaterburio miesto, ar net 
visos Hartfordo diecezijos’ 
katalikų vadų susirinki
mas, kur svarstė’ esamus 
katalikiškojo veikimo trū
kumus ir davė įvairius pa
siūlymus. Tada švento 
Juozapo parapijos atsto
vai visų nustebimui pareiš
kė, kad visi tie “modernūs” 
pasiūlijimai ju parapijoje 
jau daug metų kaip vykdo
mi, nešą geriausius vai
sius, ir jie atėję galį patys 
įsitiKrinti. J jų organizaci- 
Jinį gyvenimą padarytieji 
nutarimai nieko naujo neį- 
nešią. Kun. Valantiejus se-. 
ka visą moderniškąjį šių. 
dienų draugijų veikimą, ir, j 
kai tik yra kokie ___ ____
suvažiavimai, tuojau pat 
siunčia savo jaunimo ats
tovus dalyvauti ir pasimo
kyti. Kas nori žinotų kaip 
galima gerai s organizuoti 
lietuviškąjį jaunimą Ame
rikoje, las da ig ko gali pa
simokyti Waterburyje. 
Jaunimas tai didžiausioji

šeimų ir iš jaunosios kar-' 
tos yra turinčių daugiau 
kaip po 10 vaikų. Gali žmo
nes eiti dažnai prie sakra
mentų dėl kitų akių, bet 
gausios šeimos vargų nie
kas nesiims ant savo pečių, 
jei jo siela nebus visiškai 
palenkta Dievo valiai. Kun. 
Valantiejui pasisekė labai 
daug sielų palenkti tai Die
vo valiai. Tai bene bus di
džiausias galimas kunigui 
pagyrimas, ir tai yra tik
rai didelis jo nuopelnas 
lietuvių tautos palaikymui.
LABDARYBĖS DARBAS

Kaip visi didieji Kris
taus darbininkai, taip ir 
kun. Valantiejus parodė 
didelę vargšų meilę. Nors 
parapijos reikalai ir moky
kla suryja labai didelias 
sumas pinigų, bet jis ran
da dar priemonių išlaikyti 
vargingiausiems našlai
čiams prieglaudą, kur jie 
labai gražiai užlaikomi, 
mokomi ir gyvenimui pa
ruošiami. Kitiems parūpi
na vietos šeimose ar, blo
giausiu atveju, valdiškose 
Įstaigose. Nepamiršta nei 
senelių, nei darbo dirbti 
nebegalinčių paliegėlių. Vi
sus jis laiko, guodžia, daž
nai šventais Sakramentais 
aprūpina.

Pats ne mažai vargęs sa
vo mokslo metais, Jubilia
tas užjaučia mokslo trokš
tanti jaunimą. Ne vieną y- 
ra daugiau ar mažiau su
šelpęs. ne vieną ir visus 
mokslus išleidęs, ne vienas 
jo dėka šiandien yra geras 
jrofesijonalas.
Ypač dosnus yra kun. Va- 

antiejus, kur aukų parei
kalauja svarbūs tautiniai 
reikalai. Daugelis .šimtų 
tūkstančių yra išplaukę iš 
jo parapijos į Lietuvą, dau-;

DARBININKAS

Marija Aukstaitė

Užbaigęs žemesmas mokyklas, 
jaunas Jonas įstojo į šv. Bede 
kolegiją, Peru, Illinois, tikėda
mas, kad nors pinigų maža tu
rįs, vis galės išsiversti. Čia jis 
susidraugavo su dabartiniu kun. 
A. Linku ir taipgi su jaunu stu
dentu Kazimieru Ivinskiu, kurio 
mamytė priimdavo savo sūnaus 
draugą kaipo savo sūnų praleis-

1 ti trumpas atostogas šeimyniš
kai. Jam čia teko susipažinti su 

■ Ciceriečiais,

MONTREALO 
BANGOS
Šį SKYRIŲ VEDA

DR. JONAS POŠKA

Tačiau jaunimas nėra 
vi nintelis klebono rūpes- 

Ičiu laukas. Juk visa para- 
imia vra io vaikai, ir todėl 
visai0 jis turi rūpintis. Ku- 
iii^as Valantiejus per tuos

i23 metus ir Čia labai daug 
l padarė. Tur būt nėra para- 
ipij’tčio nepriklausančio 

už prie kokios nors draugijos, 
lių atsi-įO kai akį mesi į jo išdirbtą 

metinį parapijos veikimo 
planą, tai pamatysi, jog 

j draugijoms nėra laiko 
, snausti. Kiekvienai paskir
tos komunijų, susirinkimų 
ir parengimų dienos, įvai
rių draugijų valdybų ir ta- 

į rybų posėdžiai studijų ra- 
jteliai, įvairios parengimų 
'praktikos eina ir eina be- 
veik be pertraukos.

Bažnyčioje religinis gy- 
’-c nim a s suorganizuotas
irgi laikrodžio tikslumu. 
Dvasinių maloniu žmo- 
nėms jis negaili.Rekolekci
jos, misijos, novenos, ro
žančiaus pamaldos sykį į 
savaitę per kiaurus me- gelis tūkstančių sudėta į 
tus: Švento Juozapo tre- Įvairius vienuolynus Ame- 
čiadieniai. šalia visokių ki- rikoje ir Lietuvoje. Duoda 
tų bažnytinių švenčių jis pats, ragina duoti savo 
traukia ir traukia parapi- parapijiečius. Jei jis būtų 
jiečius į bažnyčią. Parapi- palaikęs nors dalį tų pini- 
jiečiai eina ir nesiskun- gų, tai parapija seniai būtų 
džia, kad būtų per daug.. be skolos. Bet, nors už tai 
Dar net ir tomis gausiomis kai kurie jį vadina neiš- 
pamaldomis nepasotinti! mintingu. 
Gyvas bažnyčios lankymas sas Jubiliato širdies kilnu 
eina per kiaurą dieną, nuo 
ankstyvo ryto iki vakaro. 
Ir suaugusieji, ir jaunimas, 
ir vaikai užeina praeidami 
pro bažnyčią nors kelioms 
minutėms savo Išganytoją j 
aplankyti. Šitas laivas, ne 
pamaldų metu bažnyčios 
lankymas, yra vienas iš 
aiškiausių gero žmonių 
dvasinio išauklėjimo ženk
lų. Manau, kad ir čia dide
lės įtakos turi paties -Jubi- 

’liato gyvas pavyzdys. Juk

I

Parapijos choras mokosi nau
jas mišias Kalėdoms ir todėl 
jaunimas net po du syk savaitė
je susirenka su varg. Žižiūnu la
vintis. Po Naujų Metų (sausio 
7-tą ar 14-tą) planuojama su
ruošti choro koncertas, kurio 
programos dalį, tikimasi išpil
dys montrealiečių seniai laukia
mas Juozas Olšauskas, žymus 
dainininkas - kanklininkas. Be 
to, bus suvaidinta juokų veika- 
liukas. kurį režisuoja mokytoja 
Alena Bandžiūtė.

Lapkr. 12, pas parapijos ko
miteto narį, A. Sakalą, įvyko 
draugiškas komiteto narių ir 
draugų suėjimas, kuriame daly
vavo ir klebonas J. Bobinas. Ma-_ 
nepameta”, stebisi vienas 
jo gerbėjų. Nežino jis ne

Be to, jis yra 150 įvairių cilė<M 
raščių parašęs arba išvertęs, beMĮ 
operečių ir dainų. Jo širdis prisi- > 
rišus prie Lietuvos — tą jo mei* 
lę randame visuose jo darbuose.

Šv. Kazimiero Seselėms pradėto, 
jus rinkliavas akedmijos staty
bai, jaunasis patriotas kartu su 
a. a. kun. Serafinu ėjo rinkdami 
aukas ir prakalbas sakydami. 
Nors ne sykį buvo apspiauti, iš- 

. mesti ir apmušti, a. a. kun. Se- 
neturtingą

čia pasirodo vi

'S'”

loni šeimininkė parūpino ska
nius pietus. Svečiai pasivaišino i —.......................... ., ................ , . Ciceneciais, ir juos suoigani- rafmas priglaudę
dar ir musų liaudies damomis, x. ....... . .. „ u • u. .... ...... zuoti i Moksleivių draugiją. Pa- jaunuoli ir abu vieningai dirbo,ir kiekvienas pasakė kalbelę..... . ......, ... . . , . i didejus studentų skaičiui drau-Montrealo lietuvių ir Lietuvos J ... . „ i. v .. . . ,gijoje, jaunasis Poška pradėjo■klausimais. Ypatingai daug de- , ;. . ... . . . !, leisti mėnesinį žurnalą, kuris mesio kreipta Vilniaus reika-’ , _ x., . .. , . .. . i greit žmonėms patiko ir kuriolams, kurie šiandien svarbiausi . ,x . . .... T skaitytojų skaičius kas menesįir opiausi Lietuvoje. J. Pun-. . didėjo.džiaus sumanymu, susirinkusie- .... . , , .. , . .. »• •, i Užbaigęs kolegiją, jis sunkiaiji sumėtė $14.25 Vilniečių reika-;. ... , ...., _ .. . . , {ir vargingai ėjo dar aukščiau sulams. Po $1 aukavo: klebonas ■ ..., , _ . ... ‘mintimi, kad turi pasiekti tiks-kun. J. Bobinas. Ona Bobinaite,)I
M. Ivaškevičienė, J. Leskevi- 
čius, D. Norkeliūnas, Norkeliū-! 
nienė, J. Pundzius, Pundziuvie- 
nė. Adelė Paulauskaitė. A. Sa
kalas. V. Sirvydas, K. Žižiūnas, 
ir J. Žinaitis. Panašius draugiš
kus suėjimas parapijos komite
to nariai laikas nuo laiko daro 
nuo pernai metų, kada klebonas 

tikrų atostogų. Neranda' pradėjo ir sumanė. pakviesda-i 
jis laiko nė kitoms pramo
goms. Visas jo poilsis tai 
pusvalandis, ar valanda 
“pabolinti”.

Suimant visa, kas pasa
kyta į kelias trumpas eilu
tes, gauname šį gerbiamo 
Jubiliato vaizdą: Visiškai 
pasišventęs savo tautiečių 
dvasiškiems ir medžiagiš
kiems reikalams. Besirū
pindamas savo parapijie
čių dvasios reikalais, pa
naudojo moderniškiausius 
pastoracijos metodus, savo 
parapiją padarė vieną iŠ vėje. ar prie stalų. Taip pat dė- 
pavyzdingiausių visoje koja įr Montrealiečiams, 
Bažnyčioje. Jo šviečiami 
lietuviai įgijo labai gerą 
vardą kitataučių tarpe, ir 
šiandien yra laikomi sąži
ningais, darbščiais, religin
gais ir dorais žmonėmis. 
Savo aukomis yra žymiai 
parėmęs visus svarbiuo
sius tautos darbus Lietu
voje ir pačioje Amerikoje, 

j Moksle, sporte, mene Wa- 
terburio lietuviai užima 
pirmąsias vietas Naujosios 
Anglijos žemėse ir tuo gar
sina lietuvių tautos energi
ją ir gabumus. Tai yra tik
rai gerbiamo kun. Valan- 
tiejaus darbo vaisiai.

Už tat jis susilaukia pa
garbos iš visų nepavyduo- 
lių lietuvių, o gal dar dides
nės iš ne lietuvių. Valantie- 
jaus vardas daug reiškia ir 
miesto valdyboje, ir pas 
dirbtuvių direktorius, ir, 
pagaliau, kurijoje. Gerbia 
jį ir apylinkės lietuviai ku
nigai, iš kurių visi, be tri
jų, yra buvę jo pagelbinin- 
kai.

Galų gale, nors labai pa
vėluotai, susiprato pagerb
ti jį ir Lietuvos Vyriausy
bė, šitų iškilmių proga, at
siųsdama jam Gedimino 
ordeną. Nors gerb. kun. 
Valantiejus ne dėl ordenų 
darbavosi, bet manau bus 
ir jam kiek džiaugsmo, kad 
jo darbas tapo galų gale į-

mas visus pirma pas save pie
tums. Vaišes jau yra turėję šie 
nariai: A. Verbyla, J. Paznokai- 
tis, K. žižiūnas (varg.), J. Les- 
kevičius, ir, dabar. A. Sakalas.

Spalių 29, moterų Šv. Onos ir 
Šv. Elzbietos dr-jos suruošė 
vakarienę, kuri pavyko ir drau
gijoms davė daugiau kai $30 
gryno pelno. Šv. Onos dr-jos 
pirmininkė. Gerdauskienė ir Šv. 
Elžbietos dr-jos pirmininkė 
Bandžiuvienė. širdingai dėkoja 
narėms, kurios gausiai visokių 
valgių suaukavo ir dirbo virtu-

kurie

i

mas ir ne savanaudišku
mas. Jis nežiūri vien savo 
parapijos, bet visos Bažny
čios ir tautos reikalų.

Negalima pamiršti nė ki
tų asmeniškų kun. Valan- 
tiejaus savybių. Jis yra ti
krai malonus, patraukian
tis ir nuolatos besišypsan
tis žmogus, ir nepaprastai 
pamaldus kunigas. Už tat 
pas jį interesantų niekada 
netrūksta. Nuo jo kleboni
jos nebaido stambiomis 

k/,-JĮ žmones negali nepastebėti, raidėmis užrašytos “kalba-

I

I

I

i

KATALIKU SEIMELIS

Taip pat darbavosi šv. Kry
žiaus ligoninės statymui, ir bu
vo pakviestas su prakalbomis- I 
prie užbaigimo statybos cere
monijų.

Nors visas jo darbas buvo 
tuvių tarpe, jis rado laiko pa® 
švęsti ir svetimtautėms Sese|.. 
lems, Sisters of Sorrow, kurio® 
užlaiko našlaičių ir senelių prie^T 
glaudą. Jis suprato jų reikalu^ 
nes pats nuo jaunų dienų turėję 
sunkiai dirbti, atsiekus kokiflį 
nors tiksio. Ne sykį jis pėsčia® 
ateidavo iš tolimiausių vietųBį 
nes. neturėjo nei cento gatveka* 
riais važiuoti.
prato tų našlaičių ir senelių var^ 
gus, ir vėl | 
jiems rodė

Pereitame Labdarių seime, ji® 
savo prakalbomis išaiškino dek® j 
gatams senelių vargingą gyve®| 
nimą, kai nėra jiems vietos ge# 
rai prižiūrėti. Jo širdingas k.al« 
Dėjimas ne vienam ašarą išspau® - - 
dė. Jie pradėjo suprasti, kodėl; 
labdariai deda visas pastangas* * j 
kad pastačius senelėms lietuvis® 
ką prieglaudą, ir kartu su dak<f 
tarų, visi pasižadėjo .jiems gel# 
bėri.

Daktaras Poška taipgi pasižyį 
mėjęs politikoje. Jis yra aktyį 
vus narys 13-to Wardo Denvi^B 
kratų klubo, kurio direktorių.®* 
Al. G. Kumskis, visų gerai žinoggg 
mas, yra pirmininkas bankiet^p 
surengimo komisijos. Jis čia pa®' 
sižymėjo kalbomis per radic® ■ 
straipsniais laikraščiuose, i® 
ringuose. Jis ragino visus žmol 
nes, kad už lietuvius balsuot 
ir kad visur ir visuomet ju 
aukštintų. Jų pastangomis aau 
balsų pritraukė dabartiniam 
vieninteliam teisėjui Judge Joi 
T. Zuris.

Kunigui Draugeliui pradėj 
leisti mėnesinį žurnalą “Pasiu 
tinys”, jis pasikvietė į taiką 
Pošką, nes žinojo apie jo liter 
tūrinius gabumus. Jis par 
savo dėkingumą kun. Draug 
liui. rašydamas straipsnius, k 
rie žmonėms patiks, nevarto 
aukštų žodžių, nereiškė pasi 
džiavimų, tik rašė iš savęs, 
kalbos per “Pasiuntinio” ra 
valandą taip pat meilios ir šir
dingos kaip ir straipsniai.

Dr. Poška gimė Lietuvoj, Offc 
čia nuo pat jaunystės apsigyve
no. Nors visur amerikieči0 
vaikščiojo ir viliojo, kad pamirš
tų savo lietuvybę, jis tvirtai lai
kės prie tėvų pamokinimų vi
sur ir visuomet buvo lietuvis. Jo r..- ' 
darbai ir veikia lietuvių ta 
gali mums būti geras pavyzd 
ir jo obalsis sektinas: “Lie 
viai, pirmyn!”

Už jo nuveiktus darbus lie 
vių visuomenei, Dr. Poška 
apdovanotas Lietuvos prezid 

| to Smetonos Gedimino ordinjU 
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lą, nors daug kliūčių jam stovi 
pakeliui. Amerikai karą paskel- ; 
bus, Jonas įstojo į kariuomenę ] 
1917 m. Sunkiai su kitais buvo . 
prirengtas ir išsiųstas į Pran
cūziją. Pirm išvažiavimo, jis 

. pradėjo parduoti Lietuvos bo
nus. buvo pakviestas per visas 
parapijas su prakalbomis, ku- 

j rios išduotos taip širdingai ir 
i meiliai, kad visiems paliko didi 
įspūdį.

Dr. Poška yra vienas iš se
niausių Vyčių veikėjas. Nuo 
pat jaunystės dirbo jų tarpe, ir 

I su jo pastangomis buvo nupirk
ta Vyčių spaustuvė, kuri pradė
jo leisti “Vytis”, vyčių mėnesinį 
organą.

Laike depresijos, dar jaunas 
gydytojas, nors paties drabužiai 
gerai sudėvėti ir batai šalčio ne
išlaikė. jis širdingai gelbėjo li
gos prispaustus, nežiūrint, ar 

igalės jam pinigiškai atmokėti. 
Visuomene suprato ir šiandien 
laiko Dr. Pošką ne kaip puikų 
poną, bet kaip žmogų, kuris y- 
ra brolis ir draugas ir kurio vi- 

i si gali pasitikėti.
Keletą metų atgal, paprašytas

1 vieno asmens išversti iš anglų 
kalbos dainą “Rosary”, jis mie
lai sutiko laisvu laiku tą pada- 

i ryti. Štai jo vertimas:
ROŽANČIUS

1

“Praleidau laiko daug su juo— 
. Rožančiaus perlai brangūs man.
Skaitau karolius, vėl perskaitau. 
Šventoj maldoj—šventoj maldoj. 
Kiekvienas perlas, malda yr’. 
Skaudžios širdies paguoda jis. 
Aš kalbu jį iki pat gal— 

i Ir štai jau prie kryžiaus!
0, atminimais meilė deg 
Laimėta maž—nustota daug. 
Meiliai bučiuoju perlus, kad

I mokė’— 
i Bučiuoti kryžių—kryželi jo.”

Jis žinojo ii- su* 
čių ir senelių var« 
paguodos ranklfc.--

vakarienėn atėjo.
Į

Klebono kun. J. Bobino rūpes
čiu, pavyko gauti iš Catholic 
Schcol komisijos kambarius lie
tuvių kalbos kursams. Mokyto
jauja Alena Bandžiūtė, ir pamo
kos duodamos St. Anselme mo
kykloje kas šeštadienio rytą nuo 
10 iki 12-tos. Mokinių jau susi
rašė 30. Klebono rūpesčiu įkur
ta ir merginoms bei moterims 
anglų kalbos kursai, kurie čia 
buvo reikalingi. Jau susirašė 40 
lankytojų. Mokytoją skiria Ca
tholic School komisija. Kursus 
ves mokytoja Alena Bandžiūtė 
ir pamokos vyks pirmadienio, 
antradienio ir trečiadienio vaka
rais.

Vilniui Vaduoti sąjungos sky
rius, kuris per du metu daug 
gražių tautinių darbų padarė, 
persiorganizavo į Kanados Lie
tuvių sąjungą, toliau tęsti jau 
užbrėžtą tautinį ir kultūrinį dar
bą. Šio skyriaus darbuotė buvo i 
gražiai P. Jesučio aprašyta “Pa
saulio Lietuvis” žurnale spalių 
mėnesį. Pasirodo, šis skyrius 
surengė kelis Vas. 16-tos ir Spa
lių 9 metu
kalbėjo šie amerikiečiai kalbė
tojai: “Darbininko” red. Knei- 
žys, kun. J. Švagždys, poetas J. 
Tysliava. red. S. E. Vitaitis, ir jr vietos klebonui, kun. J. Bobi- vi 
“Amerikos” red. J. Laučka. nui, kuris niekados neatsisakė 
Skyrius surengė klaipėdiščiams skyriaus kilniems darbams pa- 
paremti gegužinę, spaudai pa- dėti, 
remti dvi gegužines, ir dvi Kalė- Kanados Lietuvių sąjungai, 
dų Eglaites vaikučiams (Eglai- kol kas, palikta ta valdyba, kuri 
tęs pinigiškai parėmė klebonas: buvo ir VVS skyriaus valdyba, 
kun. J. Bobinas ir Nek. Pr. mer- Sąjungos susirinkimas įvyks 
ginų dr-ja). Viename parengi- lapkr. 26, ir tada bus išrinkta 
me dalyvavo ir Lietuvos konsu-'pastovi valdyba, 
las Kanadai, p. Grant - Suttie iš: 
Toronto. Aukomis ir pelnu nuo 
parengimų Vilniaus reikalams 
ir Lietuvos saugumui sukelta a-

; pie $400, kurie visi pasiųsti Lie-
■ tuvon. Skyriaus pirmininku bu- 

Kun. J. K. vo A. Sakalas, rast. Alf. Pun-
(Pabaiga)

• v

iš-

girnų komisija — A. Verbyla ir 
K. Ivaškevičius. Daug skyriui 
padėjo K. Jasutis su žmona, Pr.' 
Jasutis, mokytoja Alena ir, ben
drai visa Bandžių šeima, J. Les- 
kevičius, Bobinų šeima, J. Kup- 
revičiai, J. Pundžiai, Ivaškevi
čienė, M. Žinaitytė. Pazniokai- 
tienė, ir kiti. Visiems minėtiems 
asmenims ir valdybos nariams 
priklauso padėka už gerai vestą 

i darbą. Didelė padėka priklauso

mosios valandos”. Jis save 
laiko ne Bažnyčios valdi
ninku, bet parapijos tėvu,' 
pas kurį vaikai gali kiek
vieną valandą įeiti, kad ir 

I vidurnaktį įvirsti. Apsiėji
me nuoširdus, be puikybės, 
su visais lygus. Net ir savo 
parapijos paklydusias avis 
jis mielai susitikęs pasvei
kina, niekada nesako apie 
juos blogo žodžio, kur tik 
gali stengiasi jiems gerą i jo darbas tapo galų gale į- 
padaryti ir kantriai laukia vertintas ir pripažintas.

_ ■ 19 dieną lapkričio papra-
nezaležnin- šykime visi Aukščiausį, 

kad jis teiktųsi laikyti 
mums gerbiamą kunigą 
Valantiejų dar ilgus metus, 
kad duotų jam ir toliau 
geros sveikatos tęsti to
liau savo šventą darbą sie
lų labui ir mūsų tautos 
garbei. Ilgiausių metų!

kad jų klebonas, kur ėjęs 
kur nėjęs, vis atsiduria 
bažnyčioje.

Kitas religinio parapijos 
išauklėjimo ženklas yra di
delis skaičius žmonių, ei-l 
nančių dažnai prie Šv. Sa
kramentų. Tiesa, Ameri
koje aplamai netrūksta 
žmonių prie Dievo stalo. 
Bet juk geras gerą perei
na. \Vaterburyje tas ko- 
munikuojančių skaičius 
nepaprastai didelis. Ypač 
jaunimo. Sekmadieniais 
net po tris kunigus per tre
jas mišias turi dalyti Ko
muniją!

Pats gi didžiausias gero, 
parapijos išauklėjimo ir 
tikro religinio žmonių gy-

I

.Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų seimelis, kuris 
paprastai įvyksta vasario 
22 d. (Jurgio Vašingtono 
dienoje) ateinančiais 1940 
metais, vasario 22 d. įvyks 
Šv. Petro liet, parapijos ri
bose. So. Boston. Mass.

Draugijos kviečiamos nu
žiūrėti savo atstovus iš an
ksto. Visa programos eiga 
ir vieta salės bus pask 
ta vėliau.

Į

grįžtant. Ir grįžta, nors pa
mažu. Išnyko “i 
kų parapija”. Aršiausi “be
dieviai” apsiramino ir šian
dien niekas atvirai prieš jį 
nekovoja, nes visi mato, 
kad jis ne dėl savęs, o dėl

venimo ženklas yra didelės j kitų labo gyvena. Kiauras 
— 4.—i—šeimynos.' dienas, kai tik atlieka iš o- 

’ • fiso eina ir eina po moky
ta vanage), pareina; klą, po parapiją, po įvairias 
- T‘o,, o-i įstaigas. “Kaip jis ir kojų

waterburiečių šeimynos.
■ K k viena i šeimai, kaip vi

lo- Idurkis i
Federantas.i? galvos. (5 vaikai). Daug

kuris bus įteiktas jam per Lietu
vos konsulą Petrą Daužva 

i gruodžio 2-rą dieną. Sherry
tel,

Lapkr. 26. parapijos salėje, 
vakare, misijonierius kun. Mar
čiulionis rodys spalvuotus pa
veikslus iš katalikiškų misijų 
veiklos tolimuose ir mažai žino
muose kraštuose, tarp laukinių 
ir puslaukinių pagoniškų taute-

, džius, ižd. J. Paznokaitis, paren- lių. Rap.

šaunaus bankieto metu.
Ona Ivinska itč

IZAIJAS SAKO:

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at
sidūrė teisme.
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Darbdaviu Nusistatymas
Pradžią 3 pusi.)

Taigi yra neužginčijamas 
faktas, kad Katalikų Baž
nyčios vadai visados įrodi
nėjo, jog darbininkai turi 
teisę dėtis į savo organiza
cijas ir, kad niekas nepri
valo jų varžyti ar jiems 
drausti organizuotis. Pa
tys darbininkai žino, kad 
jie turi tokią teisę; dabar 
net Jungtinių Amerikos 
valstybių įstatymai jų tą 
teisę apsaugoja; tačiau toli 
gražu nevisi darbininkai 
dar yra susiorganizavę. A- 
merikoje dar šiandieną tik 
penkioliktas 
darbininkų 
prie unijų, 
tis?
ta, kad darbdaviai yra sta
čiai nusistatę prieš darbi
ninkų unijas. CIO sąskai
toje, 1937 metų, pasakyta,; 
kad šešiosdešimtas 1

nuošimtis 
tepriklauso 

Kame priežas- 
Pirma priežastis yra

šimtis visų streikų Ameri
koje buvo dėl to, kad darb
daviai nesutiko pripažinti 
unijų, kurias darbininkai 
didžiuma balsų pasirinko. 
Kita priežastis yra netvar
ka ir nesutikimai darbinin
kų unijose. Yra nemažai 
nesąžiningų unijose vadų, 
kuriems ne darbininkų gė
rovė rūpi, bet asmeninė 
nauda, politinė karjera ar 
revoliucijos sukėlimas vi
soje šalyje. Į darbininkų u- 
nijų vadovybę yra įsibrio- 
vusių nemažai komunistų, 
kurie sukelia kerštą vie
nos unijos prieš kitą. Ir su
sidaro padėtis, kad darbi
ninkų unijos kovoja viena 
prieš kitą už pirmenybę. 
Tas duoda progą kapita
listams pasmerkti darbi-

■ ninku unijas ir visuomenę 
nuo-1 nustato prieš darbininkus.

Nekaltai Pradėtosios švenčiausios 
Paąos Marijos

Katalikų Uždavinys
Bet paskutiniose dienose’go. Nereikia užmiršti ir 

dalykai žymiai pasikeitė, darbdavių teisių. Visame 
Komunistai jau iš unijų reikia vadovautis krikščio- 
pašalinami, jiems nebelei- i niškais principais. Pijus 
džiama užimti vadovybės. Į XI sako: “Visos mūsų pa
jų vietos lieka kitiems. Tai Įstangos pagerinti žmonių 
yra proga katalikams įeiti gyvenimą bus veltui, mūsų 
į unijų vadovybę ir jas tei- i namas nebus pastatytas 
singai tvarkyti. Unijų tiks-! ant uolos, bet ant smilčių | 
las yra rūpintis darbinin-! jei mes atmesime tikybos 
kų gerove, tų darbininkų, j ir kr ikščioniškos dorovės 
kurie yra labiausia skriau
džiami, kurie gauna ma- 
žiausį atlyginimą. Bet, 
kaip sako Popiežius, darbi
ninkai privalo vadovautis 
teisingumo principais. Rei
kalaujant teisingo atlygi
nimo, negalima reikalauti 
per didelio, arba neteisiu-.

I

principus. Jeigu reikalin
ga šiandieną gydyti žmo
nių visuomenę, tai padės 
vienas grįžimas prie krikš
čioniškojo gyvenimo ir jo 
principų. Nes tik jis vienas 
tegali atnešti tinkamą 
priemnoę”.

Apgailėtinas Apsileidimas
Darbininkai jau mato, 

kad nesąžiningi unijų va
dai kenkia jiems. Katalikai 
nesuskubo patys įeiti į u- 
nijų vadovybę. Tai buvo jų 
apsileidimas. Teisingai Po
piežius Leonas XIII pasa
kė: “Niekas taip nepaken
kė Bažnyčiai ir darbinin
kams, kaip tas amžinas ka
talikų nuolaidumas. Visada 
mes esame tie, kurie pra- 
laimėjame”. Ir Popiežius 
Pijus XI sako: “Mes tiek 
kartų apgailestavome, nes 
kaikurie žmonės, iš pavir
šiaus, kad ir ištikimai pil-j kuris perdaug nesutaria su 
lais. Bažnyčia rūpinasi, tik aiškiais 1

Didžiajam Karui pasibaigus, 
Lietuvoje įsikūrė pirmoji gry
nai lietuviškoji vienuolija. A. a. 
ark. J. Matulevičius, MIC., at- 
jausdamas lietuvaites trokštan
čias vienuoliško gyvenimo, bet 
neesant lietuviškai vienuolijai, 
į kurią galėtų stoti, įsteigė Ne
kaltai Pradėtosios Šv. P. Mari
jos Seserų Vienuoliją. Jis para
šė jai įstatus ir iki savo mirties 
jąja rūpinosi ir globojo. Ši vie
nuolija savo centrą turi Mari
jampolėje, Lietuvoje.

VIENUOLIJOS TIKSLAS
Šios vienuolijos, kaip ir visų 

kitų, pirmaeilis tikslas yra Die
vo garbė ir krikščioniškosios to
bulybės siekimas. Seserys turi, 
pareigą bendrai gyventi ir ap-: 
siima vykinti Evangelijos pata
rimus trimis įžadais: neturtu, 
skaistybe ir klusnumu.

Bet vienuolija turi ir antrą 
tikslą, būtent — žmones vesti 

i prie Dievo. Šiam tiklui darbo 
dirva yra be galo plati. Todėl 
vienuolija rūpinasi, kad kiekvie
na sesuo, pagal savo gabumus ir

nuolija gana plačiai išvystė savo 
užsibrėžtą planą ir darbuojasi 
įvairiose Lietuvos vietose, 
paskutiniu laiku atvyko ir į 
meriką.

VIENUOLIJOS DARBAI

Vienuolija, suprastada jaunų 
vaikučių auklėjimo svarbą, dau
gelyje vietų Lietuvoje yra į- 
steigusi vaikų darželius ir mo
kyklas. Vietose, kur vaikučiams 
neprieinamos šiokios mokyklos, 
stengiasi vaikų katekizavimu 
užpildyti šią spragą. Sėkmingai)' 
vaikučių auklėjimui taipgi daug 
padeda įvairios organizacijos, 
kuriose seserys dirba, pa v. An
gelaičių, Marijos Vaikų ir tt.

I Mergaitėms auklėti ir paruoš- 
a

ti gyvenimui, turi pensijonus ir 
rūpinasi praplėsti aukštesnius 
bei specijales, k. a. žemės ūkio, 

' ruošos mokyklas. Viena žymes
nė šių įstaigų yra Keturvala
kiuose “Karklinių Žemės Okio 
Mokykla”.

Savo žinioje vienuolija turi ne-

o
A-

kuose yra: Vyžainio, An-' Ar liaudis ir darbininkai 
čios, Pamarės ir kiti. nori karo ? Ar liaudis pra- 

Be to, yra keletas ir su- šė ir balsavo, kad pakeistų 
jungtų ežerų, kurie sudaro tą vadinamąjį Embargo 
ištisą jų virtinę, pav.: Luk- planą? Ne ir ne. Visa liau- 
šos, Dzingio ir Žeimenos.

Netoli Vilniaus yra pui
kus, bet nedidelis, padavi- 

jiėča"'daugiau' kaip lO^kv. skraiste apgaubtas Ža- 
'km., čia suminėsime. To- "asis eseras^ bis ežeras tū
riais bus: Mestyrio, Mede- rL J>al but- Jaugiaus.ai pa
lto, Svyrių. Vygrių, Uga- ......... ...
rių, Strustų ir kiti.

Kitų ežerų dalis, kurių 
! plotis bei ilgis siekia per 1 
kv. km.: Vyšniavos, Abolio, 

!Nespyžiaus, Dysnių, Dys- 
nykštis, Dubo (pastarasis 
kasmet mažėja). Suval- j-----------------------------------

žeras. Vienas iš mums ge-Į 
rai pažįstamų yra Galvės 
(Trakų) ežeras. Jis turi 
net 27 salas, kurių vienoje 
stovi Trakų pilis.

Be šių jau suminėtų eže
rų yra visa eilė kitų. Jų da
lį, kurie kv. km. plotu pra-

liasis ežeras. Šis ežeras tu-

Vieni jį vadina 
vardu, kiti Kry- 
trcti Balčio ir ki-

Balsės 
žiuočių, 
taip.

Visus 
žerus būtų sunku suminė
ti, todėl čia paminė jom tik 
didesnius ir charakterin- 
gesnius. L. Vainik.

Vilniaus krašto e-

dis yra prieš tai, bet ar ka
pitalistai žiūri to, ar žmo
nių išrinkti Seimo ir Sena
to nariai pildo savo rinkė
jų norą? Nieko panašaus. 
Jie kapitalistams tarnauja, 
ir ką kapitalistai nori, tą 
taip jie daro. Tai yra tik 
kapitalistams demokrati
ja, o ne žmonėms.

AR DEMOKRATIJA?

Šaukiama ant Europos 
Diktatorių, bet koks skir
tumas čia? Ar kad galima 
sueiti, kalbėti, ginčytis be
reikalingai, kas nieko ne
reiškia.

Ar kad čia turime dar re
ligijų laisvę? Religijos 
žmonėms nieko blogo ne
daro, už tai mes turime tą 
laisvę. Bet galime būti tik
ri, kad prie tokios tvarkos 
ir laisvę neilgai turėsim. 
Ateis tie patys laikai, kaip

Ar čia Amerikoj tikrai vo atstovą ? Ne. Ten visi 
mes turime demokratiją? kapitalistai ir dėl kapita- 
Cia neaiškinsiu, kas yra listų tarnauja. Ar darbi- 
demokratija, nes manau, ninkai matė, ar žino, ko- 
kad kas skaito laikraštį kias algas Kongresas liū
tas žino. Demokratija čia tarė ir priėmė dėl darbiniu- 
tik turtuoliams, kapitalis- kų? Manau, kad nežino, 
tams. Darbo žmonės čia nes niekas nė žodžio prieš Europoj ir kitur. Kuomet 
nieko neturi. Taip, kapita- tai nepasakė, neparašė, žmonių baduolių minios 
listai leidžia visiems bal- Kaip žiūri, į tą algų nutari- daugėja, tai taip ilgai ne- 
suoti, neva, rinkti savo no- mą, tai atrodo, kad darbi- gali būti, ir tiems baduo- 
rimus žmones į visokias ninkai laipsniškai eina že- liams vietoj ką nors duoti

mažą vargšams įstaigų: našiai-.vietas, bet kur ką išrenka myn, ne aukštyn. Ir artėja pagerinimui*, tai kapitalis- 
~ ‘ kad jau darbinin- tų daroma ir milijonai lei-

, kad suklai- 
žada juos ar jų reikalus daryti gyvenimą savo dar- dinti tuos Tamsuolius visai 
ginti, kol jis išrenkamas, bu.
Po rinkimų ir jį kapitalis-į 
tai “nusavina” 
nauja ne tiems, kurie jį iš- talizuoja vienus 
rinko. Daugumoje renka ir tus, kad jie peštųsi, 
balsuoja darbo žmonės už tusi ir visi skurstų tik sa- 
“Kongresmonus”, bet ar, vo lyderiams geras algas

pajėgas, teiktų žmonijai visoke- čių ir senelių PrieS,aud4 ^ese-; liaudis? Renkamasis žmo- laikas, _  Ips mažit našlaiti vuikpli untrina 1..... —...riopą pagalbą. Šios rūšies dar
bai yra sekantieji:

1. aprūpinti savo narius rei- 
kiamu mokslu ir specialybėmis;

2. mokyti, auklėti ir kateki- 
zuoti vaikus;

3. laikyti ir vesti auklėjimo 
bei mokymo įstaigas;

4. leisti, spausdinti bei platin
ti geras knygas ir laikraščius;

5. laikyti ir vesti ligonines, se
nelių ir našlaičių prieglaudas;

6. dirbti katalikškose vaikų, 
mergaičių bei moterų organiza
cijose ir šiaip padėti vargstan
tiems ir tarnauti visuomenei.

Vienuolijos mintis — ko pla
čiausiai išeiti į žmones, kad, ge
riau susipažinus su jųjų reika
lais, sėkmingiau galėtų darbuo
tis jųjų tarpe.

Per savo dvidešimt vienerių I bais ir neša 
metų gyvavimo laikotarpį vie- žmonijai naudos.

kalais. Popiežiai duoda 
darbininkams nurodymus, 
bet ar jie bus įgvendinti, į 
tai priklauso nuo pečių ka- j 
talikų darbininkų.

Jo Šventenybė Pijus XII 
sako: “Lai darbininkai 
stengiasi sudaryti viefty- 
bę savo ir visuomenės ge
rovei”. Popiežius atjaučia 
dydami tikybos pareigas, 
tačiau savo darbo, pramo- ■ 
nes, profesijos, p.—_ 
ar tarnybos srityse, dėl ap- Į yirjum jurų lygio, negu, 
gailėtino savo sąžinės dvi- i kacl nepriklausomos Lietu- 
lypumo, gyvena gyvenimą, i v.os PĮotas- Vidutinis auks- 

u I tis siekta per pusantro 
krikščtoniškojoĮši.mto nuo jūros ly-

tie, kurie prie jos priklau- teisingumo bei krikščionis- ~
so, jos nurodymų nepildo, kos meilės principais.

lais. Bažnyčia rūpinasi, tik

lės mažą našlaitį vaikelį augina nems tik tiek geras ir pri- kas negalės jokiu budu pa- džiami prieš, 
ir stengiasi atstoti jam motiną, 
o nuvargusiam seneliui rūpina
si palengvinti senatvės dienas ir 
suteikti paskutinius patarnavi
mus. Taipgi lankosi seserys pri
vačiuose namuose. kad ten 
vargstantiems patarnautų.

Spaudos darbuose vienuolija.
kiek gali, padeda Katalikų Baž- žmonės turi bent vieną sa- apmokėdami.
nyčiai ir visuomenei. Šiuo tarpu 
savo rankose turi “Šešupės” 
spaustuvę ir “Šešupės” knygy
ną. Pačios seserys spausdina ir 
platina knygas bei laikraščius, 
ypačiai “Liepsnas”.

Naudojasi vienuolija visomis 
galimomis priemonėmis, kurio
mis ji mato galinti padėti arti
mui. Reikia džiaugtis tat. kad

| ir juos išmarinti badu. Tai 
Ką visas, neva, darbiniu- ir kyla klausimas, ar ilgai 

tokia tvarka galės pasilai
kyti? Turės kas nors būti, 
nes taip ilgai neiškęs, ir tie 
tamsuoliai pradės susi
prasti. Tai demokratija, —-• 
nieko sau. J. K. Mikas.

ir jis tar- kų unijos daro? Tik demo- 
—■■ ~----- > prieš ki-

piau- I I

i ji auga narių skaičiumi bei dar- 
u..:_ Dievui garbės ir

S. A.

Narutis-Ežerų Tėvas
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y* jje, ežeru reikėtų laikyti 

Naručio. Jo plotas siekia 
ligi 80 kvadrat. kilometrų. 
Apie šį ežerą rusų moksli
ninkas Krikofas štai ką ra
šo:

— Apie pusvarstį nuo Na-Į 
nosų kaimo, — sako jis, — 
prasideda pylimas maž
daug 1 metro gilumoje po 
vandens paviršiu. Pylimas 
sudarytas iš akmenų, ku
rie esti apie pusantro me
tro aukštumo nuo ežero 
dugno. Pylimu laisvai gali
ma važiuoti ketvertą gre
ta sukinkytų arklių. Pyli
mo ilgis apie 1 km. Ežere 
yra nedidelė sala “Astra
vas”, kurioje matyti di-i 
džiulio mūrinio pastato; 
griuvėsiai. Nuo šios salos 
eina kitas pylimąs, suda
rydamas pirmojo tęsinį? 
Kas buvo šio pylimo auto
rius — istorinių žinių neli-i 
ko; padavimas sako, jog tai 
velnio darbas. — Toliau 
tas pat mokslininkas pasa
koja, kaip Naručio ežer as 
turėjęs įtakos gamtos reiš
kiniams.

s.aurvaKarius uęama. A"troj vietoj didumo at
eito aukštumų, kurios vie- zvll?,u reikėtų laikyt: veik 
tomis siekia ligi 300 mętr. Puaa“ mažesni Drūkšių e- 

i aukščio. Jų dalis pereina? - -
! mūsų pusėn ir pro Zarasus metrų. (Lietuvoje, žinoma, 
Į nusitęsia tolyn.

Didžiausiuoju __ w__ __  ____  ___
T. krašte, o ir iš viso Lietuvo- i Suvalkuose yra Vygrių e-

VILNIAUS KRAŠTO 
AUKŠTUMOS, KALNAI, 

EŽERAI
(XX) Vilniaus krašto

prekybos' Plotas Yra aukščiau iškilęs

jr Ašmenos aukštuma yra iš- 
Komunistai suardė dar- ^ia papiktinimas silpnie- • Per.^ metrų. Čia y- 

bininkų unijas. Ar katali- isiems tikėjime, piktava- Į"*įuSus’taiD 
liams gera proga kaltinti i kaJnai> kurių aukštis taip 
pačia Bažnyčią”. Kiek Pa^ praneša 300 metrų.

,|Nuo Ašmenos į pietvaka- 
j rius tęsiasi ligi pat Ne- 
, muno Lydos aukštuma. 
Neries pašlaitėse driekiasi 
Panerio kalnų virtinė, o iš 
kitos pusės — Trijų kryžių 
kalnas, Pilies ir Bekešo 
kalnai. Kiek toliau, Neries 
dešine pusią tęsiasi šeški- 

įnės kalųas. Suvalkų kraš- 
te vėl žemės reljefas išky
la ligi 300 mtr. Ypač aukš
toka vieta arti Vižainio. 
Gražų Naručio ežerą supa 
to pat vardo kalnai (apie 
200 mtr.). Kiek toliau į 
šiaurvakarius tęsiasi visa ■ x 
eilė aukštumų, kurios vie- ;

II 1 200 v 
aukščio. Jų dalis pareina

i yra gilesnių). Kitas, nema- 
i žas ežeras, tai Drisvėtos, 

Vilniaus Iturįs apie 37 kvadr. km.

kai įėję jas atitaisys ir taip 
tvarkys, kad visi nariai 
gautų didelę naudą, pri-

s M.L 1"tst

adiorgaN

10>464—’ien-tube super- 

heterodyne with Rot9rWave« 

magnet Aenol, Rodiorgan, 

Automatic tuning, Big Black 

Diol, Outer Circle R F. Gr* 

cuit, Teievision Sound Cor- 

nection, 10 incb Speoke% 

receives American, foreign 

broadcasts, police, ama- 

teurs, aviation, sh»p$. 41 Vi 

ieches htgh. Uaurious wfli- 

nu* Rnish cob<net.

❖
❖A.

..cv.v.c},, Hxi- daug sykių mes girdėjome 
klauso nuo pačių darbinin-' sakant, kad Bažnyčia neši
kų. Nes darbininkų apašta- ruPina darbininkų reika
lai, kaip sako Pijus XI, y- Amerikos darbin inkų 
ra patys darbininkai. Kata- skurdą, nurodo priemones

darbin inkų

jas pašalinti ir ragina vi
sus prisidėti prie darbinin
kų gyvenimo pagerinimo. 
Senatorius Thomas apie 
Pijaus XII pareiškimą A- 
merikos darbininkams pa
sakė: “Popiežiaus nurody- 

Grynas bičių medus, ku , mai gražūs. Visų klasių 
iš žydinčių; protaujantieji asmenys 

pritars Popiežiaus min
tims. Socialinis teisingu
mas niekada nebus atsiek
tas kova, bet vieningu dar
bu”.

Katalikams neužtenka j 
vien pasigerėti Popiežiaus j 
nurodymais, bet reikia dė
ti visas pastangas, kad 
juos įgyvendinti.

likai darbininkai neturi z 
laukti kokio stebukladario 
išlaisvintojo, bet patys pri
valo imtis darbo savo rei-

MEDUS
• ■*

TttEVlSl°N h
$70.96

rį bitės sunešė 
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.

❖ ❖ 
t❖ 
t ♦♦♦

[ Union Electrical Supply Co.
_JI' 92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas

KTunion 
■kuECniCAL 
r suppiyco 
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ŠL JURGIO PARAPIJOS JUBI
Lietaus išvakarėse

C. BROOKLYN. N. Y. —
Minėdami Parapijos bažnyčios pastatymo 25-rių 

metų sukakti, prisiminkime bent valandėlę tuos pirm- 
takūnus. kaip dvasios vadus ir tikinčiuosius pasaulio- 
nius. kurių pastangomis bei pasišventimu parapija į- 
steigta. bažnyčia pastatyta - išlaikyta. Stenkimės grįž
ti į praeitį, persistatykime sau kas juos prieš 25 
metų įkvėpė parapiją kurti, bažnyčią statyti.

Garbingai švęsdami šį jubiliejų, mums tenka sa
vęs pasiklausti, ar ir mus veda ta pati dvasia. Kaip mes 
žiūrime į savo parapiją. Ar ji yra viena mūsų gyvenimo 
reikalų, be kurios jokiu būdu negalima apsieiti, kurios 
išsižadėti nieks neprives. Protiškai žiūrint, gyvenime 
visko reikia susilaukti, žmogus priverstas tai vieną, tai 
kitą dalyką apleisti, išsižadėti. Tačiau atsiranda tokių 
žmonių, vadina save gerais parapijiečiais, bet per visą 
tą laiką gal nė vienos minutės nepaveda savo parapi
jai. nei vienos aukos jai nepadaro. Gi idealus’ parapijie
tis būtų toks, kuris sakytų, kad man gyvenime prisi
eis to ir to išsižadėti, gal reikės gyventi be automobilio, 
gal per metus nebus galima atostogoms išvažiuoti, be 
to ar to pasilinksminimo apsieiti, susilaikyti nuo pir
kimo tos ar tos gėrybės, bet parapijinės bažnyčios nie
kados neapleisiu, nuo prisidėjimo prie jos užlaikymo 
kol gyvas neatsisakysiu. Tokių parapijiečių parapija 
turėdama nors du šimtų, užtikrinta jos ateitis. Imkime 
pavyzdžius depresijos laikais kitų lietuvių parapijų, k. 
a. Providence. R. I.. Minersville. Pa., kurios pastaruose 
metuose atidarė naujas parapijines mokyklas, arba 
Kansas City. Kansas. lietuvių parapijukę, turinčią vos 
30 šeimų, o vienok užlaiko savo parapijinę mokyklą. 
Pastarosios parapijos nariai, kadangi jie tikriausiai 
norėjo, kad gyvuotų savo lietuviška parapija su nors 
maža, bet tikra 8 skyrių mokykla, mokėdavo net $50.00 
į metus dukles. dabar moka po $25.00. Panašiai ir su 
draugijoms. Žinome, kad gyvenimas iš visų, neišski- 
riint ir jaunimo, reikalauja daug mūsų laiko, jėgų ir 
net turto. O vienok jeigu būsime taip pamylėsime savo 
parapiją - bažnyčią, jog rasime galimybės prisidėti 
bent prie vienos parapijinės draugijos.

Kad tokia dvasia lydėtų visus mus pasiryžkime tai 
įgyvendinti šių dvigubų jubiliejų. 30 metų nuo parapi
jos įkūrimo ir 25 metai bažnyčios pastatymo. 
Garbingiems pirmtakūnams. ačiū už jų padėtą pama
tą. Sveikinkimės viens kitą sulaukę šių garbingų jubi
liejų. bet ir pasiryžkime ir toliau tęsti šį šventą darb.

Sveikinąs parapijiečius bei parapijos rėmėjus.
Kun. C. E. Paulionis.

30

Scena
Lygiai 
vietos 

Legijono Sabonio

’sirinkusių Hartrorao lietuvių j 
nuotaika buvo labai pakilusi. 
Skubėjo žmonės j salę, idant ga
vus vietą, tikėjosi išgirsti kalbą 
Lietuvos Generalinio Konsulo, 
pulk. Jono Budrio, bet. deja, 
kaip rengėjai, taip dalyviai ap
sivylė. nes Gen. Konsulas, pulk. 
J. Budrys neatvyko j mūsų Vil
niaus minėjimo šventės iškil
mes. pranešė tai telegrama ir 
laišku, kad dėl susidėjusių ne
palankių sąlygų negljs pribūti. 

Pirm programai prasidedant, 
parapijos mokyklos mokinių be- 
nas griežė "overture” ir keletą 
gražių muzikos kūrinių, 
papuošta vėliavomis. 
7:30 vai. vak. pasirodė 
Amer. Liet.
posto kariai rikiuotėje su savo 
posto. Amerikos ir Lietuvos vė
liavomis maršuojant i auditori
ją. Mokinių benas griežė Vil
niaus maršą, sutikimui karių 
legijonietių ir moterų pagelbi- 
nio auxiliary skyriaus narių u- 
niformose su vėliavomis lydin
čias karius. Su šia legijonierių 
demonstratyviška procesija at
vyko ir garbės svečiai, kun. Dr. 
Vaškas. Marianapolio Liet. Ko
legijos rektorius, p. A. Kneižys. 
"Darbininko" redaktorius prie
šaky su Pralotu Jonu Am botu. 
Kariai išsirikiavo prie estrados, 
sustatė savo vėliavas, garbės 
svečiai užėmė vietas greta legi
jonierių. Uždanga pakilo. Šv. 
Cecilijos choras, vadovaujant p. 
Balsiui, sudainavo Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir mokinių be- 
no lydimi sudainavo tris dainas.

Programą atidarė VVS sky
riaus vice-pirm. p. J. Zablaitis. 
veteranas karys ir pakvietė 
Hartfordo liet. organizacijų 
konferencijos pirmininką p. V. 
M. Čekanauską tarti keletą žo
džių ir užimti programos vedėjo

proga, pareigas. Programos vedėjas 
pasakęs Įžanginę kalbą pakvietė 
prelatą Joną Am botą tarti kele
tą žodžių.

HARTFORD, CONN.

Rimtai, labai iškilmingai 
šventė Vilniaus atgavimo 
švente. įsteigė Vilniaus 
Fondą. Ūpas vietos lietuviu 
labai pakilęs. Vietos lietu
viai padėjo rimtą pamatą 

Vilniaus Fondui.

*
Hartford. Conn.. — Lapkr. 12 

d. vietos lietuvių 18-ka draugi
jų. 2 klubai ir Šv. Trejybės pa
rapija bendromis pastangomis 
surengė masini susirinkimą, ku
riame labai iškilmingai šventė 
sostinės Vilniaus atvadavimo 
šventę. Parapijos mokyklos sa
lė buvo kupina žmonių, visų su-.

Programa buvo Įvairi ir 
Įspūdinga

Menišką programos dalį išpil
dė vietinis parapijos. Šv. Cecili
jos choras, vadovaujant p. Bal
siui. taipgi dalyvavo p. Rėkaus 
iš WNBC radio choras, vado
vaujant p-lei Čepulytei iš New 
Britain. ir vietos žymios daini
ninkės solistės ir solistai.

Po prelato J. Amboto kalbos

Dalyvaus Intertypos Bankiete

Pp. Vladas ir Barbora Paulauskai ir jų graži šeima.
Pp. Vladas ir Barbora Paulauskai iš Lowell, Mass. (Kitą syk buvę 

southbostoniečiai) neseniai minėjo savo vedybinio gyvenimo 25-kių metų 
sukakties jubiliejų. P-nas VI. Paulauskas yra buvęs LDS Centro pirmi
ninku ir labai daug nusipelnęs LDS organizacijai. P-nas Paulauskas yra 
toniko išdirbystės — Lomeli Bottling Co. savininkas. Jis taipgi turi šva
riai. (kaip vaistinę) įrengtą valgomų daiktų krautuvę.

Pp. Paulauskai augina du sūnų ir dvi dukteri. Vyresnioji duktė Ieva 
yra baigusi plaukų frizą vimo kursus ir dirba So. Bostone Frances Beauty 
Shoppe. kurios patarnavimu ponios ir panelės labai patenkintos.

Pp. Paulauskai ateinantį sekmadienį pasižadėjo dalyvauti “Darbi
ninko’’ Intertypos bankiete.

♦

skyrius likviduotis ir vieton 
VVS skyrių įsteigti Vilniaus 
Fondo skyrius bendrai su vie
tos draugijoms ir klubais, kvie
čiam visus amerikiečius lietu
vius vieninkai dirbti Lietuvos 
naudai ir surinktus pinigus į 
Vilniaus Fondą persiųsti skiria
miems tikslams per Lietuvos 
Atstovybę VVashingtone, arba, 
per Generalinį Konsulatą New 
Yorke, arba, tiesiai į Vilnių lie- 

j tuvių labdaringoms ir kultūri
nėms organizacijoms”.

Po rezoliucija pasirašo: V. 
M. Čekanauskas, Pirm., J. Zab
laitis, Vice-Pirm., Aleks. Sabei- 
ka. Raštininkas.

Pageidaujama, kad visi Ame
rikos lietuviai steigtų Vilniaus 
Fondo skyrius lietuvių koloni
jose. Hartfordo lietuviai bendrai 

I iirba ir ragina kitų kolonijų lie-

'pajamų bendrai į Vilniaus fon
dą suma susidaro: $140.15: tai 
graži pradžia materiališkos pa
ramos vilniečiams. Tikimės, kad 
Vilniaus Fondas gaus daugiau 
aukų iš vietos lietuvių draugijų 
ir klubų bei jųjų narių, galimas 
daiktas, kad Vilniaus Fondas 
padidės du kartus ligi pabai
gos 1939 metų.

Priimtos dvi rezoliucijos, vie
na sveikinimo kita atsišaukimo. 
Čia patiekiu rezoliucijų tekstą:

“Mes, Hartgordo lietuviai, 18- 
kos draugijų. 2-jų klubų ir Šv. 
Trejybės parapijos nariai, iškil
mingai švęsdami sostinės Vil
niaus atgavimo šventę 12 d. 
lapkr., 1939 m., džiaugdamiesi 
Lietuvos laimėjimu, sveikinam 
Tautos Vadą ( ? Red.). Lietuvos 
Respublikos Prezid. gerb. p. An
taną Smetoną, Vyriausybę. Ka
riuomenę, L. šaulius ir visuome- tuvius bendrai veikti, talkinin- 
nę. atvadavusius sostinę Vilnių kauti Lietuvai šiame krizės mo- 
ir pareiškiam pageidavimą, mente — karo metu Europoje, 
idant Lietuva būtų vieninga, po
litiškai, ūkiškai ir kultūriškai 
pavyzdinga, užsieniuose įtakin
ga. kad traktuodama savo san- 
tikius su kaimyniškomis tauto
mis dabar ir ateityje, galėtų pa
tikrinti sau laimingesnę ateitį.

Taipgi, linkėdami savo senai 
Tėvynei pasisekimo, mes pasi
žadanti remti savo senąją tėvynę 
Lietuvą kiek išgalėdami kiek
vienam jos krizės momente ir. 
ištiesdami savo pagalbos ranką 
išlaisvintiems Vilniečiams, stei- 
giam Vilniaus Fondą, šelpimui 
karo suvargintų vilniečių”.

l
Antroji rezoliucija atsišauki

mo į Amer. Liet, visuomenę se-Į 
kanti:

“Vfr..' 1 i , i n i 1 '

I
i

Koresp. M. č.

NEWARK,N.J

KUN. JONAS VAITIEKŪNAS,
Šv. Kazimiero parapijos klebonas, uolus “Darbininko” 
platintojas ir rėmėjas, ateinantį sekmadienį, lapkričio 
26 d., dalyvaus Intertypos bankiete. Kun. J. Vaitiekū
nas, Intertypos šventinimo proga aukojo $25.00.

gražiai išpildė Vilniaus dealogą damas: “Mes, Hartfordo lietu- 
Mikutis ir Jonukas Kripukai ir viai. prisidėjome savo darbais, 
sudainavo duetą: taipgi, puikiai aukomis prie atgavimo Lietuvos 
sudainavo duetą mūsų vietinės nepriklausomybės, šelpimo karo 
žvaigždės, p-lės Onutė Bacevi- nukentėjusių didžiojo karo me- 
čiūtė ir Valerija Kaunietaitė. tu. mes stovėjome pirmoje eilė- 
Visus menininkus publika paly
dėjo gausiais aplodismentais.

Pasakė gražią kalbą gerb. kun. 
dr. Vaškas. Marianajolio liet, 
kolegijos rektorius, iš Thomp- 
son. Conn. Jo kalbos tema: 
tuvos praeitis, dabartis ir 
tis'.

Lie- 
atei-

kal-

p-lę Sofiją 
solo. Ten- 
mūs jauna 
talentinga.

Lapkričio 13 d., pirmadienį, 
Newarko Liet. Vyčių 29 kuopa 
turėjo savo mėnesinį susirinki
mą Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Susirinkime dalyvavo ir dvasios 
vadas kun. I. Kelmelis, kuris pa
sakė trumpą kalbą. Be to vyčius 
sveikino kaimyninės, Harrison- 
Kearny 90 kuopos vice - pirmi
ninkas M. Kazlauskas ir J. Vil
kis. Prie vyčių kuopos prisirašė 
6 nauji nariai.

■ Susirinkime priimtas raportas 
p-lės Loretos Nemanytės iš New 
Yorko vyčių apskričio susirinki- 

i mo. Petras Padolskis pranešė, 
"Mes, Hartfordo lietuviai, 18- kad kuopos kortavimo vakaras, 

kos draugijų. 2-jų klubų ir Šv.1 kurio pelnas skiriamas parapi- 
Trejybės parapijos nariai, iškil- Į jos naudai įvyks gruodžio 3 d. 
mingai švęsdami sostinės Vii-1 Šv. Jurgio parapijos salėje, 7 
niaus atgavimo šventę 12 d. į vai. vakare. Bilietų kaina 35c. 
lapkr., 1939 m., atsišaukiam į i Paruošimo komitetan 
Amer. Lietuvių visuomenę, dva- p-lė Viola Ignačiūnaitė.

je sostinės Vilniaus vadavimo 
darbe per 19-ką metų, aukavom. 
dirbom ir propagavom Vilniaus 
vadavimo idėją, rėmėme Lietuvą 
kiek išgalėdami jos krizės mo
mente. tat ir dabar, mes. Hart
fordo lietuviai, privalome užim-___________  _______
ti pirmąją vietą šelpime išlais- giškius ir svietiškius inteligen-■ Nemanytė. Konstantina Papar-

I
i

vintų vilniečių karo ir lenkų o- tus jr prašome steigti Vilniaus 
kupacijos metu suvargintų. Mū
sų pareiga rūpintis atstatyti 
sostinę Vilnių ir Trakus, tam 
tikslui Šv. Jono draugija auka
vo $15.00 iš savo kasos ir šios 
draugijos nariai ateityje parems 
Vilniaus Fondą, prisidės savo 
materiališka parama Lietuvai”.

Solistė Griškiūtė 
žavėjo publiką

Po gerb. kun. Dr. Vaško 
bos. programos vedėjas p. V. M. 
Č-kas pakvietė vietos jauną ta
lentingą dainininkę. 
Griškiūtę padainuoti 
ka pažymėti, kad ši 
menininkė labai
daug žadanti dainininkė, gal bus 
mūsų antroji Metropolitan Ope
ros artistė, buvo sutikta publi
kos gausiu aplodismentų. P-lė 
Griškiūtė padainavo solo: “Lie
tuva brangi". “Naktis svajo
nėms papuošta" ir turėjo pakar
toti. nes publika nerimo, kėlė 
jai ovacijas. Mūsų solistei a- 
kompanavo p-lė Pendelphie.

Puikiai pasižymėjo ir kiti mū
sų menininkai, ypač p. M. Kri- 
pas. baritonas, kuris sudainavo: 
“Ar aš tau broli nesakiau” ir 
kai buvo iššaukta pakartoti, pa
dainavo dar porą dainelių.

Kalba p. A. Kneižio. “Darbi
ninko" redaktoriaus, buvo į- 
spūdinga ir labai publikai pati
ko.

Buvo padaryta rinkliava. Pi
nigų surinkta $92.40; žodžiu, 
padaryta graži pradžia šelpi
mui karo nukentėjusių Vilnie
čių. Programos vedėjas p. V. M. 
Čekanauskas pranešė, 
šiol gyvavęs Vilniui 
S-gos skyrius, su šia 
atgavimo švente baigė 
siją ir likviduojamas.

išrinkti:
Loreta

Fondo skyrius šelpimui karo su
vargintų vilniečių.

Taipgi, prašome visus VVS

Publika palydėjo p. Kasmonai- 
tį gausiai plodama. Šiame Vil
niaus laisvės šventės susirinki
me aukavo į Vilniaus Fondą 
šie asmenys: prelatas Jonas, 
Ambotas $10.00: Pranciška Kat- 
kauskienė (Metropolitan Ope
ros artistės. Onutės Katkauskai- 
tės - Kaskas motina) aukavo 
$10.00: p. V. M. Čekanauskas 
$5.00: p. Juozas Bulovas $3.00; 
Ponai 
$2.00:

STAMBUS 
BIZNIERIUS

kad ligi 
Vaduoti 
Vilniaus 
savo mi- 
bet VVS

i
Belskiai ir Mašiotai po 
po $1.00 aukavo šie:

gerb. svetys, kun. dr. Vaškas, 
svetys p. A. Kneižys, ponia V. 
Tarnas, p. Goberienė. p. Žalionis. 
p. Navickienė, p. Makčinskas, p. 
Deltuvienė, p. A. Balvočius, p. 
A. Našlėnas, p. J. Levinskas, p. 
A. Vėzelis. p. J. Medonis, p. J. 
Povilonis, p. A. Aukštikalnis, p. 
Navickas, p. Bringa. p. Kniukš- 
tienė. p. Mačinskas, p. Pagirs- 
kienė, p. A. Povilonis, p. Kaunie
tis. p. Špilius, p. Kavaliauskas, 
p. Alanskas. p. Labanauskas, p. 
Vedeikis. p. Daunis. p. Skurop- 
skas. p. A. Simanavičius (iš 
VVindsor). p. S. šrupša. ponai 
Litvinai.

tytė, Ona Barkauskaitė. Jonas 
Rameika ir Kazys Vaškas. Kuo
pos šokiai nutarta suruošti ank
sti pavasarį, apie juos bus pra
nešta vėliau. Buvo svarstoma 
prisirengimas prie metinės ben- 

: droš komunijos ir bendrų pus- 
ričių paruošimas.

Bendra bolinimo lyga, vado
vaujant Vitui Daukšiui. prasi- 

, dėjusi spalių mėn.. eina pilnu 
tempu. Žaidimai įvyksta kiek
vieną antradienį.
Nemanytė buvo 
protokolų raštininkes likusiam 
laikui.

Įvykęs lapkričio 5 d. parengi
mas gerai pavyko. Mes dėkoja
me Vyčių Bayonne 67 kuopai, 
kuri, esant labai blogam orui, 
atvyko į šį parengimą ir malo
niai su mumis praleido laiką.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gruodžio 11 d. K.V.

P-lė Loreta 
nominuota į

JAMES STRIGCNAS jau se- į 
nas amerikietis. Jis dar būda-Į 
mas jaunutis. 1906 metais atvy
ko į Ameriką ir sunkiai dirbo 
kaip ir kiekvienas atvykęs “gry- 
norius". Jo pirmutinis darbas 
buvo — geležų liejykloje. Jis 
kiek laiko padirbęs išmoko dar
bą ir buvo paskirtas jau užvaiz
dą — furmonu. kuriuo išbuvo 

. net 9 metus.
P-nas Strigūnas nors ir neblo

gą darbą turėjo, bet jis matė, 
kad iš algos negalima praturtė- 

p. P. Jankauskas, p. ti ir tinkamai gyventi. Jis meta

VIEŠAS KVIETIMAS

—J-Z --------- J-----------------------    - ..... .................. .......... r-- ----------------------------------------’ i vi

skyriaus vieton, įsteigiamas Vii- M. Kedis, p-lė M. Pateckaitė. p. dirbtuvės darbą ir užsideda Vai
niaus Fondas, tatai paprašė au- Minikienė. p. Tamošiūnas, p. M. gomų daiktų krautuvę, kurią 
kų į Vilniaus Fondą, jis prane- Kripas, p. Skuropskienė. p. Gau- sėkmingai vedė per keletą metų, 
šė publikai, kad Šv. Jono Drau- bas, p. Šeigus. p. Gudinskas. p. Užsibaigus prohibicijai. jis sto- 
gija pirmoji atsiuntė savo au- Ramoška, p. Kemšlienė. p. Mali- ja į liquor biznį — užsideda ta
ką sumoje $15.00. “Tad ligi šauskienė, p. Dvilienė. p. Leo- 
rinkliava bus padaryta”, sakė: naitis, p. Pundžius. p. Zalnierai- 
p. Čekanauskas, “aš prašau . tis ir po 50 centų aukavo: p. Za- 
gerb. K. Kasmonaitį. pirm. Šv. blaitis. p. Manikas. p. Pateckis, 
Jono draugijos, ateiti ir tarti kiti aukavo po mažiau.
mums keletą žodžių”. Bendrai. Hartfordo lietuviai ir

Ponas K. Kasmonaitis savo svečiai aukomis sudėjo sumą 
j trumpo je kalboje pabrėžė šaky-1 $92.40, įžangos gauta $47.75,

LDS Connecticut apskričio 
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., 

į kampas Broad St. Apskričio 
nustatyta tvarka, Šv. Mišios už
prašytos už gyvus ir mirusius 
LDS narius įvyks 26 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. mišių 
savo parapijų bažnyčiose.

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

R. Niriūnif’iiė, Raš f.

verną prie L ir kampas 8-tos 
gatvės, kurią labai sėkmingai 
varo.

P-nai Strigūnai yra seni “Dar
bininko” rėmėjai ir skaitytojai. 
P-nas Strigimas su savo žmona 
Sofija dalyvaus “Darbininko” 
Intertypos bankiete.
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> ŽINIOS
i Bostoną. Jie bandė gauti laivą

VilnUriamc

per porą mėnesių. Plaukė 14 die
nų didžiausioje baimėje. Vidury 
okeano juos perėmė vokiečių 
laivas. Peržiūrėjęs paleido. Bel
gijoje ir kariaujančiose šalyse 
yra didelis išgąstis ir triukšmas.

ktos ir visos gerųjų ir duos- 
iųjų aukos su jam skirtais cen- 
įkais bus paaukotos vilniečių 
alpimo reikalams ir pasiųstos 
uogreičiausiai per Federacijos 
lentrą.
Broliai, lietuviai! Ar reikia di- 

esnio nuoširdumo, kuris pasi- 
eiškė per kun. Virmauskio lū- 
as. Čia mums irgi duota gera 
roga pridėti savo aukas sulig 
sgalės. Lai ir mūsų centai bus 
:aip tos našlės ant vilniečių 
argo svarstyklių. Reikia su- aLeinanLi& seiuimuivuio, v*.* ~~~ a

, . n’-asti. kad šiandieninė didžiųjų
vilniečių šelpimo sekmadienis.- . A . ..... ,r valstybių politika nukreipta į
Jis išsižadąs savo reikalams ko- mažąsias valstybes, tai ne kas 

kitas, kaip tik išmėginimas mū
sų ryžtingumo. Mums davė Vil
nių, kaip tą elgetą ir nori mus 
išbandyti, ar mes sugebėsime jį 
aprengti, pavalgydyti ir suteik
ti proga jam vegetuoti.

Turint minty mums užduotą 
pasaulinio išbandymo egzaminą, 
o prie to tuos mielaširdinguosius 
darbų uždavinius turime visi 
kaip vienas sudėti savo aukas 
sulig išgalės ir prie to pasimels
ti tą intencija, kad tos mūsų 
aukos būtų taip svarios, kaip 

i tos gerosios našlės centai.
Lietuvis.

Povilas Bušmanas gavo nuo 
savo brolio iš Ūtenos laišką, ra
šytą spalių 10 d. Rašytojas 
džiaugiasi, kad Lietuva atgavo 
Vilnių, kad nuo Lietuvos karas 
atsitolino ir kad Lietuvoje eina
ma beveik prie normalio gyveni
mo. Šio laiško greitas atėjimas 
reiškia, kad yra galima su Lie
tuva lengvai susisiekti. Visi A- 
merikos lietuviai turėtų savo 
giminėms į Lietuvą rašyti laiš
kus, sveikinti su minimais šiame 
laiške Lietuvos laimėjimais ir 
siųsti jiems mažas dovanėles iš 
turtingos Amerikos.

visuomenės organizacijas prisi
dėti darbu, dėl pagelbėjimo bro
liams vilniečiams, nežiūrint pa
žiūrų bei nusistatymo, nes Vil
niaus reikalas yra visas tautos 
bendras reikalas, taigi prašome 
per draugijų susirinkimus iškel
ti tą reikalą ir būtinai prisidėti 
darbu ar aukomis. Ir tikiu mes 
Bostoniečiai padarysime grąžų 
darbą, sušelpdami savo brolius 
vilniečius.

ALRK Federacijos 3 sk. vardu 
A. B. Kučas, Sekretorius, i

Iš SęjungiečiŲ Apskričio 
Suvažiavimo

DAKTARAI

i

Lapkr. 25 d., 3:30 vai. p. p., 
bažnytinėje salėje, bus rodomi 
rinktiniai, gražūs ir artistiški 
judami paveikslai “Našlaitis 
Dainininkas”. Vakare tie puikūs 
kalbantieji paveikslai bus rodo
mi Cambridge lietuvių bažnyti
nėje salėje. Sekmadieniui juos 
pasamdė kita parapija. Įžanga 
25c. Vaikams 10c. Pelnas bus 
vaikučių Darželio palaikymui.

Lietuviškos pamokos yra duo* 
damos, parapijos salės patalpo
se, 492 E 7th St., kas trečiadie
nio vakarą.

Pirmadienį, lapkričio 20 d., 
kun. J. Skalandis, Lawrence lie
tuvių par. vikaras, ir kun. A. 
Baltrušiūnas, Cambridge lietu
vių par. vikaras, išvyko į Wa- 
terbury, Conn., kur aplankys tos 
kolonijos lietuvių parapijos kle
boną kun. J. Vąlantiejų, šven
čiantį savo 25 metų kunigavimo 
jubiliejų.

SĄJįj^gįęčių 
DEBESIUI

Giedotos Šv. mišios

į

ŽINUTĖS
Parapijos knygynas yra atda

ras trečiadienių ir ketvirtadie
nių vakarais.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA 9 kambarių 

moderniškas namas su visais 
pagerinimais, barnė, dviejų ka
rų garadžius, 6 aktarai žemės 
prie didelio kelio ir arti miesto 
centro. Pėsčiam nueiti į centrą 
ima tik 30 minutų. Kas norite 
gražios ir parankios vietos, ra
šykite : A. J. Baltrus. Minot Avė. 
R. D. Auburn. Maine.

(20-24-1)

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expeileriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
ExpelleriG su inkaru ant dėžutės.

šeštadienį ir sekmadienį.
Petro lietuvių bažnyčioje, padė
jo vietiniams kunigams darbuo
tis kun. J. Plevokas. kun. F. 
Norbutas ir kun. J. Kamandulis.

ŠV. Leitenantas Komandorius Pet
ras Mončiūnas. parvykęs kariniu 
laivu iš Kinijos, šiomis dienomis 
viešėjo pas savo giminaitį Kazi
mierą Petreikį.

Lapkr. 19 d., apsivedė F. W. 
j Dangis su Florencijp Gerybaite 
■ gyv. 106 Gold St., So. Boston. 
į Mass. Liūdi jo Julius Klepeckis 
i ir Eva Urnikytė.
I

I
I

ir

ir 
ir

Lapkr. 18 d., buvo pakrikšty
tas Vilimas Juozapas Jono ir 
Marijonos (Sabaitės) Preskinių. 
Kūmai buvo Vilimas Sabas 
Amelija Sabaitė.

Sykiu buvo pakrikštytas 
Robertas Henrikas Henriko
Zofijos (Župkauskaitės) Lens. 
Kūmais buvo Herbert Quigley ir 
Karolina Župkauskaitė.

I ———
į Lapkr. 19 d., buvo pakrikšty
tas Richardas Juozapo ir Sta
nislavos (Jankūnaitės) Jelmo- 
kų. Kūmai buvo Petras Ivanau
skas ir Ona Jelmokaitė.

Į —
Lapkr. 19 d., keli Amerikos 

klierikai atplaukė iš Belgijos į

EJlsvorth 8t 
Worcest,er, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefoną?
Vorcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

Dr. P. Jakmauh, šiomis dieno
mis dalyvavo sveikatos departa
mentų viršininkų seime, Pitts- 
burgh, Pa. Jis ten aplankė dva
siškius ir pasaulionis veikėjus 
lietuvius.

Šiomis dienomis pasididino po
nų Krimelių šeimyna. Turi 3% 
metų dukrelę ir dabar susilaukė 
sūnų, kuris gimė šeštadienį, lap
kričio 11 d. 1939. Motina (Ver- 
seckiūtė) Krimelienė ir sūnus, 
kurie yra Faulkner ligoninėje, 
labai gerai sveiksta. Visi drau
gai linki laimės ir sveikatos, kad 
išauklėtų gražią šeimyną.

IŠ F-CIJOS 3-ČIOJO 
SKYRIAUS VEIKIMO
Federacijos 3-čiojo skyriaus 

susirinkimas įvyko pereitą pen
ktadienį. lapkričio mėn. 17 die
ną. Perbėgus einamuosius reika
lus. Federacijos 3-čiasis skyrius 
at jausdamas Vilniečių padėtį 
vienbalsiai nutarė pasidarbuoti, 
kad sušelpus brolius vilniečius.

Mūsų dvasios vado kun. Vir- 
mauskio. paraginimu visos orga
nizacijos. priklausančios prie 
Federacijos 3-čiojo skyriaus, 
pradėjo darbuotis. Pirmiausia 
Maldos Apaštalystės draugija 
per susirinkimą padarė rinklia
vą. surinko iš viso $30 ir įdavė 
Federacijos 3-čiajam skyriui pa
siųsti broliams vilniečiams. 
Taip pat Federacijos 3-čio sky
rius paskyrė $25 dolerius iš savo 
iždo ir pasiuntė vilniečiams.

Federacijos 3-čiasis skyrius 
nutarė lapkričio mėn. 26 d. pa
daryti rinkliavą prie bažnyčios 
durų, kaipo auką vilniečiams. 
Taip pat mūsų skyrius žada su
ruošti dovanų dieną ir surengti 
prakalbas, tikslu sušelpti vilnie
čius ir pasiųsti auką vilniečiams 
kaipo Kalėdų dovaną.

Tam tikslui pasidarbuoti iš
rinkta komisija iš šių asmenų: 
M. Kilmonytė, A. Pinelienė, Ie
va Jankauskienė ir Agota Jan
kauskienė.

Taigi kviečiame visas Bostono

Suvažiavimas baigtas apię 6 
vai. vakare.

Po to, vietos kuopos pirminin
kė p. J. Marksienė pakvietė vi
sas atvykusias atstoves į vaka
rienę, kurią suruošė gabios So. 
Bostonietės — Sąjungietės. Tai 
buvo karališkas bankietas. Va
karo vedėja, buvo pakviesta p. 
T. B. Mažeikienė, bet nuo jo6 
pradedant, kuri tik kalbėjo, bu
vo to vakaro vedėja, kas sukėlė 
daug juokų ir davė kiekvienai 
progos būti tos garbės vietoj.

Daugiau tokių vakaro vedėjų! 
Visos pasikalbėjusios, pavalgiu- 
sios ir padėkojusios Dievui už 
viską, grįžo į savo namelius apie 
7:30 vai. vak. A.V.P.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS BIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BAL8AMUOTOJA8
Turi Notaro Teises

Gyvea. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TsL COLumbią 3637.

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS 
Tel. 80 U Boston 2890

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBUC

502 East Broadway,
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Nakų. 
Besidence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. 8OU Boston 3960.

Moterų Sąjungos Mass.. Maine 
ir N. H. apskričio metinis suva
žiavimas įvyko lapkričio 12-tą, 
Šv. Petro parapijos salėje, 492 
E. Seventh St., So. Bostone.

Suvažiavimą atidarė apskričio 
pirmininkė T. B. Mažeikienė, ku
ri pasveikino atstoves ir pakvie
tė vietos kleboną kun. P. Vir- 
mauskį sukalbėti maldą. Jis 
taip pat sveikino suvažiavimą ir

; perdavė linkėjimus suvažiavi- 
I mui kun. P. Juškaičio. Laišku 
į sveikino Hudson, Mass. kuopos 
sąjungietės. Skaityta labai svar
bus ir gražus laiškas Centro 
Dvasios Vado kun. S. P. Kneižio.

Atstovės dalyvavo iš sekan
čių kuopų: — 5 kp. Worcester, 
Mass., 13 kp. So. Boston, Mass., 
16 kp. Lawrence, Mass., 27 kp. 
Norvvood, Mass., 22 kp. Cam
bridge, Mass., 54 kp. Nashua, 
N. H. ir 69 kp. So. Worcester. 
Mass. Viso atstovių buvo apie 
50.

Sesijų vedėja išrinkta apskr. 
pirm. T. B. Mažeikienė, pagelb. 
A. V. Kneižienė. rast, 
čienė.

E. A. Sykes, dabartinė Mass. 
valstybės direktorė, išdavė savo 
raportą iš buvusio Moterų Są
jungos Seimo. Raportas priim
tas su pagyrimais.

Taip-gi buvo išduoti įvairūs 
kiti raportai tarp kurių pažymė
ta vienas ypatingai, būtent: — 
Worcesterio kuopos 5 ir 69 po 
Seimo sugrąžino Apskričio iž- 
dan $25 00. sumą. kuri buvo 
skirta seimo reikalams ?r dar 
pridėjo $10.00 priedo. Tai gra
žus pavyzdys. 5 ir 69 kuopti pa
stangomis Motelį Sąjungos 
leistas laikraštukas vardu: 
“Mūsų Ateitis’’, kuris buvo 
dalintas kuopų atstovėms pasi
žiūrėti.

Kalbėta apie surengimą išva
žiavimo Worcesteryje birželio 
mėnesio pradžioje, jei bus gali
ma vietą gauti.

Sekantis apskričio suvažiavi
mas įvyks Cambridge, Mass.

Valdyba 1939 — 1940 me
tams išrinkta sekanti: Pirm. — 
T. B. Mažeikienė. Worcester, 
Mass. (buvusioji) ; vice-pirm. — 
A. V. Kneižienė. Norvvood. 
Mass. (nauja): raštininkė — 
L. Venčienė, Lavvrence, Mass. 
(buvusioji) ; iždininkė — T. Mi- 
tchell (Nashua, N. H.) (buvu
sioji).

I

I

Užliejo Andrew Square

Giedotos Sy. mišios Mo
terų Sąjungos apskričio 
intenciją! įvyks sekmadie
nį, gruodžio 3 d. (1 Adven
tų), 8:30 vai. ryte, Šv. Pet
ro lietuvių parapijos baž
nyčioje, So. Bostone.

Sekmadienį, lapkričio 19 
d., Faneuil Hali, Bostone į- 
vyko lenkų masinis susi
rinkimas, kuriame kalbė
tojai ragino aukoti šelpi
mui pabėgėlių lenkų ir ats
tatymui Lenkijos. Bosto
no mayoras Tobin įteikė 
lenkų komitetui asmeninį 
čekį $100 ir pasakė kalbą. 
Pareiškė, kad “dabar yra 
laikas Amerikai atmokėti 
Lenkijai skolą, kadangi 
gen. Thadeušas Kosciuška 
ir kunigaikštis Kazimieras 
Pulaski pagelbėjo laimėti 
Jungtinių Valstybių nepri
klausomybę revoliucijos 
karėje”. Turime pažymėti, 
kad gerb. mayoras Tobin 
padarė klaidą priskirda
mas Tadeušą Kosciušką 
lenkams. Kosciuška yra 
lietuvis. Jis kovojo dėl 
Jung. Valstybių nepriklau
somybės ne kaipo lenkas, 
bet kaipo lietuvis, gimęs 
Lietuvoje.

Massachusetts valstybės 
prokuroras Dever aukojo 
$50.00, ir taipgi pasakė kal
bą. Kalbėjo Bostono advo
katas Parkman, kongres- 
manas McCormack ir kiti. 
Lenkai sudėjo keletą tūks
tančių dolerių.■■

Suffolk County šerifas 
Dowd rezignavo. Gub. Sal- 
tonstall paskyrė naują še
rifą, būtent, F. R. Sullivan, 
34 m. amžiaus, iš Charles- 
town. Buvęs šerifas Dowd 
turėjo rezignuoti, nes prieš 
jį buvo iškelta byla teis
me. Jis buvo kaltinamas už 
kyšių ėmimą. Suffolk 
County Grand Jury kalti
na William J. Armstrong, 
vyriausį inžinierių, ir 
Charles A. Hussey, darbi
ninką, už rinkimą kyšių 
dėl Dowd. Pats buvęs šeri
fas Dowd tebėra laisvas, 
bet Suffolk county proku
roras Foley kreipsis prie 
Grand Jury, kad išklausy
tų liudininkų ir pripažintų,! 
Dowd nusikaltusiu ir bylą 
atiduotų teismui. Kaip ži
noma, Dowd buvo New 
Yorkc. Ten jis buvo sužei
stas ir nuvežtas į ligoninę. 
Išėjęs iš ligoninės išvyko, 
bet nežino kur.

Suffolk county kalėjime 
apklausinėjami kaliniai ir 
pareigūnai. Sakoma, kad ir 
daugiau pareigūnų bus į- 
velta.

I

L. Ven-

1:

Pirmadienį, lapkričio 20 
d. prie Andrew Square, So. 
Bostone, trūko vandens di
dysis vamzdys ir užliejo 
visą Andrew kryžkelę. 
Šimtai šeimynų liko be 
vandens. Vanduo padarė 
tūkstančių dolerių nuosto
lių. .* k.

CAMBRIDGE, MASS
30 METŲ DRAUGIJOS 

SUKAKTIS
Šv. Juozapo Vyrų pašelpinė 

draugija lapkričio 12, minėjo 30 
metų savo gyvavimo sukaktį. 
Draugija įsikūrė sausio 29, 
1909. Sulig įstatų toje draugijo- 
jee tik lietuviai vyrai katalikai 
gali prigulėti. Vienok dabar nu
krypo nuo tų principų: joje ran
dasi ir apsileidusių savo prieder
mėse katalikų

30 metų sukakčiai paminėti 
buvo surengta šauni vakarienė. 
Vedėju buvo J Klimavičius. Ra
dio grupė. M. Karbauskui vado
vaujant. išpildė gražią muzika
lią programą. Kalbėjo: Dr. Rep
šys, adv. šalna ir kun. P. Juškai- 
tis. klebonas. Buvęs.

popieriniais apdarais — 
gerais audeklo apdarais 

Dabartiniu laiku šis žo- 
skaitomas geriausiu.

ŽODŽIŲ

Žodynai ■ Dictionaries
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 

ŽODYNAS. A. Herlito, 399 pus
lapių.
$2.25, 
$3.00.
dynas

TARPTAUTINIŲ
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas, A. Sirutytė — 
Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00: gerais audeklo apda
rais — $3.7o.

♦ Vi

PHILCO RADIOS
1940 Metų

Ir Aukščiau

Modemiško
Stiliaus 
Didelės 

Vertybės

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broad way
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBUC
Tel. 8OU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

j V.Warabow
(WRUBUAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

{VAIRŪS SKELBIMAI

Soutti Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

11

EUROPOS VĖLIAUSIOS ŽINIOS TIESIOGINIAI 
Elektrikiniai push button tuning. Nereikalinga jo
kios dratos, tik jjungk ir pats persitikrinsi, kad 

gausi įvairius programus be jokių kliūčių.
DUODAME DIDELĘ NUOLAIDĄ UŽ SENĄ 

RADIO

ROLAND KETVIRTIS & CO.
312 Broadvvay — So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4649
Dėl pademonstravimo ateikite į musų krautuvę ir 

taipgi gaukite dykai World Atlas.

s

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

Visi skelbki tčs “Darbininke”.

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplaut), 

paveskite ti darbą mums.

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

So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 2923

/
i. Y



Antradienis. Lapkričio 21, 1939 DARBININKAS

SIDABRINIS JUBILIEJUS ALGIRDO KUOPA 1 Su jomis sekė ir rimtieji vyčiai. | trušiūnas, A. F. Kneižiai,

Trejopu Būdu Paminėtas
Jeigu mes. lietuviai, nerengsime 
panašių parengimų, tai juos! 
rengs (ir rengia) svetimtaučiai 
ir ten mūsų jaunimas dalyvaus, 
ir bus vedamas svemtimais ke
liais su svetimais (svetimtau
čiais) draugais. Taigi šis jubi-! 
liejaus išvakarėse parengimas 
ii- buvo lig įžanga Sidabrinio Ju
biliejaus iškilmių.

Antrasis būdas Sidabrinio Ju
tai sekma

dienį. lapkr. 19. 9:30 vai. ryte 
šv. Petro liet. par. bažnyčioje Sunki jūs. Vyčiai, užduotis

17 Algirdo kp. Pakrikusioj mūs išeivijoj. — 
mišios, kurias 

Kamandulis.

Sekmadienį, lapkričio 19. š. m.. 
Lietuvos t yčių 17-ta Algirdo 
kuopa So. Bostone, minėjo 25- 
kių metų gyvavimo sukaktį, — 
Sidabrini Jubiliejų.

sis Sidabrinis L. Vyčių kp. Ju
biliejus paminėtas trejopu būdu.

Pirmasis būdas Sidabrinio Ju
biliejaus minėjimo-, tai buvo su
rengti šeštadienį, lapkr. 1S. (iš
vakarėse sukaktuvių), linksmus
šokiai, kurie įvyko Coplev Plaza biliejaus minėjimo, 
viešbuty. Boston. Mass. šokiai' 
kaip šokiai, bet pats lietuviškoj 
jaunimo bendravimas daug tei-i 
giamai kalba už patį parengimą.' 
Jeigu prisiminsime, kad kiekvie
nam jaunuoliui-lei davimas pro
gos susitikti su didesniu būriu 
draugų, yra tai pakreipimas to 
jaunimo viena ar kita kryptimi.

Valio veikli Algirdo kuopa. 
Lietuviškiausia iš visų!
Ji Vyčių pareigą dvejopą 
Ryžtingai neša ant pečių. 
Per dvidešimts penkis metus 
Ji nekeitė kilnios darbuotės 
Ir visad pasiryžus bus 
Grynai lietuviškai darbuotis. 
Tėvų kalbos nesisarmatys. 
Spaudoj visuomet ją vartos 
Ir kaip tas ąžuol’s šimtametis 
Ištvers tautybėj visados. 
Jie nori sekti seną Vytį. 
Vis užsimojusį kardu. 
Kurs nepaliovė priešą vyti 
Toli už tėviškės ribų.
Jie nutautimo šmėklą veja 
Iš savo tarpo nuolatos, 
Sustiprinta dvasia savąja 
Tarnauja reikalams tautos.

FELICIJA GRENDELYTĖ.
17 Vyčių kp. prot. raštininkė. 
Darbšti vyt ė.

PETRAS BUKOTA.
L. \ yčių 14 kuopos iždo glo
bėjas. Ilgametis vytis.

įvyko L. Vyčių 
iškilmingos šv. 
atnašavo kun. 
MIC.. o pamokslą pasakė kun.
F. Norbutas. Šv. Roko par. Mon- 
tello. Mass. vikaras. Šioji antro
ji (jubiliejaus minėjimo dalis, tai 
buvo bene svarbiausioji ir rim
čiausioji. Čia ne vien Vyčiai “in 

Scorpore" klausėsi susikaupę šv. 
mišių ir pamokslo, bet ir visa 
pilnutėlė bažnyčia. Reikia pažy
mėti. kad pamokslas buvo tikrai 
pamokinantis. Ten buvo įvertin
ti ne vien 17 Algirdo kuopos vy
čiai. kurie mini savo 25 metų 
gyvavimo sukaktį, bet ir visi lie
tuviai. kaip vyčiai - karžygiai, 
kurie ne 25-kis metus išlaikė sa
vo kalbą, bet tūkstančius metų, 
nes tai liudija lietuvių kalbos se
numas. (Pamokslininkas čia pat 
priminė, kad lietuvių kalba paei
na iš Sanskrito kalbos, kuri yra 
visų kalbų lopšys ir kadangi lie
tuvių kalba mokslininkų tyri
mais įrodyta yra artimiausia 
Sanskrito kalbai, taigi jai ir y- 
ra garbė būti vienai iš seniau
sių kuo mes ir didžiuojamės). 
Buvo įvertinti ne vien Vyčiai, 
kurie seka savo obalsį po L. Vy
čių vėliava 25-kis metus, bet ir 
visi katalikai - lietuviai, kurie 
jau nuo žilos senovės esą buvo ir 
yra religingi žmonės ir mylintie
ji savo tėvynę. O tai liūdyja. 
kaip senovėje — Amžinoji ug
nis. Vaidilutės, taip po priėmi
mo Krikšto, tie kuklūs kryžke
lių kryžiai, kuriais nusėta visa 
Lietuva, tos puošnios bažnyčios, 
ir tt. Dažnai vienas kitas gali 
pamanyti, ką reiškia šis mažas 
Vyčių būrelis, ką jis gali nu
veikti. Bet čia pamokslininkas 
primena tos dienos evangelijos

 ................. „

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
I KOLONUOSE j

Iš PABALTIJO - AMERIKIE
ČIŲ DRAUGIJOS VEIKIMO

Pabaltijos Amerikiečių dr-ja 
Washingtone. D. C. turėjo savo 
metinį susirinkimą, kuris įvyko 
spalių 15 d.. 1939 m.. Internatio- 
nal Student House. 1708 N. H. 
Avė. N. W. Susirinkime buvo 
padaryta metinė veikimo ap
žvalga ir išrinkta nauja valdy
ba.

Dr. Kilis Hau’orth buvo naujai 
perrinktas D-jos pirmininku. Jis 
yra Kultūros Departamento ve
dėjas Wilsono Mokytojų Kolegi
jos, Washingtono Filatelistų D- 
jos, kurios prezidentas Roose- 
velt yra narys. Kaip pašto žen
klų rinkėjas jis tyrinėja ir Lie
tuvos pašto ženklus ir turi ge
riausią pašto ženklų kolekciją 
šioje šalyje, p. Everett B. Ans
ley. kuris vadovauja Amerikie
čių sekcijai.
merikiečių attache Rygoje. Lat
vijoje ir Vladivost I Rusijoje. 
Jis yra pirmininko p. \arejas Ci
vilinės Aviacijos.

L. J Esumas D-jos įkūrėjas ir

Bet kam priklauso ateitis.
Tas sunkenybių nesibijo.
Kad ir stambiausią medžio rąstą 
Pakels drūtuolis miškuose. 
Gabus plaukikas nepaskęsta 
Audringų jūrų bangose.
Tik šiaudadūšis nusigąsta 
Jam pasipynusių kliūčių.
Ir dreba prieš gudruolių klastą. 
Ir savo bijosi minčių.
Tik tuščiagalvė peteliškė 
Liepsnoj sau svilina sparnus:— 
Gi tu. Vyti, jau pasiryžkie 
Būt visad rimtas ir darnus.
Bet pirm negu pasižadėsi. 
Pasižadėjęs veikt pradėsi.
Tai atsimink ir tai žinokie: 
Kaip ramia sąžine, laisvai. 
Tarauti galėsi Lietuvai,
Jeigu lietuviškai nemoki?...

J. K., 

pavyzdį, kad Kristus yra paša-J 
kęs apie Dangaus Karalystę, ku
ri yra panaši į garstyčių grūdą. 
Tas garstyčių grūdas nors ma
žas. bet gyvas ir pasėtas į dirvą l 
išauga į didelį medį. Taigi ir Vy-! 
čių organizacija, jeigu ji paėmus į 
obalsiu “Dievui ir Tėvynei” bus' 
gyva ir ištikima savo obalsiui ji ■ 
augs ir išaugs į didelį galingą 
medį - ąžuolą, kuris ir jokių au
drų nebus palaužiamas. Vy
čiams. sekant tos dienos evan
geliją. sulig pamokslininko aiš
kinimo. lieka linkėti, kad jie bū
tų kaip tas pasėtas garstyčios 
grūdas nešąs šimteriopų vaisių. 
Pamokslininkas šia proga primi
nė Vyčiams Katalikų Bažnyčios 
bei jų obalsio principą ir padarė 
nuoseklią ir aiškią išvadą, kad 
Vyčių laukia dideli darbai, nes 
jaučiamas naujas judėjimas, 
kuris nori matyti viską raudona. 
Pamokslininkas labai vaizdžiai

i

i
ONA RAZVADAUSKAITĖ.
17 Vyčių kp. fin. rašt. Darbš
ti vylė.

BRONIUS SKRICKUS,
17 Vyčių kuopos vice-pirm. 
Nuoširdus vytis.

Dr. 
Jakimavičius, muz. R. Juškai, 
D. Averkai, Dr. J. Antanėliai, p. 
Norkūnas. P. Razvadauskai, A. 
Nevierai, V. Savickai, p. Medo- 
niai, p. Leonas Švagždys, p-lė A.' 
Grabijoliūtė, p-lė Drevinskaitė,' 
p. Juodaitis, p. Glineckiai ir visa' 
eilė ne tik vyčių, bet ir jų drau- j 
gų ir iš kitų kolonijų.

Vyčius sveikino ne vien viršui | 
paminėti garbingieji svečiai gy
vu žodžiu, bet ir raštais bei te
legramomis.

Lai bus leista ir Jūsų korės- ’ 
pondentui palinkėti L. Vyčių 17 1
Algirdo kuopai augti ir stiprėti, 
kad kaip iš to garstyčios grūdo 
išaugtų galingas medis, tikras 
lietuviškas ąžuolas, kuris drąsiai 
pakėlęs savo obalsį “Dievui ir 
Tėvynei” atlaikytų visas audras, dabartiniu pirm, yra

A. Gaputis.
1932 m. kuopa vėl turėjo gar

bės surengti Vyčių visuotinį sei
mą.

Valdybą tais mnas sudarė 
šie nariai: Kun. Pr. Virmauskis 
— dvasios vadas, D. J. Averka, 
G. Zovytė, B. Kavoliutė, J. Ma- 
tuliauskaitė, S. Griganavičius, 

. Jonas Griciūnas, Pr. Razvadaus- 
kas ir P. Zasimavičius. Seimo 
rengimo komisijos pirm, buvo 
Juozas Laučka.

________ c___ ______ _  „ _________ ___ ______________ Per 25 metus vyčiai turėjo vi- 
ma dingę, ir gal nebus galima patiekti tikrų žinių, bet užsilikę už- šokių laikotarpių, gerų ir blo^ų, 
rašai rodo, kad pirmaisiais kuopos steigėjais buvo: kun. Tarnas bet tai visai natūralu. Dabar 
Žilinskas, tuo laiku klebonavęs, kun. Dabužis — jo vikaras, J. Ja- musų vyčių kp. turi savo bow- 
kubauskas, J. L. Petrauskas, L. Švagždys. kun. Pr. V. Strakaus- ling alleys, klubui kambarius, 
kas — tuo metu buvęs moksleiviu ir kiti. Vėliau atvyko kun. F. per šimtą penkiasdešimts narių 
Kemėžis. kurs įstojo į kuopą ir daug dirbo jaunimo gerovei.

Kuopos pirmuoju pirmininku buvo Leonas Švagždys. Vėliaus 
pirmininkų pareigas ėjo šie nariai: A. Bendoraitis, V. Medonis, 
Z. Gurkliūtė — Glineckienė. A. F. Kneižys, P. Milius, A. Ivaška, 
V. Tamuliūnas. Kiti darbštūs nariai ėjo įvairias valdybos parei
gas. būtent: V. T. Savickas, Brūzga, Protazas, Juzivilaitis. M. A- 
lasevičiūtė. J. Vilkišius ir keletas kitų.

Pirmuosius kuopos daigus sudarė didžiumoje iš Lietuvos at
važiavęs jaunimas. Jie ištrūkę iš rusų jungo, atvyko į laisvą Dė
dės Šamo žemę — Ameriką. Nors iš karto ir, čia jiems buvo sun
kios aplinkybės, nes nemokėjo čionykštės kalbos, o reikėjo rūpin

Atrodė, kad vyčiai buvo per
daug nuoširdūs ir per daug duo- 
snūs. Publika jų nuoširdumą ir 
išnaudojo ir net bene peržengė 
visas mandagumo taisykles, nes 
kuomet atėjo eilė pildyti prog- 1 
ramą — kalbėti bei dainuoti, tai 
publika nenumalšinamai zirzėjo < 
ir tie programos dalių dalyviai, : 
tikrai turėjo išlaikyti gerklės 
egzaminus.

Vyčiai, šio Sidabrinio Jubilie
jaus proga išleido gražią prog
ramos istorijinę knygutę. Kny
gutėje trumpai buvo paminėta 
svarbesnieji jų veiklos momen
tai ir daugiau atmintini asme
nys.

Vyčių svečių eilėse matėsi 
jų gerbiamieji šie asmenys: — 
Kun. K. Urbonavičius, Klebonas 
kun. P. Virmauskis. kun. A. Bal-j

dauskas, F. Skadauskienė - Kar-

Korespondentas.

I

*

pavyzdžiais parėmė

L. VYČIŲ KUOPOS VEIKIMO 
APŽVALGA

25-kių metų jubiliejus
1914 m. rugpiūčio 23 d., So. Bostono lietuvių katalikų jauni 

mo būrelis įsteigė Liet. Vyčių 17-tą Algirdo kuopą. Užrašų didžiu-

gražiais 
kiekvieną savo mintį. Jeigu šį 
pamokslą kiekvienas lietuvis- 
katalikas, kuris tik ta proga bu
vo atsilankęs bažnyčioje užra
šys savo širdy ir jį atmins, tai 
L. Vyčių 17 Algirdo kp. tais 
nuopelnais galės didžiuotis, nes 
tokie pamokslai tai tikrai tik re
tais atsitikimais yra pasakomi.

z
kuopoje — na ir veikime puikiai 
atsižymi. Aukomis vyčiai irgi 
sulig išgalės prisideda.

I Šiais metais kp. valdybą suda
ro: — Kun. P. Virmauskis — 
dvasios vadas, Pr. Razvadaus- 
kas — garbės pirm., A. Gaputis 
— pirm., S. Mickevičius — ka
sininkas, F. C-rendelytė — prot. 
rašt.. Ona Razvadauskaitė —fin. 

____ rašt., J. Petrauskas ir P. Buko- 
tis kasdieniniu kąsniu duonos, bet lietuvis viską nugali. Būdami ta — kasos globėjai, M. Gaputis 
visi jauni, pilni jaunatvės energijos, pasiryžimo, drąsos ir pasiti- — tvarkdarys, 
kejimo savimi, drąsiai ir vieningai stojo į darbą Vyčių organiza
cijos labui ir kilniam obalsiui — Dievui ir Tėvynei.

Pirmaisiais gyvenimo laikais kuopa užsiimdavo perstatymu 
scenos veikalų, rengdavo šokius, uoliai dirbo parapijoje, ruošė va
karinius kursus ir lavinosi moksle. Užėjus pasauliniam karui. Vy
čiai su didžiausiu uolumu skelbė 
šiame krašte Lietuvos laisvės o- 
balsius ir Nepriklausomybės rei
kalavimus. Daug vyčių nuėjo į 
Amerikos kariuomenę Lietuvos 
okupantams vokiečiams atker-

I

I
parapijos salėj'surengtas ban- ^1- vYčiai daugiausia Suorganizuota sviedinio koman-1
; . _ , . . . , , i prisidėjo prie aukų rinkimo Lie- da. Organizatoriais buvo: kun.
kietas. Bankietas įvyko lapkr. ĮUvaj Tai vis dideli vyčių dar- Pr. Strakauskas, dr. Galinaus- 

kas. o vėliau vadovavimą paėmė 
E. Batastini. Iki šių dienų, vy
čiai gražiai atsižymėjo sporte 
svetimtaučių tarpe. Apart. E. 
Batastini vyčių sportui vadova
vo dar šie: Kabalinskas. J. Ta
mulis. Naujokas. J. Zapustas 
ir kiti.

____________ Vėliasniais laikais kp. pirmi- 
šie: V. Marcinkoniūtė. V. Tarnu- ninkavo: A. P. Neviera, D. J. A- 

>, B. Lukoševičiūtė, A. I- verka, K. Ambrozas. Pr. Razva-

Trečiasis būdas L. Vyčių 17- 
tos Algirdo kuopos Sidabrinio 
Jubiliejaus minėjimo, tai buvo

i

I 
vaška, V. T. Savickas. Dvasios 
vadu buvo gerb. kun. K. Urbo
navičius. Pirm. A. F. Kneižys.

1926 m. vyčiai pradėjo sportą.' 
~~ mv’crani'zii nta inirt Vrimdri- ■

■

19. 6 vai. vakare. Žmonių atsi- bai, šiam kraštui ir Tėvynei — 
lankė gausus būrys (apie 300). Lietuvai.
Svečiai užėmę vietas prie puoš- 1925 m. mūsų kp. surengė vy- 
nių valgiais ir gėrimais apkrau- 2^ T 
tų stalų skaniai ir vaišiai su 
linksmomis šypsenomis sotino
si. Čia labai gražiai patarnavo 
jaunos grakščios vytės, lietuviš-

j kais marginiais pasipuošusios, liūnas

nu buvo gerb. kun. K. Urbonavi
čius. Jis kaip visuomet, taip ir 
tada vyčiams parodė daug nuo
širdumo. Seimas praėjo sėkmin
gai. Tuo metu valdyboje buvo

r

JONAS L. PETRAUSKAS, 
L. Vyčių 17 kp. iždo globėjas. 
Vienas iš pirmųjų vyčių.

į.

I
i

visuomenės lietuviškų įstaigų, fe 
Prašome kooperacijos.

Tuo reikalu buvo išsiuntinėti^ 
laiškai lietuviškoms organizaci-M 
joms. įstaigoms prašant su- w 
teikti žinių į rengiamąją knygą.;? 
Jei kuri draugija negavo kalba-® 
mojo laiško, tai dabar nevilki-|' 
nant malonėsite prisiųsti savo 
organizacijos trumpą istoriją,: 
žemiau nurodytu antrašu; bus 
patalpinta, nemokamai. Knyga 
ga bus gaunama pas Lietuvių 
Verslin. ir Profes. Sąryšio vai- 
dybą.—

; mūsų 
, ■ skyriun. Bravo joms! Reikia pa- 

Šv. Jurgio parapijos mokyklos dėkoti visoms dalyvėms už šį 
O. Y.

M. S. 54 kp. koresp.

—suruošti, kuris įvyks lapkričio | užsiprenumeruoti. Lietuvių sve-|kiekvieno antradienio ir ketvir-.dėjo paaukoti suknelę 
Ii 26 d. Šia proga D-ja paminės tainės niekas iš lietuvių katali- tadienio vakarą nuo 7 iki 9 vai., ’ skyriun. Bravo joms. Re.

Nepriklausomybės dieną Suomi-į kų neboikotuoja, bet ją boiko-
jos ir Latvijos, kur kalbės tų ša- tuoja patys tos svetainės valdy- septinto skyriaus kambary. Visi naudingą darbą.

: . . .. . ... . ... - y_____ - • Į <

' pirmasis jos pirmininkas iš
rinktas generaliniu sekretorium 
sekantiems dviems metams. Ki
ti pareigūnai išrinkti dėl vienų 
metų, jie yra: p’-lė Vera Gandel 
— iždininkė: p-nia Alice Thorn- 
ton — visuomeninių reikalų 
raštininkė: p-lė Vida Niemi — 
registravimo raštininkė: p. Da- 
vid Knox — maršalka.

lių ministeriai. Muzikalinę prog- tojai, nes jie toje svetainėje ren- lietuviai-vės yra prašomi atsi- i 
ramos dalimi rūpinasi p. Reino gia prakalbas, vaidinimus ir tt. lankyti į šias pamokas, nes yra 
Luomą, talentingas jaunas Šuo- prieš katalikus nukreiptus, ka- geriausia proga išmokti lietu- 
mių pianistas. ; talikus šmeižiančius. Taigi lie- vių kalbos ir rašybą ir dar ką

Korespondentas. tuviai katalikai jau nėra tokie naujo išgirsti apie mūsų mylimą 
I “molio Motiejai” bendrauti su Lietuvą.
šmeižikais bedieviais, bet kata-’ 
likai laukia jų sukultūrėjimo. N.

I

N0RW00D, MASS.

Tūlas “Lapkritis” Brooklyno 
kom-socialistų laikraštyj lietu
vius katalikus vadina lietuvių 
svetainės priešais dėlto, kad ka
talikai tąja svetaine nesinaudo
ja. Lietuviai katalikai turi savo 
parapijinę svetainę, tai jiems 
nėra jokio reikalo naudotis, kad 
ir lietuvių svetaine, kurioje be- 
dievukai labai dažnai rengia va
karus pašiepti katalikus.

Beje, tas pats “Lapkritis” 
džiaugiasi ir rodo pavyzdį lietu
viams katalikams lenkus arba 
sulenkėjusius katalikus, kurie 

sekcijos pirmininke; p. Everett.savo parapijos parengimus daro 
B. Ansley — penktuoju vice-pir-' lietuvių svetainėje. Taip, lenkai 

r Amerikiečių sekcijos Į rengia savo vakarus, nes jie ne-

p. August Nikula — pirmuoju 
vise - pirmininku ir Suomių 
Sekcijos pirmininku: Charles 
Buchman — antrouoju vice
pirmininku ir Estų Sekcijos pir
mininku: p. Fredrich Schaning 
— trečiuoju vice- pirmininku ir 
Latvių sekcijos pirmininku: p- 
lė Adelė Dirvelis — ketvirtuoju 
vice - pirmininku ir Lietuvių

|
I

O. Y. I
M. S. 54 kp. koresp. •

” i
I

PHILADELPHIA, PA.
LIETUVIŲ “BUSINESS” 

DIRECTORY”
Knyga tokiu vardu seniai jau 

buvo mums reikalinga. Reikia 
i Lapkričio 13 d. Moterų Sąjun- pasidžiaugti, kad tas darbas jau 
gos 54 kuopos narės — P. Me- pradėtas; įvairi medžiaga ren- 

■ donienė. K. Dailidienė, M. Uždą- karna ir neužilgo bus atspaus- 
Lapkričio 10 d. Šv. Jurgio pa- vienė. M. Gustaitienė, A. Lauri- ta. Philadelphia Lietuvių Vers- 

rapijos mokyklai Ona Kratavi- 
čienė perstatė viešnią Pranciš- 
kietę. Sesutę Feliciją, kuri tik 
kelios dienos kaip grįžo iš Lie
tuvos po keturių metų studija
vimo Lietuvos Universitete. Ji 
įdomiai ir turiningai papasako
jo ir atsakinėjo į klausimus da
lyviams apie Lietuvą, Vilnių, 
žmones, orą. kelionę ir dar rodė 
kelias nuotraukas. Sesuo Feli
cija yra išlavinta ir patyrusi 
mokytoja, nes ji tarėjo progos tyt į “Goodfellows” centrą prieš organizacijų su trumpais apra- 
išvažinėti visą Lietuvą skersai 
ir išilgai ir susipažinti su žemai
čiais, aukštaičiais ir dzūkais. Ji 
viešės apie vieną mėnesį Detroi- tos dienos, nes bus per vėlu, bet nime. Prie to tilps Lietuvos is- daug svarbių reikalų apta- 
te ir per šį trumpą laiką su mie- setnkimės perduoti O. Kremblie- torinių faktų, paveikslų, įvairių rimui.
lu noru apsiėmė pamokyti lietu- nei. O. Banionienei arba koresp. garsinimų ir kitokių informaci-

!
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naitienė, M. Blaskevičienė su lininkų ir Profesionalų Sąryšys 
dukterimi Rožyte. R. Stankienė. per daugelį susirinkimų kalbėjo' 
M. Matanikienė. U. Mičiutienė. apie tokios knygos išleidimą, ir 
A. Balkienė. O. Kremblienė, O. vis kažkodėl toliau atidėdavo. 
Jurgutienė ir O. Banionienė siu-' Bet pereitas susirinkimas, lapkr. 
vinėja sukneles dėl vargšų Ba- 2 d., galutinai ir vienbalsiai už- 
nionių name. Lapkričio 20 dieną gyrė to darbo įvykdymą. įgalio- įvyks sekmadienį, gruodžio^ 
bus paskutinis suknelių siuvimo jant draugus Praną Pūką ir 31 d., 1939 m., 1 vai. po pie-l 
susirinkimas pas A. Balkienę. Petrą Staniškį tą darbą atlikti, tų, ŠV. Petro liet, parapijos?. 
Būtų malonu, kad visos sukneles 
atneštų toj dienoj, 
nes komisija turi visas

Knygos turinys bus: sąrašas 
jei galima, vietinių lietuvių draugijų, baž- 

prista- nyčių, klubų, chorų ir kitokių

Fr. Pūkas,
609 N. 12-th StJ

LDS Naujos Anglijos Apskri-1 
čio Suvažiavimas

B. Ansley -
mininku ir Amerikiečių sekcijos' rengia savo vakarus, nes jie 
pirmininku. j turi savo svetainės, o antra,

Į Vykdymo Komitetą iš pen-,tuviai laisvamanėliai labai 
buvo pirmasis A- kių kandidatų išrinkta du: dr.! taikauja lenkučiams.

William Perau ir p-nia Gabriel- pp. J. ir L. Uždavinių sidabri-
le Malkoff. nis jubiliejus buvo paminėtas

p. Nikula ir p. Esumas buvo “Darbininke” lapkričio 3 d. lai- vių kalbos ir rašybos ir. karts jeigu pačios negalėsite į pasku- jų. Knygai yra reikalingi ant-
išnnkti komiteto pagelbininkais doje. “Lapkritis” turi būti ne- nuo karto dar apie Lietuvą pa- tinį suėjimą atsilankyti. Kelios rašai: mūsų profesionalų, pra-
D-jos Thanksgiving bankietui skaito “Darbininko”. Patariu pasakoti. , Nutarta susirinkti ir nesąjungietės lietuvės jau ža- moninkų. amatninkų, biznių ir.

lie-
pa-

tų, Šv. Petro liet, parapijos! 
salėje, 5th St., So. Boston,| 
Mass.

Visos LDS Naujos Angli-į 
jos apskr. kuopos kviečia-į 
mos išrinkti atstovus ir da-yGruodžio 1 d. Moterų Sąjungos šymais. Ta knyga bus bizniškai

54 kp. susirinkimas pripuola informacijinis veikalas, reikalin- lyvauti suvažiavime, kaip' 
gruodžio 7 d., taigi nelaukime gas mums kasdieniniame gyve- galima skaitlingiau. Yra.

Antanas Zavetskas,
Vice-Pirmininkas' 

Tarnas Vsrsiackas, 
Raštininkas.


