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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
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Pereitą sekmadienį dien
raštis “Draugas” minėjo 
30 metų sukaktį. Tai svar
bi sukaktis. Lietuvių spau
dai šiais laikais, ypač dien
raščiams labai sunku vers
tis. Bet dienraštis “Drau
gas” sunkia būkle nesi
skundžia. Jis dideliais 
žingsniais eina pirmyn. 
Sveikiname ir nuoširdžiai 
linkime mūsų dienraščiui 
“Draugui” užkariauti pla
čiausius plotus mūsų išei
vijoje.

Gerbiamieji Bendradarbiai!

Visus raštus į kitos sa- 
{ vaitės “Darbininką” pra

šome siųsti taip, kad gau- 
f tume šeštadienį, lapkričio 

25 d., nes penktadienio nu
meris neišeis.

I Prezidentas Piaustė Kala
kutą Šiltuose Šaltiniuose

Ketvirtadienį, lapkričio 
23 d. dvidešimts penkios 
valstybės šventė Padėkos 

f šventę kartu su prez. Roo- 
f seveltu, kuris nuvykęs pa- 
t Ilsėti į Šiltuosius Šaltinius 
Į sudorojo kalakutą.

Kitos 23 valstybės švęs 
Padėkos Dieną lapkričio 
30. “Darbininkas” tą die
ną taip pat švęs. Taigi ki
tą ketvirtadienį, lapkričio 

neišeis 
ofisas

30, “Darbininkas” 
ir administracijos 
bus uždarytas.

Amerikos Komunistų Vadas 
Vėl Apkaltintas

New York, lapkričio 23— 
Pranešama, kad lapkričio 
17 d. federalis prisaikinto- 
jų teismas antrą kartą pri
pažino nusikaltusiu Earl 
Browder, Amerikos komu
nistų partijos vadą už su
darymą neteisingo prašy
mo išgauti pasų ir jų var
tojimą.
* Naujasis kaltinimo ak
tas kaltina, kad Browder 
vartojo pasą vardu “Al- 
bert Henry Richards”. 
Pirmame kaltinimo akte, 
kuris apkaltino Browderį, 
komunistų vadą, kaltina 
jį už išgavimą neteisingu 
būdu pasų vardu “Nicho- 
las Dozenberg” ir “George 
įMorris”.

Earl Browder dabar yra 
laisvas, nes už jį užstatė 
.kauciją $7,500.00 viena 
turtuolė. Browderis bus 
teisiamas federaliame tei
sme. Jo byla, rodos, prasi
dės lapkričio 27 d.

Earl Browderiui
Sunku išsisukti nuo baus
mės, nes jis pats Dies ko
miteto tyrinėjime yra pri
sipažinęs, kad jis vartojo 
Jung. Valstybių pasus pa
sirinktais kitų vardais, tik 
jis atsisakė pasakyti kaip 
jis tuos pasus išgavo, pa
sinaudodamas konstituci- 
jine teise.
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Nauja Vyriausybe Lietuvoje
DARBDAVIAI ATSISAKO 

TARTIS SU DARBININKAIS

Ispanija Atnaujino Konkor 
datą Su Vatikanu

New York, lapkričio 23, 
— Septyniosdešimts Dia- 
mond Candle kompanijos 
darbininkų streikuoja nuo 
spalių 23 d. Prieš streiką 
darbdaviai priėmė į darbą 
24 darbininkus, ne unijos 
narius. Unijos darbininkai 
suprato, kad čia norima jų 
uniją suardyti. Ir padidi
nimas darbininkų skai
čiaus taip sumažino darbo 
valandas, kad niekas neiš
dirbdavo pilno laiko. Pirm 
streiko paskelbimo, unijos 
vadai pasiūlė darbdaviams 
visą dalyką pavesti valsty
bės tarpininkavimui, bet 
darbdaviai to pasiūlymo 
nepriėmė. Kadangi didžiu
ma darbininkų yra katali
kai, tai unijos vadai krei
pėsi į Katalikų Darbo or
ganizaciją. Tos organiza
cijos vadai ištyrę dalyką 
kreipėsi į darbdavius, lap
kričio 2 ir 3 dieną, pasita
rimams. Bet darbdaviai 
atsisakė derybas vesti. Ka
talikiškas laikraštis: “La- 
bor Leader” praneša, kad 
tos kompanijos darbdaviai 
darbininkams moka savai
tėje: vyrams $16.00, mote
rims $12.00. Kadangi Ka
talikų Bažnyčios kunigai 
daugiausia žvakių perka, 
tai unijos darbininkai at
sikreipė į juos prašydami 
nepirkti Diamond kom
panijos žvakių iki darbda
viai nesusitars su darbi
ninkais.

Madridas, Ispanija, lap
kričio 23 
mis Ispanijos vyriausybė 
atnaujino konkordatą su 
Vatikanu, kuris buvo pasi
rašytas 1851 m., ir kurį Is
panijos revoliucijinė vy
riausybė 1931 m. buvo pa
naikinusi.

Pagal konkordatą vals
tybė kasmet skiria 62,000, 
'000 pesetų (apie $6,200, 
:000) išlaikymui dvasiškių. 
Be to, Ispanijos vyriausy- 

ibė paskyrė nemažą sumą 
pinigų atstatymui bažny
čių, kurias sunaikino ko
munizmo agentai laike ci
vilio karo Ispanijoj.

t
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Šiomis dieno

Miestas Skyrė Vienuolėms 
Žemės

Port VVashington, Wisc. 
lapkričio 23, — Miesto 
vyriausybė paskyrė Sopu
lingos Motinos Seserų vie
nuolynui devynius akrus 
žemės, ant kurios vienuo
lės planuoja pastatyti 
$300,000 dolerių ligoninę.

Britanija Užsisakė Už 
$20,000,000 Orlaivių 

Amerikoje

Japonai Sušaudė Du 
Misionierius

Londonas, lapkričio 23, 
Siu Cheow, Kinijoje, Ja
ponų kareiviai sušaudė du 
katalikų Bažnyčios misio
nierius. Japonai pasiteisi
no sakydami, kad misio
nieriai buvo apsirėdę ki
niečių civiliniais drabu
žiais.

Darbdavys Pastatė Katali
kams Bažnyčią

Los Angeles, Cal. lapkri
čio 23, — 
darbdavys, 
plantacijos savininkas, pa
statė savo darbininkams 
bažnyčią.

Nekatalikas 
J. D. Martin,

Kas Privertė Senąją Vyriausybę 
Atsistatydinti?

NAUJĄJĄ VYRIAUSYBĘ 
SUDARĖ MERKYS

Kaunas, Lietuva, lapkri
čio 23 3— Lietuvos vyriau
sybės krizė privertė atsi
statydinti finansų minis
trą. gen. Joną Sutkų lap
kričio 10 d. Bet ir finansų 
ministrui atsistatydinus 
krizė nepraėjo. Sakoma, 
kad vyriausybėje kilo nuo
monių skirtumai ir nesu
tarimai tuoj po Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos sutarties 
pasirašymo, kuria Sovietai 
gavo teisę pastatyti savo 
kariuomenę (20,000 karei
vių) Lietuvoje.

Kaip ten nebuvo, bet 
Lietuva jau turi naują vy
riausybę, kuri skaitosi 
taip pat koalicijinė. Nau
jąją vyriausybę 
buvęs Kauno miesto bur
mistras Antanas Merkys. 
Jis įdavė prez. Smetonai 
vyriausybės sąstatą, kurį 
prezidentas patvirtino. 

Vilniaus Aušros Vartų stebuklingos Dievo Moti- Naująją vyriausybę suda- 
nos paveikslas. *

New York — Šiomis die
nomis Inglewood, Calif., 
kompanija gavo Britani
jos Pirkimo komisijos 
Jung. Valstybėse užsaky
mą padaryti nuo 400 iki 
600 orlaivių ir pasirašė su
tartį. Apskaičiuojama, kad 
orlaiviai kainuos apie 20, 
000,000 dolerių. Sakoma, 
kad kompanija orlaivius 
pristatys į Montaną aero
dromą prie pat Kanados 
rubežiaus, iš kur tuos or
laivius parsigabens kana
diečiai.

Didesnė Pašalpa Bus Teikiama

Švietimo Ministras — 
Kazimieras Jokantas.

Žemės Ūkio Ministras — 
Juozas Audėnas (Audic
kas).

Susisiekimo Ministras— 
Jonas Masiliūnas.

Naujieji ministrai yra 
taip pat žymūs asmenys, 
buvę vyriausybėje. Švieti- 

į mo ministras Kazys Jo
kantas yra pasižymėjęs 
pedagogijoje, parašęs mo
kykloms daug vadovėlių; 
finansų ministras inž. Er- 

. nestas Galvanauskas, bu
vęs demokratiniais laikais 
ministrų pirmininku ir mi
nistru; susisiekimo minis
tras Jonas Masiliūnas bu- 

sudarė;vęs geležinkelių valdybos 
i ekonomijos direktorius: 
žemės ūkio ministras agr. 
Juozas Audėnas (Audic
kas) gal mums mažiausia 
girdėtas. Gaila tik, kad iš 
vyriausybės išėjo įžymioji 
asmenybė, p. L. Bistras, 
buvęs švietimo ministras, 
kuris taip sumaniai buvo 
pradėjęs tvarkyti švietimo 
aparatą.

Galima pasidžiaugti, kad 
buvusioji vyriausybė atli
ko vieną svarbų ir garbin
gą darbą, tai atnaujino 
santykius su Vatikanu. 
Neturėjimas santykių su 
Vatikanu darė gėdą mūsų 
tautai. Lai Dievulis stipri
na mūsų tėvynės naująją 
vyriausybę, mūsų kariuo
menę, kad ji išlaikytų ne
priklausomybę ir tautos 
garbę.

ro šie:
Ministrų Pirmininkas — 

Antanas Merkys.
Min. Pirmininko pagelbi- 

ninkas pasilieka Kazys Bi
zauskas.

Užsienių Reikalų Minis
tras — Juozas Urbšys.

I Hague. Olandija, lapkri- Krašto Apsaugos Minis-, 
čio 23, — Kristaus Amži- tras — Gen. Kazys Mustei-’ 

! nojo Išminties statula bus kis.
pastatyta netoli Arhem Vidaus Reikalų Minis- 
ant Olandijos ir Vokietijos tras — Gen. Kazys Sku-

Anglija Neteko 15 Laivų

Londonas, lapkričio 23, 
Į keturias dienas Anglija 
neteko 15 laivų. Laivai 
plaukdami jūrose užvažia
vo ant į vandenį įleistų 
sprogstančių dinamitų. 
Taip nuskendo trys Lietu
vos laivai, Japonijos, Itali
jos ir kitų kraštų. Anglijos 
vyriausybė nesupranta, 
kaip vokiečiai galėjo į jų 
saugojamus vandenynus 
suleisti sprogstančias
bombas. Dabar ji pareiškė, i 
kad kiekvieną iš Vokieti-į 
jos ir į Vokietiją prekybinį 
laivą sulaikys ir prekes už
grobs. Prancūzai taip pat 
pritarę anglams. Gi vokie
čiai pareiškė, kad jie mo
kės už tai savo priešams 
atlyginti.VVashington, D. C. lap-jšalpa bus padidinta pagali 

kričio 23, — Vyriausybės 
parėdimu, nuo Naujų Me
tų darbininkams ir jų šei
moms bus teikiama dides
nė senatvės pašalpa. Pa
vyzdžiui, jei Jonas dirbo 
nuo 1936 iki 1939 metų pa
baigos ir gaudavo šimtą 
dolerių į mėnesį algos, o po 
Naujų Metų, 1940, sulau
kia 65 metų amžiaus, tai 
galės sustoti dirbęs ir gau- sį. Taigi našlė su dviem 
ti $25.75 į mėnesį iki gy
vos galvos. Jeigu jo žmona 
taip pat sulaukė 65 metų 
amžiaus ji gaus pusę vyro 
pašalpos, arba $12.87. Tai
gi Jonas ir jo žmona kas 
mėnesį gaus $38.62 iki jie būtų išdirbęs 
gyvens. . 
pilnamečių vaikų, jų pa- j 1937 metų.

vaikų skaičių, bet nė vie
na šeima negalės gauti 
daugiau, kaip $51.50 į mė
nesį. Jeei sakysime Jonas 
mirtų po Naujų metų ir 
paliktų žmoną ir vaikus, 
kurie dar neturi 18 metų 
amžiaus, tai žmona gautų 
$18.75 pašalpos į mėnesį, 
kiekvienam vaikui taip pat 
būtų skirta $12.50 į mene- • • • v« — « •
vaikais gautų į mėnesį 
$43.75. Bet našlė su trimis 
ar daugiau vaikais negau
tų daugiau kaip $50.00 į 
mėnesį. Kad gauti tą pa
šalpą' reikia, kad Jonas 

nors 18 mė- 
Jei tėvai turi ne- nėšių nuo sausio 1 dienos,
-- — - — - - * t -- . -

ant Olandijos ir Vokietijos tras — Gen. Kazys Sku- 
rubežiaus. Statula bus 35 čas. 
pėdų aukščio. Ant jo papė
dės bus išrašyti žodžiai 
Le Christ avant tout 

į Kristus pirm visko. Statu- nestas Galvanauskas, 
la bus apdengta 25 pėdų---------------------------

i platumo gaubtu, ant kurio 
bus parašyta: Sursum cor- 
da 
Statulą dovanojo vienas 
asmuo, kuris prašo jo var
do neskelbti.

Karas Kainuoja Šimtą Mili
jonų Dolerių Į Dieną

Washington, D. C. —Eu
ropos kariaujančiom vals
tybėm, kaip apskaitliuoja 
'autoritetai, kainuoja maž- 
įdaug $100,000,000 į dieną. 
Be to, turi daug kitokių 
nuostolių, kaip tai: neteki
mo prekybos, nuosavybių.

■ ginklų, kurių vertė kol kas
Berlynas, lapkričio 23,— I neįkainuota.

Vokietijos slaptoji policija Anglijos teikimo 
areštavo vokietį, vardu 
George Elser ir jį kaltina 
už Municho išprogdinimą, 
lapkričio 8 d., kada Hitle
ris suspėjo pabėgti. Vokie
čiai sako, kad Elser prisi- 

. pažino padėjęs ten sprogs
tančia bombą, tikslu nužu
dyti Hitlerį; pinigus gavęs 
nuo Anglijos slapto agen
to. Vokietijos policija taiD 
pat areštavo prie Olandi
jos rubežiaus du Anglijos 

(slaptus agentus.

cas.
Teisingumo Ministras — 

Antanas Tamošaitis.
Finansų Ministras — Er-

----------------------t

Vokiečiai Sako Suėmę ' 
Kaltininkų

pakelkime širdis.
DARBININKŲ UNIJŲ VARŽY

TINĖS ATSINAUJINA

VVashington, lapkričio 
123. — Amerikos Darbo Fe- 
, deraci ja reikalauja, kad 
i valstybės darbo skyrius 
įleistų jiems suorganizuoti 
tekstilių VVood ir Ayer fa- 

■ brikų darbininkus, Law- j 
rence, Mass. Dabar darbi
ninkai priklauso prie CIO 
unijos. Amerikos Darbo 
Federacijos organizato
rius pareiškė, kad darbi
ninkai nori būti tos unijos 
nariais. Keista, tik 1937 
metais, darbininkai balsa
vimu pasirinko CIO uniją. 
Čia aišku, kad tarp unijų 
eina varžytinės už pirme
nybę. Darbininkams ne
svarbu unijos vardas, tik 
svarbu, kad jų reikalai bū-

I

tų teisingai atstovaujami. 
Juo greičiau unijos vadai 
susitaikys, juo greičiau 
galės suorganizuoti darbi
ninkus. Bet matomai uni
jose, kai ir mokyklose pa
grindinė nelaimė yra ta, 
kad tikėjimo ir dorovės 
principai paneigiami. Ats
kirk Dievą iš žmonių gyve
nimo. ir tada klausimai ir 
ginčai nebeišrišami. Sena
torius Norris, kalbėdamas 
apie Amerikos Darbo Fe
deracijos ir CIO varžyti
nes pasakė: “Gėda, kad jie 
negali susitarti; kas nors 
yra bloga, kitaip unijų va
dai suėję sudarytų vieny
bę”.

minis
tras. Leslie Burgin pareiš
kė, kad Anglijai karas 
kasdien kainuoja apie 2 
milijonai svarų, neįskai
tant pirkimo orlaivių, lai
vų ir kitokių reikmenų.

Apskaitliuojama, kad 
Vokietija iki pabaigos me
tų išleis karui apie $12,000, 
000,000.

Taigi Europos karas ne
gali ilgai tęstis, i 
riaujančioms valstybėms ant 1120 kilocycles ir klausytis gražios programos iš 

(pritruks pinigų. į WCOP stoties, Boston, Mass.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, lapkričio 25 d., 2 vai. po pietų Darbi

ninkų Radio programą išpildys šaunus orkestras ir 
nes ka- muzikai solistai. Prašome pasukti savo radio rodyklę
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
KOMUNISTAI ŠAUDO KATA-

L1KU KUNIGUS

JUBILIATO PAMINKLAI

Londonas, lapkričio 
Rusijos komunistai, pa
vergtoje Lenkijos dalyje, 
uždaro visas katalikų baž
nyčias. kunigus ir tikin
čiuosius sugrūdo į kalėji
mus ir žiauriai kankina. 
Kasdieną daugelį jų su
šaudo. Voračitoje katali
kas kunigas ėjo pas ligonį, 
bolševikų kareiviai jį suti
kę gatvėje sušaudė. Tokią 
tai “laisvę" komunizmas 
pripažįsta žmonėms.

23. Rusiją ir Japoniją? Kodėl 
toks staigus Amerikos vy
riausybės pasisukimas 
prieš Japoniją ir Rusiją? 
Anglija ir Prancūzija pa
reiškė pasitikėjimą, kad 
Amerika jų interesus ap
saugos Kinijoje.

Karas Subankruty tu 
Amerikos Tautą

Anglija Atšaukia Kareivius 
iš Kinijos

VVashington. lapkričio 23 
John C. Gebhart, Natio- 

nal Economy League di
rektorius pareiškė, kad 
pasaulinis karas Amerikai 
kainavo apie $57,(MM),(MM), 
(mm) dolerių. Tas karas kas
met Amerikai kainavo $15. 
(MMMMM).(MM) dolerių. Jeigu 
dabai- Amerika vėl eitų į 
Fairopos karą, jis sako, 
kad kainuotų dvigubai, ir 
tas tautą subankrūtytų. 
Ir kas gi tuos bilijonus do
lerių sumokėjo, jei ne A- 
merikos darbininkai žmo
nės? Anglija ir Prancūzi
ja ne tiek nori gauti karo 
ginklų iš Amerikos, kiek 
jos Įsimaišymo į karą. Iš 
Amerikos neutralumo pa
keitimo kaikurie Prancū
zijos ir Anglijos vadai pa
sišaipo ir sako, kad Ame
rika nori kraujo pinigais 
praturtėti. Vienas prancū
zas pasakė: “Mes esame į- 
sitikrinę, kad Amerika pa
keitė neutralumą, nes nori

Londonas, lapkričio 23. į 
— Anglijos vyriausybė- ai- i 
šaukė kareivius iš Kinijos 
ir veda derybas su Japoni- i 
ja. Bet kada Anglija suda
ro santarvės ryšius su Ja
ponais. Amerika šnairuo
ja ir grąsina neįleisti Ja
ponų prekių į šią šalį. Ru
sijos vadai smerkia Angli
ją ir Prancūziją, bet tų ša
lių vadai tik nusišypso. Gi 
Amerikos vyriausybė pra
dėjo labai šaltai žiūrėti į 
Rusiją. Jau šįmet vyriau
sybė Stalinui sveikinimų 
nebesiuntė. jų atstovo \Va- 
shingtone surengtą puotą 
boikotavo. Kas čia dedasi? 
Ar tarp eilučių negalima 
išskaityti. kad vyriausy
bės yra susitarusios: A*n- 
&lija ir Piancūzija kariaus 
nugalėti Vokietiją, o Ame-

!>as’Kirta suvaržyti pralobti karo pinigais”.

(KUN. J. VALANTIEJUI)

Dvidešimt penki, kunigu. Tavo 
Metų vainikai darbais nužydo, 
Aru nuskrido į praeitį jauną,
Dievams — Jubiliate — skardžiai pragydo
Dvidešimt penkios tyliosios vagos. 
Parapijos dirvon giliai įsirėžė — 
Tavo palaimintos kunigo rankos. 
Nebojo vargo — darbo taurę nešti.
Mokslo šventykloj liksi atminimuos
Tavąjį vardą amžiai minės...
Mylėjai tiesą, idealų chorus.
Drąsa nepalūžai, nesuvyto viltis.
Nebūta Tavo karjieristo, —
Ne ieškojai tuščios garbės.
Sukniubęs vargas — horizontai tviska, 
Kietosios dienos jau nesugrįš...
Visiems Tu meilę, ir širdį, ir protą,
Taip įstabiai atskleist mokėjai...
Kam skausmas ašarom pražydo.
Šypsančia meile džiaugsmo ieškojai.
Jau dvidešimt penki kunigu metai.
Su jaunystės dienom nužygiavo.
Kelius nukaišė atminimų radastom...
Darbai — ne poetai Tave apdainavo.

P. Lunskis.

Šv. Jurgio Lietuvių Parapijos 
Sidabrinis Jubiliejus

INTRIGŲ PASAULIS

1939. XI. 19.

Rusijos Laivynas Paraduoja

Surinko J. K-pa
>

Anglija nuo pat prasidėjimo 
karo vokiečių su lenkais ir pran
cūzais - britais nuolatos tvirti
na. kad karas bus baigtas, kaip 
tik Vokietijoje bus sunaikintas 
Hitlerizmas. Gi Hitleris sako, 
kad karas bus baigtas, kaip tik 
Anglija ir Prancūzija taikos 
panorės.

4 4 »

Šiandieninė laivų skendimo 
tiagedija karo veiksmų rajo
nuose vyksta nebe gamtos rykš
tės. Štai Anglija ir Vokietija pa
leido plūduriuojančias minas vi
soje šiaurės jūroje ir manė, kad 
tos minos ten ir pasiliks. Eet už
ėjo audra ir visas minas nu
plukdė į Anglijos pakraščius. 
Ten dabar ir vyksta laivų atsi
sveikinimas su karinguoju pa
sauliu.
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Helsinki, Suomija, lap-į 
kričio 23, — Sovietų Rusi
jos karo laivai paruduoja 
Baltijos jūroje, kaip grąsi- 
nimo ženklas Suomijai. 
Admirolas Tributz pasidi
džiavo laivu manevrais ir*

pagrąsino Suomijai, kadį 
"sovietų Rusijos niekas 
nesulaikys įsteigti tvirto
ves reikalingose vietose”. 
Rusija būtinai nusistačius 
pavergti Suomius ir įsteig
ti savo tvirtoves Suomijos 
valstybėse. Bet Suomija 
nusistačius nepasiduoti, 
nes žino, kad Rusams įėjus 
jie neteks savo nepriklau
somybės.

Naciai Areštavo Amerikietį

Rumunijos Vyriausybė 
Griuvo

Kun. K. E. Pauiionis,
Šv. Jurgio Lietuvių parapijos klebonas, nuoširdus 
“Darbininko” ir LDS organizacijos rėmėjas, visuo
menininkas, uolus darbininkas — vadas.

Bucharestas, Rumunija, 
lapkričio 23— Šiandien at
sistatydino Rumunijos mi
nistrų kabinetas, kurio 

• premiei u buvo Konstanti
nas Argetoianu. ši vyriau
sybė buvo sudaryta rugsė
jo 21 d. Vyriausybėje kilo 
nesusipratimai dėl Vokie
tijos markių vertės. Vy
riausybė norėjo pakelti 

į markių vertę.

I

I
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Berlynas. Vokietija, lap
kričio 23 — Vokietijos 
slaptoji policija areštavo 
tūlą Sigismund Payne 
Best, kuris esą prisipaži
nęs. kad jis padėjęs bom
bą Muniche, kuri sprogo 
Hitleriui išvykus. Vokie
čių nacių policija sako,, 
kad Best esąs Britanijos 
šnipas. Bet Jung. Valsty
bėse gyvenąs tūlas Mike1 
Best sako, kad Sigismund 
Payne Best esąs paprastas 
Sigmund, jo brolis ir Ame
rikos pilietis, kuris du me
tai atgal išvyko į Europą 
ir Čekoslovakijoj apsivedė 
su vokiete.♦

▼

♦
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Darbininkai Lanko Darbo 
Mokyklą

Vokietijos Lakūnai Bombar
davo Škotiją

Kuomet kilo klausimas, kaip 
suprantama pasaulyje taika, ku
ri būtų pastovi. Anglija sako, 
kad turi būti padiktuota jogos. 
Bet tam yra priekaištų, nes jė
gos taika buvo padiktuota ir 
Versalyje prieš dvidešimts me
tų. Gi antroji pusė sako, kad 
taika turi būti ne jėgos padik
tuota. bet abišaliai lygiųjų pu
sių sutikimu, be jokios prievar
tos priimta. Kad nebūtų taikos 
posėdžiuose nugalėtojų ir nuga- 

> lėtųjų.
* * *

Kada Jung. Valstybėse įvyk- 
) davo kokis nors valdžios su- 

nusikal- 
! tusiųjų šalies įstatymams, tai 
'j komunistai surikdavo, kad tai 
! atsirado jų tarpe kenčiančiųjų, 
neteisingus kaltinimus ir dary
davo gražaus biznio rinkdami 
aukas. Gi dabar, kai areštavo 
jų lyderi Browderį. tai jie ir vėl 

i spyrė į tą futbolą, bet pataikė, 
į kad ant jų kojos buvo “cornas”. 
j Taigi ir futbo)as«paliko vietoj, ir 
, koją dar daugiau suskaudo.

j Kada svečias atėjęs į kaimy
no namą ir norėdamas palinks
minti vaikiuką paėmęs ant kelio 
jį pašokdino ir paklausė, kaip 
patinka toks raidas? Vaikas at
sakė. kad jis panašų raidą tu- 

Į rėjęs ant asilo, kuris keturiomis 
kojomis.

Brooklyn, N. Y. — Sek
madienį, lapkričio 26 d., 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
ja mini savo dvigubas su
kaktuves, būtent, 30 metų 

. nuo parapijos įsikūrimo ir 
25 metai nuo parapijos 
bažnyčios pastatymo. Šias 
sukaktis paminėti kleb.i 
kun. K. E. Paulonis su sa
vo pagelbininkais parapi
jiečiais ir vikaru kun. V. 
Masiuliu jau nuo seniai 
ruošiasi. Darbas ėjo labai 
gražiai ir sistematingai. 
Dabar tik laukia parapijie
čių ir svečių šiomis gar
bingomis sukaktuvėmis 
pasidžiaugti iškilmingame 
bankiete, kuris įvyks sek
madienį, lapkričio 26 d., 6 
vai. vakare, Knights 
Columbus svetainėje.

t

New York. lapkričio 23, 
— New Rochelle kolegijos 
darbo mokyklos vadai pra
neša. kad devyniolika dar
bininkų unijų nariai lan
kosi i pamokas.

Anglijos Karalius Šaukia 
Parlamentą

Londonas, lapkričio 23— 
Karalius Jurgis VI šaukia 
parliamentą susirinkti 
lapkričio 28 d. svarstyti 
Europos karo klausimus. 
Parlamentas paleistas 
šiandien.

Londonas, lapkričio 23, 
šeši vokiečių lakūnai 
skrajojo virš Šetlando sa
lų, šiaurėje Škotijoje ir 
bombardavo įvairias vie
tas. Kiti lakūnai skrajojo 
pietų Anglijoje: Anglijos! 
vyriausybė sako, kad nuo- i 
stolių nepadaryta.

Suomiai Gali Gauti Paskolą 
Amerikoje

Lenkai Prašalino Maršalą 
Smigly-Rydz

minantis. Kun. Kazimie
ras E. Paulonis turėjo pa-, 
gelbininku kun. Antaną S. i 
Petrauską iki birželio 207^", J“ . . 'draudimas komunistų,d., s. m., o nuo to laiko ir j 
dabar labai gražiai ir su-1 
tartinai su savo klebonu

; dirba kun. Vaclovas A., 
' Masiulis, pasižymėjęs jau- j 
nimo organizavimo darbe.

, Taigi šių reikšmingų pa
rapijos sukaktuvių proga,

I sveikiname kleboną kun. 
K. E. Paulonį, jo vikarą 
kun. V. Masiulį ir parapi
jiečius ir linkime ilgiausių

; metų!

■'
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Šv. Jurgio lietuvių para
pijos įkūrėju buvo a. a. 
kun. Antanas Kodis. 1909 
m. parapija tapo įkurta. 
Per penkius metus pamal
dos buvo laikomos Šv. O- 
nos par. bažnyčios rūsyje. 
Per visą tą laiką auginta 
bažnyčios statybos fondas.

Paryžius, lapkričio 23. — 
Lenkijos vyriausybė Pary- 

. žiuje prašalino maršalą 
Smigly-Rydz, kaipo armi
jos vadą ir panaikino sei
mą. sakydami, kad jie ne
siskaitė su visuomenės 
reikalavimais.

4 Prez. Roosevelt spaudos pastangų 
konferencijoje Hyde Park.!

♦ N. Y. pareiškė, kad Suomi
ja turi pilną teisę skolintis

4 pinigų iš Amerikos bankų, 
bet valdžią negali duoti na- 

4'galbos prieš Rusiją.

Kauno šeštosios gimnazi- 
; jos mokytojai ir tarnauto
jai paskyrė iš savo algų 
vienos dienos uždarbį Vil
niaus gimnazijų neturtin
giems moksleiviams šelp- 

)ti. — Šiaulių miestas Vil
niaus kultūriniams reika
lams paskyrė 2000 litų. 
Šiaulių gimnazijos moky
tojai Vilniaus krašto ne
turtingiems moksleiviams 
šelpti paskyrė dalį savo 
spalių mėnesio algos.

I

Karinas, Lietuva — Lap
1914 metais pradėta staty- kričio 16 d. į Lietuvą atvy

t Kaunas— Spalių 16 d. 
per Rygą į Stockholmą iš
vyko buv. Lenkijos pasiun
tinys ir įgaliotas ministe- 
ris Lietuvai F. Charwatas, 
kurs buvo paskirtas į Kau
ną tuojau po lenkų ultima
tumo Lietuvai ir nemažą 

dėjo Lenkijos; 
santykiams su Lietuva pa
gerinti, kas tačiau ne visa
da terasdavo tinkamo su
pratimo Varšuvoje ir pas 
Vilniaus vaivadą Bocians- 
kį.j

l

.-4»

t
i

ti Šv. Jurgio par. bažnyčia, • 
kurios kampinio akmens 
šventinimas įvyko liepos 
14 d., 1914 m. Pastatyta 
bažnyčia ir klebonija. Baž
nyčios šventinimas įvyko 
sausio 31 d., 1915 m. Kun. 
A. Kodis labai energingai 
darbavosi parapijoje. Mirė 
1926 m. Mirus kun. Ko-į 
džiui, tos parapijos klebo
nu paskirtas jaunas, ener
gingas kunigas N. Pakal
nis, kuris klebonavo iki 
1934. Naujuoju klebonu 
paskirtas taip pat uolus iri 
energingas kun. Kazimie-Į 
ras E. Paulonis, kuris irt 
dabar garbingai tebekle-' Biuro vedėjas, išleido tai- 
bonauja. Tai nepaprasto: 
pasišventimo ir atsidavi-l 
mo parapijiniam darbui 
žmogus. Be to, kun. Paulo
nis yra nuoširdus katali
kiškos spaudos, katalikiš
kų organizacijų ir bendrai 
viso katalikiško veikimo 
rėmėjas. Jam joks darbas prekybai.
nėra sunkus, nėra paže-; Nepilnamečiai nuo 14 iki

ko pirmieji sovietų Rusijos 
raudonosios armijos pul
kai. einant Maskvos spalių 
10 d. sutartimi. Sovietų 
kariuomenė apsistojo Aly-1 
tuje, Prienuose ir Gaižiū
nuose. Atvykę rusai, ei-i 
nant tarptautiniais papro
čiais, pagerbė Lietuvą pa
trankų saliutais ir sugrojo 
Lietuvos ir Sovietų him
nus.

v«Samdymas Nepilnamečių 
Vaiky

■

Jung. Valstybių Vaikų

sykles, kurios liečia sam
dymą nepilnamečių, tarpe 
14 ir 16 metų, po Fair La- 
bor Standards Act of 1938. 
Šitas įstatymas liečia vi- 

, sas industrijos arba pra
monės įmones, kurios ga
mina prekias tarptautiniai

16 metų gali dirbti tik pa
gal sekančias aplinkybes:

1. Jie gali dirbti nedau
giau 40 valandų, kiekvie
noje savaitėje, kuomet mo
kykla nelaiko klasių ir ne- j 
daugiau 18 vai. kiekvieno-1

, je savaitėje, kuomet mo- 
■ kykla yra atidaryta.

2. Daugiausia valandų į 
; dieną yra 3 valandos, kuo
met mokykla atdara ir 8 * 
vai. kuomet mokykla už
daryta.

3. Dirbantieji nepilname
čiai turi turėti metų certi- 
fikatus.

| 4. Nepilnamečiai, tarpe 
; 14 ir 16 metų negali dirbti 
sunkių darbų, pav. kasimo 

j ir pan. pramonėse, ir nega
li dirbti tuose užsiėmimuo
se, kur turi operuoti, ar da
boti keliamąsias mašinas 
ar aparatą, arba prie elek- 

Įtros motorų apart ofiso 
mašinų. Jie negali varyti 
motorinius karus ir negali 
dirbti kaip pagelbininkai 
ant tų karų, ir negali būti 
samdomi viešose pasiunti
nių tarnybose (Mesenger 
service). Dalinant laikraš
čius. jie gali dirbti ar prieš | 
ar po pietų (vidurdienį)
bet tik valandose tarpe- 7 iš 
ryto ir 7-tos valandos va
kare.

»i
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Politiškas Apsiryjimas Neina Į

Streikų Riaušės PASVEIKINKIM 
VILNIEČIUS

mai skurdą ir badą už- už savo sunkų darbą ne
traukti; kuris iš darbinin- gauna algos, iš kurios ga- 
kų nežino, kad neretai' lėtų be vargo pragyventi, 
streiko metu streikieriai • Darbininkų žmonos yra 
netenka savo gyvybės, ar-i priverstos eiti į fabrikus, 
ba lieka sunkiai sužeisti. į nes vyro uždarbio neužten- 
Darbininkai streikų nenori. ’ 
vesti ir jų bijo. Jie nori tu
rėti pastovų darbą ir gau
ti pragyvenimo atlygini
mą. Jeigu darbininkai 
streikuoja, tai galima tik
rai sakyti, kad jie turi 
svarbias priežastis.

Čia gali kas pasakyti, kad 
darbininkų unijose vado-;nori kalbėti, jų reikalų ir 
vau ja komunistai ir jie iš- i vargų neatjaučia. Kas be
veda darbininkus į netei-ilieka darbininkams dary- 
singus 
streikus.

, unijose yra komunistų va
dų, neginčiju, bet, kad vi
si streikai būtų neteisingi 
ir bereikalingi negalima 
sutikti. Faktas yra faktu, 
kad dauguma darbininkų streiko.

ka pragyvenimui. Kas da
ryti? Darbininkai prašo 
darbdavių pakelti jų algas, 
prašo su jais pasitarti at
lyginimo, darbo valandų ir 
sąlygų reikalais. Darbda
viai nusišypso. Jie darbi
ninkus laiko menkiausios 
vertės vergais, su jais ne-

I

Atšaldęs į save Italiją ir Japoniją, negaudamas iš 
Rusijos pagalbos (nors tai buvo žadėta), smaugiamas 
britų blokada, Hitleris ieško išeities iš susidariusios be 
galo sunkios padėties. Išeitis atrodo aiški: sumušti 
Prancūziją. Bet skersai kelio stovi neįlaužiama Magi- 
not linija. Jei prancūzai sako, kad silpnesnei Siegfrie- 
do linijai pralaužti reikia pašvęsti bent milijoną karei
vių, tai tiek pat ar daugiau prireiktų pašvęsti vokiečių, 
kad būtų galima pereiti stipresnę Maginot liniją. Te
gu ir pasisektų tai padaryti, bet paskui dar reikės nu
galėti prancūzų ir anglų kariuomenę. Uždavinys sun
kus ir rizikingas. Tad vokiečius ima pagunda eiti į 
Prancūziją arba per Belgiją arba per Olandiją. Belgi
jos sienos taip pat yra sutvirtintos taip vadinama ma
žąja Maginot linija, taigi neapsidraudusi tvirtovėmis 
Olandija atrodo lengviausias į Prancūziją kelias. Be 
to, Olandijos uostai būtų puiki bazė vokiečių orlai
viams ir submarinoms. Bet reikia surasti kokia prie
kabė, kuri bent kiek pateisintų karišką prieš Olandiją 
žygi-

1914 m. Vokietija be ceremonijų sulaužė Belgijos 
neutralitetą. Kancleris Bethmann Holwig tiesiog pa
reiškė, kad neutralumo sutartis tai tik popierio skly
pas, ir vokiečių armija į tris savaites užėmė beveik vi
są Belgijos teritoriją. Tačiau toks gramozdiškas vo
kiečių diplomatijos pareiškimas padarė pasauly pasi- 
biaurėtino įspūdžio. Hitleris nenori to netakto pakar
toti ir imasi jau kitoniškų priemonių. Dabar vokiečių 
propagandinė spauda jau šitaip argumentuoja: ka
dangi Olandija neva tai protestuoja prieš žiaurią bri
tų blokadą, bet tikrovėje bejėgiškai jai pasiduoda, tai 
ji (Olandija) nebėra jau neutrali, bet aiški Anglijos 
talkininkė. Iš čia jau savaime siūlosi išvada, kad An
glijos talkininkė automačiai yra Vokietijos priešinin
kė, taigi galima ją atakuoti. Ta logika eidami, vokie
čių naciai jau buvo besirengią pulti nepasiruošusią 
tokiai galimybei Olandiją, kuri bet gi mano gintis — 
ugnimi ir vandeniu, t. y. žemesnėse vietose atidaryti 
upių ir kanalų užtvankas, gi aukštesnėse pastatyti sa
vo kariuomenę. Be to, Olandijos karalienė Wilhelmina 
padarė sutartį su Belgijos karalium Lepoldu gintis 
nuo bendro priešo, kol ateis talkininkų pagalba. Vo
kiečiai, nėkiek to nepaisydami, buvo jau nustatę dieną 
savo žygiui pradėti, kaip štai įvykiai Čekijoj tą jų pla
ną sutrukdė.

Čia sukilimą pradėjo Prahos studentai, kuriems 
numalšinti prireikė rimtos militarinės nacių pajėgos, 
nes čekų policija atsisakė maištininkus tramdyti, už 
ką ji buvo nuginkluota. Tokie sukilimai taikos metu 
tai tik mažmožis, bet šiuo momentu sudaro vokie
čiams nemaža rūpeščio ir priverčia laikyti Čekijoj 
stambią kariuomenę, kuri labai reikalinga kur kitur. 
Lenkijai “globoti” taip pat reikia rimtos kariuomenės. 
Hitleris jau pradeda suprasti, kad politiškas apsiryji
mas bei nesutramdomas grobimas svetimų žemių nei
na į sveikatą. K.

ir bereikalingus i ti? Ką tokiuose atvejuose 
Kad darbininkų! darytų katalikas darbinin

kų unijos vadas? Jei visos 
priemonės išgauti teisin
gumą buvo veltui, tai dar
bininkai priversti imtis 
paskutinės priemonės —

kiekviename 
sukilimas ir 
nuostolių ir 
nuosavybės, 

jų turi strei-

Streikai Ir Jų Sulygęs

matyti vienos 
darbininkų 

riaušes. Apie

Streikai Ir Riaušės

venimo atlyginimą ir page
rinti darbo sąlygas. Ar ne 
tą patį galima pasakyti ir 
apie kitus streikus? Darb
daviai yra griežtai nusista
tę prieš darbininkų unijas. 
Tiesa, kaikurie iš jų sako, 
kad jie nepriešingi darbi- 

; ninku unijoms, bet savo 
fabriko darbininkams ne
leidžia laisvai organizuotis 

i ir už unijos veikimą nevie- 
i ną darbininką yra pavarę 
iš darbo. Kiekvienas darbi
ninkų organizatorius yra 
darbdavių apšaukiamas 
komunistu. Darbdaviai nu
samdo policijas, organiza
cijas, paperka darbininkus, 
kad sumuštų ir išvytų iš 
miesto darbininkų organi
zatorius.

Toliau, reikia žinoti, kad 
streikieris, kuris pradeda 
riaušes yra papirktas šni
pas. Dažnai darbdaviai įsa
ko pradėti riaušes, kad 
taip suardyti darbininkų 
streiką. Tie šnipai — arba 
kaip darbininkai juos vadi
na, judošiai, nusiduoda e- 
są streikierių pusėje, pri
tarėjai, bet parsidavę darb
daviams. Negalima patei
sinti ir streiklaužių, kurie 
veržiasi užimti darbus tų 
darbininkų, kurie ilgus me
tus sąžiningai yra išdirbę 
fabrike, ir kurie tik savo 
uždarbiu tegali išlaikyti 
savo šeimas.

Taigi darbininkų kredi
tui reikia pasakyti, kad 
streikų riaušes sukelia ne 
streikieriai, bet darbdavių 
nusamdyti šnipai ir streik
laužiai. Bet darbdaviai 
tuos įvykius panaudoja pa
smerkimui darbininkų u- 
nijų. Darbininkai nenori 
nei streikų, nei riaušių, tik 
ieško priemonių savo rei
kalus apginti. Jie tos prie
monės nesiimtų jeigu kito
kiu būdu jiems būtų užtik
rintas pragyvenimas. Jei 
streikai ir riaušės yra dide
lė blogybė, tai, kaip sako 
Leeonas XIII, valstybė pri
valo pašalinti tos blogybės 
priežastis.

Vilniečių ir sostinės išva
davimas buvo mūsų ir sva
jonių ir pastangų tikslas 
per 19 metų. Jų išvadavi
mas buvo lietuvių tautos 
garbės ir Lietuvos gyvybės 
uždavinys. Daug tam ener
gijos pašvęsta, daug nera
mių dienų pergyventa.

Dabar kai jau ir Vilnius 
ir didelė dalis Vilnijos su
grįžo prie Lietuvos, pasvei
kinkime vilniečius išties
tomis bet ir netuščiomis 
rankomis. Juk gerai žinom 
ką vilniečiai pergyveno, ži
nome tat ir neužmirškime, 
kad jiems trūksta visako: 

! drabužių, mediciniškos pa- 
gelbos, net maisto. Palen
gvinkime bent dalį jų var
gų. Tegul jų ir mūsų 
džiaugsmas bus visuoti
nas: rengdami Vilniaus at
vadavimo iškilmes, savo 

; dovanomis nušluostikime 
■ jų vargų ašaras, — savo 
i brolišku nuoširdumu leis- 
j kime jiems pajusti laimin- 
I gesnės ateities tikrovę.

Vilniaus sugrįžimo fak
tas, Vilniaus istorinių pa
minklų paslaptingoji kal
ba, Aušros Vartai, Basana- 

■vičiaus kapas, ateinančiu 
1 Kalėdų šventadieniškoje 
i nuotaikoje teneaplenkia 
nei vienos lietuviškos šei
mynos, teneaplenkia nei 
vienos kolonijos. Pradėję 
nuo 10 spalių rūpesniais 
pintą džiaugsmo simfoni
ją, tęskime ją toliau minė
dami Vilniaus sugrįžimą, 
ne tam kad pasigirti, bet 
tam, kad pagelbėti pagal- 

!bos reikalingiems vilnie- 
i čiams.

P. Žadeikis, 
Lietuvos Atstovas.

Washington, D. C. 
į 1939 m. lapkričio 20 d.
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Leonas XIII sako: “Dar
bininkai gindami savo rei
kalus privalo susilaikyti 
nuo prievartos ir niekuo
met nekelti maišto, ar da
ryti kokių nuostolių darb
daviui ar jo nuosavybei”. 
Taigi Katalikų Bažnyčia 
nedraudžia darbininkams 
streikuoti, kada yra teisin
gos sąlygos, bet draudžia 
daryti nuostolius nuosavy
bei ar kelti riaušes. Mes 
jau iš prityrimo žinome, 
kad beveik 
streike yra 
riaušės; turi 
kompanijų 
dar daugiau
kieriai. Už tas riaušes daž
niausiai ’streikieriai lieka 
apkaltinti.

Man teko 
kompanijos 
streiką ir
šimtas streikierių vaikš
čiojo pirmyn ir atgal prie 
fabriko vartų. Jie visi buvo 
tylūs ir tvarkingi, tik gali
ma buvo matyti, kad labai 
neramūs ir susirūpinę. 
Staiga, vienas jų sušuko: 
“Jie ateina!” Kita gatvės 
puse artinosi nemažas bū
rys vyrų, policijos lydimų. 
Tai buvo streiklaužiai, ku
rie matomai labai bijojo 
streikierių, bet buvo nusis
tatę įeiti į fabriką ir užim
ti streikierių darbus. Strei- 
kieriai pradėjo į juos šauk
ti _ * * % ” * — (lai tie
ženklai atstoja žodžius). 
Streikieriai arčiau susi
spaudė prie fabriko vartų. 
Vienas streikieris sušuko: 
“Jie mūsų darbus užims, 
neleiskime!” Policija pra
dėjo streikierius stumdyti 
ir prasidėjo kruvinos riau
šės.

Be abejonės tokie įvykiai 
atsitinka beveik kiekviena
me streike. Ir iš pradžios 
gal atrodo, kad streikieriai 
yra kalti už riaušes, bet 
tyrinėjimai parodo ką kitą. 
Pirmiausia, man žinomas 
streikas nebūtų iškylęs, 
jeigu darbdaviai būtų su
tikę pripažinti darbininkų 
uniją, mokėti jiems pragy-

Streikas yra sutartinis ir susilaikyti, nes tai yra vie- 
sąmoningas darbo sustab
dymas. Tai įvyksta, kada 
visi vienos, kurios nors 
pramonės, ar įstaigos, ar 
rajono darbininkai sutartu 
laiku nutraukia darbą. Sa
kiau, kad darbininkai tik
rai streiko nenori, nes 
jiems jis atneša didžius 
vargus, ir antra, jie bijo, 
kad streiko metu streik
laužiai neužimtų jų darbo. 
Jie sustoja dirbę ir reika
lauja, kad darbdaviai su 
jais tartųsi, o susitarę tiki
si vėl grįžti prie savo dar
bo. Buvo nemažai streikų, 
po kurių daugelis darbi
ninkų neteko savo darbų. 
Kiti buvo priimti jų vieton. 
Darbininkai visa tai gerai 
žino. Ir jeigu tik būtų gali
ma taikingai su darbda
viais susitarti darbininkai 
niekada neišeitų į streiką. 
Taip pat negalima sakyti, 
kad unijų vadai bereikalin
gai darbininkus išveda į 
streikus. Amerikos darbi
ninkai nėra koki bemoks
liai, neprotaują žmonės. 
Jie yra gerokai apsiskaitę, 
savo reikalus gerai su
pranta, taip, kad su bent 
kokiais unijų vadų pasiū
lymais jie nesutinka. Jie 
apgalvoja, apsvarsto ir tik 
tada balsavimu pareiškia 
savo pritarimą ar pasiprie
šinimą unijos vadams. 
Streikas yra sutartinis 
darbo sustabdymas. Reiš
kia darbininkai susitaria 
streikuoti. Tačiau, kaiku- 
rie vis sako, kad komunis
tai išveda darbininkus į 
streiką. Bet tarp 20,000 ar 
40,000 streikierių ar yra 
nors dešimtas nuošimtis 
komunistų? Būtų per daug 
didelis pažeminimas darbi
ninkų sakyti, kad keletas 
komunistėlių valdo tūks
tančius darbininkų. Komu-

• nistai darbininkų unijose 
jau neteko vardo ir net yra 
išvaromi iš vadovybės vie
tų.

1

Niekas streiko metu tiek tiek pinigų į vieną 
nenukenčia kiek darbinin- išleisti, ar galima 
kai. Darbas yra jų vienati- duoti, kad nedarbo ar 
nė teisė į pragyvenimą. Ir streiko metu, jis pajus 
dauguma darbininkų tiek skurdą ar badą? Ne. Bet 
menkai teuždirba, kad ne- darbininkas, kuris kasdie- 
išgali sutaupyti keletos ną dirbdamas per dvyliką 
dolerių nedarbo laikui. Ka- mėnesių neuždirba tūks- 
da nėra darbo, jie kenčia tančio dolerių, nedarbo 
vargą ir skurdą. Tiesa, ne- metu didžiai nukenčia, 
mažai nuostolių streiko 
metu turi ir kompanijos, į 
bet ką tai reiškia palyginus 
su darbininkų vargais. Nes 
argi galima palyginti darb
davių pajamas su darbinin
kų? Savaitė atgal vienas 
New Yorko turtuolis iškė
lė puotą savo dukteriai ir 
tam tikslui išleido dvide
šimts penkis tūkstančius 
dolerių. Taigi jei jis turėjo

vakarą 
įsivaiz-

Kodėl Darbininkai Strei
kuoja

Kadangi darbininkai 
skaudžiausiai nukenčia 
streiko metu, tai, gali kas 
pasakyti, kodėl jie strei
kuoja? Ar šaltai galvojąs 
žmogus gali prieiti išva
dos, kad darbininkai nori 
streikų. Kuris gi darbinin- 

‘ kas norėtų sau ir savo šei-

Popiežius Leonas XIII, 
Enciklikoje “Rerum Nova- 
rum” sako: “Ilgesnis ir 

i sunkesnis darbas ir men- 
i kas už jį atlyginimas nere
tai duoda darbininkams 
progą susitarus mesti dar
bą”. Štai kame yra streikų 
priežastis. Ilgos darbo va
landos, sunkus ir greitas 
darbas, draudimas darbi
ninkams dėtis į savo uni
jas, menkas atlyginimas, 
priverčia darbininkus pa
skelbti streiką. Galima sa
kyti, kad daugelyje atvejų 
yra geriau streikuoti aegu

nintėlė priemonė išgauti 
teisingumą. Yra buvę atsi
tikimų, kad Katalikų Baž
nyčios vyskupai ir kunigai 
oficialiai davė ne tik savo 
pritarimą, bet ir padrąsini
mą streikuoti. Pavyzdžiui, 
Kardinolas Manning, Lon
dono darbininkams; Kar
dinolas Mercier, Belgijos 
angliakasiams; prelatas 
Charot, Laigneleto strei- 
kieriams; Kardinolai Du- 
bois ir Maurin, Marseille 
streikieriams; kun. De la 
Villerabel, bankų darbinin
kams; gi čia Amerikoje ar 
mums jų vardai nežinomi? 
Katalikų Bažnyčia streikų 
nepasmerkia, tik nurodo, 
kad tai yra paskutinė dar
bininkų priemonė, ir jos 
darbininkai neprivalo im
tis pakol kitos priemonės 
nebus išnaudotos. Popie
žius Leonas XIII sako, kad 
reikia pašalinti priežastis, 
kurios veda į streiką, bet 
neuždraudžia darbinin
kams streikuoti, kada jų 
reikalavimai yra teisėti. 
Streiko laimėjimas ar pra
laimėjimas visai neparodo, 
kurioje pusėje buvo teisy
bė ,tik parodo, kurie turėjo 
didesnę galybę. Tai su
prantama nėra laimingas 
būdas nesutarimus išsprę
sti. Už tai Popiežius Leo
nas XIII sako: “Streikai y- 
ra pavojinga blogybė ir jų 
priežastis reikia valstybės 
įstatymais pašalinti”. Ir 
jis uždeda valstybėms šias 
pareigas: daugiau rūpintis 
visuomenės gerove, žiūrė
ti, kad kiekvienai piliečių 
klasei būtų sudaryta tin
kamos materialinio gyve
nimo sąlygos, ypatingai, 
kad darbininkai gautų tin
kamą pragyvenimui atly
ginimą; įstatymų keliu nu
statyti, kad nesutarimai 
tarp darbdavių ir darbi
ninkų būtų sprendžiami 
taikingu būdu arba arbi
tražu; išjudinti profesinį 
susiorganizavimą. Kada 
profesiniai organizmai ge
rai veikia ir atitiks svar
biausias darbo sąlygas, ka
da du svarbiausieji gamy
bos faktoriai — darbdaviai 

, ir darbininkai — dažniau 
pasimatys, susitiks įvai
riose komisijose ir pasi
tars apie industrijos reika
lų vedimą, tuomet daug 
streiko priežaščių visai iš-

j nyks. Visa bėda tame, kad 
darbdaviai nenori su darbi
ninkais tartis, tik savo 
naudai juos išnaudoja ir 
nežmoniškai spaudžia.

I

I

Valstybės Uždavinys

Lietuvos Pasiuntinybes 
Pasveikinimas Vilniečiams
Ministras p. Žadeikis — 

$30.00; Marė Žadeikienė — 
$20.00; Mirga-Zita Žadei- 
kaitė (7 metų) — $1.00; 
Albina Adžgauskaitė — 
$10.00; Elzbieta Mazaus- 

i kaitė — $2.00; James Haw- 
Į kins — $1.00. Bendrai — 
$64.00.
Washington, D. C. 
1939 m. lapkričio 17 d.

I
i

todėl teisinga, čiai palikti neaprūpinti nei 
reikalingiau- į

I

Jo Šventenybė Leonas nių parduoda Kristaus bro- 
XIII sako: “Kadangi visi liūs - beturčius. Turtuoliai 
valstybės turtai yra ne iš turi savo advokatus, teisė- 
kitur, kaip tik iš darbinin- jus ir policijas, bet betur- 
ko darbo,
kad vyriausybė rūpintųsi gyvenimui 
darbininko gerove, kad už siais daiktais. Toks vy
tą visuomenei naudingą riausybės nusikaltimas 
darbą ir jis galėtų geroje šaukiasi dangaus keršto, 
pastogėje, apsirėdęs ir Jei valstybių vadai apgai- 
sveikas lengviau gyvenimą lestauja streikus ir riau- 
pragyventi. Ir iš čia išeina, šes, tai lai susirūpina dar- 
kad reikia remti visa, kas bininkų gyvenimo pageri- 
tiktai gali būti naudinga nimui. “Valstybė, sako Le- 
darbininkų būviui. Ir gi- onas XIII, privalo visų pir- 
nant žmonių reikalus rei- mą apginti vargšus darbi- 
kia ypatingai atsižvelgti į ninkus, nuo gobšų darbda- 
silpnuosius ir beturčius vių žiaurumo, kurie visai 
darbininkus. Turtingieji nesivaržydami naudoja 
yra savo turtais apsišarvo- žmones, kaip paprastus 
ję ir ne tiek reikalauja vai- daiktus savo pelnui“. Ir jei- 
stybės globos, o darbinin- gu vyriausybės vadai nesu
ku minios yra be turtų ir sirūpina darbininkų gyve- 
patys neapsigina
skriaudų, todėl daugiausia bininkai ir toliau bus pri- 
pasitiki valstybės pagal
bai”.

Su skausmu turime pasa
kyti, kad neretai valstybės 
vadai nežiūri teisingumo, 
bet savo naudos; jie grei
tai atkreipia dėmesį į tur
tuolių reikalavimus, bet 
negirdi beturčių ir našlių
dejavimų; jie užėmę vv- sulatas New Yorke šiomis 
riausybėje vietas žiūri sa- dienomis pasiuntė į Lietu- 
vo pelno ir paaukštinimo,, va $1,275.80, iš kurių tūk- 
bet už trisdešimts sidabrį-;stųjįtį pasiuntė kabeliu.

nuo nimo pagerinimu, tai dar-

I
i

versti savo teisių reikalau
ti streiko būdu. T.

Kaip jau buvo skelbta, 
Vilniaus krašto lietuviams 
šelpti ALRK Federacija 
paskyrė tūkstantį dolerių. 
Lietuvos Generalinis Kon-

Vilniaus Gyventojai 
Tikyboms

Kaip šių metų pradžioje 
paskelbė Varšuvos statis
tikos biuras (remdamasis 
1931 m. duomenimis), iš 
261.300 gyventojų, katali
kų yra 169.000 unitų 300, 
pravoslavų 19,600, evange
likų 2,000, kitų krikščionių 
3,000, Mozės relig. 76,200. 
kitų nekrikščionių 1.000, 
nepažymėt. tikyb. 200. Vil
niaus vaivadijoje iš 1,276, 
060 gyventojų, katalikų 
797.500. pravoslavu 324, 
700.

KOSMOPOLITAS

Teisėjas: — Kokios jūs 
esate tautybės?

Liudininkas: — Ak, pone 
teisėjau, tai sunku pasa
kyti.

Teisėjas: — Kaip tai su
prasti?

Liudininkas: — Mano tė
vas buvo anglas, motina 
vokietė, o aš gimiau ame
rikoniškame laive, kurs 
plaukė po Turkijos vėlia
va, Didžiuoju vandenynu.
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____________ _ bet ir pačiais 
kompanijai bus dideli nuostoliai,

Į
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rią suruošė darbščios Rėmėjos’liui medalį, 
savo namuose. a

Baigiant vakarieniauti, vaka- tas Stebuklingasis. Kadangi Ma
ro vedėja, ponia J. Rudienė rija to inedalikėlio nešiotojams 
kvietė visas iš eilės išreikšti sa
vo mintis bei linkėjimus.

Po kalbų. F. Burbienė įteikė

kuris dėkingų to
medalio nešiotojų buvo pa. adin-

tės darbininkai,
i

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NORWOOD, MASS
PARAPIJOS VAKARIENĖ 

GERAI PAVYKO

išprašė ir suteikė tiek daug pa
laimos. kaip mūsų bažnyčiai 
taip visiems, kurie lankosi ant

nė. Jai pagelbėjo A. Kudirkienė malonią dovaną gerb. A. Nausė- novenos pamaldų, laikomų pa-1
ir kitos. Viešnios ir svečiai link
smai praleido laiką. Ieva Tvas
kienė (Sinkevičiūtė) iš Lietu
vos. Dusmenų miestelio. Trakų 
apskričio. Norwoode gyvena 26 
metai, ji priklauso prie daugelio 

' katalikiškų organizacijų, jose 
į daug darbuojasi ir yra Moterų 
I Sąjungos 27 kuopos valdybos 
Į pirmininkė: LRKSA 81 kuopos 

’ j iždininkė: LDS 3-čios kuopos iž- 
’įdo globėja: Federacijos 10 sky- 

i rįaug atst0Vg jr Našlaičių Šelpi- 
.. Ilgiau- , ... _ ,. .: m n L’nmicnnc narp nura.

BLAIVININKŲ SUSiVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skirtus —• 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas Raštininkas. 7 Mott St., 
VVorcester, Mass.; O. Sidabriene — Iždininkė. 6 Commonsvealth 
Avė.. VVorcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. “Darbininko'’ Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

i;
lt

Lapkričio 12 dieną įvyko šv. 
Jurgio lietuvių parapijos meti
nė vakarienė. Dalyvavo apie 300 
žmonių. Daug svečių iš kitų 
miestų. Vakarienės rengimo ko
misijos pirmininkas H. Balutis 
pasakė kalbą ir pakvietė V. J. 
Kudirką būti toastmasteriu.:", *****~~~ , ~ '"77', *~„ , ., „ do globėja: Federacijos 10 skv-Programa buvo įdomi. Kalbas, . .............................
pasakė daugelis asmenų. , ... . ,. ,r , , mo komisijos nare, dirba para-sią kalba pasakė vietinis para- .. . . ..., , , , „ .. , pijos parengimuose ir kitosepijos klebonas kun. S. Kneizis., ...T, , - , , I organizacijose,bako, “malonu yra matvti, kad _ . , . T . _ ..Linkime p. Ievai Tvaskienei parapijiečiai su klebonu vien v-1., . . ...f , * ilgiausius metus gražiai gvven-beje sugvvena ir iš vien dirba . . ... ,. ,. ti ir linksmai dirbti Dievui irKristui ir Tevvnei . Damų pro- ,gramą išpildė kelto šv. Ceeili- ĮTeVyneL 

jos choristės, vadovaujant var-l 
gonininkui A. šlapeliui. Dainos! 
labai gražiai padainuotos, gar-, 
bė muzikui A. Šlapeliui. žodžiui 
sakant, vakarienė labai gerai 
pavyko ir parapijai liks neina-1 
žai pelno. Krautuvininkai ir pa-! 
rapijiečiai paaukavo daug daik-į 
tų. Komisijoje darbavosi labai 
daug asmenų, kad vakarienėj 
gerai pavyktų.

CHICAGO, III.
ŠV. KAZIMIERO AKADEMI

JOS RĖMĖJOS PAGERBĖ 
A. NAUSĖDIENĘ

gerbti Marijos Nekaltą Prasi
dėjimą, tai sekmadienį 11 vai. 
suma bus su asista, o pirmadie
nį mišios bus atnašaujamos 12 
vai. vidurdienį už intencijas vi
sų novenos lankytojų. Nežiūrint 
kad į pereitus tris metus 15 kitų

dienei nuo visų svečių. Ant galo 
kalbėjo pati vakaro pagerbtoji 
viešnia .A. Nausėdienė. Nors ji 
ir buvo labai susijaudinus tuo 
nepaprastu įvykių, kurio ji sa
kė nesitikėjusi, betgi pasakė la
bai gražią, malonią, draugišką
kalbą, dėkodama Rėmėjoms, bažnyčių Baltimorėje įvedė tos 
rengimo komisijai — F. Burbie- pačios novenos pamaldas, tačiau 
nei. J. Rudienei. K. Garuckaitei mūsų bažnyčion, 15 kartų laiko

mų į savaitę pamaldų, atsilanko 
virš 8,000 žmonių. Jau dabar y- 
ra daromi planai, kad sausio 10 
d. ateinančiais metais tinkamai 
paminėjus 5 metų sukaktuves

I nuo įsikūrimo tų novenos pa
maldų mūsų bažnyčioje. Prade
dant su Šv. Andriejaus diena, 
lapkričio 30 d. kas rytas per 9 
dienas bus atnašaujamos šv. 
mišios už novenos narių inten- 

Į ei jas, ruošiantis prie Nekalto 
Prasidėjimo iškilmių, gruodžio 
8 d., Stebuklingo medalikėlio 
novenos knygeles galima gauti 
lietuviškai rašant kun. L. J. 
Mendeliui, 114 W. Saratoga St., 
Baltimore. Md.

A. L. R. K. P. BĮ. SEIMAS

ir visoms viešnioms už linkėji
mus bei gražią davaną. Jos iš
kalbingumas yra tai ypatinga 
Dievo dovana. Jos kalbos gali 
klausyti dieną ir naktį ir niekad 
nebus nuobodu.

Be Akademijos Rėmėjų Cent-Į 
ro dalyvavo beveik visos vaidy
bos ir iš visų kuopų atstovės, 

i Dalyvavo Akademijos alumnie- 
tės, akademikės ir sąjungietės. 

i kurios taip pat buvo patenkin
tos. kad vakarienei ir progra
mai pasibaigus, dar ilgai sve- 

1 čiavosi.
Šis vakaras paliko gražų įspū

dį visiems dalyviams. Paakstins 
visus ir toliau dirbti gražų vi
suomenės darbą, ypatingai tuos 

įvadus, kurie jausis, kad ių pa- 
stangos yra įvertinamos.

Kad žmonės susiprastų dau
giau parodyti dėkingumo savo 
vadams, už jų nuveiktus darbus, 
kurie visuomet užima netik daug 
laiko, bet nekartą yra pašven
čiama daug ir pinigų bei pačios 
sveikatos, tad neliktų laiko 
neigti už kokią nors klaidą. Juk 
rodos Šv. Raštas sako, “kad tas.

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 

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

gerovė, prašomi dalyvauti Blaiv. seime.
Kun. P. Juškaitis, Pirm.

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA. ir laimingo vedybinio sugyveni

mo. — F. P.

2ENKIM PO ŽINGSNĮ 
PIRMYN

Su pasigerėjimu skaitome ir’ 
, stebime laikraščius, ypatingai! 
šiuos metus apie mūsų Tautag 

| laimėjimus, kurie buvo netikėtL 
staigūs ilgai laukiami — Lietii* 

j vos sostinė Vilnius jau tėvynės 
rankose. Teisėtai galime ir mes 
visi lietuviai lyginti šį įvykį sS 
tuo Tautos didvyrio troškimu 

I kad Vilnius, Lietuvos sostinį 
yra ir bus. nes šis visų lietuvig 
laukimas išsipildė.

Daug įvyko iškilmių ir sveiki* 
nimų šia proga, nes per daugeB 

Įmetu buvo taip trokšta ir sva* 
jota apie Vilniaus grąžinimą.

Kaikurie, net sugrįžę iš Lieji 
tuvos, sakydavo: “Negalvoki! 

i apie Vilnių, nes Lietuvoje nieS 
kas nekovoja ir niekas nekalb* 
apie Vilnių, tik renka aukas! 
būk įrodymui, kad Vilniaus reil 
kalams”. Taip kalbėjo kaikurie] 
bet dabar jie pamatė visai kiti 
dalyką. Dabar visų lietuvių trošj 
kimas išsipildė, — žingsnis po 
žingsnio prieita prie laimėjimo^ 
Kažin, kad paklausus tų, kuria 
kalbėjo ir niekino tuos, kurią 
dėl Vilniaus daug dirbo, ką jią 
atsakytų? Jau kaikurie dabae 
susigėdo, akis suka į šalį, neą 
jie labai apsiriko.

Dėka Lietuvos Vyriausybei! 
' ypatingai Užsienių Reikalų mil 
nistrui p. Juozui Urbšiui, kuri^ 
daug dirbo Lietuvos gerovei i| 
rišo sunkius klausimus, Lietui 
vos teritorija padidėjo, Lietui 
vos širdis — Vilnius vėl atgail 
vins visą Tautos gyvenimą.
• Todėl ir sakau, ženkim pj 
žingsnį pirmyn, parodykim^ 
meilės ir pasitikėjimo Lietuvai 

I ir jos vyriausybei, kad ir toliai 
i ji klabentų kaimynų duris ir atl 
gautų užsilikusias Lietuvos tel 
ritorijas su Lietuvos piliečiai^ 
Broliai lietuviai, ir mes prisidė 
kime prie savo Tėvynės darbą 
Tauta mūsų laukia. Parodykim! 
daugiau meilės ir skirkime nori 
vienos dienos uždarbį Lietuvoj 
labui. K. Dryži

*

!>£'

Šv. 
bažnyčioje.

Išvyko Šv. Kazimiero parapi
joje viešėjęs svečias iš Lietuvos, 
kun. S. Raila, kurio darbais ir 
viešėjimu mes visi džiaugiamės. 
Kun. S. Railą pakvietė į Nėw- 
Philadelphia klebonas kun. Mo
zūras. Kun. Mozūras, kiek teko 
girdėti, dėl nesveikatos važiuoja 
į Floridą pataisyti savo sveika
tos. Mes kazimieriečiai sveiki
name ir linkime gerb. kun. S. 
Railai gražiai darbuotis tarp 
garbingų tautiečių lietuvių ka
talikų New - Philadelphijoje.

i

Lapkričio 11 d., ponų Nausė
dų maloniuose, svetinguose na
muose. įvyko pilnoje žodžio pra-; 
smėje. “surprise partv”, kuri! 
suruošta Šv. Kazimiero Akade-, 
mijos rėmėjų savo gerb. nenuil-l 

įstančiai organizatorei — puik-į 
vedei, poniai Antaninai Nausė
dienei. Namas buvo pilnas sve
čių. dalyvavo rinktinė moterų 
bei panelių grupelė, virš 40 as
menų.

Apie 9 vai., visoms susėdus 
prie gražiai priruoštų stalų. Šv. kuris yra be klaidos, lai meta 
Kazimiero Akademijos Centro pirmutinį akmenį”. Visi vadais 
Fin. Raštininkė, panelė Kotrina būti negalime, bet pasekėjais — 
Garuckaitė, paaiškino vakaro taip. Tad nebūkime pavydūs, 
tikslą ir perstatė ponią J. Rudie- pripažinkime savo vadų taien- 
nę vesti vakarą, kuri su visoms tus bei jų gabumus ir leiskime 
pakėlus taurę gerų linkėjimų jiems vesti mus ir toliau į švie- 
prisegė gyvų gėlių “corsage” są ideališkais keliais, nes dirva 
gerb. poniai Nausėdienei. Po to plati, piktžolių yra daug, o gerų 
prasidėjo skani vakarienė, ku- artojų mažai. Z.Z.

Lapkričio 13 d., pp. Benjami
no ir Anastazijos Svkes na
muose. 125 Bond St.. sąjungie- 
tės pagerbė savo pirmininkę p. 
I. Tvaskienę. jos gimimo dienos 
proga ir išreiškė daug nuošir
džių linkėjimų ir įteikė dovanė
lę. Apie tai jau buvo rašyta 
“Darbininke”.

Kitas Ievos TVaškienės pager
bimas Įvyko sekančią dieną, lap
kričio 14. Vinco ir Anastazijos 
Kudirkų namuose, 37 Franklin 
St. jos gimimo ir 45 metų am
žiaus sukakties proga. Susirinko 
virš 30 asmenų, jų tarpe gimi
nės, draugai ir pažįstami. Visi' 
išreiškė daug malonių ir nuo-; 
širdžių linkėjimų ir sveikinimų 
Baigiant programą 
niokienė Įteikė visų susirinku
sių vardu p. Ievai 
gražią dovanėlę. Jos sūnus Juo
zas ir dukrelė Joana sveikino 
savo mylimą mamytę ir išreiš
kė širdingą ačiū visiems už ma
mytės pagerbimą. Kalbėjo pati 
jubiliejatė p. Ieva Tvaskienė ir 
reiškė širdingai visiems ačiū už 
linkėjimus ir dovaną. Toast- 
masteriu buvo A. F. Kneižys. 
“Darbininko” redaktorius. Šios 
vakarienės surengimu labai 
daug pasidarbavo U. Pazniokie-

p. U. Paz-

Tvaskienei

CUČULYTĖ — LEILICH

NUOTRUPOS

z 
f

Wil!iam J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas F’atarna vimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Pereitą sekmadienį, lapkričio 
19 d., mūsų bažnyčia mišioms 
10 vai. buto prikimšta, tarytum 
būtų didžiausi atlaidai. Priežas
tis to skaitlingo susibūrimo bu
vo šliūbas dviejų plačiai žinomų 
jaunuolių Baltimorėje. būtent, 
p-lės Paulinos Gučuiytės ir Pra
no Leiiich. Vestuvių procesijai 
susidarė net iš astuonių porų, j 
Kun. dr. Mendelis ir kun. Du- 
binskas buvo liudytojais jaunų
jų naujo gyvenimo sutarties. Po 
šliūbo apeigų kun. Mendelis at
našavo šv. mišias. Kas darė ne
paprasto įspūdžio visiems susi-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Maas- 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskien?.
564 E. Broadway, So. Boston Mass 

Prot. Rašt — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Bo3ton. Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 tVashington St.. Roslindale, 

Tel. Parktvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 West 6th St.. So. Boston M2.33. 
T' arkdarė — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona A ukštikalnlen®, 

111 H St.. So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko 

antrų utarninką mėnesio, 7:30 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I

kas 
vai.

6V. JONO EV. BL. PASALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Sekmadienį, lapkr. 19 d., 

Kazimiero parap. 
kun. dr. V. Martusevičius surišo
Moterystės sakramentu jaunikį 
Joną Navicką ir jaunąją Veroni
ką Areskevičiūtę. “Maid of Ho- 
nor” buvo Bronislava Areskevi- 
čiūtė (jaunosios sesutė). Pa
broliais ir pomergėmis buvo: 
Stanislovas Areskevičius (jau

nosios brolis) ir Elzbieta Agur- 
I kaitė, Fr. Navickas (jaunojo 
brolis) ir Sophie August, Ant.

Paskutinė prieš - adventinė 
pramoga bus parapijos sodalie- 
čių vakarienė. Įvyks sekmadie
nį, lapkričio 26 d. Bilietas $1.00. 
Prasidės 6 vai. vak. ir trauksis 
iki vidurnakčiui.

Šįmet parapijos jaunimo re
kolekcijos bus laikomos gruo- Navickas (jaunojo brolis) ir 
džio 6, 7 ir 8 dd. Tėvas Jėzuitas, RįĮa Ambrose, Thomas Chance 
kun. Pranas McVeigh iš šv. Ig- i ir Elinor Gotto 
noto bažnyčios vadovaus. Tėvai ■ po bažnytinių apeigų ir pa- 
privalo paraginti savo sūnus ir , veiksjų nutraukimo, įvyko šauni 
dukteris, kad pasinaudotų reko- į vestuvių puota parapijinėje sve- j

SUSTOJO CUKRAUS
FABRIKAS

rinkusiems, tai priėmimas šv. 
Komunijos netik pačių jaunųjų, 
bet visų vestuvių būrio dalyvių, 
kaip jaunojo taip jaunosios tė
velių. Tas buvo gražiausias įro
dymas. kad iš abiejų pusių, kaip 
jaunojo taip jaunosios visi buvo 
susipratę tikintieji katalikai, 
kurie įvertina šv. Komunijos 
reikšmę. Vestuvių puota įvyko 

' ponų Cučulių namuose. Sekma
dienio vakare jaunieji išvyko į 
Floridą. Grįš gruodžio 4 d. ir 
gyvens. 4248 Shamrock Avė. 
Sveikiname ponus Leilichus ir 
linkime jiems ilgiausių metų ir 
visų jų naujam gyvenime reika
lingų Dievo malonių.

f

1 -hrmininkas, Juozas Svagždys,
i 601 6th St.. So. Boston. Mass 
: Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,

16 \Vinfield St., So. Boston, Mass.
I Prot. Rašt. Jonas Glineckis.

5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass.
į Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass
■ Maršalka. Jonas Zaikis,

1 VVmrield St., So. Boston. Mass.
. Iždininkas. Andrius Zaleskas, 

702 Fifth St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

Clą nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491 

I E 7th St., So. Boston, Mase.

IŠKILMINGOS SUKAKTUVĖS 
Pirmadienį, lapkričio 27 d., 

sukaks 109 metai nuo to regėji
mo. kurį turėjo dievobaiminga 
vienuolė Kotryna Laboure. ir 
kurs davė katalikiškam pasau-

lekcijų išganingu laiku.
Jaunametį Švč. Vardo dr-jos 

narį Antaną Adomaitį, važiuo
jant ant dviračio ryte į mokyk
lą, ištiko nelaimė. Buvo sužeis
tas ir dabartiniu laiku randasi 
miesto ligoninėje. Reiškiame 
užuojautą Antanukui ir linkime 
jam veikiai pasveikti.

Senukę Oną Ruikienę nuo 725
i 

McHenry Street ištiko nelaimė 
sekmadienį. Randasi University 
of Maryland. “Green Street” li
goninėje. Apgailestaujame! 
Duok Dieve, kad netrukus galė
tų grįžti namo.

Darbščioji parapijos vakarie
nių ir kitų pramogų šeimininkė 
ponia Stepone Šilanskienė susi
žeidė koją, kuri privertė ją pa-Į 
silikti namie jau daugiau kaip 
savaitę laiko. Manoma tačiau, i 
kad dar šią savaitę vėl galės pa
vaikščioti.

Girdėjau, kad mūsų vargoni
ninkas Gerardas Kaprišiūnas 
mokina naujas mišias Kalėdoms.

’ Taipgi jau pradėta ruoštis prie 
Kalėdinių iškilmių. Altoriaus 
tarnai lavina savo balselius, kad 
gražiai sugiedotų Adestc Fide- 
es per Bernelių Mišias.

Bažnyčios iš oro dažymo dar
bas jau užbaigtas. Dailininkai 
šią savaitę išsivežė pastovų ko
pėčias ir lentas. Vėl kelius me
tus bažnyčia atrodys švari iki 
neaprūks ir neapdulkės. B.S.K.

KATALIKU SEIMELIS

I
Juozas Kasinskas

Ine.
Laidotuvių Direktorius

■ Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Į Telephone Plaza 8595
Ltmosinai dėl visokių reikalų.

i Visoj Amerikoj žinomas fabri- 
tainėje. Dalyvavo daug svečių, kas: The W. J. McCahan Sugar 
tarp kurių matyti buvo kleb. Ref- & Malasses Co. sustojo 
kun. I. Valančius ir vikaras dr. veikęs, jame dirbo daug lietu- 
V. Martusevičius. Prie skanių vių. Sustojimas rodo blogą atei- j 
valgių ir gėrimų orkestrui gro- tį dėl darbininkų. Visi žino, kad 
jant, svečiai linksmindamiesi darbininkų “aruodas” buvo šis j 

bet dabar darbiniu-' 
kams ateina juoda diena. Dabar!

“a-

linkėjo jaunai porelei laimingo. fabrikas.
ir linksmo gyvenimo.

Rašantis šiuos žodžius taipgi kyla klausimas, ar ilgai tas 
širdingai sveikina jauną gražią ruodas” bus užsidaręs, nes nuo 
lietuvių porelę ir linki linksmo fabriko sustojimo netik nukcn-

Profesionalui, biznieriai, pramonli 
«ai, kurie skelbiasi “Darbininke” til 
>al verti skaitytojų paramos.

Vist skelbki t?-s “Darbininke”.

i GOLDEN WEDDIN
NAUJOS ŽEMOS KAINO

■

DabarlulU
DIDELIS BUTELIS—1/5 GALIONO DABAR $2.15

J

90 Proof—Kaip Patinka. Bourbon or Rye 
Straight Degtine šiame produkte yra 4 metų Senu

mo ar senesne

ABSOLIUČIAI TA 
PATI KOKYBE

Kiekvienas lašas yra 4 m. Senumo ar Senesnis-* 
Skani Maišyta arba Stright Degtinė — taip-pat 
Aukštos Rūšies, kuri išgarsino Golden VVedding 
Vardą. Pabandyk ja šiandien!

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 paskelb
ta vėliau. Federantas.

jI

GOLDEN WEDD1NG GVARANCIJA 

MES UŽTIKRINAME: (D Kad Golden 
Weddmg. parduodama nauja kaina yra 
tos pačios rūšies degtinė, kuri buvo 
parduodama aukštesne kaina. (2) Kad 
kiekvienas degtines lašas yra mažiau
siai 4 metu senumo. (3) Kad mūsų yra 
dideli senos parinktos degtinės rezer
vai. kurie užtikrina gėrį ir vienodą 
••utine ir ateityje.

“NETURĖJO SAU LYGAUS PER 50 METŲ
Issiplėšk Sį Skelbimą Ir Eidamas Į Vietinę Pakelių Krautuvę JĮ Nusinešk
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS Stebuklingas Veidrodis
Pijaus XII Enciklika "Summi 

Pontificatus"
3. Dėkingumas Nekatalikams

• Mes negalime tyliai praleisti nepareiškę kokį gilų 
ir nuoširdų dėkingumo jausmą Mums sukėlė geri lin
kėjimai tų, kurie nors ir nepriklauso prie Katalikų 
Bažnyčios regimojo kūno, tačiau davė tokį prakilnų ir 
nuoširdų išreiškimą jų įveertinimui viso kas jungia 
juos su mumis meilėje Kristaus Asmeniui ar tikėjime 
į Dievą. Mes norime jiems visiems išreikšti padėką. Mes 
juos vieną ir visus pavedame Viešpaties globai ir Jo va
liai ir garbingai jiems užtikriname, jog Mes esame 
persiėmę viena mintimi, būtent, sekti Gerojo Ganytojo 
pavyzdį, teikti žmonėms tikrąją laimę: “Kad jie turėtų 
gyvybės, ir apščiau jos turėtų” (Jo. 10,10).

Dėkingumas Valstybėms
Mes taip pat privalome, klausydami savo sąžinės; 

balso, ypatingai paminėti Mūsų dėkingumą už pagar
bos ženklus Mums parodytus valdovų, valstybių vadų 
ir tų tautų valdžių, kurios yra draugiškuose santykiuo
se su Šventuoju Sostu. Mūsų širdis ypatingai džiau
giasi, kad šioje pirmoje Enciklikoje, kuri yra skiriama 
viso pasaulio Krikščionims, Mes galime pri skaityti prie 
tų draugiškų valstybių Mūsų brangią Italiją, tą vai
singą tikėjimo daržą, kurioje Apaštalų Kunigaikštis 
skelbė Dievo žodį. Nes po Laterano sutarties Italijos 
atstovas užima garbės vietą tarp tų, kurie yra valdiš
kai paskirti Šventajam Sostui. “Kristaus ramybė su
grąžinta Italijai”, nes tos naujai broliškos sąjungos, 
dvasiniame ir civiliniame gyvenime, vykdymas prasi
dėjo nuo tos sutarties. Mes prašome Dievo, kad toje ra
mybės dvasioje, Jis apimtų, atnaujintų, sustiprintų ir 
sutvirtintų Italijos žmonių širdis, kur ie yr a taip Mums 
artimi, kurių tarpe Mes gyvename, su kuriais tą patį 
orą kvėpuojame. Mes turime vilties ir tikrai tikimės, 
kad tie žmonės, taip brangūs Mūsų pirmtakūnams ir 
Mums, bus ištikimi garbingiems tautos Katalikiškiems 
papročiams, ir per Dieviškąją Apsaugą patirs dar la
biau tikrumą Psalmisto pasakytų žodžių: “Laimingi 
tie žmonės, kurių Dievas yra Viešpats” (Ps. 143, 5).

Tas laimingas juridinis ir dvasinis stovis, skirtas 
užimti istorijoje atmintiną vietą, kuris buvo sudarytas 
Italijai ir visam Krikščioniškam pasauliui, niekada ne
atrodė taip reikšmingas savo vieningose pasekmėse, 
kai tada, kada pirmą sykį nuo aukštos Vatikano Bazi
likos logijos, Mes pakėlėme ir ištiesėme savo ranką 
teikti palaiminimą Romai, — Romai Popiežių buveinės 
ir Mūsų brangios gimtavietės — susitaikusiai su Baž
nyčia Italijai ir viso pasaulio žmonėms.

Liudymas Tiesai
Kai Vietininkas To, Kuris sprendžiamoje valando

je prieš vyriausiąją žemiškąją valdžią ištarė tuos pra
kilnius žodžius: “Aš tam užgimiau ir tam atėjau į pa
saulį, kad liudyčiau apie tiesą. Kiekvienas, kuris yra 
iš tiesos klauso Mano balso” (Jo. 18, 37). Mes jaučia
me, kad neturime didesnės pareigos savo tarnybai ir 
savo amžiui, kaip su Apaštališku ryžtumu “liudyti a- 
pie tiesą”. Ta pareiga būtinai reikalauja iškelti ir at
remti žmonijos klaidas ir ydas, nes jos privalo būti 
pirmiau žinomos, negu yra galima apie jas kalbėti be: 
jas pašalinti. “Jūs žinosite tiesą, ir tiesa padarys jus 
laisvais” (Jo. 8, 32). Pildyme tos Mūsų pareigos Mes 
jokiu būdu neleisime, kad žemiškieji reikalai, pasiprie
šinimas ar nepasitikėjimas, atmetimas ar Mūsų žo
džių neįvertinimas, arba baimė, kad Mūsų mintis bus 
nesuprastos ar iškraipytos, darytų į Mus kokią nors 
įtaką, arba Mus sutrukdytų. Mes savo pareigą pildysi
me persiėmę ta tėviška meile, kuri giliai atjausdama 
savo vaikų nelaimes, rodo jiems išsigelbėjimo pr iemo
nes. Mes stengsimės sekti ganytojo Dieviškąjį pavyz
dį, Jėzų, tą Gerąjį Ganytoją, Kuris yra Šviesa, o taip 
pat ir Meilė: “Laikydamiesi tiesos meilėje” (Efez. 4. 
15).

Gerai nežinau, kur tai ėmė jiems rodyti savo 
buvo. Lemtai negalėčiau nuostabųjį veidrodėlį. Vie- 

I pasakyti, net kada tai įvy- nas po kito jie artinosi 
ko. Girdėjau tiktai, kad sy- prie karaliaus sosto. Štai 

į ki gyvenęs vienam nežino- prieina teisingumo minis- 
! mam krašte kažkoks se- 
i nas ii- išmintingas kara
lius. Prieš pat mirtį valdo- 

’ vas pasišaukęs savo vy- 
! liausią jį sūnų ir visus mi- 
nisterius. Silpstančiu bal
su jis pavedė savo sūnui 
visą šalį, rūmus ir turtus. 
Jo ministeriai turį ištiki
mai padėti ir naujam ne
prityrusiam karaliui. Mir
štąs valdovas davė ir kitų 
nepaprastai 
nurodymų bei patarimų, 
kuriais visi buvo patenkin
ti. Viską gražiai sutvarkęs, 
ligonis atsisveikino su sa
vo ministeriais. Tik vieną 
sūnų prašė ilgiau pasilikti 
prie jo patalo. Tuomet ka
ralius drebančiomis ran- mų, dorų ir protingų al
komis nuėmė nuo savo menų. Ir visa tai padalė 
kaklo nuostabų deimantą, stebuklingasis veidrodis, 
kuris buvo prisegtas prie 
blizgančios aukso plokš
telės.
— Šį brangumyną palie

ku tau! — kalbėjo jis sū
nui. — Tai yra tikrai nuo
stabus veidrodis. Tik gė
rei įsižiūrėk į jį ir pama
tysi, I 
ne tik tavo veidas, 
visos mintys. O jeigu 
palaikysi 
asmens veidą, tai tučtuo- ralius tuoj įsakydavo žiū- 
jau galėsi aiškiausiai pa- rėti į savo nuostabųjį tei- 
matyti ir visas jo slaptin- ■ sybės veidrodėlį, kuris, 
gas mintis. Jei panorėsi, | kai bematai, išduodavo net 
tai gali valdydamas šalį smulkiausius nukrypimus 
tuo veidrodžiu visados pa- nuo tiesos. Jei pavargėliai 
sinaudoti. Aš pats jo nie- ir bedarbiai ateidavo pra- 
kad nevartojau dėl dauge-'šyt jo pagalbos, karalius 
lio rimtų priežaščių... j ir jiems liepdavo tik pa-

Senelio balsas vis labyn žiūrėti į savo veidrodėlį ir 
silpnėjo. Ir jau netrukus j tuojau galėdavo atskirti 
jis mirė, nesuspėjęs paša-j tikruosius vargšus nuo 
kyti nė savo priežaščių,1 
dėl ko jis nesinaudojo to
kiu stebuklingu veidro
džiu.

Po tėvo laidotuvių nau
jasis valdovas drąsiai ir 
kilniausių pasiryžimų ve
damas perėmė visą krašto 
vadovybę į savo rankas. 
Tėvo paliktąjį veidrodėlį 
nešiojo ant savo kaklo ir 
ryžosi uoliai juo naudotis, nios ir sumanios. Su savo 
lr kodėl ne? Juk valdovui i veidrodžiu karalaitis greit 
svarbu žinoti netik, kas ir lengvai išsirinko tokią, 
dedasi apie jį, bet reikia gi kuri jį tikrai mylėjo, buvo 
pasisaugoti ir nuo neišti- teisinga, kaip ir jis pats, 
kimų žmonių, kurie 
naip sako, o kitaip mąsto, testinga. O! Vieni veidai ir 
Ir jis negalėjo atsistebėti, tušti žodžiai 
kodėl jo tėvas, būdamas dos negalėję prirodyti jam 
toks išmintingas, nesu- tinkamos karalienės. Bet 
naudojo tokią nuostabią nuostabusis veidrodis ir 
priemonę. Todėl, iJgai ne- čia padėjo išsirinkti tokią 
delsdamas, jis nutarė iš- gerą gyvenimo draugę, 
mėginti savo veidrodžio kokios nė vienas valdovas 
galybę. Vos tik susirinko niekados negalėjo iki šiol 
jo ministeriai ir visi kiti 
aukštieji vaidininkai iš-, 
reikšti jam savo ištikimy- metai po metų. Teisingu- 
bės, naujasis karalius tuoj mas

teris. Dirstelėjus į veidro
dėlį, tuoj pasirodė, kad jis 
visiškai netinka savo vie
tai, nes teisingumas buvo 
vykdomas ne pagal kara
liaus norą ir kaip to r eika
lavo šalies gerovė, bet vien 
paviršutiniškai atsižvel
giant į šaltas įstatymų 
raides. Teisingasis sosto 
paveldėtojas tuojau įsakė 
tokį ministerį pašalinti iš

išmintingų jo užimamos vietos ir visai 
ištremti iš savo krašto. Su 
kitais ministeriai ir- valdi
ninkais jis pasielgė pana
šiu būdu. Tiktai dalį jų 
pasiliko prie savęs.. Grei
tai ir visos tuščios vietos 
buvo užimtos tikrai ištiki-

Iš tikrųjų! Koks nepapra
stas turtas buvo iki šiol 
dar neišnaudojamas! Koks 
keistas buvo senasis kara
lius, nemokėdamas pasi
naudoti tokiu nuostabiu 
išradimu!

: Žinios apie stebuklingąjį 
kad jame atsispindi veidrodėlį greitai pasklido 

' ’ , bet ir visoje šalyje. Teisme jau
jį niekas neišdrįso ką nors 

prieš bet kurio melagingai liudyti, nes ka-

visame krašte. Visokios 
suktybės greitai išnyko. 
Paslaptingi nusikaltimai 
visai buvo nežinomi. Net 
vaikams, norintiems nu
slėpti kurį nors darbą, ga
na buvo tik pasakyti: “Aš 
tave nusivešiu pas karalių 
ir pažiūrėsiu į jo veidro
dį”, — tuomet jie ir patys 
viską prisipažindavo. O 
jau pirkliai ir amatininkai! 
taip elgiasi, tarytum kiek
vienas veidrodis būtų 
jiems buvęs stebuklingas. 
Mat, jie visi bijosi, kad, 
jiems nusikaltus, nereiktų 
susidurti akis į akį su ka
ralium ir prieš jį pasirody
ti su visu savo neteisingu
mu. Ir pagalbos prašė tik 
tie elgetos, kurie buvo iš 
tikrųjų suvargę, žodžiu 
sakant, netrukus visoje 
šalyje tvarka taip įsigalė
jo, kad vėliau karaliui jau 
visai nė nereikėjo naudo
tis savo veidrodžiu. Jau 
tik vienas žinojimas, kad 
jis gali lengvai 
kiekvieno žmogaus 
palaikė gražiausią 
visoje valstybėje.

Karalius viešpatavo il
gai, daug ilgiau negu jo 
tėvas. Bet, pagaliau, 
jam reikėjo mirti.

II

rįs atsakyti ir už savo vai- Paslaptingi žmonių keliai, 
dinių sielas. Viešpats nore- jų gerumas ir piktybės, 
jo žinoti, ar jo valstybės pasiaukojimas ir suklupi- 
gyventojai taip pat gerbė mai tai turėjo pasilikti 
ir bijojosi l5ievo. Karalius mano vieno valdžioje, nes 
tuojau pastebėjo savo aš turiu už tai jiems atly- 
klaidą. ginti. Jie turėjo stengtis

— Ar tavo valdiniai pa- Man tarnauti, Man įtikti, 
darė bet kuiį gailestingu- tuomet ir Aš būčiau pasi* 
mo darbą vien dėl Dievo kvietęs juos visus į dan- 
meilės? Ar jie stengėsi gaus karalystę!
daryti kilnius karžygišku-i . ... , .
mo veiksmus net tada, kai Kfara lu* ,llk dabar SU’ 
niekas iš žmonių to nebū- pr\ ’ d "e Vl!"° T° 
tų galėjęs pastebėti? Ar; valdimo jm nemate apiin- 
jie buvo dori tik dėl žmo-ikul- Pasl^lbJ.t,‘. Jau buvo 
nių akių, ar dėl Dievo? Ar per ve'"- Tode' lr,Jls buv0 
jie buvo geri ir klusnūs tik I nuv.estasJ v,at’’ kur bu™ 
•» ® j jO žmones. Bet toji vieta

jau nesivadino dangumi. 
Tuo tarpu kai jo tėvas, 
kuris niekad nesinaudojo 
tuo veidrodžiu, pasiliko 
Dievo akivaizdoje. “Ž.”

i
dėl to, kad įtiktų savo že- 

| miškam valdovui, ar tai 
darė ir dėl amžinybės?

Karaliui niekad nė į gal
vą nebuvo atėjus tokia 
mintis. Ir dabar jis turėjo

- - - Į
I

patirti 
mirtį, 

tvarką

apsimetėlių. Kai šaly pasi
rodydavo įtartinų žmonių, 
veidrodis ir vėl parodyda
vo, kas yra šalies priešas; 
ar šnipas.

Netrukus atėjo laikas ir 
žmona pasirinkti. Gretimų 
šalių kunigaikščiai atvyko 
pirštis su savo dukterimis. 
Vienos iš jų buvo gražios 
ir turtingos, o kitos maio-

vie- nužeminta, švelni ir gai-

ir 
jam reikėjo mirti. Valdo
vas drąsiai ir su ramia są
žine žiūrėjo mirčiai į akis. 
Ir ko jam rūpintis! Juk jo 
gyvenimas buvo pilnas lai-1 
mes ir ramybės. Visi val-| 
diniai buvo ištikimi ir pa-: 
tenkinti. Ir tai padarė vie
nui vienas veidrodis savo 
stebuklinga jėga. Todėl ir 
mirštąs karalius turėjo 
tikrai rimtų priežasčių 
manyti, kad ir pats Dievas 
bus jo viešpatavimu taip 
patenkintas, kaip nė vienoj 
kito karaliaus valdymu.! 
Dievo prieglobstyje tikė
josi surasti ir visus savo’ 

i valdinius, kurie buvo mirė! 
j jo viešpatavimo ipetuJ 
Daugelis iš jų buvo jo bi-: 
čiuliai ir giminės.

Bet kaip jis nustebo, kad 
prie amžinybės vartų jį 
sutiko tik vienas jo senas 
tėvas, kuris jį tuojau nu-] 
vedė prie Viešpaties sosto. 
Klausinėjamas valdovas] 
galėjo gražiai ir patenki-, 
namai atsakinėti. Juk jis 
buvo geras ir teisingas ka
ralius: visi jį dėlto gerbė] 
ir bijojo. Tačiau Dievas ė-] 
me jį klausinėti ir apie joj 
valdinius, nes karalius tu-j 

> —-————t j

| prisipažinti, kad visi jo gy
ventojai buvo jo pataikū
nai, tarnavo, norėdami tik 
jam vienam įtikti, o Die
vas jiems nė kiek nerūpė
jo.

— Taigi matai, — kalbė
jo toliau Dievas, — tavo 
krašto gyventojai tik tau 
vienam tetarnavo, o Mane' 
jie pamiršo. Todėl nė aš 
negaliu jiems duoti atlygi
nimo. Užmokėk jiems 
pats, jei gali! Matai, neL, WMSr 
tavo dalykas buvo tyrinėti Į 
žmonių sirdis ir jų mintis.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per

DARBININKO
Laivakorčių

I
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FOOD VALU ES 
THANKSGIVING

butu nieka-
Uždyka! Vilson Elcctric 5>how 
Stuart & Tremont Sts. Vakarais

surasti.
Taip slinko laimingai

ir ramybe įsigalėjo

Neatsižvelgia I Kainą 
_ Nėra Geresnės 

Degtinės 
Bile Kuriam 

Butelyje

Dvasinis Skurdas
Kelio pradžioje, kuris veda į šių dienų dvasinį ir 

dorovinį skurdą, stovi daugelio žmonių pikti pasikėsi
nimai pašalinti iš gyvenimo Jėzų Kristų; nepaisyti Jc 
paskelbtų tiesos įstatymų, nei meilės įstatymo, kuris 
yra Jo karalystės pati gyvybės dvasia.

Vienatinis išsigelbėjimo kelias yra pripažinime 
Kristaus karališkų teisių ir sugrįžime atskirų asmenų 
ir visuomenės prie Jo tieses ir meilės įstatymo.

Šlovingieji Broliai, Mums rašant šituos žodžius 
atėjo žinia, kad išgąstinga karo audra, nežiūrint Mūsų 
visų pastangų ją pašalinti, jau siaučia. Kai Mes pamąs- 
tome apie tuos didžius vargus, kurie palietė nesuskai
tomą žmonių daugybę, žmonių, kurie dar vakar save 
namelių šešėlyje ir savo menka gerove džiaugėsi 
Mums norėtųsi padėti plunksną, į šalį. Mūsų tėviška 
širdis yra skausmo perverta, kai Mes pamąstome ko
kios bus pasėkos to kerštingo žiaurumo ir neapykan-

tos, kurios kardas šiandieną jau aria kraujo vagas. Bet 
tikrai dėl tos apsireiškiančios nelaimės, besiartinan
čios ar tolimos, Mes jaučiame pareigą su dar didesniu 
ryžtumu atkreipti akis ir širdis tų, kuriuose dar yra 
geros valios, į Tą, per Kurį vieną ateina pasauliui išga
nymas — į Tą, Kurio tiktai visagalė ir gailestinga Ran-, 
ka tegali numalšinti šią audrą — į Tą, Kurio tiesa ir 
meilė gali apšviesti protus ir uždegti širdis taip di
džios žmonijos dalies, paskendusios klaidoje, savimy
loje, kovoje ir kare, kad atnaujinti juose Kristaus Ka
ralystės dvasią.

Klausimai Apsvarstymui
1. Koki yra Popiežiaus aukščiausioji pareiga?
2. Kame yra priežastys dvasinio ir tikybinio šių 

dienų skurdo?
3. Kame yra žmonijos išsigelbėjimo kelias?
4. Kodėl karas paskatino Popiežių rašyti šitą En

cikliką?

DABAR
$1.25

PAINTĖ

WIW CROP

MAIŠYTI 
RIEŠUTAI

DIAMOND BUODED

NALNUTS
s* 25c

L

SEEDED

2«&15'

FINAST 
DATES 
FANCY . PITTED 

2pkgs19<

Pasirinkit First National 
krautuves pirkti puikius 

Padėkos Dienai 

KALAKUTUS

tBBO*

lAiN91??*. VBBO<

FANCY L 

RAISINS

SEEDLES5

313 ot 
PKGS

29c 
« J^35e 

*’®37c

frr„n Pet” *9 Zgc

fvtfnd

MINCE 
MEAT 

PINAST BRAND

'r <’au9- daug kitų 
šventėms nauding^ 
va,9'9- kuriuos būtu 

sunku išvardyti.
*t'<->"kyk artimMvsi, 
F-rst National krau’ 
tuvę šiandien... ,r su. 

taupyk '

BŪK TIKRAS NUSIPIRKTI 
UŽTEKTINAI DUONOS 

TURIME ĮVAIRUMĄ LR KOKYBę.

Eveready Fruit Cocktail
2 25c - 2 ™s 45'
CURRANTS
BELUS SEA$ONINC9c

*

FIRST NATIONAL STORES



Penktadienis. Lapkr. 24. 1939

Mykolas AbračinskasMykolas

I
H Darbininko" Naujos Intertypos

VIEŠAS KVIETIMAS

Vienintelis Lietuvis Fotogra- fą asmenyje Jurgio Stuko
fasSo. Bostone

daiktų 
Elzbieta 
Pliavoko

Dalyvaus Intertypos 
Bankiete

N. N..
kun. Jonas Vaitekūnas, 

par. klebonas.

Pranas Galinis, Julius ir Ona 
Siauriai. Antanas Sinkevičius 
su žmona. Mykolas ir Uršulė 
Abračinskai. Montello. Mass.. 
Vincas ir Juozefa Savickai. H. 
Plekavičius su žmona. Cambrid
ge, Mass., Leonardas ir Bronė 
Kumpai, Montello, Mass., Vin
cas ir Marijona Valatkai. Fe
liksas ir Levonarija Grendeliai. 
Bronė Kavoliutė.

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"Iš tikrųjų, be gali yra malo- sevičius. laidotuvių direktorius, 

nu ir džiugu, kad "Darbininkas" i Kazimieras ir Monika 
susilaukė tiek daug nuoširdžių 
rėmėjų, kurie stambiomis auko
mis prisidėjo prie sumažinimo 
užtrauktos paskolos, perkant 
naują Intertvpą.

Sekmadienį, lapkr. 26 d.. 6 va
landą vakare. “Darbininko" sa
lėje įvyks jaukus bankietas In
tertypos fondui. Į šį bankietą 
užsirezervavo puikus rėmėjų 
skaičius.

DALYVAUS BANKIETE

LDS Naujos Anglijos Apskri
čio Suvažiavimas

i
Pp. Grendeliai. nuoširdūs į

“Darbininko” Intertypos Bankieto Dalyviai
Keleitai dienų belikus iki 

“Darbininko” Intertypos 
fondui rengiamo bankieto. 
atsiranda vis daugiau ir 
daugiau svečių, kurie re- 
zervuojasi vietas dalyvau
ti šiame bankiete.

Be pirmiau paminėtų pa
sižadėjusių dalyvauti, re- 
zervavosi vietas pp. Vincas 
ir Marijona Valatkai. Pp. 
Valatkai yra beveik nuo 
pat susiorganizavimo LDS 
nariai. P-nas Valatka yra 
LDS 1-mos kp. iždininkas
per ilgus metus ir visuo- į 
met dirba įvairiuose “Dar
bininko” parengimuose.

“ Darbininko” prieteliai iri 
ilgamečiai jo skaitytojai, 
taipgi pasižadėjo dalyvau
ti bankiete. P-nas Felik
sas Grendelis yra daugelio 
organizacijų darbuotojas. 
Jų duktė Felicija visuomet 
"Darbininkui” nuoširdžiai 
darbuojasi jo parengimuo
se. Jū sūnus Mykolas, me
dicinos studentas yra veik
lus jaunimo rateliuose, o 
ypač L. Vyčių 17-tos kp. 
veikėjas. Pp. Feliksas ir 
Levonarija Grendeliai In
tertypos šventinimo proga ; 
.suteikė $10.00 auką.
I

M. VALATKIENĖ.
nuoširdi "Darbininko” ir 
LDS organizacijos rėmė
ja. Ji ir jos vyras Vincas 
Valatka visuomet ateina į 
pagalbą “Darbininko” pa
rengimuose. Jiedu sutiko 
dalyvauti ir "Darbininko” 
naujos Intertypos fondo 
bankiete.

r r

Laidotuvių Direktoriai pp. D. A. ir Frances Zaletskai
P-nas D. A. Zaletskas dar jaunutis būdamas atvy

ko i šią šalį 1909 m. Jis nuo pat jaunystės buvo linkęs 
prie biznio. Jau 1910 m. įstojo į biznį ir nuo to laiko 
buvo įvairiuose bizniuose. Jausdamas palinkimą patar
nauti visuomenėje nuliūdimo valandoje, 1924 m. pradė
jo biznį kaipo laidotuvių direktorius ir atidarė savo 
įstaigą 564 E. Broadvvay, So. Bostone, tel. Šou. 0815, 
kurią sėkmingai veda.

Prieš 10 metų p-nia F. Zaletskienė il gi baigė bal- 
semuotojos ir imbalmarės mokslus.

Juodu augina dukrelę Eleonorą, kuri yra baigusi 
komercijos mokslus ir dirba kaipo privati sekretorė. 
Pp. Zaletskai Intertypos pašventinimo proga suteikė 
gražią auką ir pasižadėjo ateinantį sekmadienį daly
vauti bankiete.

Senas "Darbininko 
Prietelius

Gimęs 1864 m. Želvos 
kaime. Liudvinavo parapi
joje. Suvalkijoje. Atvyko į 
Ameriką dar jaunas būda
mas 1889 m. ir apsistojo 
Shenandoah, Pa., kur sun
kiai dirbo anglių kasyklo
se per 19 metų, 
apsivedė 1900 m. su Uršule 
Želioniūte ir susilaukė sep
tynetą vaikelių, iš kurių 
du Dievulis pašaukė dar 
mažiukus.

P-nas Abračinskas užsi
dirbęs pinigų, metė anglių 
kasyklą. 1907 m., atvyko į 
Montello. pasistatė gra
žius namus ir užsidėjo val
gomų daiktų krautuvę. ku
rioje išbuvo virš 30 metų. 
Nors bučernėje reikėjo 
dirbti ilgas valandas, bet 
jis energingai dirbo į- 
vairiose katalikiškose 
draugijose. Jis sutvėrė Šv. 
Kazimiero draugiją, daug 

ninko” parengimuose, dirbo ir prisidėjo prie su- 
taipgi dalyvaus Intertypos organizavimo Nepersto- 
bankiete. jančios Pagalbos Panelės

H. rlekavicius, 
aukojęs naujos Intertypos 
fondui 825.00, nuoširdus 
ir energingas LDS 8-tos 
kp. narys, visuomet dar
buojasi įvairiuose “Darbi

imęs Spenglos vienkiemy. 
Valkininkų parapijoje, nuolatinis 
Trakų apskrity. Septynis 
metus išgyvenęs Vilniuje, 
į šią šalį atvyko 1906 m. 
Po karo buvo parvykęs 
Lietuvon pasisvečiuoti. An 
drius yra melonaus, drau- mas”.

Lietuvos Garbės Konsulas 
adv. A. O. ŠALNA, kuris 
priėmė pakvietimą daly
vauti Intertypos bankiete.

I
Švč. draugijos, uoliai vei
kė L. V. 1-moje kuopoje ir 
buvo josios pirmutinis na
rys. Susiorganizavus LDS 
jis buvo nuoširdus jos na
rys ir daugelį metų buvo 
LDS 2-ros kuopos pirmi
ninku. iždininku ir ėjo ki
tokias valdyboj pareigas.

Vėliau buvo išrinktas LDS 
Centro pirmininku ir su at
sidavimu nevien dirbo šiai 
organizacijai, bet nemažai 
“Darbininką” parėmė ir fi
nansiniai. Per keletą metų 
ėjo pirmininko pareigas 
Federacijos skyriuje, uo
liai darbavosi Tautos Fon
dui ir kitokiose organiza
cijose. Jis buvo stambus 
parapijos reikalams auko
tojas ir nuoširdus veikėjas.! 
Jis neskūpėjo aukų ir Lie-i 
tuvos reikalams.

Pp. Abračinskai gražiai 
išauklėjo savo šeimą. Vie-; 
nas sūnus yra gydytojas, 
galvos specialistas, o kitas i 
— Albertas yra klierikas: 
ateinantį pavasarį. Dievui 
padedant bus įšventintas į 
kunigus.

Sekmadienį, lapkr. 26 d. 
pp. Abračinskai pasižadė
jo dalyvauti Intertypos 
bankiete, suteikdami In
tertypos fondui gražią au
ką.

Jeskelevičiai iš Montello. Mass.. 
Andrius Zaleckas. So. Boston. 
Mass.

Aukoję arba pasižadėję auko
ti po $10.00 ar daugiau: Petras 
Čiaplikas. Kastantas ir Uršulė 
Šidlauskai. valgomų 
krautuvės savininkai. 
Pliavokienė. (kun. J.
motina), Monika Šeikienė, Ka
rolina Šejefkienė, Jurgis ir Ele
na Stukai. fotografai. Antanas 
ir Emilija Janušoniai. Jonas ir 
Elzbieeta Kumpai. Antanas ir 
Petronėlė Peldžiai. Antanas Za- 
vackas su žmona. Cambridge, 
Mass.. Kazys Budreckas su 
žmona. Albinas ir Ona Nevierai. 
Vincas Kališius su žmona. Al. 
Bernotas su žmona, (buvęs Lie
tuvių Pil. Dr-jos pirm.). Vladas 
ir Barbora Paulauskai, toniko 
išdirbėjai. Lowell.

I zas Bernatonis su žmona, valgo- 
į mų daiktų krautuvės savinin
kas. James Strigūnas su žmo
na. Antanas ir Alena Kneižiai. 
Aleksandras ir Ona Ivaškai. 
Edv. V. Warabow su žmona, 
laidotuvių direktoriai. Montello. 
Mass.. Jonas J. Romanas. Juo
zas Ykasala su žmona, Montel
lo. Mass.. Chas. Waishville su 
žmona. D. A. Zaletskas su žmo- 

laidotuvių direktoriai. Sta- 
ir Ona Griganavičiai, Juo- 
Dilius. laikrodininkas. Sta- 
ir Veronika Stankai. Stepo-

GARBES SVEČIAI
Pp. KAZIMIERAS ir MONIKA PLIAVOKAI,

; įžymūs So. Bostono duonkepiai, turį nuosavą duonke-
! pyklą, 131 C St., So. Bostone. Kazimieras Pliavokas at- 

Mass.. Juo- vykęs į šią šalį, pamatęs kaip vargsta atvykusieji lie
tuviai nemokėdami jokio amato — stoja į duonkepyklą 
mokytis, ir kol išmoko reikėjo sunkiai ir už mažą atly
ginimą dirbti. Išmokęs duonkepio darbą, užsideda nuo
savą biznį Hudson, Mass. Paskui persikelia į So. Bos
toną, kur sėkmingai varo biznį jau virš 11 metų. P-nas 
Pliavokas yra vedęs Moniką Aleksandravičiūtę. Juodu 
augina sūnų Arnaldą ir dvi dukreles — Eleną ir Mari
joną. Abidvi dukrelės yra gabios šokėjos ir priklauso 
prie p-nios O. Ivaškienės grupės.

ną.
sys
zas
sys
no Dariaus Posto kamandieris.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
nerikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

Leonardas Kumpa,
LDS Centro valdybos na
rys, einąs kontrolės komi
sijos pareigas, nuoširdus 
“Darbininko” prietelius ir 
rėmėjas, turįs valgomų 
daiktų krautuvę, 187 Ames 
St., Montello. Mass., atei
nantį sekmadienį su savo 
žmona pasižadėjo dalyvau
ti Intertypos bankiete ir ta 
proga suteikė Intertypos 
fondui $10.00 auką.

įvyks sekmadienį, gruodžio 
31 d., 1939 m.. 1 vai. po pie
tų, Šv. Petro liet, parapijos 
salėje, 5th St., So. Boston, 
Mass.

Visos LDS Naujos Angli
jos apskr. kuopos kviečia
mos išrinkti atstovus ir da
lyvauti suvažiavime, kaip 
galima skaitlingiau. Yra 
daug svarbių reikalų apta
rimui.

Antanas Zavetskas, 
Vice-Pirmininkas 

Tarnas Versiackas. 
Raštininkas.

gingo būdo ir didelis patri- 
jotas. — labdarys, darbuo
tojas. Daug aukavęs ir dar
bavęsis Lietuvos šelpimui 
ir kovoms už nepriklauso-' 
mybę. ir vietos lietuviš-l 
koms įstaigoms. DLK Kęs
tučio Dr-joje išbuvo 24 
metus iždininku, o dabar 
eina iždininko pareigas di
džiulėje Šv. Jono Ev. BĮ. 
Paš. Draugijoje. Andrius 
pasižymėjęs ir savo darba
vietėje (Boston Varnish 
Co.) ir yra apdovanotas 
dviem aukso laikrodėliais. 
Vieną gavo už 25 metų uo
lų darbą, o kitą už naudin
gą išradimą.

Andrius yra nuoširdus ir 
“Darbininko” 

prietelius ir rėmėjas.
Sekmadienį, lapkr. 26 d. 

p. Zaleckas dalyvaus “Dar
bininko” Intertypos baliu
je kaipo GARBĖS “ku- 

n

Aukojusieji ar pasižadėję au
koti po $25.00 kaipo GARBĖS 
SVEČIAI yra sekantieji:

Kun. K. Urbonavičius, vy
riausias “Darbininko“ redakto
rius. kun. J. Svagždys. LDS 
Centro pirmininkas, kun. Pr. 
M. Juras. LDS Centro vice-pir- 
mininkas. N. N.. So. Boston, 
Mass.. 
Providence liet.
kun. Augustinas Petraitis. Wor- 
cesterio liet. Šv. Kazimiero par. 
klebonas, kun. P. Strakauskas. 
Lowell. liet. par. klebonas. Ma
tas Norbutas, Cambridge, Mas- 
sachusetts. pp. Pranas ir Gena- 

, vaite Razvadauskai, St. Bara-

Pliavo- 
kai. duonkepiai. Pranas ir Ona 
Tuleikiai. Jonas ir Sofija Gli- 
neckiai. užlaiką valgomų daik
tų krautuvę. Jonas >r Marijona

V. T. Savickas,
uolus “Darbininko” rėmė
jas, LDS 1-mos kp. vice
pirmininkas ir katalikiš
kose organizacijose veikė
jas, sutiko dalyvauti In- 
itertypos bankiete. t

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. 
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. .V. J. Colney, apskr. pirm. 

B. Miriiinirnė, Rašt.

Ką tik gavome iš Lietu 
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir Kražiai ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

Ona Siaurienė
LDS Centro ilgametė iždi 

minkė, veikli katalikiškose 
organizacijose, o ypač 
daug darbuojasi laikraš
čiui “Darbininkui”. Atei
nantį sekmadienį, lapkr. 
26 d., su savo vyru Julium 
dalyvaus Intertypos ban
kiete. Ta proga Intertypos 
fondui aukojo $10.00.

kurio studija yra 453 W. 
Broadway, So. Bostone 
Taipgi yra specialistė fo
tografė ir jo žmona Elena. 

; Jie tame biznyje yra jau 
' nuo 1915 metų.

Pp. Stukai yra labai ma-
■ lonaus būdo ir nuoširdžiai 
patarnauja savo profesijo
je. Juodu augina sūnų Ka
rolių ir dukrelę Eleną, ku- 

iriuodu lanko High School. 
P-nas Stukas priklauso 
prie Sus. Šv. Kazimiero dr- 
jos, Lietuvių Piliečių klū- 

i bo ir kitų organizacijų. Pp. 
Stukai yra seni “Darbinin
ko” skaitytojai ir rėmėjai. 
Ateinantį sekmadienį, lap- 

turi kričio 26 d. dalyvaus Inter- 
pasidžiaugti, kad turi savo typos bankiete. Ta proga, 
lietuvį specialistą fotogra- jie suteikė $10.00 auką.

JURGIS STUKAS
Southbostonieč iai
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[VIETINES ŽINIOS,
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lė komisija bus prie bažnyčios 
durų suteikti gerbiamiems au
kotojams reikalaujamų patari
mų bei patarnavimų.

ŽINUTĖS

Lapkr. 19 d., mirė, miesto li
goninėje. Julius Kančiauskas, 
59 metų, gyv. 111 W. 6th St. 
Paėjo Vaiguvos parapijos. A- 
merikoje pragyveno 40 metų. 
Paliko moterį Marijoną (Juo- 
zaitytę). Palaidotas lapkr. 22 
d., iš šv. Petro bažnyčios. 9 vai. 
ryte, šv. Mykolo kapuose.

jauni-

metus. Pradėjo su metinėmis’ 
šv. mišiomis ir pašventimu 
naujos vėliavos, vėliau įvyko 
jubiliejinė vakarienė, o vasarą 
buvo surengtas puikus piknikas. 
Visos viršminėtos pramogos 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
kurie dalyvavo, visi turėjo 
“good time”. Todėl ir šis balius 

i manau, bus vienas iš pasekmin- 
giausių. vietos užteks visiems.

’ nes yra paimta visas namas, i
“Turkey VVhist viršutinėje salėje gros Al Ste- 

parapijos v'ens orkestras, o apatinėje sa-j

i

!

3:30

Serga Brolis Jonas Peldžius LIETUVOS ŽINIOS GRABORIAI

Lapkr. 25 d., šeštadienį, 
vai. p. p., bažnytinėje salėje, W. 
5th St. bus rodoma ‘‘An Orphan 
Boy of Vienna” artistiška fil
mą. Pelnas eis Vaikų Darželiui. 
Įžanga 25c. Vaikams 10c. Kvie
čiami visi išgirsti gražių dainų 
ir žavingos muzikos.

Sodalietės ir abelnai 
mas. kun. K. Jenkaus vadovy
bėje. rengia 
party” lapkr. 29 d., 
salėje, 492 E. 7th St. Jau dabar : Įėję Trijų žvaigždžių orkestras.!

Be to dar tebeina naujų narių 
vajus, vyrai iki 25 metų priima-, 
mi be įstojimo mokesčio, o nuo. 
25 iki 50 metų už pusę įstojimo 
mokesčio, todėl šiame baliuje 
bus proga, norintiems prisira- 

: šyti. Apart draugijos narių, 
kviečiame gerbiamą visuomenę, 
atsilankyti į mūsų jubiliejaus 

l užbaigimą. Įžanga į balių bus 
vyrams 35 centai ir moterims

užsakyti trys gyvi kalakutai. 
Šio parengimo pelnas eis Jauni
mo Darželiui.

PUIKUS JUBILIEJINIS 
BALIUS

A. Peldžius, “Darbininko” ad
ministratorius gavo laišką nuo 
Dr. A. G. Rakausko, kad lapkr. 
17 d. Šv. Kryžiaus ligoninėje 
Broliui Jonui Peldžiui, marijo
nui padaręs ūmaus opendicito o- 
peraciją, kuri labai gerai pavy
kusi. Ligonis jaučiąsi gerai.

Brolis Jonas yra “Draugo” 
spaustuvės užvaizdą ir vienas 
nuoširdžiausių spaustuvės dar
bininkų.

“Draugas” apie savo darbinin-
gą šiaip rašo:

“Tai vienas iš stambiųjų dien
raščio “Draugo” šulų, kuris mū
sų spaustuvę tvarko jau su virš 
dvidešimtį metų. Tai yra nepa-

I prasto pasišventimo ir uolumo 
vyras, kuris, reikalui esant savo 
laisvu noru dirbdavo spaustuvėj; 
kad ir dvidešimts valandų. Nuo( pat pirmą dieną į Vilnių 

; to didelio pasišventimo jo nega
lėdavo ir viršininkai sulaikyti, 
nes jis troško, kad katalikiškas 
dienraštis galėtų išeiti, kad jis 

: nesivėlintų. kad spaudos darbai
būtų laiku atlikti”.

Kaunas — Atsižvelgiant 
į tai, kad paskutiniu laiku 
pabrango kaikurie reika- 
lingiausieji maisto produk- 

i tai, Vidaus Reikalų minis
terija susirūpino, kad tas 
pabrangimas neatsilieptų į 
gaunančių mažesnius atly
ginimus darbininkų būklę, 
todėl, kol bus sutvarkytas 
bendras maitinimo klausi
mas, nusistatyta pakelti 
atlyginimą 15, 10 ir 5 nuo
šimčiais visiems pramonės 

; darbininkams, kurie gauna 
mažesnes kaip 7 litų imti
nai dienos atlyginimo nor- 

1 mas.

i

Keliaukite Vikingų 
Laivais

Per Gothenburgą, Švediją 
Laivų išplaukimų tvark- 
raštis ir laivokorčių kai
nos suteikiama nemoka
mai. Kreipkitės į mūsų 
autorizuotus agentus ar 
bet kurią mūsų raštinę.

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

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

S. Barasevidus Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES i 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyveo. vieta: 838 Dorchester Avc. 
TeL COLumbia 3537.

Lapkr. 26 d., šv. Petro bažny
čioje, leidžiant diecezijos ir pa
rapijos dvasiškijai, įvyks. AL 
RK Federacijos vadovybėje ne
paprasta rinkliava šelpti Vil
niaus lietuvius. Vilniaus kolek- 
tai vokai buvo išdalyti pereitą 
sekmadienį. Federacijos specia-

Susivienymo Lietuvių Šv. Ka
zimiero Dr-ja užbaigimui savo 
auksinio jubiliejaus, rengia šau
nų baiių šeštadienį, lapkričio 
25 d.. 7 vai. vakare. Lietuvių 25c. Draugija užtikrina visiems
salėj, E ir Silver gatvių So. Bos
tone.

Kaip jau žinote ši draugija iš
kilmingai apvaikščioja visus

atsilankusiems "good time”. 
Valgių ir gėrimų bus užtektinai. 
Iki pasimatymo baliuje.

A. P. Nevieta, sekr.

NACIO LIETUVOS KONSULO 
INSTAI IACJ IA

DAKTARAI

nu
v

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v.
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartj)

Tel. TROwbri<lge 6330.

John Repshis, M. D
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampa." Inman arti Centrai Sq.; 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos; 2 — 4 Ir C — 8.

B..............................
ĖTci. ŠOU 2712

GT

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broddway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8 
X-RAY

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMEI RISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Kaunas — Komitetas vil
niečiams remti paruošė

Iš to matome ,kad Brolis Jonas i 
Peldžius yra atsidavęs katali- 

' kiškai spaudai darbininkas.
"Darbininko” redakcija ir ad-: 

i imnistracija nuoširdžiai linki 
Br. Jonui kogreičiausiai pa 

i sveikti ir dar ilgus metus dar-
1

Kuomet likimas kai kurias Stone, adv. *Taiiiuloi’ss. adv. 
tautas nuklavč, Kaipo poljiiuiusi A J. Young (Jankauskas), 
vienetus, tai mūsų lietuvių tau- Mateušas BoJys, Leonas Stasiu- i buotjs SpHudos darbe, 
ta atgavo savo išplėštąją susti-, lis; iždininkas — Dr. A. I>. Ka-j 

Įnę, su geroku plotu savo žemių,. počius: raštininkai — A. Ivaš-j 
ir tuo pat kartu, praplėtė ir sa-jka, F. Grendelytė.
vo diplomatinę — konsularinę. Į programo bei patvarkymo į 

Garbės komitetą išrinkta — Elihu D. j 
Ameri- i Stone. A. F. Kneižys, Dr. O. L.! S

i pasiųsti didelį ešaloną su 
■ maisto produktais: siun
čiama po visą vagoną tau
kų, lašinių, žirnių, duonos, 
kondensuoto pieno, kruo
pų, druskos ir kitų pro
duktų. Miltų siunčiama 
trys vagonai, b ' 1o vežama 
dideli kieki;!: i! » .
sviesi <
T.”.,..

rioi> b,’ .•■

naujamos ir pirmomis die-; 
nomis dalins maistą Vii-

, niaus gatvėse visiems ne
pasiturintiems vilniečiams. 
Karo Sanitarijos Valdyba 

' sudarė planą teikti plačiai 
pagalbą sergantiesiems

■ vilniečiams. Ligoniams ir 
vaikams bus duodamas pa
gerintas maistas. — Miš
kų departamentas pasky-

i rė 5000 kietmetrių malkų, 
kurios tuojau bus išdalin
tos neturtingiems vilnie
čiams kurui.
K a uno 
n i n k a i

Visuose 
fabrikuose darbi- 
iš savo uždarbių 

.i įh> kelis litus vilnie- 
■ i - n t i ngiesiems pa-

♦ v.

Vyriškas Ačiū! CAMBRIDGE, MASS

■F

b
I

I

sritį, įsteigdama du 
Konsulatus Jungtinėse 
kos Valstybėse.

Bostonui bei Naujajai Angli- mas Stokes 
jai Lietuvos 
paskirtas 
gerbiamas 
Shallna.

Bostono
darbuotojai sukruto ruošti iš
kilmingą Konsulato atidarymą 
ir naujojo Konsulo instaliaciją. 
Tam sudarytas mišrus komite
tas, kuriame dalyvauja netik į- 
vairių pakraipų bei srovių lietu
viai. bet taipgi skaitlingai ir 
aktyviai dalyvauja Lietuvoje 
kilusių žydų atstovybė su lietu
viams žinomu Elihu D. Stone 
priešaky.

Iškilmingas Instaliacijos ban- 
kietas įvyks jaukiame Boston 
City Club. gruodžio 3 d.. 1939 
m.. 6:00 valandą vakare. Jame 
dalyvaus Lietuvos Generalinis 
Konsulas, pulk. Jonas Budrys ir 
atliks reikiamas ceremonijas. 
Pakviesta gubernatorius L. Sal- 
tonstall ir Bostono Majoras 
Maurice Tobin. Bankieto vedė
ju sutiko būti Mass. Sveikatos 
Komisionierius Dr. Paul Jak- 
mauh (Jakimavičius I.

Įvykusiame skaitlingame su- 
■ sirinkime. lapkričio 9. 1939. iš
rinktas veikiantysis komitetas 
iš šių asmenų:

Pirm.— Stasys Mockus: vice- 
i pirmininkai — adv. Elihu D.

Garbės 
populiarus 

advokatas

aplinkinių

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAI:

u F»eacon St, Roslnn.
H<w>m 627. TO CAP 6 154 

IOI R<?xl<>r , So. Maaa
Tel ŠOU 4673

NAMŲ:
3r» Himncvvcll Avc., Rrighton 

T-l STA BCSB

!
J

i

į Tel. 3826 Narnų Tel. 5307

į Lucy N. Yakim
į LIETUVĖ ADVOKATE
J (JEKIMAUČUTĖ)

į 14HopeSt.,
ij Greenfield, Mass.

I

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS

598 East Broadvvay,
SO BOSTON. MASS.

Tel. 1761 Room 3
Residence:

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

Konsulu 
ir visų

A. O.

Praėjus L. Vyčių 17-tos AI-;
_ ____ girdo kuopos sidabrinio jubilie-

■ Kapočius. Mateušas Bolys. Ta- >us parengimams, norisi tarti | 
' — „ (Stočkus). ir S. padėkos žodis tiems, kurie nuo-;
Mockus. Adv. A. O. Shallna pa- širdžiai kuo nors prisidėjo prie 
kviestas komiteto patarėju. ši*! parengimų.

miestų

Prisiekęs Advokatas
Juozas 8. Gailius
Vfta visokia*? plovas.

I»ar'’ vi.oykius legaliu? <fok'»in9Htns
31/ t o* (Kampas Rroa'ivvay) 

Gcufh Bosion, Maso.

Telefonas: ItOV R'-slon 2*32
Namų; TAI.I-I 7 <71

Joseph V. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way,
So, Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS 
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0615 
Tel. ŠOU Boston 2609

Šiaip į garbės komitetą įeina Pirmiausia širdingas ačiū 
keliasdešimts žymių asmenų. gerb. klebonui kun. P. Virmaus-

Visų ūpas ir pasiryžimas yra. ^iui už jo nuoširdžius patari- 
kad padarius šį istorinį lietu-'mus- kun. K. Urbonavičiui už 

kalbą bankiete ir raštus; kun. 
už gražų ir Vy- 

pamokslą; 
“Darb.” red. A. F. Kneižiui už 

i dalyvauti, kalbą laike bankieto ir už užlei- 
anksto. ’ dimą. tiek daug vietos laikrš. 

“Darbininko” skiltyse vyčiams; 
“Amerikos” adm. D. J. Averkai 

delegacija atvykimą iš New Yorko ir 
tvirtina, kad tame bankiete da- sutikimą būti vakaro vedėju.

i
I
į viams įvykį — atidarymą Lie-
i luvos Konsulato Bostone —tik- Norbutui
j rai reikšmingu ir įspūdingu į- čiams pritaikintą 
• vykiu lietuvių išeivijoje.

Bankiete galės visi 
rezervuodami vietas iš ______
Bilietų kaina -82.00 asmeniui. 
Apsirengimas pasirinktinas 
(optional). Žydų

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Širdingai ačiū ir kitiems pa
dalyviams. būtent: 

dr. ir p. 
p-lei P. Dravins- 

ir A.

I

I i

i
I

I

MOVIES
Šeštadienio vakare lapkričio 

25, 7 valandą parapijos salėje. 
428 Windsor St., bus rodomi la
bai gražūs krutami garsiniai
paveikslai: “An Orphan Boy of. 
Vienna” ir “Life in a Benedic- JI 
tinę Monastery”. Paveikslai pa
mokinanti. žavėjanti žmogaus 
astetiškus jausmus. Visi ateiki
te. Džiaugsitės gražiai vakarą 
praleidę. Kvieslys.1

Šiemet Nemuno upė* per
vežta 54,424 tonos įvairių 
prekių, kurias gabeno ‘Lie
tuvos Baltijos Lloydo’, 
“Laivo” ir “Laivininkys
tės” bendrovių laivai ir 
baidokai. Navigacijos pra- 

I džioje buvo užregistruota 
: viso 9 garlaiviai, 13 motor
laivių ir 64 baidokai. Dau
giausiai pervežta gabalinių 
prekių, cemento, apdirb
tos miško medžiagos, po
piermalkių, plieno, trąšų, 
plytų ir kt. Nemunui nuse
kus šiemet navigacijos są
lygos nebuvo palankios.

Edw.V.Warabow
(\VRUBLIACSKAS> 

LIETUVIS GRABORIUS Ir
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
........................

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

■
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurk 
skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir nu
omai patarnauja. Nuėję j b>l; ku-ią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
•natėte “Darbininke".

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILU AVENUE, 
DORCHESTER, MASS-

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 936/ 
friatatau ICE CREAMĄ ir užkan- 
džius piknikarn3 ir visokiems 

parengimams.

Taipgi 11 pataisau

368 WE3T BROADVVAY 
So. Bo»tcn, Mass.

lyvausią tarpe 200 ir 300 žydų.
Lietuvių beabejo bus penkis gramos 
kartus daugiau. . gerb. muz. R. Juškai,

Antanėliams.
kaitei. A. Grabijoliūtei 
Juodaičiui už jų taip gražiai pa- 

PARSIDUODA 9 kambarių ( dainuotas daineles laike Vyčių 
moderniškas namas su visais bankieto.
pagerinimais, barnė, dviejų ka
rų garadžius, 6 aktarai r—~~ 
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)

Perims .Markei
R. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

I'rufe.donalal. biznieriai, pramonin
kai. iurie skelbiasi “Darbininke” tik 
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbKitMS “Darbininke”

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėja*. 
Sodevvall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

ApskalUia viniai ir patarimai dykai

Telephone
SO. BOSTON 

1058

8ay View MotorService
STUDLBAKER

Automobiliu ir Trekų Agentūra 
Taikome visokiu išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hdinlin Si., ir t. 8lh St,
SO'. :i »i BOSTON, MASS-

t .«• KapnC'i.m’=• <r P—ter TieCioka*
Savininkai.

Širdingas ačiū sveikatos de- 
. , partamento viršininkui dr. P.

Jakimavičiui už dalyvavimą 
bankiete: taip gi ačiū gerb. ku
nigams — K. Jenkui, A. Baltru- 
šiūnui ir Pr. Jakimavičiui. A- 
čiū Vyčių org. įsteigėjui M. A. 
Norkūnui ir visiems dalyviams.

Norisi padėkoti ir visiems 
i.
tiems, kurie skelbėsi vyčių pro-; 
gramos knygoje. Už bankieto 
surengimą širdingai ačiū vi
soms šeimininkėms ir visiems 
darbininkams. Dar kartą, vi
siems ačiū!

Vtfčitf kp. Vaidyba.

Res. Šou 3729 Šou 4518

Lithuanisn Fumitare Co.
MOVERS— 
Insurcd and 

Bondcd 
Loca! 4 Lorg 

Distance
Moving

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

I PHILCO RADIOS1

Putn.adieni, lapkričio 20 d. 
mirė Antanas Paulauskas, 18 

: m. amžiaus, sūuus Antano r
Marcelės Paulauskų, gyv. 454 
E. 7th St. So. Bostone. CCC 
Deaver, VVyoming. Jo kūnas 
bus parvežtas šeštadienio rytą 
ir pašarvotas tėvų namuose.

Laidojamas pirm, lapkričio 
27 d„ 9 vai. rytą.

1940 Mėty

Modemiško
Stiliaus ■
Didelės

Vertybe?
I

Ir Aukščiau

Lietuvis Hunberis
C. J. KUČINSKAS (KAY>

Nelauk vasaris — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

I

Kaunas — Šiemet nuo 
metų pradžios išvežta į už
sienius jau arti 100 milijo
nų kiaušinių, kas yra apie 

į 100,000 kiaušinių daugiau, 
kaip pernai.

EUR IMiOS TIESIOGINIAI
Elektrikhuai pusb button tuning. Nereikalinga jo
kios dratos, tik įjungk ir pats persitikrinsi, kad 

gausi Įvairius programus be jokių kliūčių.
DUODAME DIDELĘ NUOLAIDA UŽSENA 

RADIO

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

Tel. ŠOU 4649
Dėl pademonstravimo ateikite į mūsų krautuvę ir 

taipgi gaukite dykai World Atlas. I

Profesionalai, biznieriai, pramonln- 
Kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbki tės “Darbininke”.
'.fl^wuwvwvwwwvwww:

(Įueen Am Laundry, Ine.
7—9 Ellery St,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

i Jei norite, kad Jūsų drabužiai Į> 
i būtų švariai išplauti, J i

paveskite IĮ darbą mum*.
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Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, N. Y.

PARAPIJOS BANKIETAS
Seniai jau rengiamas jubilie

jinis 25 m. nuo bažnyčios pasta
tymo bankietas jau čia pat. Jis 
įvyksta šį sekmadienį, lapkričio 
26 d.. 6 vai. vakare Columbus 
Club salėje. 1 Prospect Park 
West Brookiyn. N. Y. 
jau nepardavinėjami, 
šokiams bus galima

Tikietai 
Vien tik 
gauti ir 

prie durų. Tikietai šokiams 75c.
Laukiama daug publikos. Sve
tainė talpina virš 3000 publi
kos. Parapijos choras išpildys 
programą, brt bus keletas dai
nų. kurias dainuos visa publika. 
Pageidaujama išeiginiai rūbai. 
Atminčiai parsineš kiekvienas 
atsilankęs gražiai išleistą para
pijos istorijos knygą.

NAUJA PORA 
šeštadienį, lapkričio 18 d. kle

bonas kun. Paulionis surišo ne- 
atmezgiair.u mazgu Joną Vana
gą su Barbora Pociūte. Pabro
liu buvo K. Gudas su M. Valen- 
čiūte. Laike šliūbo giedojo p. B. 
Brundzienė. Jaunavedžiai apsi
gyveno netoli bažnyčios, kad 
būtų patogu ją kasdien lankyti 
jų senam tėvui, kuris yra labai 
pamaldus žmogus.

Linkėtina jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo.

Ivo beveik visi miesto gydytojai 
ir slaugės, pagerbdami jos 
* karstą, pasipuošę uniformomis.

i šv. mišias atnašavo su asista 
j airių kunigai, ir palydėjo į šv. 
i Marijos kapus. Vietinis anglų 
laikraštis plačiai ir gražiai ap
rašė apie velionės gabumus ir 

'mirtį. Ji paliko dideliame nuliū
dime savo vieną sesutę, patėvį ir 
visą General ligoninės štabą, 
nes ji ten buvo labai mylima, ir 
gerbiama. Lai Dievulis suteikia 
jos vėlei amžiną dangišką links
mybę.

į

tojas. Minalga. Lučinskas. Du- 
ginas. Mikuckis, Mockevičius, 
Tuska. Stanišauskas. kun. Ra
žaitis. o daugiausia tai pats kle
bonas. kun. J. Kazlauskas. Bu
vo ir daugiau, kurie joms pagel
bėjo. Taipgi buvo daug aukoto
jų. kuriuos sunku visus sutal
pinti. nes aukų buvo labai įvai
rių. Tikrai bazaras buvo labai 
gražus, nes patys parapijiečiai 
džiaugias.

Praeitą savaitę lankėsi Hart
fordo. Conn. lietuvių parapijos 
varg. muz. J. Balsys pas A. Sta- 
nišauską, kurie pasikalbėję nu
tarė pasikeisti vaidinimais.

WATERB’dRY, CONN

HEW BRiTAIN, CONN.
ANKSTYVA MIRTIS

GRAŽŪS Iš LIETUVOS 
PAVEIKSLAI

Pereitą sekmadienį, šv. An
driejaus parapijos salėje buvo 
rodomi iš Lietuvos gražūs spal
vuoti paveikslai, kuriuos rodė 
J. Januškevičius Jr. iš Hartford. 
Žiūrėtojų prisirinkę buvo pilnu- 
tė salė; daug žmonių matėsi to
kių. kurie niekur nesilanko ir 
niekam netiki, bet šį kartą nepa

tingėjo ateiti ir beabejo neapsi- 
I vylė, nes paveikslai gražūs ir į- 
domūs. verta visiems pamatyti.

Lietuvių vaizbos buto nariai 
biznieriai ir profesionalai su
rengė pasilinksminimo vakarą, 
lapkričio 11. 48 Green St.. minė
dami dviejų metų vedamosios 
programos per radio iš WATR 
stoties. Vakaras pavyko.

M. Digimienė.

BAYONNE, N. J.

I

Prieš Atšalsiant Orui - Įsigykite Kailinius!
DABAR LAIKAS!
I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje, kaip buvo pranešta 

"Darbininke”, nesenai nupirko nesiųtų kailių už $50,000.00, iš kurių pa
siuvo savo siuvyklose puikiausios Paryžiaus mados kailinius ir kurių kai
nos dar tebėra vasarinės — žemos. Už tai reikėtų lietuvėms moterims ir 
merginoms šiomis kainomis pasinaudoti — nusipirkti kailinius dabar.

SENUS KALINIUS IŠMAINOME f NAUJUS — I. J. Fox krautuvė
je galite senus kailinius išmainyti į naujus ir už juos gauti didelę nuolai
dą. Tai-gi, kam dėvėti senus kailinius, kad labai lengvomis sąlygomis ga
lite įsigyti naujus!

Atėję į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų lietu
vis I. J. Fox krautuvės atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailių 
ekspertas. Per jį pirkdamos naujus kailinius ar senus įmainydamos į nau
jus. gausite dar 10 nuošimčių pigiau. Pasinaudokite šia siųloma proga! 
Ateikite į mūsų krautuvę šiandien!

411 VVASHINGTON STREET

BOSTON. MASS.

yra mirę a- 
todėl Onutei 

laiką su

JAUNA PORELĖ
Lapkričio 18 d. klebonas kun.

• A. Vaškelis sužiedavo panelę 
Zofiją Staskeliūnaitę su Alfon
su Šarka. Taip pat jų intencija 
pats klebonas atnašavo šv. mi- 

įšias. Jaunąją atvedė per baž
nyčią jos brolis Edvardas, o jų 
liudytojai buvo panelė M. Bau- 
zevičiūtė ir E. šarka, jaunojo 
brolis. Muzikui K. Žalnieraičiui 
grojant, gražiai giedojo panelė 
S. Griškaitė. kuri yra jaunosios 
puseserė. Bažnyčia buvo išpuoš
ta gėlėmis ir palmėmis. Vestu
vių pokylis įvyko lietuvių salė
je. dalyvaujant dideliam būriui 
svečių. Laimingos ateities, jau- 

. nai

Pereitą sekmadienį parapijos 
salėje įvyko prakalbos. Vilniaus 
išvadavimo proga. Kalbėtojai 
gražiai išaiškino Lietuvos ir 
Vilniaus reikalus. Atsilankiusie
ji žmonės atsiliepė paaukodami 
S80.00. Choras, nors mažas gra
žiai pasirodė. Tikimės, kad atei
tyje daugiau jaunimo prisirašys 
ir lankys choro praktikas.

i

Lapkričio 17 d. po trumpos li
gos mirė General ligoninėj a. a. 
Onutė Pralcikiūtė. sulaukusi 
vos 23 metų amžiaus.

Velionės tėveliai 
budu gana jauni,
teko gyventi kaikurį 
patėviu.

A. a. Onutei, baigiant aukš
tesniąją mokyklą, pasirodė jos 
nepaprasti gabumai. Įstojus la- 
bcratory technician. į slaugių 
mokslą, užbaigė ją aukštais pa
žymiais. Kaikurių vietinių gy
dytojų rūpesčiu išleista 
juoti tą mokslą į Thorndyke La- apyvarta buvo arti poros tūks- 
boratory. Boston. Vėliausiu lai-. tančių dolerių, 
k u studijavo 
Hartford.

Palaidota iškilmingai iš šv. 
Marijos airių bažnyčios. Kadan
gi a. a. Onutei teko likti jaunai 
našlaitei, ji buvo globojama ai
rių šeimos, ir savo nepaprastu 
gabumu, malonumu bei darbš
tumu patraukė prie savęs daug ciuvienė. Vaznienė. Mockevičie- 
užjaučiančių svetimtaučių, mo-, nė, Lučinskienė, Stutinskienė. 
kylu žmonių, kurie rūpinosi jos. Steponaitienė. Žukauskiūtė. EI. 
mokslu. Jos laidotuvėse dalyva-l Tuskiūtė. O. Tamošiūnas, moky-

lietuviškai porelei. T. M.

BRIDGEPORT, CONN
Praeitą šeštadienį parapijos 

metinis bazaras iškilmingai bai- 
studi- gėsi gražiomis pasekmėmis, nes

organizacijos nariai gali pigiai 
apsidrausti.

Todėl netik Bristoliečiai, bet ir 
i visų kitų kolonijų lietuviai, kur 
tik nėra minėtų sąjungų, kreip- Šv. Kazimiero Parapija 
kitės į organizatorius, kurie 
jums visuomet pagelbės jas į- 
steigti, nes šios organizacijos 
jums duos daug naudos.

.4. P. Krikščiūnas.

“Obuolių ir Lolly Pop” balius 
įvyks šį sekmadienį, lapkr. 26 
d., parapijos salėje. Gros geras 
orkestras ir bus daug gražių 
margumynų. Kviečiame visus a- 
pylinkės lietuvius paremti šį 
parengimą.

Sunkiai serga Ona Bernotienė 
ir Stasys Draudikas.

BROOKLYN, N. Y

Dalyvaujant skaitlingam bū
riui narių turėta ir garbės sve
čių. būtent: klebonas kun. A. 
Petraitis, kun. Padvaiskas, var
gonininkas J. K. Žemaitis. Sta
lai buvo sutvarkyti ratu kurio 
vidury puošė palmės ir gėlės,

- iir reikia tikėti.
Trinity College. kad liks gražaus pelno parapijai.

Žmonių lankėsi gana daug, ypač 
paskutinį vakarą, nebuvo nei 
vietos svetainėj. Bazaro metu 
dalyvavo draugijos ir aukojo iš 
savo kasos, kiek kuri galėjo. 
Taipgi per visus parapijos baza
ro vakarus darbavosi: p.p. Po-

Sekmadienį, lapkr. 19 d., pa
krikštyta Richard Odenvvalder. 
Krikšto tėvai Joseph Cassidy ir 
Agnės McManon.

Ketvirtadienį, lapkr. 23 d. pa
krikštytas Alexander Sugzda. 
Krikšto tėvai — James Ahern 
ir Stella Stančauskas.

WashingtonDepot.Conn

!

Katalikiškų draugijų Federa
cijos skyrius lapkričio 19 d. tu
rėjo prakalbas ir judomus pa
veikslus Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Gražius judomus pa
veikslus rodė VVorcesterio 
Chamber of Commerce. Kalbas

šeštadienį, lapkr. 18 d., SLA -----------------------------------------
svetainėje buvo suruošta supri- mus ir Juokingas jame yra dai- 
zo puota p. Smetonams, jų 25 nuoJama dainų. Tad visi iš 
m. sukaktuvių proga, p. Smeto- anksto bdietus įsigykite, 
na yra artimas Lietuvos prezi- Raporteris.
dento Smetonos giminaitis. Pu
blikos buvo apie 150. visi buvo 
labai patenkinti ir suteikė p. 
Smetonams gražių linkėjimų.

i Vakaro vedėju buvo muz. J. 
Brundza. kuris sumaniai vakarą 
vedė. p. Smetonai buvo įteiktas 
sidabrinės spalvos kriukis, o p. 
Smetonienei tokios spalvos 
kietas ir vainikas.

Linkėtina p. Smetonams 
laukti Auksinio jubiliejaus.

—
Sekmadienį, lapkričio 19 d.. 

Nevvarko L. Vyčių 29 kuopos 
bolinimo ratelis sulošė Maspeth 
110 kuopos ratelį. Žaismai įvy
ko Nevvarke pagal apskričio nu
statytą tvarkraštį. Newarko ra
telis laimėjo 2 žaidimus iš 3.

Maspeth’o geriausias žaidė- ko, K. Sinkus. M. Lučinskaitė. ir 
jas buvo M. Sinkevičius. New- B. Gelusevičius. 
arko — J. Montvydas.

bo, išvydusios tokį svetainės iš
puošimą ir stalų suderinimą, 
tai nebūtume matę nė gražiau
siame viešbutyje.

pasakė kun. A. Petraitis ir kun.
J. Padvaiskas.

Kadangi buvo garsinta, kad 
bus renkama aukos Tėvynės rei
kalams. todėl šios parapijos pa
triotų lietuvių susirinko pilnu
tėlė salė. Po paveikslų ir kalbų 
buvo renkama aukos.

Aukojo sekantieji: Kun. J. Pa- kaiP gražiausias gėlynas, 
dvaiskas $5.00; V. Rimša $5.00. Pirm. N. Thomson. pratarus

Po vieną dolerį aukojo: M. Sei- kelis žodžius į nares, paprašė 
lionė, O. Seilionė, A. Grigaitie- kleboną kun. A. Petraitį atkal
nė. A. Mikienienė, A. Morkūnie- bėti maldą. Po to pasirodė jau
nė. M. Dabravalskaitė, K. Kva- nos patarnautojos. 9 skyriaus 
raciejienė, M. Grakauskienė, P. parapijos mokyklos mokinės, 
Mankus. O. Sidabrienė, J. Gale- pasipuošusios tautiškais drabu- 
vičius, J. Kiškis, A. Oklėteris.
R. Kantakevičienė, E. Lebeliū- 
nienė, M. Virbašienė, A. Šala- 
šienė. J. Sakaitis, S. Juknevičie
nė. K. Dainius, B. Sarapienė. 
C. Navickienė, A. Masiulioniu-

žiais, kurios mandagiai prie sta-
I lų patarnavo.

bu
I 

su-
R.

NEtfARK.N.J.

VVashington’e. statoma kata
likų bažnyčia, jau baigiama. 
Klebonas kun. J. J. Dillon. nors 
yra ne lietuvis, bet lietuviams 

| draugingas ir užjaučiąs. Visi pa
rapijos katalikai labai gražiai 

'sutaria ir dirba vieningai. Prie 
i bažnyčios statymo prisideda ir 
kitataučiai, kurie aukoja net 
gana stambias sumas. Klebonas 
paskelbė, kad visi altoriai, sta- 

■cijos ir kiti bažnyčios papuoša
lai yra suaukoti.

Lapkričio 16 d. buvo sureng
ta bažnyčios statymo naudai 
vakarienė. Vakarienė buvo la
bai pasekminga, nes tiek katali
kai. tiek ir nekatalikai labai ge
rai perėmė ir dirbo labai vie
ningai.

i Skaitydamas “Darbininką", 
pastebėjau žinutę iš Bristol, Ct., 
kurioje pasakyta, kad Bristolie- 
čiai labai gražiai veikia, tačiau 
ten korespondento nepasakyta, 
ar yra LDS ir LRKSA kuopos. 
Jei jų nėra, dabar pats tinka
miausias laikas jas sutverti, 
nes yra vajaus laikas. Jei vieni 
neįstengiate, kreipkitės į orga
nizatorius — A. J. Kaunietį. 
159 Russ St., Hartford. Conn. ir 
A. P. Krikščiūną iš VVashington. 
Depot., kurie jums visuomet pa
gelbės suorganizuoti ir infor
muos jus visuose reikaluose. 
LRKS yra labai naudinga orga
nizacija visiems lietuviams, nes 
prie jos gali priklausyti ir jau
nimas. Be to prie jos veikia ap
sidraudimo skyrius ir todėl visi

NOVENA
Ketvirtadienio ryte šv. mišio- 

mis prasidės novena į Šv. Nekal
tą Prasidėjimą, ir tęsis iki aš
tuntos gruodžio. Novenas laikys 
kun. Matulaitis, tėvas Marijo
nas.

Vakare pamaldos bus septin
tą vai. anglų kalboje. Aštuntą— 
lietuviškai. Klebonas tikisi, kad 
visi pasinaudos šių novenų pro
ga, ir lankysis visus vakarus.

Sekmadienio vakare, lapkr. 26 
d. parapijos salėje yra rengia
ma “Special Bingo”, dėl palaiky
mo mokyklos Seserų. Taigi visi 
kviečiami atsilankyti paskuti
niame pasilinksminimo vakare 
prieš Kalėdas. Po lošimo bus šo
kiai. F. V.

Sekmadienį. lapkričio 26 d.,
Newarko bolinimo ratelis ke-
liaus į Kearny ir ten žais su
Kearny rateliu antras rungty-
nes. į

Nevarko ir Maspetho ratelių
rungtynių rezultatai: i

NEWARK —

V. Barkauskas 171 191 161
Grimalauskas 150 177 185
J. Montvydas 188 165 181
E. Daukšys 154 193 174
V. Daukšys 148 146 215 11

811 872
1

916

MASPETH —
J. Augustinas 184 130 168
Chameskis 137
Girnius 178 157
M. Wezwick 178 156 111
K. Augustinas 160 141 192
M. Sienkevičius 215 178 170

874 783 798

K. Pilipavičienė, C.
J. Karpavičienė, E.

J. Kaveckienė, A.

Po 50 centų aukojo: M. Jan
kauskienė. 
Barisienė. 
Stasaitienė.
Piliponytė. J. Greskienė. M. Už- 
davinis. P. Lengvinas, M. Seilie- 
nė, D. Uždavins. P. Alavošius, ir 
U. Lukošiūnienė.

Kiti aukojo mažesnėmis sumo
mis. Viso aukų surinkta $64.62.

Katalikiškų draugijų Federa
cijos skyriaus komitetas visiems 
aukotojams taria širdingą ačiū.

D-s.

HARTFORD, CONN.

savo

Praeitą sekmadienio vakarą, 
parapijos salėje, puikiai pasise
kė koncertas, surengtas didžio
jo choro. Žmonių buvo daug ir 
visi buvo patenkinti. Visi atsi
gaivino juoku, ypač Jonas Rač- 
kus visus prijuokino su
grabu, o Antanas Tittel savo žy
diška kalba.

Koncerto dalyje, žinoma, pui
kiausiai pasirodė akrobatai šo
kikai ir dainininkai: Antanas 
Giedraitis, kuris savo skamban
čiu balsu visus žavėjo. Po' kon
certo tęsėsi šokiai iki vėlyvos 
nakties.

Šv. Jono Evg. Draugija, viena 
iš seniausių šios kolonijos drau
gijų, yra daug gero nuveikus 
tiek dėl savo narių, tiek dėl į- 
vairių labdaringų įstaigų arba 
tautos reikalų. Praeitame susi
rinkime paaukavo iš kasos Vil
niaus Fondan $15.00, taipgi 
$10.00 L. Vyčių basketball rate
liui. Taip pat malonu yra pažy
mėti, kad ir jauni pradėjo ra
šytis į šią draugiją.

PADĖKAVONĖS dienoje. 9 
vai. ryte, bus metinės pamaldos 
draugijos už mirusius narius. 
Visi nariai privalo dalyvauti.

Lapkr. 26 d., 10 vai. ryte. LDS 
Conn. apskričio intencija šv. 

i mišios, o po pietų bus apskričio

šv. Kazimiero parapijos Kata
likių Moterų Socialis klubas, 
gražiai darbuojasi parapijos ri
bose. prisidėdamas darbu ir au
komis prie visų svarbesnių pa
rengimų. Tačiau uoliai remia 
Seselių Kazimieriečių reikalus 
visokiais būdais.

Virš minėtas klubas, besidar
buodamas parapijai ir Seselių 
gerovei neužmiršta ir savo rei
kalų. štai iš vėliausių laikų pri
siminimai. Spalių 28 d. Mairo
nio parko svetainėj turėjo savo 
metinį parengimą “Halloween 
party”. Parengimas pasisekė vi
sais atžvilgiais gerai. Dovanas 
laimėjo už gražiausius kostiu
mus Mr. & Mrs. Matthews Kat- 
renak. Vakarienę skaniai paga
mino ir patarnavo šios ponios: 
P. Parulienė. M. ščiukieriė, O. 
Ridikienė, M. Sereičikienė, P. 
Jakutienė. I. Mettrek, E. Pau
lauskienė. O. Maisin, M. Gražu- 
lienė ir E. Puzarienė.

Į Darbščių Seselių pastango
mis. valgiai buvo labai skaniai 

'sutaisyti, visos valgė ir gerėjo- 
j si. Po valgių prasidėjo progra
ma. Grupė 9 skyriaus mergai- 

Įčių sudainavo keletą dainelių ir 
parodė keletą plastikos dalykė
lių. Kalbas pasakė kalbėtojai, 
sėdį prie garbės stalo. Po kalbų 
vietinės narės sudainavo kele
tą dainelių ir solo, akomponuo- 
jant varg. J. K. Žemaičiui.

Seselė M. Anastazija, tarė ke
letą žodžių, pareikšdama dėkin
gumą klūbietėms, kad pavedė 
viiš minėtą bankietą jų globai 
ir atlikusią sumą pavedė jų tik
slui.

Pagaliau, vargonininkui J. K. 
Žemaičiui grojant tautiškus šo
kius. linksmai praleistas laikas 
iki vėlumos. Narė.

Aušros Vartų Parapija
Sekmadienį, lapkričio 26 d., 

vakare, 6:30 vai. Aušros Vartų 
auditoriume įvyks Juokų Vaka
ras. kurį rengia mažųjų mergai
čių choras, vadovaujant muz. J. 
Čižauskui. Tai bus vienas iš 
linksmiausių vakarų. Teatras. 
“Bobos susipešė”, prie to dar 
bus dialogų, dainų ir visokių 
juokų. Bus įdomu pamatyti kai 
mergaitės atliks vyrų roles. Šir
dingai kviečiami visi lietuviai į 
šį šposų vakarą. Paremsite savo 
parapiją skaitlingų atsilanky
mu ir priduosite daugiau ener
gijos jaunimui darbuotis. Visa 
programa lietuvių kalboje.

Kas neatsilankys gailėsis!
Kvieslys.

Mažasis parapijos choras da
bar rengiasi prie puikaus teatro 
— “Žaislų Dirbėjas”, kurį nese
niai parašė dain. Antanas Gied
raitis. Jis įvyks gruodžio 26 d., 
tuojau po Kalėdų. Teatras įdo-| suvažiavimo sesijos. Raportrris.

BANKIETAS
Ketvirtas iš eilės metinis ban

kietas įvyko 8 d. lapkričio mėn. 
bažnytinėj svetainėj, Seselių 
Kazimieriečių darbštumu, vie
ton eiti į viešbutį, atlikta gra
žiausioje nuotaikoje tarp savųjų. 
Įėjusios į svetainę, visos miste-(

Į
Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTFR. MASS.

275 Main st., VVebster, Mass.


