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Linkime Maloniu Švenčių
visiems “Darbininko” ben
dradarbiams, skaityto
jams, rėmėjams ir LDS 
nariams. Šią savaitę penk
tadienio numeris neišeis. 
Kitas numeris išeis pirma
dienį, gruodžio 4 d.

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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Ar Užmiršime Padėkoti?
Kada prezidentas Roose- 

veltas pakeitė Padėkonės 
Dieną iš paskutinio lapkri
čio ketvirtadienio į 23 die
ną, tai susidarė nuomonių 
skirtumai ir susiskaldy
mas šalyje. Vienos valsty
bės jau atšventė ją praei
tą savaitę, kitos švenčia 
šios savaitės ketvirtadienį. 
Ir ne prieš pačią dienos 
pakeitimą protaują žmo
nės pasipriešino, kiek dėl 
pakeitimo tikslo. Roose- 
veltas pareiškė: “Pati die
na neturi savyje nieko 
švento”. Jis Padėkonės 
Dieną pakeitė grynai biz- 
niškais sumetimais; būk 
tai biznieriai prašė jo tai 
padaryti.

Tačiau reikia pasakyti, 
kad Padėkonės Dienos tik
slas yra padėkoti Dievui 
už Jo suteiktas geradary
bes. Istorija liudija, kad 
tautinė Padėkonės Diena 
buvo sumanyta Olandijo
je. Iš ten tą paprotį žmo
nės atnešė į naują žemę — 
Ameriką. Kada, laivu May- 
flower, laimingai pasiekė 
žmonės Amerikos žemę, jų 
pirma mintis buvo su
klaupus padėkoti Dievui 

; už saugią kelionę. Kiek vė
liau, rudenyje, buvo pas- 

I kirta diena padėkoti Die- 
| vui už laukų derlius ir gy- 
1 ventojų apsaugą. Istorija 
liudija, kad oficialiai val
džios buvo paskelbta Pa
dėkonės diena, Charles- 
town, Mass. birželio 20, 
1676 metais, kaipo “diena 
padėkojimo Dievui už Jo 
suteiktas gerybes ir malo- 

I nės ir Jo pagarbinimui”.
Taigi Padėkonės Dienos 

I tikslas yra labai aiškus, 
i tik gaila, kad šiais amžiais 
jis liekasi užmirštas. Jei 
žmonės nejaučia reikalo 
padėkoti Visagaliui Die
vui, tai tik dėl to, kad jie 
neapskaičiuoja visų gautų 
malonių, arba užmiršta 

■savo Geradarį. Mes nebū- 
|kime toki.
g Daug už ką mes privalo- 
|me atsidėję padėkoti Die- 
jį vui. Kada didesnės ir ga
ilingesnės tautos liko karo 
Ipunaikintos, mūsų tėvynė, 
'Lietuva išliko laisva ir ne
priklausoma. Per ilgus 

Krnetus mes prašėme Dievo 
^grąžinti mums sostinę Vil
nių; Dievas mūsų maldų 
išklausė. Prie Vilniaus 
Aušros Vartų dabar lietu
viai laisvai meldžiasi; Ge- 

i dimino kalne plevėsuoja 
| trispalvė Lietuvos vėliava. 
| Bet būkime dėkingi. Lai 
L Padėkonės Diena tikrai 
K būna nuoširdžios maldos 
K ir padėjimo Visagaliui Die- 
f vui. T.
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Washington, D. C., lap- užmiršti Lenkijos vysku- 
kričio 28, — Jungtinių A- pų ir katalikų, bet sudarė 
merikos valstybių Katali- Amerikos vyskupų komisi- 
kų Bažnyčios Vyskupai ją teikti lenkams pagalbą, 
savo metiniame suvažiavi-j Amerikos katalikams 
me atsišaukė į tikinčiuo- vyskupai sakė: “Mes pra
sius darbuotis ir melstis šome savo žmonių nepasi- 
už pasaulio taiką. Išreiškę duoti nesuvaldomiems 
dėkingumą Jo Šventenybei jausmams, kad neapykan- vanui M. 
Pijui XII už jo atsidavimą ta, pavydas 
pasaulio taikai,

Sovietų Rusija Puola Suomiją
Anglija Tikisi Soviety-Suo- 

mijos Taikos

Olandija Sustabdė Laivų 
Plaukiojimą

Helsinki, lapkričio 28, — 
Rusijos komunistai gar
siai suriko, kad Suomiai 
šaudo į jų kariuomenę, ir 
reikalauja, kad jie ati
trauktų savo kariuomenę 
12 ar 14 mylių nuo rube- 
žiaus. Suomiai turi galin
gas tvirtoves prie rube- 
žiaus ir jeigu kariuomenę 
atitrauktų pagal Rusijos 
reikalavimus, tai jie apsi- 
ginimui tvirtovių nebetu
rėtų ir Rusijos bolševi
kams kelias būtų atidaras. 
Suomiai griežtai pasakė, 
kad jie kariuomenės neati
trauks nuo rubežiaus, bet 
reikalauja, kad Rusijos 
bolševikai savąją kariuo
menę atitrauktų. Suomiai 
tvirtina, kad jokių šaudy
mų prie rubežiaus nebuvo. 
Bet Stalinas griežtai pasa
kė, kad tai nebepanken- 
čiama.

Sovietų Rusijos vadai 
imasi begėdiškų priemo
nių užgrobti Suomijos da
lis. Matomai Hitleris gerai 
išmokė Staliną. Juk prieš 
Lenkijos sunaikinimą Hit
leris per ilgą laiką visa 
gerkle rėkė, kad lenkai 
kankina ir žudo vokiečius. 
Dabar Stalinas imasi Hit
lerio priemonių. “Turi būti 
galas sovietų Rusijos įžei
dimams. Dešimties dienų 
užteko užkariauti Lenkiją. 

jMūsų kantrybei priėjo ga
las.”

Suomiai sako, kad jeigu 
Rusijos kareiviai buvo su
žeisti ir nušauti, tai patys 
bolševikai juos nušovė, 
nes Suomijos kareiviai į 
juos nešaudė. Tačiau iš 
Leningrado pranešama, 
kad Rusijos kariuomenė 
yra paruošta pulti Suomi
ją. Visoje Rusijoje paleis
tas gandas, kad Suomiai 
puola Rusiją. Didžiulė 
meška rėkia, kad vaikutis 
ją nori nugalėti.

I

Londonas, lapkričio 28— 
Britų užsienių sekretorius 
Halifax pareiškė sovietų 
Rusijos ambasadoriui, I- 

Maiskiui, kad
ir kerštas ne- Britanija tikisi, kad sovie- 

vyskupai pakurstytų šios šalies gy- tų Rusija ir Suomija vi- 
šaukia visus katalikus sek- ventojų įsimaišyti į Euro- sus nesusipratimus išspręs 

į ti Šventojo Tėvo pavyzdį ir pos karą. Pirmieji apsigy- taikos keliu ir padarys tai- 
darbuotis pasaulio taikai, nimo priemonė prieš įsi- ką.

Jie taip pat išreiškė už- maišimą į Europos karą, 
uojautą Lenkijos vysku- yra nusistatymas laikytis 

: pams ir karo nukentėju- nuošaliai. Mūsų pirma pa
sienis žmonėms. Ir net jie reiga yra išlaikyti apsau- 
pažadėjo savo meilėje ne- goję savo tautą”.

Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje, vienintelė, ku
rioje lietuviams ligšiol buvo lenkų leista lietuviškai 
melstis.

J. E. Kardinolo Laiškas
UŽ KĄ DĖKOT?

Už ką dėkojame Apveizdai ? — 
Kad iki šiol mums buvo leista 
Ramiai sveikatoje gyvent 
Ir Dievo dovanas kasmet 
Žmonijos labui sunaudot, 
Pavargėliams pašalpos duot, 
Patiems daug susilaukti gero 
Ir išsigelbėti nuo karo. 
O, daug yr Dievo dovanų! 
Už jas dėkoti malonu.

Laiminga patvari tauta, 
Kuri Dievulio,nepamiršta; 
Ar ji laisva, ar prislėgta, 
Visur Apveizdos mato pirštą.

Kas verčiasi išdidumu, 
Ragais visus kaimynus bado — 
Žiūrėk, valstybę jau prarado 
Ir išvarytas iš namų.

Gi mes, per šimtmečius vergavę 
Ir iki soties paragavę 
Kartybių kaušo artipilnio,— 
Galų gale atgavom Vilnių! 
Ar gi nėra už ką dėkot, 
Dievuliui vėl pasiaukot?...

J. E. Vilimas Kardino
las O’Connelis išleido Ga
nytojišką Laišką, kurs 
bus, šios diecezijos bažny- 

| čiose, skaitomas sekma-1 
dienį, gruodžio 3 d. Laiš-j_ 

: kas lyg “Balsas šaukian-' sovietų Rusija, kurios val- 
prasideda i džia, pasirašydama sutar

tį su Jung. Valstybėmis, 
pasižadėjo nevesti komu
nizmo propagandos savo 
žodžio neišlaikė. Tyrinėji
mai parodo, kad sovietų 
agentai visą laiką vedė ir 
veda propagandą, kursto 

, gyventojus prie sukilimo. 
Taigi Amerikos vyriausy
bės pareiga yra nutraukti 
santykius su sovietais.

Dies Reikalauja Nutraukti 
Santykius Su Sovietais

karą

VVashington, D. C.—Kon- 
gresmanas Dies įrodo, kad

Amsterdam — Olandijos 
valdžiai patariant, laivų 
kompanijos sulaikė visų 
laivų išplaukimą iš Olan
dijos uostu dėl karo Euro
poje. _________ _

Sovietų ambasadorius ta 
proga pakartojo, kad suo
miai provokuoja karą.

Kaip žinome, kad Mas- 
i kva kaltina Angliją ir 
Prancūziją už tai, kad Suo
mija nenusileidžia, nes tos 
dvi valstybės esančios tik
raisiais instigatoriais, kad 
Suomija pradėtų 
prieš sovietus.

Vokietijos naciai remia 
sovietų ataką prieš Suo
miją. Jie sako, kad tai esą 
natūralūs dalykas, kada 
didelė valstybė stato ma- 
žesniai valstybei tokius 
reikalavimus.

Italija pageidauja, kad 
suomiai kuoilgiausiai ne
susitartų su sovietais, nes 
suomių su sovietais ginčas 
esąs naudingas Italijai.

j čio tyruose”,
i Švento Rašto * žodžiais: 
; “Taisykite Viešpaties ke
lią; darykite jo takus tie
sius. Kiekvienas slėnis bus 
užpiltas, o kiekvienas kal
nas ir kalnelis bus padary
tas žemas; kas kreiva, bus 
tiesu, kur nelygu, bus ly
gūs keliai, u^kiek vienas 
kūnas išvys Dievo išgany
mą”. Laiške nurodoma, 

‘ kad senovės ir dabartinių 
vargų su mažinto jas yra 
Jėzus Kristus ir Jo šventas 
mokslas. Už tai Jo Emi
nencija prašo savo diece
zijos tikinčiųjų pakelti sa
vo širdis ir mintis prie Die
vo. Padidinti savo tikėji
mą, viltį ir meilę, — mels
tis ir ruoštis prie Kalėdų, j 

Jo Eminencija ragina 
mus padidinti mūsų pa-! 
maldumą ir prie Marijos; 
ir šventai apvaikščioti Jos 
šventę gruodžio 8 d., ši die
na yra ir jo gimtadienis.

___ i
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Prancūzija Įkūrė Lenkijos 
"Valstybę"

J. K.

SOVIETAI ĮSAKE ATKERŠYTI 
SUOMIAMS UGNIMI

Maskva. Rusija, lapkri
čio 28 — Leningrado dis- 
trikto militaris štabas įsa
kė sovietų kariuomenei 
“atlyginti suomiams ugni
mi”, jeigu suomių 
menė padarytų 
“provokacijinius 
prie rubežiaus.

(Kaip žinome, 
sekmadienį Suomijos pa-

sako, kad sovietų minimas 
incidentas įvyko kaip tik 
tuo laiku, kada raudonar
miečiai prie rubežiaus mo
kėsi mėtyti granatomis, 
kad iš Suomijos pusės ne
buvo paleistas nė vienas 

; šūvis.
Sumiai mano, kad sovie- 

pereita ^aro didelį spaudimą, 
kad pagreitintų užbaigti

kariuo- 
naujus 
žygius”

šfenyr7^ko“7nėidentaš'i^rybas dėl svietų bazių 
Keturi kareiviai ir kari- Suomijoj. Kaip zmome, 
ninkai buvo nušauti. Ke- “vietū . sPauda >r ra.dl° 
lėtas kitų sužeista. Sovie-'Jai“ausla? Puola Suomiją.

i Leningrade ir Maskvojetų Rusijos spauda baisiau
siai puola Suomiją ir jai 
keršija už nužudymą rau
donarmiečių. Suomijos vy
riausybė, ištyrus dalyką, 
pareiškė, kad suomių ka-
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Nuskandino Lenkijos Laivę 
"Pilsudskį"

Londonas, lapkr. 28 — 
Miną užgavo lenkų pasa- 
žierinis laivas “Pilsudskį” 
šiaurės jūroje. Laivas bu
vo 14,294 tonų. Taipgi nu
skandintas britų laivas 
“Rawalpindi”, 16,697 tonų. 
Kartu su laivu nuskendo 
280 pasažierių. “Pilsuds
kio” nelaimėje žuvo 7, iš-

Streikas Anglių Kasyklose |
Kirksville, Mo. — Em-į 

met Corrigan ir Black- 
smith Bros. anglių kasyk
lose kilo streikas. Keli; 
šimtai angliakasių sustrei-. 
kavo ir reikalauja, kad su- i 
trumpintų darbo valandas 
ir pakeltų algas. Kasyklų 
savininkai įrodinėja, kad 
prie dabartinių aplinky
bių jie negali pakelti algų, 
ir siūlo patiems darbinin
kams perimti kasyklas 
vienam ar dviem mėne
siam ir jas operuti. An
gliakasių vadai pareiškė, 

! kad jie apie kompanijų pa- 
Sovietų valdžia reikalau- i siūlymus pagalvosią.

Angers, Prancūzija — 
Šiomis dienomis Prancū
zijos vyriausybė leido Len
kijos naujai vyriausybei į- 
sikurti Angers, istorinia
me Prancūzijos miestely
je. Lenkijos naujoji vy- gelbėta 171 žmogus, 
riausybė gavo gyvenimui 
namus ir offisus ir keletą 
akerių žemės. Lenkai jau 
kraustosi į naują “valsty
bę”. Prancūzai, išlydėdami 
lenkus, palinkėjo jų pre-: 
mierui Sikorskiui, kad An- i 
gers lenkai gyventų ko-1 
trumpiausia, ir kad greitu 
laiku galėtų išsikelti į sa
vo sostinę Varšuvą.

Vokietijos naciai nus
kandino dar kitus britų 
mažesnius laivus pereitą Į 
šeštadienį ir sekmadienį. 
Tas parodo, kad dabar ei
na karas jūrose.

Uždraudė Vokietijos 
Eksportą

Sovietai Ragina Suomius 
Sukilti Prieš Savo 

Vyriausybę

i

Kanadoj Uždraudė Leisti 
Raudonųjų Laikraštį

Leningrade ir Maskvoje 
neva darbininkai priėmė 
rezoliucijas, reikalaujan
čias imtis griežtų žygių 
prieš Sumiją.

reiviai nepaleido šūvių jpa- Kaa “um 
stovinčius prie rubežiaus j Pasitrau*tų
raudonarmiečius, kad tai 
esąs koks nesusipratimas. 
Bet sovietai tikrina, kad 
suomių kareiviai nušovė, 
ir kad dabar jie už tai turi 
atsakyti).

Suomijos vyriausybė pa
siuntė Rusijai notą, kuria 
užginčija, kad maža vals
tybė provokuotų karą di
delei valstybei. Suomiai

ja, kad sumių kariuomenėj 
į nuo rube

žiaus. Bet suomiai nesu
tinka savo kariuomenės iš
traukti, jeigu to nepada
rys sovietai. Sumiai sako, 
kad turėtų abi šalis susi
tarti ir ištraukti kariuo
menes nuo rubežiaus.

NEW YORK — 54.000 stu
dentų katalikiškose kolegijose 
balsavo, kad Jungt. Valstybės 
nestotų karan.

Nes Komitetas Tyrinėja 
Studentus ir Mokytojus
Washington, D. C. — J. 

V. Kongreso komitetas, 
kurio pirmininku yra Dies, 
pradėjo tyrinėti Amerikos 
aukštesniųjų mokyklų 
studentų ir mokytojų vei-į 
klą. Dies komitetas sako,, 
kad kaikurios studentų ir 
mokytojų organizacijos y- 
ra komunizmo įtakoje.

Maskvos radio lapkričio 
28 d. atsišaukė į Suomijos 
gyventojus, kad jie nuver
stų savo vyriausybę ir to
kiu būdu išvengtų “Lenki
jos likimo”, praneša Uni- 
ted Press. Atsišaukime sa
ko, kad suomiai neturi bi
jotis sovietų, jeigu jie nu
vers premiero Aimo Ca- 
jander vyriausybę. Kai 
kas sako, kad sovietų Ru
sijos valdžia per toli nuė
jo, kad galėtų susitaikinti 
su Suomija.

Suomiai pataria sudarv- 
ti mišrią komisiją, kuri iš
tirtų įvykusį incidentą 
sekmadienį, lapkričio 26 d.

Londonas, Anglija, lap
kričio 28 — Anglijos kara
lius pasirašė įsakymą,I 
draudžiantį praleisti Vo
kietijos eksportą. Ši An
glijos blokada įeis į galią 
pirmadienį, gruodžio 4 d. 
Anglijos valdžia pranešė. 
apie šį savo įsakymą vi-Į 
soms neutralioms valsty
bėms. Neutralūs siuntėjai! 
gauna vieną dieną malonės 
eksportą likviduoti. Italija 
ir Japonija nepatenkinta 
tokiu Anglijos draudimu 
ir jos pareiškė griežtą pro
testą.

I

Ottavva, Canada, lapkri
čio 27 — Kanados teisin
gumo ministras uždraudė 
leisti Toronto komunistų 
laikraštį “The Clarion” ir 
prancūzų komunistų laik
raštį “La Carte”.

Teisingumo ministro se
kretorius įgaliotas už
drausti leisti bile kokį lei
dinį Kanadoje, kuris ką ■ 
nors prieš saugumą vals-į 
tybės arba apie karo veiks
mus.

Toronto, Canada — Pra
nešama, kad ‘The Clarion’ 
komunistų laikraščio re
daktorius buvo areštuotas 

i ir kaltinamas peržengęs 
, Kanados apsigynimo įsta
tymus. Paleistas į laisvę, 
kada užsistatė $5,000 kau
ciją.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, gruodžio 2 d., š. m., 2 vai. po pietų į- 

vyks Darbininkų Radio programa. Programą išpildyti 
pakviestas p. Longinas Buinis, Sr. ir Pranas Kiršlys, 
armonistas, iš Cambridge. Dalį programos išpildysime 
naujomis lietuviškomis plokštelėmis. Prašome pasuk
ti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis 
gražios programos iš WCOP stoties, Boston.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS' J',N™GVPASAGUS

Krašto
Kaip žinome, dalis Vil

niaus krašto tebėra neat
vaduotas. Sovietų Rusija 
negrąžino Lietuvai viso 
Vilniaus krašto, kaip buvo 
ji pripažinusi liepos 12 d., 
1920 m. sutartimi. Marcin
konys. Švenčionys. Lyda ir 

tebėra sve-
Jie ver- 
dėl sun- 

šiomis 
“Darbi- verkia.

skaitytojas gavo ti...” 
Iš to 

kad Vilniaus krašto lietu
viai. kurie liko po sovietų 
Rusijos valdžia, liūdi ir 
verkia, kada jų švenčiau
sius jausmus įžeidinėja, 
kada išniekina jų švento
ves bedievybės apaštalai.

Lietuvos vyriausybė tu
rėtų rūpintis, kad Vilnijos' 
lietuviškąsias žemes pri
jungti prie Lietuvos. So
vietų Rusijos valdžia būtų 
tikrai korektinga. jeigu ji 
grąžintų Lietuvai visą Vil
nijos kraštą, kur tik gyve
na lietuviai, kad ir jie ga
lėtų džiaugtis savo sosti
ne Vilniumi, Aušros Vai
tais.

f jo, kad gyvi numirėliams 
pavydės, tai taip ir atsiti
ko. Visi prašo mirties, bet 
negalime sulaukti. Dabar 
žmonės miršta be išpažin

ties, laidoja be kunigo, nes 
kunigai išbėgo į Lietuvą. 
Liūdnas mūsų likimas. 
Rusai neduoda švęsti jo
kių švenčių, nė nedėlios. 
Tyčia 
šventes.

varo į darbą per 
Žmonės dirba ir

Kaip bus gyven-

Surirtko J. K-pa

šiomis dienomis rezignavo 
Rumunijos kabinetas dėl to. kad 
nesutarė aukščiau pastatyti
vokiečių markes kursą, kad ne- 
parėmus vokiečių. Lietuva užė
mus Vilnių ir Vilniaus kraštą, 
kaip tik pasielgė atvirkščiai. Ji 
Įvertino beveik lygiomis lenkų 
zlotą, 
niaus 
tojai.

kad tik nenukentėtų Vil- 
ir Vilniaus krašto gyven-

įstodami šv. Vardo 
pasižadėjo kovoti 
spaudą. nešvarias

• « *
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IVIETINES ŽINIOS!
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Lapkr. 27 d., kun. J. Kaman- 
dulis. MIC.. priėmė southbosto- 

j niečių suneštų 200 naudingų 
knygų. Šv. Petro liet. par. baž
nytinėje salėje, ir išsiuntė jas 
laivan. kuriuo, gruodžio 1 d., iš 
New York. jis plauks į Argenti
ną. darbuotis lietuvių tarpe.

l

kiti apskričiai 
timųjų valdžioje, 
kia ir skundžiasi 
kios būklės, štai 
dienomis vienas 
ninko”
laišką iš Marcinkonių pa
rapijos. rašytą lapkričio 1 
d., š. m.

Laiške tarp kitko rašo:
“Dabar mylima sesute, 

pranešame apie savo gyve
nimą. Likom nuo karo, bet 
kaip užėjo bolševikai, tai 
labai apsunkino mus. kad 
negalim nė aprašyti. Pir
miausia. mylima sesute, 
naikina tikėjimą: išvartė 
kryžius, mukeles kojomis 
minioja: bažnyčias naiki
na. Marcinkonių klebonas 
pabėgo į Lietuvą. Tai ru
sai nori išversti bažnyčios 
stulpus ir išmesti loukeles; 
ir nori padaryti bažnyčioje 
šokius arba teatrą. Baisūs, 
sesute, laikai. Kada ateina i 
pas žmones, kur randa ab- 
rozus namuose, tai di
džiausias juokas ir tą na
mą už nieką laiko. Pir
miau. sesute, kaip kas kal
bėjo (apie bolševikus.*: 
Red.R tai netikėjom, bet' 
dabar tai baisus dalykas, 
negalim aprašyti. Visi 
žmonės bėga į Lietuvą, pa
lieka gyvulius ir namus. Ir 
mes. mylima sesute, susi
ruošėme bėgti, bet rusai 
davė laiko tik 6 valandas. 
Tai nespėjome išbėgti. Bet 
rusai sako, kad mus kels 
nuo rubežiaus kur į Rusi
ją. Tai mylima sesute, pra
šome patarimo, jei kels 
nuo rubežiaus, ką mums 
daryti, ar bėgti į Lietuvą, 
nes į Rusiją kaip išveš, tai 
visi krūvoje dirba ir valgo.

I

laiško sužinome.

Vilniaus Burmistras

VVASH1NGTON — Katalikų 
universitetas VVashmgtone mi
nėjo savo aukso jubiliejų. Šv. 
Tėvas 1‘ius XII tame dalyke pa
rašė encikliką. .

CINCINATI — 5000 kateke- 
tikų — šv. Monikos katedroje 
turėjo savo susivažiavimą. Pa
mokslą sakė arkivyskupas New 
Yorke F. Spellman ir šv. Tėvo 
atstovas J. M. A. Cicognani.

LOS ANGELES — 20.000 
jaunų vyrų 
draugi jon 
prieš blogą 
knygas.

CANADA — šv. Lojolo kole
gijos rektorius kun. H. C. Mc- 
Cartliv.,S. J., kalbėdamas kata
likų Moterų lygai, smarkiai ba
rė tėvus, nesirūpinančius teikti 
vaikučiams religišką mokslą.

DANIJA— Konsekruotas pir- 
Imas vyskupas. Iš 3.566.430 gy- 
į veeiitojų tik 25.000 katalikai, 
i Daugelis meta liuteronizmą ir 
! grįžta prie Jtafalikybės.

ANGLIJA — Padorumo Le
gionas uoliai darbuojasi, kad 
nebūtų išleidžiama nepadorios

Dabar yra Amerikoje nuomo
nių. kad tai yra geriausias lai
kas statyti daug laivų, kuriuos 
pasibaigus karui būtų galima 
parduoti už gerą kainą toms 
valstybėms, kurių laivai bus nu
skandinti.

Iškilmingai Atidarys Naują 
Lietuves Konsulatą

LINZ vyskupijoje Šv. Tėvas 
tikintiemsiems edavė leidimą 
per visus metus atlikti Velyki
nę išpažinti.

Anglijos "Melai" Sukurstė 
Lenkus, Sako Maciai

kad du saugantieji 
neva Britų slapto-

Sakoma, 
Vokietijoje, 
sios policijos agentai, sąryšyje 
su pasikęsinimu ant Hitlerio gy
vybės. alaus salėje, galėtų prisi
pažinti prie bet kokio nusikal
timo. '

Vilnius — Vyriausybės 
Įgaliotinis paskyrė laiki
nai Vilniaus miesto bur- 

J mistru Miką Kaminską ir 
■jo padėjėju — buv. Vil
niaus burmistro padėjėją 
Nagurskį.

Vyr. Vilniaus kr. remti 
k-to Vilniaus skyriaus val
dyba pareigomis pasiskir
stė šitaip: K. Stasys —pir
mininkas. vice - pirminin
kais — kun. Jankauskas ir 
kun. Strikauskas. ižd. — 
Bagdonas ir reikalų 

i— kun. S. Pukėnas.
ved.

Vil-
350

Lietuvių bedarbių 
niuje suregistruota 
asmenų. Tai daugiausia 

kaip kareiviai iš vieno ka- asmens atsikėlę į Vilnių iš 
tilo. Bet labiausia bijome kitų sričių, pasilikusių ki- 
išvažiuoti Rusijon iš savo tapus Lietuvos teritorijos 
šalies dėl vaikų,
baisi bedievybė. Baisu. la
bai baisu, negaliu aprašy- Vilniuje 
ti. Pirmiau žmonės kalbė-ipie 400.

kad ten ribų. Inteligentų bedarbių: 
mokytojų, agronomų ir kt. 

užregistruota a-

Pradedant GERAI... naudojant tik
tai parinktiniausius gaunamus ja
vus... padar yti Hacker’s a les ir La- 
ger alų. patenkinti gėrėjus, kad bū
tų alus malonus. Galite gauti iš 
krano ir buteliuose.

FIVE X ALE • CHOICE PALE ALE • CREAM ALE • EXPORT LAGEP BEEfc 
COIO SPPIIRC BREfriMb cr. LAV.'PFPCE . MASS.

............ ' Gapučiai, P. Janulevičius, K. 
Westfield, V. Kibauskienė, M. 
Mocpapetris, A. Andriūnas, A. 
Wilkus. M. Žilinskas. S. Ka- 

....... ......... • ........____ ...........g.. minskas. H. Gaietskaitč. E. 
IX E..............................Cl__ ž——..... Kaunelis, A. Skritskus, J. Gru-

i I AtiS!305 'binskas' A- B- Kaunelis, M. Be- 
VilniCCIdmS Šelpti Veikimo j leskevičius, J. Petrauskas,

-------------- Pakalnienė, O. Siutkevičius, 
Pereitą sekmadienį, lapkr. 26, Kumpa. Po 50c. aukavo — 

gerb. kleb. kun. P. Virmauskiui Kulponienė, S. šmigelskienė.
Viso surinkta $120, smulkiais 

buvo padaryta — $80.00. Bendra suma $200. 
sušelpti nukentėju-

i 
sutvarkius buvo pasiųsti į 
deracijos Centrą iš kur bus 
siųsti Broliams Vilniečiams.

; Visiems aukavusiems per 
deracijos 3-čiąjį skyrių širdin
gai dėkojame. Taip pat reiškia
me nuoširdų dėkui kun. Vir
mauskiui. kuris paaukavo visą 
to sekmadienio kolektą. ir daug 
pasidarbavo tam tikslui. Be to, 
reiškiame nuoširdų dėkui kolek
toriams. kurie maloniai pasi
darbavo tam tikslui. Pagaliau 
reiškiame nuoširdų dėkui F-ci
jos skyr. komisijai, kuri malo
nėjo sutvarkyti ir pasirūpinti 

q j tuo reikalu. Pinigus sutvarkė 
Šidlauskai. J. Razvadauskas j komisija iš šių asmenų: Dva- 
Štrigūnas. Martinkai. Vasiliaus- sios Vadas kun’ R Virmausk,s’ 
kienė. M. Plekavičius. M. Janus- >dv‘ A’ Jankauskas- P,rm’: A' 

„ B. Kučius, sekr.; VI. Brazaus- 
j____ M.'

Lemežys. M. Kiburys. J. Piva- kas- kasininkas: V. Bukauskas 
riūnas, O. Barnienė. S. Strigū- ir Marijona Kilmoniūtė — ko- 

ičienė, M. Tamulai- misijos pagelbininkai.
tiene, P. Bushman, J. Yurkėnas.. ‘ v .
J. Kavoliūnas. E. Kleponis. V. I A‘
Savickas. M. Kilmoniūtė. M. I F-cijos 3 sk. vardu sekr.

o.
J.
o.

I 
I 
I Į 

leidus, ir F-cijos trečiajam skr. 
pasidarbavus, 
rinkliava.
siems Vilniečiams.

Rinkliavos išdavos tokios: — 
$10.00 paaukavo St. Gaidama
vičius. Po $5.00 aukavo — kun.1 
K. Urbonavičius, prof. P. Gali-1 
nis. J. Meškauskas, A. Nevie- 
raitė. $3.00 aukavo J. Gudaitė. 
Po $2.00 — VI. Brazauskas, J. 
Einingis. G. Motiejūnienė, A. 
Pinelis. V. Balukonis. J. Pleka- 
vičius: $1.60 — aukavo P. Pe
čiulis. Po $1.00 aukavo — J. 

i Slanina. K. Valadkevičius, V. 
Rypalis. O. Staniuliūtė, V. Jur- 
gelaitė. J. Petkevičius. P. Jaka- 
vonis. D. Bučas. P. Pocius. J. 
Grybaitė. J. Matulevičius. M. 

į Ylakevičiūtė. Tretkus. M. ir

I

Posto' kevičienė. Bronė Kiškytė.
I-emežvs. M Kihnrve

Surinktieji pinigai, komisijai
Fę-
pa-

Fe-Gruodžio 3 d., 1939 m.. Bosto
nui. Nauja ja jai Anglijai ir visai 
lietuvių išeivijai bus istorinė 
diena. Tą dieną 2:30 vai. po pie
tų. Lietuvos Generalinis Kon
sulas p. J. Budrys, atvykęs iš 
New Yorko, iškilmingai atida- 

t rys naują Lietuvos Konsulatą— 
366 W. Broadway. So. Boston.

■ Mass. (dabartiniame advokatų 
' šalnų ofise. “Darbininko” na
me) ir įvezdins naująjį Lietu
vos Garbės Konsulą, advokatą 
O. Shaliną. senai bostoniečių.

. kaip lietuvių taip ir žymių a- 
1 merikiečių gerbiamą ir popule- 
rų veikėją - kalbėtoją. Iškilmių 
metu gros St. Dariaus 
benas. Lietuvos Himną grojant, 
bus iškilmingai iškelta Lietuvos 
vėliava. Tąja proga, kiek vieta 
ir laikas leis, lietuviai galės pa
sveikinti savo Naująjį Konsulą 
ir Generalinį Konsulą.

Tą pačią dieną. 6 vai. vakare, 
puošniame Boston City Club. 14 
Somerset St.. Boston. Mass. į- 
vvks iškilmingas Naujojo Kon
sulo instaliacijos Bankietas. Ja
me dalyvaus. Lietuvos Genera
linis Konsulas p. J. Budrys su 
žmona, beveik visi kitų tautų 

; konsulai Bostone. Mass. Guber
natorius. Bostono miesto majo
ras ir daug žymių žmonių, kaip 
lietuvių, taip amerikiečių ir' 
Lietuvos žydų. Toastmasteriu i 
sutiko būti Mass. Sveikatos Ko- 
misionierius Dr. Paul Jakmauh- 
Jakimavičius. Muzikalėj prog
ramoj dalyvaus žymus muzikas 
p. Sakas iš Lawrence. Mass.. su 
soliste. (Jis pagros didžiuliais 
vargonais.) Vienas žydų tautos 
tenoras ir. O. Ivaškienės vado
vaujama vaikučių grupė (kurie 
šoko Pasaulinėj Parodoj) tau
tiškai apsirengę, pašoks keletą 
tautiškų šokių.

Kadangi Lietuvos garbė rei- 
; kalauja. kad šios istorinės iš
kilmės būtų įspūdingos ir im
ponuojančios netik lietuviams, 
bet ir svetimtaučiams, tai joms 
ruošti yra susidaręs komitetas 
iš visų srovių veikėjų ir iš Lie
tuvos kilusių žydų. Todėl, visi 
lietuviai čia turėtų vieningai ir

1

Amerikoje sulig senų tradici- j 
jų buvo įprasta švęsti Padėkos 
dieną paskutinį ketvirtadienį 
lapkričio mėnesio, gi Preziden
tas Rooseveltas savo proklama
cija šiais metais patvarkė, kad 
būtų švenčiama vieną savaitę 
ankščiau. Bet šiuo klausimu tu
ri teisę pasisakyti ir valstybių 
gubernatoriai, kurie ir pasisakė 
nevienodai. Vieni iš jų pripažino 
valstybės prezidento patvarky
mą. gi kiti patvarkė sulig seno
vės tradicijomis. Sakoma, kad 
šios klaidos tikroji prasmė, tai 
ta. kad nebuvo paskelbta visos 
savaitės padėka. Tai yra turėjo 
būti Padėkos savaitė nuo 
kričio 23. ligi lapkr. 30.

* * #

t

Berlynas, lapkričio 28—
Vokietijos 

į savo 3.000 žodžių prane
šime sako.
Britų Mėlynoji knyga apie
karą yra aiškiausias ir ne
ginčijamas įrodymas, kad 
Didžioji Britanija savo 

' "dviveidiškumu” įstūmė 
j Lenkiją į karą su Vokieti
ja. Naciai įrodinėja, kad 
prieš Vokietijos įsibriovi- 

i mą į Lenkiją, rugpiūčio 28 
į d. padarė "klastą ir melą”, 
kada ji per savo atstovą į- 

■ teikė Vokietijai notą, ku
ria tikrino, kad Lenkija 
pasiųs savo atstovą į Ber
lyną deryboms. Vėliau pa
sirodė, kad Lenkija nebu
vo davusi sutikimo Angli
jai tokią notą siųsti.

Vokietijos naciai įrodi
nėja. kad Anglija norėjo
karo su Vokietija, ir sako.
kad Anglija ir šiandien to 
įrodymo negali užginčyti. į

Anglai "melavo”, kada 
jie sakė, kad gavo Lenki
jos sutikimą pranešti Vo
kietijai. kad lenkai siusią 
savo atstovą deryboms. 
Vėliau paaiškėjo, kad Len- 

i kijos valdžia atsisakė pra- 
1 dėti derybas todėl, kad pa- 
! sitikėjo Anglijos užtikrini- tjnkuoti vidus įr dedami Kapočių. 251 W. Broadway. So. 
i mui pagalbos.

nacių valdžia

kad vėliausia

lap-

Maine valstybės gubernato
rius. kuris prisilaikė senosios 
padėkos dienos, tai naujoje die
noje oficialiai valgė sardines.

Paminklinės Prisikėlimo 
Bažnyčios Statyba 

Nesustoja

Didelis nerimas dėl Eu
ropos karo ir piniginiai 
sunkumai atsiradę dėl 
Klaipėdos netekimo labai 
apsunkino stambeesniuo- 
sius Lietuvos užsimoji
mus. Kai kas manė, kad ir 
Paminklinės Prisikėlimo 
bažnyčios statyba bent lai
kinai turės sustoti, tačiau 
kun. F. Kapočiaus pasiry
žimas nugalėjo kliūtis, ir 
Šventovės statybą, jos į-
rengimo darbai smarkiai skaitlingai pasirodyti. Bankie- 
vykdomi visą laiką. Da- to bilietus galima gauti pas ko- 
bartiniu metu baigiamas miteto narius ar ižd. dr. A. L.

i

i

i
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Dies Komitetas Gal Kvies 
Prezidentienę Liudyti

VVashington, D. C.—Dies 
komitetas praneša, kad 
gal prezidento Roosevelto 
žmona bus pakviesta liu
dyti apie prieš - ameriko- 
ninę veiklą. Kaip žinoma, 
prezidento žmona yra kal
bėjus spaudos konferenci
joje ir kituose 
muosee apie komunizmą. Aukštikalnis. S. J.

j

langai. Šiemet norima dar Boston. Mass. Vietas reikia už- 
įdėti gindis. sisakvti prieš penktadienį.

I
I

METINĖS PARAPIJOS Į Gruodžio 3 d. prasideda Ad-
REKOLEKCIJOS i vento laikas. Visiems cambrid-

Nuo lapkričio 30 d. vakaro ■ giečiams bus labai gera proga 
prasidės metinės visiems para- Į atsilikti adventinę išpažintį lai- 
pijiečiams rekolekcijos. Baigsis j ke rekolekcijų. Novenos ir 40
gruodžio 8 d. vakare. Rekolek- valandų atlaidų. Bus nemažai, 
cijų pamokslus sakys neseniai svetimų kunigų, kurie klausys ' 

susirinki- iš Lietuvos grįžęs Tėvas Pr. išpažinčių. Lai nevienas nepra
leidžia progos susitaikyme su 

Kmunistai ją labai aukšti-j Tomis pačiomis dienomis lap-j Dievu. Kata!.
na ir gerbia. kričio 30. — gruodžio 8 dd. bus'

Novena į Nekaltąjį Prasidėji
mą. Pamaldos rytais po 8 vai. 
mišių. Vakarais po pamokslų.

40 VAL. ATLAIDAI
Gruodžio 3 — 4 ir 5. Nekalto 

Prasidėjimo bažnyčioje Cam- 
bridge bus 40 valandų Švč. Ša-'šios bus giedotos su 
kramento atlaidai.

Lapkričio 4 d. atvyko į 
Vilnių Amerikos buv. pre
zidento Hooverio komite
to atstovai Stephens ir 
Radfernas susipažinti su 
pabėgėlių iš Lenkijos rei
kalais Vilniaus mieste ir 
krašte.

Nekalto Prasidėjimo parapi-' 
jos bažnyčioj su sekančiu seek- 
madieniu prasidės sekanti šv. i 
mišių tvarka: sekmadieniais, 
Šv. mišios bus 7. 8:30. 10 ir
11:30 valandomis. 10 vai. mi-i I
______ ______ _ i kurioms ; 

! prasidės 40 vai. atlaidai. £>.'

MEW CROP 

MAIŠYTI 
RIEŠUTAI

A

Per

Quality 
Blend

J°hi» Aidi RRe 
Kybo We"

Aon. >2*

KALAKUTAI
MINCE 

> MEAT 
finast Grano

,r daug, daug Ritu Šventėms ^VogS 

kpr'UOS būtų 
sunku išvardyti

F|tr^tnkN \ artimiausi4 
f,rst National Rrau. 
tuvę Šiandien... įr su. 

taupyk!

*

Puikūs. Švieži __
Plump Northern Q Qc 

Visi Tik M V v. 
Atvežti

Eveready Fru it Cocktail
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BELUS 5E ASO NlHC-9c
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PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.«
Viena kart savaitėje metams $2.00
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DARBININKAS
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Padėkos Diena
Be Amerikos, vargu yra pasaulyje šalis, kuri 

skelbtų viešą Dievui padėkonę ir tai ne kokiu vienu ar 
kitu kartu, bet pastoviai kasmet švęstų oficialiai pa
dėkonės šventę. Tai daro J. Amerikos Valstybes kiek
vieną rudenį lapkričio pabaigoj. Tas paprotis prasidė
jo Naujoj Anglijoj 17-to šimtmečio pradžioj. 1621 m. 
gubernatorius Bradford įsakė švęsti padėkonės dieną 
dėl gerai pavykusio derliaus. 1623 m. buvo paskelbta 
diena pasniko ir maldos dėl sausros. Gi kada besimel
džiant pradėjo lyti, tai pamaldos užbaigta padėkonę. 
Palaipsniui įėjo paprotin dėkoti Dievui kas rudenį, 
kuomet jau javai būna suimti į klėtis. Galutinai tas 
paprotis įėjo į galią ir N. Anglijos gubernatoriai skel
bė padėkonės dieną oficialiai. 1817 m. tą paprotį įsi- 
vesdino New Yorko valstybė, o vidury XIX šimtmečio 
dauguma Jung. Valstybių jį pasisavino. Prezidentas 
Lincolnas 1864 m. padėkonės dieną padarė legališka 
visų Valstybių švente.

Anglija taip pat yra turėjusi keletą padėkonės 
dienų, bet tai būdavo tik po kokių stambesnių istori
jos įvykių: dėl nugalėjimo ispanų Armados (milžiniš
ko laivyno, kurs užsimojo užkariauti Angliją), lapkr. 
26 d. 1588 m.; dėl Mariborough pergalių 1702 ir 1704 
m.; dėl karaliaus Jurgio III pasveikimo 1789 m.; dėl 
Duncano ir Nelsono pergalių; dėl užbaigimo karo Pie
tų Afrikoj, Pasauliniam karui pasibaigus ir tt.

Amerika nelaukia stambių įvykių Dievui padėko
ti. Ji dėkoja kasmet, nes jaučiasi turinti už ką dėkoti. 
Apskritai imant, jai gyvenasi gerai, bet ir perversmų 
ir nelaimių laikais ji vis tiek švenčia padėkonės dieną. 
Tai gražus krikščioniškas paprotis. Charakteringa, 
kad ta diena minima šeimyniškoj nuotaikoj. Susiren
ka visi šeimos nariai prie vieno stalo ir skaniai pasivai
šina. Labdaringos organizacijos daro pastangų aprū
pinti vargdienius gerais pietumis. Per radio leidžiama 
tai dienai pritaikytas programas, rimto patriotinio ir 
net religinio turinio. Iš viso padėkonės diena padaro 
visiems labai gražaus raminančio įspūdžio. K.

Visose Vyskupijose daroma eilines rinkliavas Ka
talikų Universitetui Washingtone. Visi suprantantieji 
katalikiško auklėjimo svarbą kiek išgalėdami aukoja 
tai kilniai mokslo įstaigai palaikyti. Gi ji atsimoka 
tuo, kad priruošią aukštai išmokslintų ir dorovingai 
nusiteikusių katalikybės vadų. Tokių brangių žmonių 
už pinigus nepirksi. Čia jau ne tiek mūsų aukų nuo
pelnas, kiek pasišventimas dvasininkų, daugiausiai 
vienuolių, kurie minimam universitetui teikia tiek 
moralinės pajėgos.

Daug čia Amerikoj yra katalikiškų kolegijų. Jas 
palaiko apylinkės katalikai darbininkai. Kartais kas 
turtingesnis kiek stambesnę auką pakloja, bet tai jau 
retenybė. Katalikų turtuolių labai mažas skaičius, tad 
kolegijų palaikymo našta krinta ant darbininkų pečių. 
Gi Washingtono Universitetą palaiko visos šalies ka
talikai, nes tai stambiausia ir įtakingiausia aukštoji 
katalikų mokykla.

Katalikų kolegijos sudaro moralinę Amerikos 
tvirtovę. Jų neįkanda nei bolševikai, nei laisvamaniai. 
Ypač komunistai, užsimoję urmu susovietinti Ameri
kos visuomenę, randa čia neįlaužiamos atspirties. Ko
munistinė ideologija, labai viliojančiai bolševikų spau
doj nušviečiama, neranda Čia lengvatikių pasekėjų, 
nes katalikų kolegijos kritingai nušviečia komunistų 
mokslą, siekiantį visų pirma panaikinti religiją. Jei ne 
katalikų mokvklos, komunizmas jau seniai būtų A- 
merikoj užviešpatavęs.

Ir mes lietuviai turime savo Kolegiją. Ji mažytė, 
kaip tik sulig mūsų išeivijos dydžio, bet ji mūsiškė, ir 
todėl visoms lietuvių kolonijoms tenka pareiga ją pa
laikyti. Jei angliškoji katalikija maža turtuolių teturi, 
tai mes jų visai kaip ir neturime, ir stambesniųjų au
kų nėra iš kur tikėtis. Mes lietuviai visi darbininkai. 
Negalime stambių aukų pakloti, bet vieningai supras
ta parama ir mažomis, lygiai suskirstytomis aukomis 
sutvarkyta, gali lengvai mūsų Kolegiją išlaikyti. O 
stambiausioji parama — tai siųsti savo vaikus į Lietu
vių Kolegiją Marianapoly. K.

Lietuva-Katalikybės Avanpostas Šiaurėje
Šv. Tėvo linkėjimai lietuvių tautai

(“Darbininkas” jau ra
šė, kad Lietuvos nepapras
tas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministras S. Girdvainis, į- 
teikdamas Šv. Tėvui, Pijui 
XII skiriamuosius raštus 
pasakė kalbą. Popiežius Pi
jus XII į Lietuvos minis
tro kalbą atsakė nuošir
džiais linkėjimais mūsų 
tautai. “Osservatore Ro
mano” tas kalbas paskelbė 
ir Lietuvos katalikų dien
raštis persispausdino. Čia 
perspausdiname tas kalbas 
iš XX Amžiaus, spalių 26 i 
d. š. m. laidos. Red.).

Ministras Girdvainis pa
sakė šią kalbą: “Šventasai 
Tėve, didžiai sujaudintas 
turiu didelę garbę į Jūsų 
Šventenybės kilnias ran
kas įteikti raštus, kuriais 
Lietuvos Respublikos Pre
zidentas mane skiria prie 
Jūsų nepaprastu pasiunti
niu ir įgaliotu ministru.

Drauge man Lietuvos 
Respublikos Prezidentas 
suteikė garbės ženklą Jū
sų Šventenybei su didele 
pagarba perduoti jo sūniš
ko prisirišimo jausmus ir 
dėkingą gėrėjimąsi kilnio
mis Jūsų Šventenybės pa
stangomis išsaugoti Euro
pai ir žmonijai nuo baisios 
karo bausmės.

Lietuva, ištikimai laiky
damasi nuo amžių einan
čios ir šventos tradicijos, 
visados lygiu prisirišimu 
sekė aukštomis šv. Sosto 
direktyvomis. Man atrodo 
būsiant gera pažymėti, 
kad sunkenybės, kurių bu
vo savo laiku atsiradusių 
tarp bažnytinės valdžios ir 
civilinės mano krašto val
džios, jau yra beišnyks
tančios abipusio suprati
mo ir tarpusavio pagarbos 
dvasioje.

Lietuva, būdama katali
kybės avanpostas šiaurėje, 
drįsta tikėtis, kad ties ja 
visada budės katalikų Baž
nyčios vyriausios galvos 
tėviška globa.

Tokiu būdu būtų paleng
vinta mano misija kiek ga
lint labiau suartinti ryšius 
tarp Lietuvos ir šv. Sosto, 
— toji aukšta misija, ku
rios vykdymui turiu gar
bės prašyti čia Jūsų Šven
tenybės palankumo”.

Atsakydamas popiežius 
Pijus XII pasakė šią kalbą: 
“Pone Ministre, mums lai
minga ši diena, kuri po 
pertraukos meto išvysta 
Lietuvos Respublikos ne
paprastą pasiuntinį ir įga
liotą ministrą čia įteikiant 
skiriamuosius raštus. Mes 
neabejojame, kad jūsų ša
lies katalikai šį įvykį svei
kina su nuoširdžiu džiaug
smu ir giliu širdžių prita
rimu.

Politinėje Europos struk
tūroje ir tautų tarpusavio 
nusiteikimuose vykstant 
dramatiškiems pasikeiti
mams, lietuvių tauta atei
na j krikščionybės centrą 
patvirtinti savo ryžtingo 
prisirišimo toms prieder
mėms ir tikslams, kuriuos 
jai uždeda jos tautinė va
lia gyventi ir jos religinė 
tradicija.

Ši katalikiška tauta, vi
sada taip artima mūsų tė-

ateities laidą: tai ženklas, įvairias viešojo gyvenimo 
kad Lietuvos vyriausybės sritis. Ir juo labiau krikš- 
santykiai su šv. Sostu jei- čioniškasai teisingumas, 
na į naują tarpsnį, kuria- krikščioniškoji meilė gai- 
me dar užsilikę klausimai,' vins 
liečią Bažnyčios ir valsty
bės santykius, galės grei
tai rasti išminties ir teisu
mo dvasioje darnų spren- 

i dimą, palankų religinio 
gyvenimo augimui toje 
tautoje.

Pone Ministre, teikitės 
jo Ekscelencijai Respubli
kos Prezidentui perduoti 
didelį pasitenkinimą, ku
riuo mes sutikome jo var
du pareikštas mintis ir sie
kimus, — ir duokite jam 
patikrinimą, kad mes bū
tume laimingi visose srity
se ir visais Bažnyčios ir 
valstybės padėtį liečian
čiais klausimais pasiekti 
tą teisingą susitvarkymą, 
kuris gema iš lojalaus pa
sitikėjimo ir kuris leidžia 
vienai ir antrai pusei nor
maliai ir ramiai atlikti sa
vo veikimą.

Pone Ministre, pavadi
note katalikybės avanpos- 
tu šiaurėje kraštą, kurio 
sūnus jūs esate ir kuriam 
tokiose aukštose pareigose 
tarnaujate. Tie žodžiai, iš
tryškę iš jūsų lūpų, lygiu 
būdu kyla iš pačios jūsų 
krašto širdies, to krašto, 
kuris savo tradicija 
atsidavęs šv. Sostui.

Lietuvai tie žodžiai 
garbės ženklas. Juose 
skamba ryžtingos valios 
balsas visados savo dva
sioje ir išoriniu pasirody
mu, savo darbais pasilikti 
vertiems to ženklo ir to 
vaidmens, kuriuos tie žo
džiai išreiškia, net jei bū
tinas atpildas už tokio ide- kų karas ir Lietuvoje buvo 
alo laikymąsi ir vykdymą sukėlęs nemažą susirūpi- 
turėtų būti auka.

Atsimindami mūsų pa
čių, kaip vyriausio gany
tojo, priedermes, mes ne
leisime, to neprašomi, mū
sų veikimui, visados nu
kreiptam į sielų išganymą, 
susidurti su grynai laiki
niais ginčais ir teritorinė
mis rungtynėmis tarp 
valstybių. Tačiau tos pa
čios mūsų pareigos mums 
neleidžia užmerkti akių, 
kada kaip tik sielų išgany
mui iškyla naujų ir neiš
matuojamų pavojų, kada 
Europos paviršiuje, visuo
se pagrindiniuose bruo
žuose krikščioniškame, 
kasdien ilgėja, vis labiau 
grėsdamas ir artėdamas, 
tamsus Dievo priešų min
ties ir darbų šešėlis. La
biau negu kuriuo kitu savo

f

I ganytojiškam budėjimui, 
tai mūsų sūnūs ir dukte
rys Lietuvoje gali supras
ti, kaip didžiai mes esame 
su jais. Mes taip pat esame 
su jais sujungti mūsų ne
palaužiamo tikrumo dėl jų 
ištikimybės ir dėl pasitikė
jimo Dievu, kurio visaga
lė parama gali susitaiki
nusiai, teisingumo, broly
bės ir krikščioniškojo pa
šaukimo minčiai atsidavu
siai Europai atverti nau
jus kelius į pažangą ir ge
rovę.

Šito lūkesčio

ir vadovaus paski- 
iriems asmenims ir ben- 
' druomenėms, juo labiau 
pačiose tautose ir santy
kiuose tarp tų tautų rasis 
dvasinė atmosfera, kuri 
darys galimą, net ir leng
vą daugelio klausimų mes siunčiame

i

žadinami, 
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vą daugelio klausimų mes siunčiame lietuvių 
sprendimą, kurie šiandien tautai, — valdančiajai ir 
atrodo ar net ir tikrai yra valdomajai, mūsų jaut- 
neišsprendžiami. ~ sveikinimą; ir visiems

jos vaikams, o ypač Jūsų 
i Jeigu dabartiniuose įvy- Ekscelencijai, mes mal-i 
ikiuose krikščioniškosios daujame savo širdies gel- 
tautos ypatingai rūpi mū- mėse kuo giausiausių Die- 

|sų rūpestingumui ir mūsų vo malonių”.

Mes Grįžom I Vilnių į

yra

yra
pra-

i
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Mes grįžom į Vilnių, į protėvių gūžtą, 
Gyvent pasiryžę, stiprybės pilni. 
Jau mūsų svajonėms sparnai nebelūžta! 
Mes žinom, kad laimi tik teisė kilni!
Ir skausmą dėl Vilniaus, ir valią vaduot jį, 
Ir nūdienį džiaugsmą, kaip himno garsus, 
...Mes nešame Vilniui šventai atiduoti, 
Kad būtų per amžius jo vardas garsus. 
Maldų tiek ir žygių dėl Vilniaus aukoję, 
Mes šiandien tvirti Gedimino dvasia, 
Ugnis ta, kur žydi po raitelio koja, 
Tesako tau, Vilniau, kad laisvas esi!
O, broliai lietuviai, o, Vilniaus piliečiai, 
Jau baigėsi mūsų skaudžioji drama.
Te Dievo palaima mums širdis paliečia, 
Lai būna per amžius mūs žemėj ramu!

Petras Vaičiūnas

Susirūpinimo Ir Džiaugsmo 
Dienos Lietuvoje

(Mūsų spec. koresp. ,ti prieglaudos Lietuvoje, 
iš Kauno) j Dauguma jų pasirinko pa-

Praūžęs vokieečių - len- stąrąją išeitį. Likimo iro-
nija! Juk dar taip neseniai 
tos armijos karinių ir poli
tinių vadų skatinamos 

į gaujos Lietuvą niekino, jai 
grasino, rėkė “Marsz na 
Kovno!”, o štai dabar atė
jo į ją prieglaudos ieškoti 
suvargę, demoralizuoti, 
alkani ir nužeminti. Bet 
lietuvis, pats daug vargęs 
ir kentėjęs, turi minkštą 
širdį užjausti kitam, net 
ir savo priešui. Suprasda
mi lenkų tragediją, tegu 

mi lenkų valdytas sritis sau ’Tr.W Pacn> .uzsipelny- 
Vilniaus krašte, skrupulą- t'1.etu.vo^ internuotų 
tingai vengė pažeisti Lie- kansklP,.lr. c,vill>>. niekas 
tuvos teritoriją, nors pie-1 neįizgaulioja, priešingai, 
tinis Dzūkijos kampas !Ja,a c,a buv0 Pasirūpinta, 
jiems apeiti buvo gana ne- rodos, žymiai geriau kaip 
patogus. Kai lenkai buvo kltuose kraštuose tokiais 
smarkiai sumušti ties Bal- i atvejais būna. Į Lietuvą 
stoge ir Lietuvos Brasta. atbėg° 
iš Vilniaus koridoriaus di
desnes jėgas jie greitai a-

i nimo. Kai čia pat pašonėje į 
■ didelės pajėgos grūmėsi; 
i dėl savo likimo, lietuviai! 
;buvo priversti griebtis su- 
. stiprintų saugumo prie- 
’ monių savo tėvynės sienų 
■apsaugai. Vokiečiai paža- 
, dą gerbti Lietuvos neutra
litetą vis dėlto labai sąži- 

i ningai išlaikė. Buvo įdo
mu stebėti, kai jų armijos 

‘ daliniai ir aviacija, pulda-i
I
I

i

ir gėdos veidais nemaža ir 
buvusių Vilniaus krašto 

___  _____ _____ titraukė, matyt, bijodami,; a^mxnjstratoyj^.’ n^° ku- 
istorijos laikotarpiu, pana- kad nebūtų nuo Lenkijos musų broliai tiek prisi- 
šiomis aplinkybėmis krik- centro atkirsti. Kai kas ta- ™ie admin,strato-
ščioniškojo paveldėjimo ir rė, jog esanti proga mūsų r’iai Lietuvą pravardziuo- 
kultūros saugojimas ir gy- kariuomenei žengti į Vii- dav° ~ ’
nimas būsimam Europos niaus žemes jų atsiimti, 
likimui ir kiekvienos, di- Porą dienų vėliau paaiškė- 
delės ar mažos, tautos ge- jo, kad toks žygis Lietu- 
rovei gauna lemiančios vai galėjęs būti katastro- 
reikšmės. fiškas, nes rusų jau iš an-

Valstybė, kuri su kilniu ksto buvo numatyta Vil- 
pažiūrų aukštumu pripa- niaus ir Suvalkų kraštus 
žįsta deramą laisvę plėsti okupuoti. Stumdami mūsų 
ir praktikuoti Kristaus kariuomenę iš ten jie var- 
mokslą, drauge rengia gu būtų pasitenkinę sus- 
dvasinės jėgos atsargas, toti prie administracijos 
kuriomis ji galės su visu linijos... 
tikrumu remtis, kai ateis’ Rusams artėjant prie 
neramios ir sunkios va-, Vilniaus, lenkų armijos li- 
landos. Visur, kur Evange- kučiai, kurių ten būta vis

riai Lietuvą pravardžiuo-

o vis dėlto, kaip likimas į- 
rodė, ne Lietuvos, o jų 
“mocarstwos” būta sezo
ninės. Ką gi: likimas savo 
teismą įvykdė. Vis dėl tų 
pačių Lenkijos ponų tradi
cinių klaidų — gobšumo, 
išdidumo, neteisingumo ir 
neprotingumo. Toks liūd
nas buvo lenkų “maršas į 
Kauną”. Dėl to ir buvo į 
juos čia atsižvelgta ne 
tiek kaip į priešus, kiek 
kaipo į nelaiminguosius.
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viškai meilei ir mūsų ga-iįjos mokslui duota pilna dėlto dar keleto divizijų, minę padėtį internuotieji, 
nytojiškam rūpestingu- laisvė, krikščioniškasai buvo priversti arba pasi- žinoma, tik pasunkino. Iš-
mui, šiandien čia įvykstan- Į jausmas apims ne tik pi- duoti rusams į nelaisvę, laikyti tūkstančius pabė- 
čiame akte mano laimingąt liečiu sielas, bet taip pat ir, arba, kaip bėgliams, ieško- gėlių po to, kai mūsiį ūkisl

nytojiškam krikščioniškasai buvo priversti arba pasi- žinoma, tik pasunkino. Iš 
i rusams į nelaisvę, laikyti tūkstančius pabė

Prof. K. Pakšto Prakalbų 
Maršruto Projektas 1940 

Vasario mėn.
Pagal ligšiol gautus pa

kvietimus Prof. K. Pakšto 
prakalbos vasario mėn. 
numatomos sekamuose 
miestuose:

Vasario 5 d. pirmadienį 
Čikagos Universitete;

Vasario 6 d. antradienį 
Waukegano lietuvių para
pijai;

Vasario 7 d. trečiadienį 
Waukegano Rotary klu
bui;

Vasario 8 d. ketvirtadie
nį Grand Rapids lietu
viams;

Vasario 9 d. penktadienį 
Detroito lietuviams;

Vasario 11 d. sekmadienį 
Rochesterio lietuviams;

Vasario 11 d. sekmadie
nį Rochesterio lietuviams;

Vasario 15 d. ketvirta
dienį Newarko lietuviams;

Vasario 16 d. penktadie
nį Brooklyno lietuviams;

Vasario 18 d. sekmadienį 
Philadelphijos lietuviams;

Vasario 21 d. trečiadienį 
Baltimorės lietuviams;

Vasario 25 d. sekmadie
nį Worcestery Aušros Var
tų parap.

Kitos prakalbos bus pa
skelbtos vėliau, kai jau 
bus gauti nauji kvietimai.

Prof. K. Pakšto pastovus 
adresas pasilieka tas pats: 
38 Tower Street, Worces- 
ter Mass. Šiuo adresu pra
šoma į jį kreiptis.

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
•inkamai ir «ražiai įlius- 
kruota — atvaizduota pa- 
’pikslais Kaina tik

Klaipėdos atskyrimo buvo 
sukrėstas ir bent kiek jau 
nuo didžiųjų kariaujančių 
valstybių blokados priver
stas susiaurėti, nėra leng
va. Ypač, kad ir mūsų ka
riuomenės mobilizaciją 
reikėjo platesniu mastu į- 
vykdyti. Be abejo, tuo tar
pu ir ekonomiškai Lietu
voje labai blogai dar nėra. 
Duonos, mėsos ir pieno 
žmonės turi iki valios. 
Trūksta tik kai kurių im
portuojamų dalykų, kaip, 
pavyzdžiui, žibalo, bet ir šį 
trūkumą manoma greit 
pašalinti, iš naujo sutvar
kius ūkinius santykius su 
Sovietų Rusija.

Keičiantis Lietuvos kai
mynams buvo atsiradę ir 
kitų rūpesčių. Savaime 
aišku, krašte turėjo susi
daryti tam tikros nuotai
kos, kai gauni bendrą ke
lių šimtų kilometrų sieną 
su Sovietų Rusija, kuri 
Pabaltyje ėmėsi tokios di
delės politinės veiklos. Su 
džiaugsmu reikia pasaky
ti, kad toji rusų veikla 
Lietuvą kol kas laimin
giau palietė, negu kitus 
mažuosius mūsų kaimy
nus. Šiuo atveju nemaža 
mūsų naudai nulėmė tas 
faktas, kad Lietuvos san
tykiai su SSSR jau nuo 
pat jos pradžios buvo 
draugingi. Šito Sovietų 
politikai vadovaujantys 
žmonės nėra pamiršę. Tai
gi, aplink Lietuvą siau
čiant karo audrai ir ma
žoms valstybėms praran
dant daugiau ar mažiau 
savo politinių laisvių, 
mums buvo kuo susirū
pinti ir kuo džiaugtis.
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Mykolas A. Norkūnas, 
įžymus jaunimo mylėtojas, or
ganizatorius, Lietuvos Vyčių 
organizacijos tėvas, gruodžio 1 
d., š. m. mini savo 70 metų am
žiaus sukaktį. Mykolas Norkū
nas gimė gruodžio J d.. 1869 m. 
iš tėvų Andriaus ir Onos i La
zauskaitės I Norkūnų, gyv. poe
tingame Verseckos upės klony
je. Krūminių kaime. Valkininkų 
parapijoj ir valsčiuj. Trakų 
apskr.. Vilniaus krašte. Tėvai 
buvo neturtingi, bet savo pir
mąjį sūnų mokė namuose, o pa
skui leido mokytis pas kitus. 
Mykolas turėjo patraukimą mo
kytis amato. Tai vėliau gavo 
progą mokytis prie statybos 
darbų staliaus ir kitokį amatą.

Iš pat jaunų dienų turėjo pa
traukimą darbuotis bažnytinė
se draugijose. Susipažino su 
kanauninku Silvestru Gymžaus-
ku. kuris tais laikais buvo įžy- tokolą. Vėliau įtraukė dar 10

miausias Vilnijos lietuvių gai
vintojas. Jo vyriausiais pagelbi-; 
įlinkais buvo Motiejus Markevi
čius ir Jurgis Uždavinys iš 
Dargužiu. Taigi minimi vadai, 
pastebėję, kad Mykolas turi ne
paprastus gabumus ir norą dar
buotis lietuvybės dirvoje, jį į tą 
darbą įtraukė ir jam kartais už
dėjo labai atsakomingas ir rizi
kingas pareigas, kurias jis at
likdavo labai stropiai.

Mykolas A. Norkūnas pasako
ja apie tų laikų baisų lietuvių 
persekiojimą ir prisimena vieną 
iš daugelio įvykių. Lietuviams 
buvo uždrausta ir bažnyčioje 
skaityti lietuviškas maldakny
ges. Kartą viena moterėlė laike 
iškilmingų šv. mišių bažnyčioje 
skaitė rožančiaus paslaptis iš 
lietuviškos maldaknygės. Žan
darai buvo bažnyčioje. Jie žvė
riškai puolė tą moterėlę, ištem
pė ją iš bažnyčios ir surašė pro-

I

L

MYKOLAS NORKŪNAS

I nekaltų žmonių į tą bylą. My
kolui Norkūnui teko būti liudi
ninku tiems nekaltiems žmo
nėms. Bet veltui, jie visi gavo 
nuo 2 iki 4 mėnesių kalėjimo.

i
1892 m. Mykolas A. Norkūnas 

apleido tėvų namus ir vyko A- 
merikon. Pateko į žandarų na
gus. Bet laimingai pabėgo ir tę
sė savo kelionę į naująją žemę. 
Atvyko Bostonan (Mass.). Čia konstituciją, 
susirado savo švogerį Joną Už- tikybos reikalavimus. Mykolas, 
davinį, pas kurį kiek pasisve- nors ir pats buvo “raudonu- 
čiavęs gavo darbą ūkyje. Dirbo kas”, bet pasipriešina. Už tai 
vieną mėnesį. Po to gavo darbą jam atėmė balsą 6 mėn. Jausda- 
prie statybos namų. Nemokėda- mas įžeistu, suorganizuoja Šv. 
mas kalbos, turėjo dirbti sun- Mykolo Arkangelo (lenkų) 
kiaušius darbus. Birželio mėn. draugiją, o vėliau suorganizavo 
pradžioje, tais pačiais metais, šv. Laurino draugiją, Ipswich, 
išvyko iš Bostono į Haverhill, Mass. Susiįdomino ir kita lenkų 
Mass.. kur stojo mokytis skry- organizacija, 
belių amato. Žiemos metu lan
kė vakarinę mokyklą. Padirbęs 
du metu, nedarbui užėjus, nete
ko darbo. Bedarbis vyksta į' 
Philadelphia pas gimines, kur 
gavo darbą, bet neilgam. Išbu
vęs 4 mėnesius be darbo, grįžo 
į Haverhill. Mass.. bet darbo ne- 

i gavo. Nusiminęs vyksta į New
Yorką, kur išbuvo 6 mėnesius 
be darbo. Bet ten račfo gerus 
draugus, p. Stasį Adlį, kuris 
buvo baigęs Vilniaus gimnaziją, 
ir Juozą Saulėną. Jie ramino 
Mykolą Norkūną ir sakė: “Da
linsimės paskutiniu centu”, bet 
įlindęs į skolą. New Yorke pa
sinaudojo p. Stasio Adlio pamo
komis.

Iš New Yorko grįžta i Haver
hill, kur gavo darbą ir lanko va
karinę mokyklą. Bet darbas 
Norkūnui nepatiko. Jis ieškojo 
vis geresnio darbo. Prisipirkęs 
lietuviškų knygų, vyksta į lie-j 
tuvių kolonijas, jas pardavinė
ti. Tai gal buvo pirmas lietuvis . , . , ,° , jutęs, kad padare klaidą,knvgų pardavinėtojas tais lai- . . . ... ....

woteczka” pirmoj vietoj. Kilo 
j socializmas. Atsidūrė jo sukū- 

i- ryj ir Mykolas. Bet jis nebuvo 
3 ramus.

1898 m. pradeda mokytis ta
pybos, o vėliau arkitektūros. 
1899 m. tęsia mokslus. Tais pa
čiais metais įsikuria Šv. Kazi
miero draugija. Tos draugijos 
pirmininkas užsimanė pakeisti 

išbraukiant iš jos
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OF SMITHFIELD

Męmber

Sugrįžęs iš seimo, tuojau pa
rašė į lietuvių katalikų laikraš
čius atsišaukimą. Paskyrė die
ną seimui. Šliupas ir kiti kelei- 
viečiai, sužinoję mūsų darbą, ir 
jie puolėsi jaunimą organizuoti, 
bet mūsų jau ir seimas paskelb
tas. Pritarimą visur sutiko. Bet 
buvo reikalingas kitų organiza
cijų užtvirtinimas. Susivieny- 
mas buvo užimtas savo reika
lais. o Federacija tuo laiku mie
gojo. Federacija išsijudina, ir 
Mykolas Norkūnas važiuoja į 
jos Kongresą su jaunimo man
datu. Federacijos kongrese My
kolas Norkūnas pripažintas ne
paprastu atstovu, kaipo jauni- 
momo organizatorius ir Federa
cijos atgaivintojas. Kongresas 
daugiausia ir kalbėjo apie jau
nimo organizavimą.

“Mano vaikai apie tai

p. Mykolo Norkūno neužmiršo I 
ir neužmiršta. So. Bostono L. | 
Vyčių 17 kp. laike 20-jo seimo ' 
įteikė p. Norkūnui auksinį me
dalį. kurį jis įteikė padėti Tėvų I 
Marijonų muziejun.

p. Norkūnas vienam asmeniui 
parašė:
sužinoję, džiūgavo ir dalyvavo 
visuose 
žmona nuo to laiko pasiliko man 
didžiausias priešas”.

Toliau jis jaunimą įspėja: 
“Mylėdamas jaunimą patariu 
saugotis mišrių vedybų kaipo 
pražūties, nes nevien šį gyveni
mą galima pražudyti, bet ir am
žino netekti. Todėl ir ieškojau 
priemonių kaip apsaugoti jau
nimą nuo mišrių vedybų, tuo į- 
rankiu yra Vyčiai”.

p. Mykolas Norkūnas yra L. 
Vyčių Garbės Narys.

Mykolo Norkūno darbuote 
mūsų išeivijoje yra kur kas pla
tesnė. bet jos atpasakoti šiame 
trumpame aprašyme negalima. 
Jis dirbo visada ir visur visiems 
ir visoms, tik ne sau. Jis šian
dien gyvena didžiausiame skur
de. Bet jis nesiskundžia. Jis ra
šo: “Šiandien esu suplyšęs ba
tas, kuris braidžiojo purvynus 
ir mindė gėlynus, kaip lygiai 
sulūžęs ratas, kuris riedėjo į- 
vairiais keliais”.

L. Vyčių organizacijos kai- 
kurie nariai — kuopos savo or
ganizatoriaus — tėvo nepamir
šta. ir gal niekad nepamirš, bet 
jis yra užsitarnavęs daug dau
giau pagarbos ir paramos, 
tik prašo savo gerųjų prietelių 
neužmiršti jo savo maldose. Jo 
70 metų amžiaus sukaktuvių 
proga, sveikiname p. Mykolą 
A. Norkūną ir linkime jam dar 
ilgus metelius džiaugtis savo 
darbu, nes jojo darbas yra labai 
įvertinamas mūsų išeivijoje.

VYTIS

P. S. p. Mykolas Norkūnas y- 
ra labai kuklus ir, kaip sakiau, 
niekad nesiskundžia. Bet šių 
sukaktuvių proga ir jam malo
nus žodelis ir koks nors atžy- 
mėjimas bus tikrai brangus. 
Jeigu kas norėtų jam parašyti, 
tai čia paduosime jo adresą:— 
Mr. M. A. Norkūnas, Box 371, 
Lavvrence, Mass.

seimo vakaruose, gi

1900 m. Popiežius paskelbė 
atlaidus lankantiems bažnyčią 
paskirtu laiku. Užsiinteresuota 
ir grįžta į katalikybę. Kun. J. 
Gricius, tuolaikinis klebonas So. 
Bostone pagelbsti sugrįžti. Tais 
pačiais metais išvyksta į Brock- 
toną ir ten mokinasi darbo če- 
verykų dirbtuvėse. Iš Brockton 
vyksta į Lowell, Mass., kur ap
sigyveno pas lenkų nezaležnin- 
kų pirmininką, pas kurį ateida- 

;vo valgyti ir lenkų nezaležnin- 
kų pryčeris. Prisikalbino ir My
kolą. kuris kokį laiką ėjo neza- 
ležninkų kirkužėn. bet jautėsi, 
kaip kiniečių valgykloje. Daž
nai susiginčydavo su nezalež- 
ninkais. 1 
rence ir ten gyvendamas visiš-! klausė klebono, tai klebonas, su-! 
kai atsiskyrė nuo laisvųjų.

Susipažinimas su lenkais ne
buvo bergždžias. 1903 m. apsi
vedė su lenke. Kun. J. Gricius 

j davė šliūbą. Bet namuose lenkų 
kalba ji visai nugalėjo. Jis pa- 

“ į, smar- 
. „ . . kiai pradėjo veikti su lietukais. Atvyko j Bostoną ir susi-; . . ... ...J ... _ viais. Pirmiausia pradėjo orga-pažino su laivakorčių agentu-; •• i1 , . . ... ° i nizuoti lietuvių parapiją, kurios iros vedėju A. Zdanavičių. My-; . .... ... ... , i

i .. . - ... bažnyčią tais pačiais metais bu-. kolas Norkūnas tuoj pradėjo, . _ ....................    _ : vo pašventinta. Buvo parapijos I. tartis leisti laikrast}. Suorgani-1 .7. . , ..... ... I raštininku ir pirmininku, neszavo bendrovę ir jsteige spaus-, ... . , _, _ . . . , . pradžioje klebono nebuvo. Kun.tuvę. Bendroves pirmininku bu- . ... .i . . , - I Šeštokas buvo tik vikaru. Ka---->-------- -j
į da tapo atkeltas klebonu kun.
į Jusaitis, tai Mykolas pervedė 
' parapijos reikalų vedimą kle
bonui.

I 
I

Mykolas Norkūnas, gavęs Fe
deracijos pritarimą jaunimą or
ganizuoti, dar smarkiau leidžia
si į kolonijas organizuodamas 
jaunimą 
įvyksta Lietuvos Vyčių seimas. 
Vyčiai auga ir stiprėja. Orga-

Vyčius. Brocktone

Pilnųjų Blaivininkų organizaci
ja ir tos organizacijos susivieni
jo. Tais pačiais metais p. Nor
kūnas, pasitaręs su S. Mačiuls- 
kiu ir Varnu, sudaro Šv. Vardo 
Blaivininkų pašalpinę draugiją/ 
Lawrence, Mass. ir tą draugiją: 
prirašė prie Susivienymo.

1909 m. p. Norkūnas pradėjo
rinkti vaizdus, kad išleisti albu
mą. Tas darbas buvo sunkus,
nes jau kaikuriose draugijose nizatorius p. Mykolas Norkū- 
Šliupas buvo pasėjęs bedievy- nas dar su didesne energija 
bes sėklą. Nebuvo vienybės. Bet darbuojasi. Ir taip jis visą savo 

■ vistiek jis nenuleido rankų, ir gražiausi gyvenimo laiką pa- 
surinkęs vaizdus, 1912 m. išlei- šventė jaunimui. Tiesa, jis dir- 
do albumą. bo ir kitose organizacijose, bet

1910 m. So. Bostone, susitaręs Vyčiams jis atidavė viską: svei- 
su kitais, sudaro Lietuvių Tau- katą ir pinigus, 
tos Mylėtojų organizaciją, pa
našią į Vyčių. Bet organizuo-i

Vėliau išvyko į Law- :jant padaryta klaida. Nepasi-j
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VVOONSOCKET, R. I,

McLAUGHLIN & MORAN, Ine.
HANLEY’S PEERLESS ALE

Cumberland Hill Tel.Moon. 476

VVOONSOCKET, R. I.

zavo bendrovę ir įsteigė spaus
tuvę. Bendrovės pirmininku bu- 
vo išrinktas p. M. A. Norkūnas ;i 
biznio vedėju — A. Zdanavi-į 
čius; redaktorius — kun. J. Ze- 
brys. Bet nelaimė. Biznio vedė
jas pabėgo ir visą įstaigą pali
ko netvarkoje.
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DEPARTMENT STORE

191 Main St. Tel. Woon. 3820

VVOONSOCKET, R. I.

WOONSOCKET INSTITUTION

FOR SAVINGS

144 M ai n St, Tel. Woon, 1468
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DAN!ELSON,CONN

AutcmobiĮe '"surar>ct. Horne and Farm injurancs

See Mr. Wtlbur for details

THE E, B, WILBUR CO
Ėst. 1861

VVindham Co. National Bank Building 
Danielson, Conn.

Mykolas Norkūnas buvo ke
lionėje su laikraščiu ir knygo
mis. Gavęs žinią kas įvyko, grį- 

1 žo į Bostoną. Atvažiavęs, nera
do nė biznio vedėjo, nė zecerio. I 
Nebuvo kitos išeities, kaip' 

I spaustuvės biznį parduoti. Susi- 
Itarę šėrininkai pardavė.

Jo šeimininis gyvenimas ne
buvo laimingas. Jis užtat jauni
mui pakartotinai sako: “Nesi- 

. rinkite sau už žmoną, sau už 
vyrą svetimtaučių”. Jo šeimyni
nis gyvenimas buvo nelaimin
gas, nes vedė lenkę, ir už lietu
vybę jis labai daug nukentėjo. 
Bet užtat išliko stiprus, kaip 
uola, lietuvis.

žinojęs apie tokios draugijos į-Į 
sikūrimą. išvadino marjavitais.l 
Mykolas Norkūnas buvo pirmi
ninkas. Kiti valdybos nariai pa
bėgo, bet jis pasiliko. Planavo ir 
ieškojo daugiau pritarėjų. Veik
ti buvo suhku. nes tais laikais

Šliupas su kitais buvo plačiai Beje, organizuojant Moterų 
pasėjęs laisvamanybės sėklą. Sąjungą 1914 m. susirinkime iš 

i Pritarėjų surado. Pirmieji buvo i 
j S. Bugnaitis ir Jonas Vaitiekū- 
inas. (dabartinis Providence pa
rapijos klebonas). 1912 m. Nor
kūnas Katalikų Susivienymo 
seime rado daugiau pritarėjų: 
kun. Miluką, kun. Kaupą, tuo
laikinį “Draugo” redaktorių ir 
kitus. Jie labai nuoširdžiai pri
tarė Norkūnui organizuoti jau-

' nimą.
Mykolas Norkūnas stojo į or-' 

ganizacijinj darbą. Prisirašęs Į 
prie Šv. Lauryno draugijos, į 
pradėjo rūpintis stiprinimu ir! 
atgaivinimu Susivienymo kuo
pos.

Susitarę su keliais lietuviais 
sudarė piliečių klubą; suorgani
zavo Aušros Vartų draugiją, 
kuri buvo stipriausia, bet kilus

vyrų dalyvavo kun. F. Kemėšis 
(dabartinis Dotnuvos akademi
jos profesorius — kanaunin
kas) ir Mykolas Norkūnas. 
Lietuvių Darbininkų Sąjungą 
organizuojant, Mykolas Norkū
nas ir čia prisidėjo, nors daug 
veikti negalėjo, nes buvo visa 
siela ir kūnu atsidavęs Vy
čiams.

Lietuvos Vyčių organizacija
7~~ ' . '----- -

GOLDEN WEDDING
i

į
herezijai susikivirčijo.

1895 m., kun. J. Zebriui suor-j Mykolai. N;rWnas 
ganizavus per misijas Haver-Į nauj<, darbo )r
hill. Mass. Šv. Stepono draugi-j —& vėliavų dirbimo. Ta progą susi-j 
ją, Mykolas Norkūnas buvo jos -. , . ,J pažino su daugiau veiklių lietu- 
raštininku. Tais pačiais metais . .. . , if I vių. Nuo to laiko p. Mykolas
kun. J. Žebrys suorganizavo ir: __J, Norkūnas pradėjo važinėti su; 
Susivienymo kuopą. 'prakalbomis, organizuoti drau-i

Mykolas Norkūnas, p"“— ’-*• —---=
kinęs kelius metus vakarinėje 
mokykloje, pradėjo mokytis fo
tografavimo. Tais laikais foto
grafų mokslas nebuvo taip len
gvai prieinamas. Pramokęs fo
tografijos biznio, pateko pas 
lenkus, o pas juos tai “piwko i

pasimo- į gijas ir padėti kitiems organi- į 
žavimo darbe.

1909 m. kun. P. Siaurusaitis! 
suorganizavo Blaivininkų susi- 
vienymą. Mykolas buvo išrink
tas to susivienymo pirmininku 
ir tas pareigas atliko per kelius 
metus. Vėliau suorganizuota į 

___________________________________________ _ _ I■
NEW LONDON,CONN.

Compliments of
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63 Main St. New London, Conn.

LAIMI
GARSI KOKYBE 

IR ŽEMOS KAINOS

Kada Mūsų Kainos Buvo Sumažintos... Pardayi- 
mas Pakilo — Daugelyje Vietų 100%, 300%, Net 
iki 500%. Mes Dėkojame Savo Seniems Ir Nau
jiems Draugams, Kurie Mus Pritarė.

■ « I ~
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Copyriftht 1939. Jos. S. FInch & Co.. Ine.. Schenlcv, Pa

90 Prool—Kaip Patinka. Bourbon or Rye 
SVaigM Degtine Uatne produkte yra 4 metų 

senesnė

Į

GOLDEN WEDDING GVARANC1JA 
MES UŽTIKRINAME: (1). Kad Golden 
Wedding. parduodama nauja kaina yra 
tos pačios rūšies degtinį, kuri buvo 
parduodama ankstesne kaina. (2) kad 
kiekvienas degtines lašas yra mažiau- 
šiai 4 metų senumo. (3) Kad mOsu yra 
dideli senos parinktos degtines rezer
vai, kurie užtikrina gerą ir vienodą 
degtinę ir ateityje.

Buvo $1°° uz raintę

Už Painte
Didelis Butelis 1/5 Galiono DABAR $2.15

Kainos paliečia tik fRassachusetts

"NETURĖJO SAU LYGAUS PER 50 METŲ

Kslplėšk S| Skelbimu Ir Eidamas | Vietinę Pakelių Krautuvę Jį N
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(Spalių 25 d., š. m.) į už tai esame dėkingi Mu- 
Nors oficialiai dėl vokie- ziejaus viršininkui ir ad- 

ėių iš Lietuvos išvykimo ministraeijai”. Pasirašė
dar nieko nepaskelbta, ta- £omandarma5 Kovalev ir, 
čiau vokiečių tarpe pašte-' 
bimas gyvas susirūpini- | 
mas ir ruoša. Daug atsiti
kimų, kur vokiečiai jau 
parduoda savo namus ir į- 
mones. i

“Lietuva, didžiausia Bal
tijos valstybė”. Tokia ant
rašte didysis belgų laikra
štis “Soir” įsidėjo straips
nį apie Lietuvą, pailius
truodamas Lietuvos užs. 
reik, ministerio Urbšio pa
veikslu, ir aprašo Lietuvos 
pastangas atsiimti savo! 
senąją sostinę, pabrėžda
mas lietuvių kantrumą ir 
politikos nuosaikumą, sie
kiant savo teisių. Pastebė
tina, kad Vilnių atgavus 
ne tik Europos spauda vėl 
labai plačiai rašo apie Lie
tuvą, visur pripažįstant jai 
teisę ir reiškiant džiaugs
mo Lietuvai laimėjus tei
singą bylą, bet ir užsienių 

___________________ firmos pradeda gyvai inte- 
BROCKTON, MASS. resuotis galimybėmis pa

didinti Lietuvoje pirki
mus.

Sovietų Sąjungos karinė 
misija spalių 24 d. lankėsi 
Lietuvos Karo Muziejuje, 
kur misijos nariai pasira
šydami svečių knygoje įra
šė tokį įrašą: “Muziejus 
ryškiomis spalvomis ats
pindi Lietuvos respublikos 
ir jos kariuomenės istori
ją. Jos įrengėjai su didele 
meile sukūrė vaizdingą sa
vo tautos istorijos parody
mą. Muziejuje mes gavo
me aiškų vaizdą apie Lie
tuvos kariuomenės buitį,

[studentų sunkią padėtį ir 
turėdami galvoj, kad jie 
visą laiką sunkiai turėjo 
kovoti ne tik dėl mokslo į- 
sigijimo, bet ir dėl lietuvy-1 
bes reikalų, nutarė savo 
tarpe suorganizuoti aukų! 

i rinkimo vajų savo kole- i 
'goms Vilniuje šelpti. Ka-į 
dangi vilniečius reikia pa-j 

J šelpti ne vien knygomis, 
bet ir įvairiais reikalin- 

igiausiais daiktais, tai kau
niškiai studentai susitarė 
savo nežinomies broliams 

{Vilniuje siųsti atskirus 
siuntinėlius su drabužiais, mas- Seimas prasidėjo s

BLAIVININKU SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Maukus — I Vice-Pirmininkas: A. Skirtus — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas Raštininkas. 7 Mott St., 
VVorcester. Mass.; ). Sidabrienė - Iždininkė. 6 Conimonvvealth 
Avė., Worcester. Mass.; J. Svirskas ir A. Zavcckas Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybes Skyrių.

WORCESTER, MASS.

•a

■ Iždas irgi padidėjo.
Seimas priėmė daug gražių ir 

praktiškų rezoliucijų. Posė
džiai praėjo labai gražioj tvar
koj. Sekantiems metams valdy
ba apart Dvasios vado ir pirmi 
ninku likosi beveik ta pati. Pir
mininku išrinktas kun. Padvais- 
kas, sv. Kazimiero parapijos 
vikaras. Dvasios Vadą skiria 

I kun.. Vienybės valdyba.

Vakare buvo graži ir skani at- 
vakarienė.

PIL. BLAIV. SEIMAS
Lapkričio 26 d.. Šv. Kazimie

ro parapijos patalpose VVorces
ter, Mass. įvyko Pi!. Blaiv. Sei- 

šv. mi- 
Ibaltiniais, batais ir tt. Prie šiomis ir pamokslu. Posėdžiai 
tų siuntinėlių bus prideda- iyyko mokyklos salėje, kuriuose 
mi laiškai, kuriais norima dalyvavo gražus būrelis atstovų 

į užmegsti pažintis ir ben- ir sveečių. 
dradarbiavimą. Studentės 
organizuojasi megzti stu
dentams įvairių mezginių' 

lir prisidėti prie vilnie-i Iš raportų paaiškėjo, kad blai- Pil. EI. 25 kuopa už gražų pasi- 
įčiams kraitelių sudarymo. {vininkai nemažėja, beet didėja, rodymų.I---------------------------------------------

I _ .
i

I

Seimo valdyb, sudarė: pirm.
Aikšnoris, padėjėja — Mažuk- stovų pagertfimui
naitė, rast. — P. Gvazdauskas. Netruko kalbų ir dainų. Bravo

BROCKTON, MASS

CALL US FOR SERVItE!

We Service Ali Makes of VVashers, Vacuuni
Cleaners. Radios. Refrigerators, and Ironing Equipnient

BROCKTON APPLIANCE COMPANY
i YX 259 Main St. Tel. 7090 Brockton, Mass. g

į OR GEORGE A 8OUCHIH £ 

s L
Dti. HAKRY J MONGtAU

WbW^WWWVWWWWWi

'! KUMIN’S INC., CLOTHIERS J

273 Main St., Tčl. 6212
Kaunas — Vytauto D. U- 

niversiteto •studentai, su- 
prasdami Vilniaus krašto'

. .ss SI -000 Dovanoms Už Straipsnį
kelių, kurių atstumai yra:
Vilnius — Kaunas 103 km, j
Vilnius — Turmantas 148
km, Vilnius — Varėna 71

; km, Vilnius — Šunskas 34
i km ir Vilnius Stasylai 40
Į km. į naujųjų apskričių 
miestų stotis yra: į Šven-'v. no .---------_

v»

į ' DAHLBORG FUNERAL HOME J
ITel. 4391

^VZ.AAVrt'WV.'AV.V.XSV.V.'',

I
H. E. LINOOUIST & CO. j!

Distributors of Perrine Quaiity |[

Batteries Į i
761 Warren A ve. Tel. 7224 l[

BROCKTON VVELDING SHOP

Air Compressors — Portable

347 N. Montello St. Tel. 6056-VV

| ČOLbNIAL DINER į
i I
| (Frank&Pete) J

j.................. I

4

Personai
Loans

REPAYABLE
VVEEKLY OR

MONTHLY

HOME
National Bank

Town Hali, New YorkeiSt., New York City. Bus! 
siūlo $1,000 dovanoms už į sprendžiami pagal tinka-1 

” ' * x -mumą, originališkumą,
nuoširdumą ir aiškumą. 
Jeigu Straipsnis parašyta 
kitoj kalboj ne anglų, tai 

kreik pasiųsti anglišką ver
pimą. Reik pasiųsti nevė
liau gruodžio 4 d.. 1939 m.

Town Hali, kuris remia 
[šitą straipsnių kontestą, 
[geriausia žinomas dėl sa- 
i vaitinių radio programų 
“Amei ica’s Town Meeting 
of the Air”. 
klausytojų 
pasiklauso šitų diskusijų 
kiekvieną 
nuo 9:30 iki 10:30 vai. va
kare Eastern Standard 
Time.

Remiantis senoviškų
Naujos Anglijos miestinių 
[susirinkimų, kiekviena
programa riša kokią tau
tišką problemą, kurią dis- 
kusuoja politiški vedėjai, 
garsūs rašytojai ir moks
lininkai, duodami savo 
skirtingas nuomones. Už
baigus prakalbas kalbėto
jai atsako publikos klausi
mus. Sekantieji yra šio se
zono klausimai — “ 
10,000 
Work”, 
Balance 
“What Limits 
put on Freedom of 
Špeech”, “Where is the 
Closed Shop Necessary?”, 
“Has the New Deal Helped 
Recovery”, “VVhat Should j 
be America’s Contribution 
to World Peace”. Ketvirta
dienį lapkričio 23 d., bus 
diskusuojama “American 
Democracy”.

Miesteliuose per visą šalį 
šimtai vietinių “town 
meetings” susirenka ket-Į 
virtadienio vakarais pa-1

geriausią atsakymą į klau
simą, “What Does Amer- 
ican Democracy Mean to 

čionėlius 78 km geležinke-| Me?” Pirma dovana $500, 
lio, į Valkininkus— 58 km. antra $200, trečia $100 ir 

20 kitų dovanų po $10.
Straipsniai neturi būti 

daugiau tūkstančio žodžių, 
ir turi būti parašyti ant 
vienos pusės, atspausdinti 
jei galima, ir paštu pasiųs
ti “Essay Contest Editor”, 
Town Hali, 123 West 43

(Member Federal Deposit Insurance Corporation)

34 School Street Brockton, Mass.

j Roma — Italų laikraštis 
| “Ręsto dėl Carlinų” straip
snyje “Vilnius Lietuvai” 
įrašo, kad Lietuvos valsty
bė nebuvo dirbtinis sutar
čių kūrinys, bet tikras vie
nalytės su savo nuosaviu 
charakteriu, su nuosava 
kultūra ir literatūra tau
tos išreiškimas. Lietuvai 

j yra tikra ir gryna rasė, 
aiškiai skirtinga nuo visų 
kitų. Tai izoliuotas etninis
vienetas, kurio kalba kelia sias arijų pavyzdys”.i

pasigerėjimo filologams. 
Ši kalba yra viena iš pir
mykščių arijų kalbų, har
moninga ir su -nepaprastai 
turtingu žodynu: Pats lie
tuvio tipas yra gryniau-

^V.W.-^.V.W^.-.VAW.SW

WOODWARD S AUTO 
SPRING SHOP

172 No. Montello St.

Tel. 3609

Tūkstančiai
visoje šalyje 

ketvirtadienį i

^XXXXXXXXXXXXVXXXXXXAXX%XXXXXXXX4XXXXXXXXVXXXXXV"XX
2J G. W. G.GILBERT D. M. D,
£ OENTIST

Brockton. Mass.
(XXXXXXXXX\XXXMAX'A,AXXXWXXXXXXXXXXXVAXV.XXMAXX

F. F. DICKINSON 4 f c• - * rC % HERBERT E BOWLL5 >
5 «Firc Chief 5

Brockton, Mass.
i jj Licensing Board

C

IVVm. A. BOYDEN BOX CO. J 
<Į Ine. f
į! HERBERT BOYDEN. Pres. < 

![ 16 Court St.. Tel-4851 5
I

NATIONAL FIREVVORKS, Ine. J
• ✓

Wm. H. BASSETT CO.

TT

STEINGELS DELICATESSEN STORE

Avon and Brockton, Mass, / 
a

!|

> West Hanover, Mass.

i
Pontiac — La Šalie Chevrolet — Oldsmobile

J Commercial — Weddings — Children’s Photos J

t RAND STUDIO l
g 153 Main St. Tel. 7740 l5 Brockton, Mass. J

i

iI i

Goodyear Tires — Gas & Oil 
METCALF&SON OIL CO.

. 51 Clifton Avė., 6rockton, Mass,

l BROCKTON SAUSAGE MFGS.CO. ’

t 370 No, Montello St,, Brockton, Mass,

Putting
Men Back To 
“When Mušt We 

the Budget”, 
Should We 

Freedom 
“Where

I 1782 Main St„ Phone 3000 Brockton, Mass.

231 Main St. Phone 700 Bridgevvater, Mass.

4 Where Old Fnends Meet Visit
? VAN’S
/ Dine and Dance i
gF I
4 Beimont St.. at Clmton Avc
4 Brockton. Mass. !

J«■ -F
**■

GEORGE T BOLLING

CRy Bacter|o!ogist

OR. B. STRO'JT STEVLNS DR. RAVMOND o johnson

Thanksgiving Greetings

>

» *■

$

.u.
VJTAMIND

354 Howard St.

25 Battles St..

! I

Thanksgiving Greetings

3wCiriTIU!

BROCKTON BUSINESS COLLEGE
GEO. E. BIGELOVV. Principą!

226 Main St Te!. 635

į*
> i r i

TRY OUR NtW MILK
HOMOGENIZED — VITEX

Vitamih D Milk
Gontams 400 U. S. P, įimts

Vitamin D, egual to onc and

one • 0uartcr teaspoons Cod Livcr

O<i

CREAM1ER FLAVOREO

Easier D'gested
Chiidren need it and it costs

coly onc ccnt more than family
milk.

BROCKTON MALT PRODUCT CO.

Wines — Beer — Liųnor
24 E. Ėlm St. Brockton, Mass.

1

2I

4

BROCKTON AWNING CO.
H. R. PETERSON

Tel. 4694

i
I

✓i
POWERS BROS.CO.

CONTRACTORS
VVashed Sand. Gravel. Crushed Stone & Bituminus Concrete

Tel. 692

klausyti šitas gyvas dis-
kusi jas, iš Town Hali New
Yorke. Programą baigus.
jie paduoda savo nuomo-
nes
dalykus.

i

i

I

apie diskusuojamus
Tie susirinkimai

laikyti mokyklose, bažny
čiose, klubuose, knygynuo
se ir privatiškuose namuo
se. Town Hali remia tokius
susirinkimus. pristatyda-
mas diskusijų knygutes
vedėjams, sąrašus parink
tų skaitymų ir pan.

Kontesto laimėtojas. a-
part pirmos dovanos, bus
pakviestas lankyti vieną
susirinkimą Town Hali
programo New Yorke, vi-
sos išlaidos bus apmoka-
mos.

5 Dine. Daiice and Ėioor Show
4 820 Main St. Campello. Mass. 
J BERNARU W. McHUGH. Mgr

S THE NEW TEMPLĖ CATE Ine. EOWARD P. NEAFSEY ]!

Realtor 11
Expert Appraiser ]i

231 Main St. Tel. 7100 ij
W.WZZ^.-."AS-.'ZZJW^

i
I

5 ̂rs.



Antradienis Lapkričio 2S, 1939
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ I 

KOLONIJOSE i

KLAIDOS ATITAISYMAS

Norwoodo Lietuvių Masinis 
Susirinkimas Vilniaus 

Atgavimo Proga

I VVORCESTER, MASS

Norwood. Mass. — Sek
madienį. gruodžio 3 d., 
3:30 vai. p pietų, šv. Jurgio 
lietuvių parapijos svetai
nėje. St. James Avė. įvyks 
svarbus lietuvių masinis 
susirinkimas Federacijos 
skyriaus vadovybėje. Kal
bės kun. 
Brocktono 
klebonas i 
Pirmininkas: 
F. Kneižys. 
redaktorius ir LDS Centro 
Sekretorius: vietinis kle
bonas kun. S. P. Kneižis ir 
kiti kalbėtojai. Kalbėtojai 
kalbės apie Lietuvos ir So
vietų sutartį. Vilniaus at
gavimą. Vilniečių būklę, ir 
ką mes išeiviai turime da
ryti. kada Vilnija šaukiasi 
pagalbos.

Rengėjai kviečia visus 
lietuvius ir lietuvaites ta
me susirinkime dalyvauti.

J. Svagždys. 
lietuvių par. 

ir LDS Centro 
p. Antanas 

‘■Darbininko"

Lapkričio 5 d. įvyko LDS 7 
kuopos susirinkimas. Nors susi
rinkimas buvo garsintas bažny
čioj ir per laikraštį "Darbinin
ką". bet narių visai mažai atsi
lankė. Dėl tokio narių apsileidi
mo ir nesidomėjimo organizaci
jos reikalais, buvo iškeltas klau
simas. kad kuopą visai likviduo- Į 
ti. panaikinti.

Kadangi "Darbininkas" šioje 
apylinkėje yra vienintelis gry
nai katalikiškas laikraštis ir. 
kadangi \Vorcesteris yra gana 
stambi lietuvių katalikų koloni-: 
ja. tai būtų tiesiog gėda kuopos 

- - neturėti.
Aš manvčiau. kad šiuo dalvku į 

patsai LDS Centras turėtų susi- j 
domėti ir ateiti medėjančiai 7 
kuopai į pagalbą, prisiųsdamas 
gerą kalbėtoją, kuris išaiškintų 
LDS platformą, o ji yra tokia 
graži, turininga. Tada nariai, 
geriau supratę ’šios organizaci
jos programą, gal užsidegtų no
ru veikti. Lengviaus yra atgai
vinti merdėjančią kuopą, kol ji 
dar pulsuoja, negu visai numi
rusią. pakrikusią iš naujo pri
kelti. B-tis.

Šv. Kazimiero parapijos 19 d. 
lapkričio, aukotojų tarpe, (dėl 
Vilniaus vargšų) įvyko klaida 
pavardžių sąraše. Vietoj “Gri
gaitienė". turėjo būti Antanina 
"Gritaitė”. aukavo $1.00. Wor- 
cesteriečiai jau tiek pripratę 
prie vienokių pavardžių, kad jie 
nori visas vienodas padaryti. 
Žinau gerai, kad renkant au
kos ta pavardė buvo gerai už
rašyta tik korespondentas at
mainė. ir nebe pirmą karta taip 
įvyksta,
kad rašydami 
ra i

Būtų pageidautina 
pasistengtų tik- 

pavardes užrašyti. B. R. S.

WESTFIELD, MASS
pa-

6

P-nia O. KoraitienėBernardas Koraitis

Nuoširdus P-nų Koraičių Linkėjimai

Pas mus darbai jau buvo 
: gerėję, kaip karas 'prasidėjo Eu
ropoj. bet šiandien jau vėl pra
dėjo atleidinėti darbininkus. 
The H. B. Smith Co., geležies 
liejvkla dirba penkias dienas 
per* savaitę. Rodos gerai dirba, atsilankymą ir už gražų linkė-

i

I

bet dirba tik su puse darbinin- Jim4-
kų. Reiškia kitą pusę darbinin
ku paleido. Baisikinė irgi jau 
pradėjo atleidinėti darbininkus, nuoširdų pasidarbavimą, 
bet iš lietuvių negirdėti, kad ku- j 
rį būtų paleidę.

Ačiū labai ir visoms mergai
tėms ir šeimininkėms už jų

i

»

f

a**, $44-

WE FEATURE
Westinghouse

Mūsų mieste šį metą išrinko 
moterį majoru. Mrs. Alice Bur- 
ke. Pirmą kartą Massachusetts 

į valstybėje moteris yra majoru, 
ji žada daug gero padaryti, 
kuomet užims savo pareigas. 
Nevienam suteiks darbų, gal ne 
vienas į kalėjimą atsidurs, nes. 
ji yra teisinga moteris, o kaip 
girdėti miesto administracijoj 
yra daug trūkumų.

Pagaliau nuoširdžiai ačiū vi
siems kalbėtojams už linkėji
mus. ačiū visiems susirinku
siems už dovanas ir visiems ren
gėjams. ypač ponams Nadzei- 
kams ir jų sūnui, kurie padarė , 
mums daug džiaugsmo, sureng
dami šį “surprise party”.

Ačiū širdingai visiems! 
Petras ir Agnietė Gaidžiai.

I

RADIOS
Here's a Bargain!

VtyM —fuil-sized console. hot a miaget BCIIv model. Is 37 inches >igh. 241« 
inches veide. 11*4 inches deep.

BEAUTIFUl
ca s Icremost radio stylists. 

Hand —Selected, matehed graia
_ _ _ _ woods hand rubbed to *Rubbcd k>ea-tiiui Just**-

6 TUBES —not 5. or 4 tube« 
as on many radios 
. . . būt 6 active 
tu bes.

Mums yra malonu ir džiugu pasveikinti 
visus lietuvius ir lietuvaites PADEKONES 
DIENOS proga ir palinkėti visiems geriausios 
kloties, linksmai ir laimingai praleisti šią 
šventę ir skaniai valgyti kalakutus.

Taip-pat nuoširdžiai sveikina Jus visus I. 
J. FOX kailinių firmos personalas ir linki ge
riausios kloties.

411 UASHINGTON street
Boston, Mass.

nuoširdi Lietuvos reikalams au- kitų. Todėl ir sakau, kad tenka ' 
ka. Aukotojų pavardės bus skel- apgailestauti lietuviams ir liū-' 
biamos spaudoje, ir iškabintos dėti dėl svetimų nelaimių. 
Lietuvos Paviljone.

Dėlei teisingumo, darau šį vie
šą pranešimą, kas padaryta su 
surinktomis aukomis ir kokiam 
tikslui buvo renkamos aukos.

Kazimieras Dryža,
243 Dickinson St. Phila, Pa.

K. Dryža.

KATALIKŲ SEIMELIS

Uždyką! Vilson Electric Show 
Stuart & Tremont Sts. Vakarais

Neatsižvelgia Į Kainą
Nėra Geresnės

♦
f

!i

Westinghouse
2 0

TABLE MODEL
/r truly handseme radio. Autcznatie Vol- 
crr.a Control. SLde Role Dial. 5 tu bes. 
5znch Eectro-dynamie Speaker 7inchea 

12 įncbes wide.

MODŲ.

♦
I 
»
IJ

I

Novr you rnay own a new 1940 Vi’est- 
mghouse Radio at a price giviug you 
nore for your money tnan ever be- 
fore! This stunning rew console kas 
Push Button Tuning for 6 stations ... 
~wo-Position Tone Ccntrol . . . New 
Type Slide Rule Dial . . . Large 10 
inch speaker . . . and many other 
extra-value features!ą

Įsigykite Westinghouse Radio
1940 m. Westinghouse Radio yra labai 

gražiai padaryti, turi skambų, švelnų ir malonų 
balsą. Jis turi Push Button Tuning 6 stotims. 
Naujo stiliaus Slide Rule Dial. Didelis 10 colių 
speaker ir tt.

UHION ELECTRICAL SUPPLY CO.
92 HIGH ST.. BOSTON. MASS.
SAMI EL KAUFMAN. Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337

Lietuvių veikimas gruod. 2 d.. 
1939 m. rengiami didžiausi šo
kiai sušelpimo Vilniaus lietuvių 
naudai, tai bus paskutinį penk
tadienį prieš adventus ir pas
kutiniai šokiai šį metą. Tatgi 
prašome visų atsilankyti į virš 
minėtus šokius septintą valandą 
vakare. Grieš puikiausias ukrai
niečių orkestras. Užtikriname, 
kad turėsime linksmą laiką ir 
tuom pačiu šelpsite Vilniaus 
nukentėjusius lietuvius.

Butelyje

I

WllSOH OlSTIlUHG cn INC *ORK N

Degtinės 
Bile Kuriam

Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų seimelis, kuris 
paprastai įvyksta vasario 

-------------- 22 d. (Jurgio Vašingtono 
visų lietuvių LICDĖSYS dienoje) ateinančiais 1940 i - _ .
Nors jau visiems žinoma, bet 

visgi tie apgailestavimo liūde
siai ir mums negali būti pamir
šti. Štai, amerikiečių spauda 
lapkričio - Nov. 25 d.. 1939 m., 
“The Philadelphia Inųuirer” 
rytinėje laidoje įdėjo liūdną ži
nutę. Skaitant laikraštį, štai 

j kas randama: Anglijos laivų 
nuskandyta — 84. Prancūzijos
— 9. sykiu abiejų nuskandyta I
— 93. Vokietijos nuskandyta — 1 

,21. Toliau paduoda, kiek nūs-'
kandyta kitų valstybių, kurios 
nėra įstojusios į karą, o vis vien 
laivai skandinami, štai skai- 

jčius nuskandintų laivų sekan
čių valstybių: Belgijos — 
Danijos — 2, Olandijos 
Suomijos — 5, Grankijos — 
Italijos — 2, Japonijos 
Jugoslavijos — 1, Lietuvos — 
3. Norvegijos — 12, Rumunijos
— 1, Rusijos — 1, ir Švedijos—

_ ’ 8. Viso neutralių valstybių nu-
Juozas Cekaitis. Pranas Paškū- , , . ,~ . .... , lskandyta — 49 laivai, sudėjusnoc ir i.iAtiTvin .lanniinliii lRSi ’ 
~ ~ ' '. I visus, kurie jau jūros gilmėse,So. 2nd St. Klubas, aukojo po , , ,I sudaro — 163 laivus. Sakoma,2 doleriu.

Po vieną dolerį aukojo: Stasys 
l Barauskas. Pranas Pūkas. Kon- 
’ stantinas Skupeika. Antanas U- 
žumeckis, Aleksas Martinaitis, 
Maika Uždavinis, Stasys Ti- 
minskas. Adolfas Stankus, Pra
nas Matulionis, Juozas Sungai- 
la. Marijona Buitkus, Sabas 
Mankus. Kazys Gaubas. Mari jo- • tiktus savus tautiečius — bro- 
na Milienė ir Juozas Kriščiūnas, liūs lietuvius, 
Viso surinkta 27 doleriai.

Aukų, sąrašas, ir aukavusių 
vardai, pavardės ir antrašai 
grąžinta Konsulatui į New Yor- 
ką. sykiu ir perlaida. “Money 
Order”, 27 dolerių. Spalių 6 d. 
1939 m.

Nors ir buvo tokių asmenų, 
kurie paskaitę Konsulato prisių
stą laišką neaukavo, bet geros 
valios ir susipratusių lietuvių 
buvo nemažai.

Aukavusieji pilnai galimi pa- 
' sakyti, tegu būna nors maža, bet

PHILADELPHIA, PA.
AUKAVO LIETUVOS PA VI
LIOKO PALAIKYMUI PA
SAULINĖJE PARODOJE. 

NEW YORK. N. Y.

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.

DABAR
$1.25

PAINTĖ

Lietuvos Generalinis Konsu
las gerb. P. Jonas Budrys spe
cialiai laišku atsišaukė į Phila- 

’* delphijos lietuvius, per Kazį 
Dryžą, kad parinktų aukų il
gesniam palaikymui Lietuvos 
Paviliono. pasaulinėje parodoje, 
New York'e. Laiškas, su įgalio
jimu. kurio Lietuvos Respubli-i 
kos Generalinė Konsulato už- Mas. , . T .spausta antspauda. ir Lietuvos’ 
Respublikos ženklas — Vytis. .

Paviljono palaikymui aukojo 
sekantieji: Kazys Dryža, Juo
zas Ceskauskas, Petras Gelžinis,

Šiuomi reiškiame nuoširdžią nas ir Lietuvių Jaunuolių 1351 
padėką visiems giminėms ir 
draugams už tokį gražų suren-' 
girną mūsų 25 metų sidabrinių] 
sukaktuvių paminėjimo. I

Dėkojam mūsų giminėms, ku-’ 
rie atsilankė iš kitų miestų, 
kaip iš Boston. Brockton. Hud- 
son. Worcester. Whitensville. 
Gardner ir Providence. R. I., ir 
taip pat Nashuaiečiams už jų 
tokį gražų ir skaitlingą atsilan
kymą.

Reiškiame padėką mūsų pa
rapijos kunigams, kun. P. Liut
kui ir kun. J. Bucevičiui už jų

NASHUA, N. H

Padėka

p

♦

William J. Chisholm
[ GRABORIUS

i "Asmeniškas Patarnavimas"

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

1 Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

.Į Namų: PI. 6286

NORWICH, CONN.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>  
i 
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DIME SAVINGS BANK

33 Broadway Norvvich, Cęnn.

2,
— 6.

5,
- I,

t 
Į 

j

PARSIDUODA 9 kambarių 
: moderniškas namas su visais 
pagerinimais, barnė, dviejų ka
rų garadžius, 6 aktarai žemės 
prie didelio kelio ir arti miesto 
centro. Pėsčiam nueiti į centrą 
ima tik 30 minutų. Kas norite 
gražios ir parankios vietos, ra
šykite: A. J. Baltrus. Minot Avė. 
R. D. Auburn. Maine.

(20-24-1)

PARSIDUODA

I

kad kitam kita žaizda nėra taip 
skaudi, kaip savoji, kurią ken
čia savasis. Taip lygiai ir su 
nuskendusiais Lietuvos laivais: 
“Kaunas”, “Nida” ir “Panevė
žys”. I

Tuomi. rašėjas šių žodžių, 
jausdamas nekaltai nelaimės iš-

kurių ne vienas 
(?) žuvo sykiu su virš minė
tais laivais, reiškia gailesčio ir 
Tautos broliškos meilės užuo
jautą, ištiktiems nelaimėje. Jei
gu Lietuva būtų įtraukta į ka
ro sūkurį, tai jau sakytume ei
na kova ir sykiu aukoja gyvy
bes, bet šiandien Lietuva, dė
ka Lietuvos Vyriausybės, lai
minga neutrali, o vis dėlto pri- 
seina kentėti keleriopu atveju 
nekaltai netekimu nuosavybių 
ir gyvybių, tai apgailėtina vi
sai tautai, skaudi žaizda. Nuo 
nelaimių apsaugok mus, Vieš
patie, kurias reikia kentėti dėl

*

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

Juozas Kasiusias
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Nepaprastas Palengvinimas 

Reumatiškų Skausmų

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

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pi-ktl pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Oarbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nučję j bilę kuria krautuvę pasakykite, kad jų skelbimu 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAtHN HILE AVENUE.
DORCHESTER. MASS

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMA ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkins Markei
R. Bcltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. lairie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytojų paramos.

Vl*d cItaIhirlri® “Thirhinlnlre”

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

ŠV. JONO EV. B L. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera.
16 VVinfield St., So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čiu nedėldienj kiekvieno mėnesio^ 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49'J 
E. 7th St., So. Boston, Mass.
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Intertypos Fondui Bankietas
Svečiai ir Viešnios Intertypos Šešėlyj

priemonių, kad nesustotum ke 
lyje ir tuojaus 
rinkimo raidžių

i type”. Naujoji 
kainavo septyni

1 lerių. Išsimokėjimas duotas 
penkiems metams. “Darbinin
ko” administracija turi užmo
kėti mėnesinės notos apie šimtą 
dolerių. Buvo atsiliepta į mūsų 

i prietelius, rėmėjus. LDS narius 
ir visus, kam tik rūpi lietuviš
kas - katalikiškas spausdintas 
žodis ir buvo prašyta paramos. 
Atsiliepta. Bet toli gražu “Dar
bininkas” išsimokėjimais dar 
nepriėjęs vidukelio. Reiškia vi- 

! sas sunkumas prieš mus. Todėl
• ir yra nemigos naktų tiems as- 
: menims, kurie stovi arčiau 

vairo. Kadangi

Sekmadienį, lapkričio 26 d., š. 
m.. 6 vai. vakare. “Darbininko” 
patalpose įvyko retu ir kilniu 
tikslu bankietas. Pats bankietas 
kaipo toks nesiskiria nuo kitų 
bankietų, bet jo tikslas, yra tai 
perlas mūsų katalikiškame - lie
tuviškame idėjiniame gyvenime. 
Kadangi šio pasaulio žmonija 
negali pažengti nei žingsnio be 
biznio, be pinigo, siekdama, kad 
ir gražiausių idealų, todėl ir šį 
kartą buvo taip pasitvarkyta, 
kad mūsų tikslui siekti būtų su
mesta geraširdžių idėjos priete- 
lių ir šiokių tokių aukų.

Kame gi paslaptis? Kada se
nosios mašinos išsieikvojo arba 
geriau sakant susinešiojo įvai
rios dalys, kuriomis rinkome 
raides, kad išleisti katalikišką- “Darbininko” 
lietuvišką laikraštį “Darbinin- tikintieji žmonės tiki į galybę 
ką”, organizacijos vadovybė bu-: maldos, todėl jie radę tam tiks- 
vo priversta griebtis įvairių i iijį maldas ir nusprendė prašyti 

Šventosios Dvasios, kad ji neš
tų apšvietą per tos mašinos iš
leistas eilutes ir kad kiekvienas 
skaitantis suprastų ko iš jo rei-' 

j kalaujama, ko iš jo laukiama. ■ 
i Ir čia po pašventinimo to mūsų 
• veikimo kertinio akmens Inter- 
i typos pačiame bankiete išgirsta 
labai gražių minčių spaudos rei
kalais. Štai kun. Juras savo kal
boje ypatingai pabrėžia Popie
žiaus žodžius, kad: “Veltui sta
tysite bažnyčias, rengsite misi
jas, steigsite mokyklas, darysi
te visokius gerus darbus — vi
sos jūsų pastangos nueis nie- 

! kais, jeigu nemokėsite naudotisIi apsigynimo ir puolimo ginklu 
i katalikiškąja spauda”. Tolinus 
I primena Popiežiaus Pijaus XI I
žodžius: “Musų laikais reikalin
gesni tiesos apgynėjai su plunk
sna. negu tiesos skelbėjai saky
kloje”. Turint minty, tą kas pa
sakyta savaime daros išvada, 
kad katalikiškoji, o mums lie
tuviams katalikiškoji - lietuvis-! 
koji spauda yra tai būtinai rei
kalingas apsigynimo ir puolimo 
ginklas.

Kiti kalbėtojai, kaip kun. J.' 
Švagždys. ypatingai pabrėžė 
dvejopos spaudos, dvejopų pa-: 

Įžiūru, dvejopą dalykų skirtumą. 
IĮ Anot kalbėtojo: blogo mokinti! 

nereikia. Blogas žolynas ir ne
laistomas bujoja. Blogųjų vabz
džių ir naikindamas negali nu- 

' sikratyti. Taip ir su spauda, 
i Blogoji spauda tarpsta, o gero-. 
ji ir prižiūrima skursta. Mat 

Į žengti prie tobulumo nevisi no
ri ir nevisi gali. O Katalikų Baž
nyčia turėdama savo kilnius i- 
dealus veda į išganymą neatsi
žvelgdama. kad reikės jos sekė-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So- Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2560

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D,
(REPŠYS)

į
I

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampan Tninaii arti Centrai Sq., 
Cambridgc, Mass.

OHao Valandos: 2 — 4 Ir 6 — 8.

K - -• f..............
i ItcI. ŠOU 2712
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Dr J. Landžius

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadv/ay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8 
X-RAY

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

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

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

6 Rcacon Sf., Roslon.
Anom 6?7, Tęl CAP 6154 

idi

Tel. ŠOU 4673 
NAMŲ:

35 HimnęM/cll Av«-., Rti'jhl,on
Tel. STA 8659 !

Lucy N. Yakim
| LIETUVE ADVOKATE ;
| (JEKIMAUčUTĖ)

I 14 Hope St, :
K Greenfield, Mass. ; 
Lv^VV-V^-^-'-V-VV,J'-VV-V.

nupirko naują 
mašiną “Inter- 
mašina mums 

tūkstančiai do-

Labai Patenkinta

DKBBlNlŠKlM
Žodžiu tiėšds, žodžiu rimties, 
Lai oponėnUl galvas kraipo: 
iš kur pis juos tiek atspirties ? 
To atspartihio muihs suteikia 
Spaudos galinga mašina — 
Iš tiesų pripažinti reikia, 
Kad tai Apvaizdos dovana!

• « «

SVEČIAMS PASVEIKINTI

Regina Glineckiūtė
Žinomų darbuotojų Jono ir 

Sofijos Glineckių duktė Regina’ 
prieš keletą mėnesių iš “Darbi
ninko” administracijos nusipir
ko ROYAL rašomąją mašinėlę,! 
kuria labai patenkinta. Ji reko
menduoja ir kitiems pirkti per' 
"Darbininką” ROYAL typewri- 
terius. nes jie yra stiprūs, pat
varūs ir turi vėliausius patobu
linimus.

Pp. Glineckiai yra LDS 1-mos 
kp. nariai; gi p. J. Glineckis 
yra buvęs LDS Centro iždinin
kas ir savu laiku šiai organiza
cijai labai daug dirbęs.

Sveiki, šveteliai gerbiamieji, 
Geri, nuoširdūs hifts rėmėjai! 
Meilingai ranką jums ištiesiam, 
Lietuviškai jus Ramyiėsim. 
Kas čiit yr mūsų, tas ir jūsų, 
Nesigailėšim savo triūso 
Atidėkot už gerą širdį.
Jau mūsų norai išsipildė: 
Mašiną naują įsigijom. 
Už tai dėkojame draugijom 
Ir paskiriem^ mūs geradariam. 
Dabar jums širdį atidarėm: 
Už stalo gerbiamus prašysim, 
Lietuviški! jus pavaišysim. 
Valio! Rap.

j Lapkr. 26 d., Antanas
' sandravičius apsivedė su Mari- 
l joną Kirklauskaite, gyv. 225 W.
5th St. Liudijo Aleksandras 
Bartkevičius ir Teofilė Alek
sandravičiūtė.

Tą pačią dieną apsivedė Pet 
ras Tenteris. gyv. 285 W. 4th 
St.. su Lilijona Bowes. Liudijo 
Elnier Buntmg ir Agne Beelh- 
veau.

Alek-

iams ir vieno kito malonumo at
sisakyti. Frie to mes lietuviai 
čia išeiviiok’ turime ir tautos 
reikalus, kurie mums primena, 
mūsų laisvą ją tėvynę Lietuvą. 
Išvados labai aiškios, nes jos 
tartum žvaigždelės žiba ir rodo, 
mums tiesos ir gyvenimo kelią.

Svečių tarpe matėsi ir garbės 
konsulas adv. A. Šalna. Jis pa
žymėjęs spaudos atradėją 
ir kardinolo Nevman apibudini
mą džentelmano, pareiškė, kad 
ir “Darbininkas” yra tikras 
džentelmanas.

Taipgi pareiškė keletą min
čių ir “Darbininko” redakto- 

jrius p. A. Kneižys. Jis tarp kit-i 
: ko pabrėžė, kad reikia džiaugtis j 
i darbininkams “Darbininku”, 
jo mašinomis, jo namu, nes tai j 
esą jų. ne kokio nors pavienio' 
asmens. Ir palinkėjo darbinin- j 

? karas, kad tik susirūpintą, kad, gieįį~’už'
tas jų laikraštis turėtų kuodau- 7:30
gausiai skaitytojų. Kad jis plis-Sv jįisios jTyks už SaI. 

džiausios Širdiėse V. j. Draugi
jos mirusius 8 vai. Už parapiją 
bus giedamos 9 vai. Laike visų 
šv. mišių bus klausomos išpa
žintys. Po pietų nei vakare ne
bus klausymas išpažinčių.

7:30 vai. vak.. bažnytinėje sa
lėje, W. 5th St., Tėvas Pijus, 
S. V. D., rodys paveikslus ir kal
bės apie misionierius plačiame 
pagoniškame pasauly. Įžanga 
dykai. Visi kviečiami.

Lapkr. 29 d., 4 vai. p. p., bus 
klausomos vaikų - mergaičių iš
pažintys, prie pitmą mėnesio 
penktadienį, 4:15 vai. p. p., į- 
vyks Marijos Vaikelių Draugi
jos pamaldos.

7 vai. vak., bus klausomos su
augusių žmonių išpažintys ir 
ir įvyks Tretininkų pamaldos.

7 vai. vak., 492 Ė. 7th St., bus 
tęsiamos lietuviškos pamokos.

8 vai. vak., parapijos salėje. 
E. 7th St., įvyks vieša “Turkey

i Whist”. Visi yra kviečiami. 
Pelnas bus Jaunimo Darželio 
palaikymui.

t

PADĖKA
Pereitą sekmadienį, lapkričio 

26 d., š. m., “Darbininko” gyva
vime įvyko istorinis įvykis, ku
ris parito po jo pamatais stiprų 
kertinį akmenį, tai yra jo rė-į 
mėjai paprašė Gerojo Dievulio' 
palaimos, kad naujoji rinkimo1 
mašina Intertypas sėkmingai 
pagelbėtų nešti katalikiškos-lie-; 
tuviškos spaudos mintis. Kad 
tos išdygusios naujos eilutės 
kuoplačiausiai prabiltų į tuos, 
kurie jo nepažįsta. Kad tos min
tys būtų lydimos Amžinosios 
palaimos. Tokių ir panašių min
čių kupini mūsų prieteliai ir rė
mėjai, kaip neišdidelio debesio, 
taip neišdidelio būrio, vienok 
liko įrašyta į naujos Intertypos 
fondą graži parama.

“Darbininko” Intertypos fon
do vadovybė ir nori pareikšti 
Savo nuoširdžią padėką visiems. 
Visiems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie ugdymo to fondo, 
ne tik minėtą dieną dalyvauda
mi tose iškilmėse ir bankiete, 
bet ir visais prabėgusiais ir a- 
teinančiais laikais. Nes pats gy
venimas mums sako, kad dar 
nelaikąs ilsėtis ant 1?iįi u, <l.,f 
prieš mus sur>t. <h ■■ ■ 
Mūsų f a l t ” > > >'
Lietuve- b»
Bet visų pirma, reik-.a t /
sidrausti. kad kely ;e -u r'1;.”:/ 
kitiems, patys neparkluptum. 
Todėl lai bus leista bendru ž<> ! 
džiu pasakyti kuonuoširdžiau- 
sias lietuviškas ačiū visiems ir 
visoms.

Ypatinga padėka priklauso 
šeimininkėms, kurios tiek daug 
darbo įdėjo rengdamos bankie-( 
tą. Jos buvo: vyriausioji šeimi
ninkė E. Marksienė, jai padėjo 
p. Januškevičienė.
Puodelienė, 
rienė, p-lės 
nuškevičius

i

I

I

I
!

Lapkr. 30 d., Šv. Petro bažny
čioje šv. mišios bus skaitomos

tų ir augtų, kaip kad auga tos 
naujos mašinos, kuriomis paga
minamas laikraštis “Darbinin
kas”.

Taipgi gražių minčių pareiškė 
Pranas Razavadauskas ir Jonas 
Glineckis. Pranas pažymėjo, 
kad jis visuomet arti “Darbi
ninko” būdamas tvirtina, kad 
šiais laikais “Darbininkas” yra 
geriausiai pastatytas. Gi Jonas 
Glineckis. nupasakojęs ilgos 
metų eilės istoriją tvirtina, kad 
vargo su “Darbininku” buvę vi
suomet ir netrūksta ir dabar. 
Bet gyvumas ir entuziazmas 
“Darbininko” štabo daug reiš
kia. Išeitų, kad verkti niekuo
met neapsimoka. Priešingai, su j

GRABORIAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas K Gailius
Veda visokias provas.

j
i
i
! Daro visokius legalius dokumentus

317 t St- (Kampas. n»oad«vjy) 
RnuĮh Boston, Maąs.

Telefonas; ŠOU Boston 2-32 
N»mų; TALbot 2474

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SU. BOSTON. MASS.

Tel. 1761 Room 3
Residence:

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

Keliaukite Vikingų 
Laivais

Per Gothenburgą, Švediją 
Laivų išplaukimų tvark-

‘ rastis ir laivokorčių kai
nos suteikiama nemoka
mai. Kreipkitės j mūsų 
autorizuotus agentus ar 
bet kurią mūsų raštinę.

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

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

VEDYBINĖS 10-ties ME 
TŲ SUKAKTUVĖS

Lapkričio 28 d., š. m., p.p. 
Vincas ir Juzefina Savickai mi
ni savo dešimties metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Geriau
sios laimės ateity linki ir jų ar
timieji draugai ir giminės. Iks.

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
KAU savo brolio sū- 

Jono Vaičkų. Jis yra gv- 
■ u "ai tebegyvena Detroit, 

T ■•. ha TV.ido dįrbtiĮVė-
į o jo pa r ■ :i t f. j ša 1.1 kt 1 

a k t-o r'?”-1 pranešti jo adre- 
Turiu svarbų reikalą.

Magdalena Kavolienė,
102 E. Fifth St..

So. Boston. Mass.

PA1E 
n.iii

* *1 4

Telephone 
SO. EOSTON 

1058

P. Juškienė, 
Janušonienė, Siau- 
Tuleikaitės, p. Ja- 
ir k.
Antanas Peldžius, 

“Darbininko” adm. I

PASKYRĖ $100 
VILNIEČIAMS

So. Bostono piliečių draugija 
savo skaitlingame nominaciji- 
niame susirinkime lapkričio 15, 
nutarė iš savo iždo paaukoti 
$100 vilniečių šelpimui. Be to 
dar vietoje, narių tarpe padary
ta rinkliava ir surinkta $21.00. 
Pinigai, tur būt bus įteikta Lie
tuvos Konsului per adv. šalnos 
Instaliacijos bankietą. Ra//.

i
i

Bay View MotorService
STUDEBAKER

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

nio vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8fh St,
south BOSTON, MASS.

Joc. Kdpoči'jnas ir Petcr Trečioką' 
Savininkai.

Rcs. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insurcd and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

S. Barasevičius !r Sūnus
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

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

JosephW. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broad way
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw. V. Warabow
(VVRUBLIALSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St,
NORWOOD, MASS.
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

r
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu J vairiausios rūSlea auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi Ii pataisau

366 WEST BROADVVAY 
So. Boston, Mass.

Pefer P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjau. 
Sodevvall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

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

Apskaltliavimal ir patarimai dykai

1940 Metu

Vertybes

dro ir Onos Ivaškų sūnūs Algi
mantas ir Kymantas padekla-I 
mavo šias kun. K. Urbonavi
čiaus momentui pritaikintas ei
les : —

PHILCO RADIOS I
šv. Vincento Pauliečio Labda

ringa Draugija viešai susirinki
me pereitą penktadienį, prane
šė biednuomenei. kid kas norės 
Kalėdų Dėžės, užsiregistruotų 
sekantį penktadienį, gruodžio 1

kių aukų penktadienių vakartis 
susirinkiman arba metiniam 
parengime, gruodžio 14 d., 7:30 
vai. vak.

Spaudos Galinga Mašina
Kariškiai kaunasi kanuolėm,

! Šautuvais, durklais, kulkomis; 
G’ mes kiek kartų priešus puo- 
Tai vien tiktai idėjomis. Ilėni. 
Kraujais nesuteptos mūs rankos 
Mes taikom į žmonių mintis.
Spaudos mašinos mūs patrankos 
Satyros žodis mūs jėtis. 
Mintis už ginklą galingesnė: 
Diktatoriai taip bijo jos, 
Net kovoje už duonos kąsnį 
Mintis ims viršų visados. 
Tad mintį skleiskime teisingą: 
Lai katalikiška spauda.. 
Papiltus žmonėse gausingai. 
Kultūros darbui padeda. 
Tad šaudykim iš Intertaipo

Gruodžio 3 d.. 8:39 vai. ryte, 
eis prie šv. Komunijos Blaivi
ninkų kuopa. Marijos Vaikelių 
Draugija ir Moterų Sąjungos 
kuopa; 9:30 vai. ryte, sodybė
lės.

Čia pravartu priminti, kad 
sodai icijos metinės rekolekci
jos. kurias ves Tėvas Pijus, 

; prasidės gtuod. 5 d.

' Gruodžid 3 d., Chicagoje, 
Southbostonietis Mykolas Smi- 
gelskis, MIC„ bus įšvęstas sub- 
deakonu, gruod. 8 d., deakonu, 
o, po Natljų Metų, kunigu. Grei
tu laiku tipš kunigu ir deako- 
nas Andrius Naudžiūnas, MIC.

Ir Aukščiau

Modemiško

EUROPOS ČSNIOS TIESIOGINIAI
Elektrikimai pusr- buiton tuning. Nereikalinga jo
kios dratos, tik jjungk ir pats persitikrinsi, kad 

gausi įvairius programus be jokių kliūčių.
DUODAME DIDELĘ NUOLAIDĄ 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

f

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasolmą pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

PiofeUonalai. biznieriai, pramonin- 
sai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
<al verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke".

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų Svariai išplauti, 

paveskite šį darba mums. Į

Queen AnnLaundryJnc
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
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Rytiniu Valstybių Žinios
NEW HAVEH, CONN

Gruodžio 3, 4. ir 5 d. d. bus 
laikoma 40 vai. atlaidai šv. Ka
zimiero lietuvių par. bažnyčioje. 
Tai pradžia Advento laiko: pui
kiausia proga prisirengti prie 
Kalėdų švenčių. Kaip vietos taip 
ir apylinkės lietuviai be abejo 
pasinaudodos ta iškilme. .V.

mai ir giminėms sunkioj nuliu 
dimo valandoje. Tegul 
Čiausias suteikia

Aukš- 
amžiną dan

gaus karalijoj Onos vėlei ramy
bę.

Spalių 12 d. su šiuo pasauliu 
atsiskyrė mūsų kolonijos ilga
metė gyventoja Ona Jasinskie- 

kuri buvo sunkiai sirgusi, 
sustiprėjus, 

ir lanky-

nė.
bet jau buvo kiek 
nes galėjo vaikščioti 
davo bažnyčią, ir buvo manoma,
kad jau visiškai pasveiko, bet 
deja, liga nebuvo visiškai aplei
dus. nes sekmadienio rytą pa- 
kirto mirtis gyvybės siūlą, ir 
atskyrė mylimą motinėlę nuo 
šeimos ir kitų giminių.

Paliko liūdinčios dvi dukreles, 
p-nia Baltrušaitienė. Ona Lele- 
šiene. ir sūnus Andriejus, taip
gi žentas Juozas Baltrušaitis, 
anūkė Alena Baltrušaitė ir daug 
kitų artimų giminių, draugių 
bei draugų ir pažįstamų.

A. a. Ona Jesinskienė, 
susipratus 
kuojanti 1 
prie visų 
draugijų: Š 
žančiaus. 
kuopos, 
kuopos ir kitų visų minėtų kuo
pų bei draugijų narės skaitlin
gai rinkosi kiekvieną dieną Į 
šermenis, kad tinkamai atida
vus paskutini patarnavimą sa
vo narei. Gėlių vainikai ir už
prašytos šv. Mišios liudijo, kad 
velionė Ona buvo visų mylima.

Trečiadienio rytą įvyko iškil
mingos laidotuvės iš šv. Kazi
miero bažnyčios, kur šv. mišias 
atnašavo prie didžiojo altoriaus 
kun. M. Pankus, vietinis klebo
nas. prie šoninių altorių kun. A. 
Vaškelis, iš New Britain. Conn. 
ir kun. Mazurkevicn. Į bažnyčią 
su degančiomis žvakėmis įlydė-’ 
io ir paskutinį patarnavimą su
teikė Gyvojo Rožančiaus narės, 
paskui sekė kitų draugijų bei 
kuopų narės, kurios sudarė 
skaitlingą eiseną. Bažnyčia bu
vo pilnutė įvairių draugijų na
rių. taipgi skaitlingai dalyvavo 
laidotuvėse giminių, kurie buvo 
atvykę iš tolimesnių kolonijų. 
Palaidota Šv. Lauryno kapinė
se.

Visų draugijų narės bei na
riai liūdi netekę savo ilgametės 
narės Onos Jasinskienės, ir rei
škia gilią užuojautą visai šei-

šv. Kazimiero parapijos vaka
rienė, kuri Įvyko lapkričio 19 d., 
pavyko labai gerai, nes suma
ningos šeimininkės: p-nia Z. 
Markunienė, M. Augustinavi- 
čienė. ir kitos pagelbininkės 
viską priruošė skaniai ir sočiai, 
patarnavimas jaunų mergaičių 
buvo mandagus ir malonus.

Klebonas kun. M. Pankus pa
dėkojo visiems aukotojams, ku
rie parėmė šią vakarienę su i- 
vairiais valgiais ir pinigais, jis 
pareiškė, kad ypatingai gausiai 
prisidėjo visi ūkininkai ir kai- 
kurie biznieriai.

Visai rengimo komisijai pri
klauso garbė ir padėka, kad 
taip tvarkingai viską priruošė, 
ir mokėjo visus pasotinti. Po 
vakarienės visi smagiai šoko ir 
linksminos. Tikiu, kad parapi
jai liks gražaus pelno.

Lapkričio 15 d., p-nia

Petro Vileišio rūmai Vilniuj, kuriuose yra Lietu-1 
vių Mokslo Draugijos būstinė ir archyvas.

Stasė 
buvo Tamulevičienė. minėjo savo gi- 

ir prakti- • mimo dieną, ir ta proga links- 
priklausė mai ir maloniai pavaišino jau- 

katalikiškų ■ nimą. kuris buvo susirinkęs dėl 
~ ’ teatro repeticijų pas ją Į na-

Jaunimas buvo nustebin
tas. nes nežinojo, kad tą dieeną 
įvyksta p-nios Tamulevičienės. 
gimtuvių diena. Prie puikiai pa
puošto stalo, kuris buvo apdė
tas Įvairiais gardumynais, visi 
sudainavo “Ilgiausių Metų“ ir 
palinkėjo viso gero dėl p-nios 
Tamulevičienės. kuri niekuomet I 
neatsisako nuo veikimo, ir gra
žiai sugyvena su jaunimu, ir da
lyvauja viešame veikime.

Širdingai sveikinu ir sąjun- 
gietę Tamulevičienę. linkėda
ma sulaukti dar daug, daug 
linksmų

moteris.
katalikė.
vietinių

šv. Onos. Gyvojo Ro-’ teatro repeticijų
Susivienijimo 116 i mus. Jaunimas

Moterų Sąjungos 33

—fe 
Tamulevičienę.

dar daug, 
gimtuvių dienelių.

kolonijos lietuviai nuo- 
sveikina gerb. kun. J.

mas motinai bažnyčiai ir savo 
tautai.

Linkime kun. 
tvirtos sveikatos, 
sėkmingai dirbti
nvne. ir sulaukti auksinio 
liejaus.

Vilniaus Atgavimas Ir Nauji 
Lietuvos Santykiai Su SSSR

vizos. Antroji, Vokietija 
turi kvota iš 27,370, bet 
gauta net 240,000 aplikaci
jų pradžioje 1939 m. Čeko
slovakijos kvota yra 2,874, 
bet aplikacijų gauta 36, 
868. Vengrijoj, kur kvota 
yra tik 869, net 24,842 žmo
nės prašė vizų. Lenkijoj 78, 
409 žmonės prašė vizų, tos 
šalies kvota yra 6,524.

Iš sekančio sąrašo galitą 
matyti vizų padėjimą įvai
riose šalyse.
Šalis

Gaudami Vilnių ir dalį jo> 
krašto, tiesa, nes atsiėmė
me tai kas švenčiausiai 
mums priklauso, bet ka
dangi kariškai tą kraštą 
buvo užėmusi SSSR, tai 
jinai galėjo mums jo ir ne
grąžinti. Galėjo negrą
žinti, o tačiau grąžino, tuo 
parodydama Lietuvos at
žvilgiu savo gerą valią. 
Tiktai Šv mčionių ir Lydos 
lietuviškiausių apylinkių 
negrąžinimas sukėlė dide- 
’į kartumą ir įvairiausius 
spėliojimus. Vilnius ir jo 
kraštas paskutiniais lai
kais buvo svetimų kariuo
menių labai nualintas ir 
visokiomis svetimomis i- 
dejomis užterštas. Kaip 
Lietuvai pavyks išsikaps
tyti iš ekonominių ir kito
kių sunkumų, parodys tik 
ateitis. Daug kas priklau
sys nuo to, ar valstybės vi
duje pavyks socialiniai ir 
politiniai persitvarkymai.

(‘Darbininko’ spec. kores
pondento iš Kauno)

Vokietijos susitarimas 
su Sovietų Rusija Pabalti
jo kraštus, jų tarpe ir Lie
tuva, pastatė į visai naują 
politinę ir strateginę pa
dėtį. Derėdamosi para
mos prieš anglus ir pran
cūzus, Vokietija Pabaltįjį 
perleido Sov. Rusijos įta
kai. Mažosioms Baltijos 
valstybėms neliko kitos iš
eities, kaip tik prisiderinti 
prie SSSR reikalavimų, 
stengiantis, kad tie poli
tiniai, ekonominiai ir mili- 
tariniai didžiojo milžino 
rekalavimai kiek galima 
mažiau paliestų jų vidaus 
padėtį ir santvarką. Lietu
va savo derybose su SSSR 
labai stengėsi rusus įtikin
ti, kad mūsų kariuomenė 
stropiai saugoja Lietuvos 
sienas ir kad iš Lietuvos 
pusės Rusijos saugumui 
joks pavojus negresia. Vis 
dėlto SSSR, nesitenkinda
ma prekybine ir militarine 
sutartimi, iš Lietuvos, 
kaip iš Estijos ir Latvijos,] 
išreikalavo leisti raudona
jai armijai turėti mūsų 
krašte bazes arba stovyk
las. Kiek tos kariuomenės 
bus atsiųsta tuo tarpu tik
rai dar nežinia, bet mano 
ma apie 20,000. Šis faktas 
duoda pagrindo jei nenu
siminti, tai bent susirū
pinti. Susirūpinti todėl, 
kad nuo šiol Lietuvos vals
tybės likimas bus surištas 
su SSSR likimu...

Mūsų derybos su SSSR 
mums naudingesnės buvo 
tuo, kad mes ne tik turė
jome duoti, bet ir gavome.

Danija
Finlandija
Prancūzija
Graikija
Italija
Lietuva
Norvegija
Rumunija
Sovietų Unija 2,712
Ispanija
Švedija
Jugoslavija

Metinė 
kvota

1,181
569

3.086
307

5,802
386

2,377
377

Kiek vizų 
prašyta 

sausio m.
1939 m.

3,327
2,302
4,731
3,267
4,047
5,606

13,716 
16,072
8,998
3,055
3,305
6,961

252
3.314
845statyti paminklą Lituanica 

Sąuare. Brooklyne.
2 — Pataisymas 

kur nors kitur tinkamesnės vie
tos.

3 — Palikti tą klausimą atvi
ru iki kitai konferencijai.

Šie visi Įnešimai Įvyko, spren
džiami balsavimo keliu. Balsavi
mas įvyko sekančiai:

Pirmas Įnešimas — 46 balsai. 
Antras Įnešimas — 8 balsai. 
Trečias Įnešimas — 6 balsai. 
Pagal balsavimo taisykles nu

tarta statyti paminklą Dariui ir 
Girėnui Brooklyne — Lituanica 
Sųuare.

I

J. Valantiejui 
kad galėtų 

Kristaus vy- 
jubi- 

M.

ieškoti

Kiek imigracijos Vizų 
Prašyta

BROOKLYN.N.Y
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ KLŪBO SUŠAUKTA 
KONFERENCIJA

Mūsų 
širdžiai 
Valantiejų. Šv. Juozapo parapi
jos kleboną Waterbury. Conn.. 
kuris mini 25 metų kunigystės 
jubiliejų, taipgi buvo Lietuvos 
valdžios apdovantotas Gedimi
no ordenu. Kun. J. Valantiejus 
yra pasižymėjęs savo naudin
gais darbais, nuveiktais dėl ka
talikų tikėjimo ir lietuvybės, 
nes puiki moderniška mokykla, 
kuri tapo pastayta jo rūpesčiu 
yra amžinas paminklas jo dide
lės meilės ir prisirišimo prie 
lietuvių kalbos. Vienu žodžiu 

įkun. J. Valantiejus yra ištiki-

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
i

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

r

BROCKERT’S ALE

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

f3 E’.lsurcrfh St 
Worcestcr, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

la-'T' V BRANGI! PITONE
So. Boston

Dariaus Girėno Paminklo 
Statymo Klausimu

Konferencija prasidėjo lygiai 
11 vai. ryte.

Konferenciją atidarė ir ją ve-į 
dė Amerikos Lietuvių Piliečių i 
Klubo Paminklo statymo komi-; 
teto pirmininkas Jonas Šaltis.

Visų pirma pirmininkas J. 
Šaltis paprašė visų narių, daly
vaujančių konferencijoje, kad 
priduotų mandatus arba Įgalio
jimus nuo savo organizacijų. 
Mandatų pridavimas ir jų sura
šymas užsitęsė apie 20 minučių. 
Mandatus patikrino ir juos tvar
kė pirmininko paskirti nariai: J. 
Glaveckas. A. Augūnas ir F. Mi- 
lišauskas. Per mandatų patik
rinimo laiką pirmininkas J. Šal
tis paprašė keletą asmenų iš di
desnių organizacijų, kad išreik
štų savo mintis kas link staty
mo Dariaus Girėno paminklo.

Visi kalbėjusieji išsireiškė, 
kad yra būtinas dalykas statyti 
paminklą. Po to paaiškėjo, kad 
jau mandatai sutvarkyti, ir pir- 

1 m ininkas pranešė, kad šioje 
konferencijoje dalyvauja 38 or
ganizacijų bei klubų atstovai, 
kurie sudarė 79 asmenis, ir per
skaityta organizacijų bei klubų 
vardai ir delegatų vardai, kurie 
dalyvauja konferencijoje.

Po nubalsavimo adv. Briedis 
j parodė paminklo planą. Pamin
klas visiems patiko, bet nenu
tarta. kad šį parodytą pamink
lą statyti. Palikta valdybai tvar- Į 
kyti. ir gauti daugiau paminklo 
planų iki sekančiai konferenci
jai.

Užbaigus svarbius paminklo 
statymo klausimus. Įvyko rinki
mas galutinos valdybos, kuri vi
są paminklo statymo darbą 
tvarkytų. Valdyba balsavimo 
keliu išrinkta sekanti:

Po perskaitymo organizacijų 
ir delegatų vardų, pirmininkas 
J. Šaltis iškėlė klausimą ir pa
klausė visų dalyvaujančių de
legatų. ar visi sutinka, kad bū
tų statomas paminklas Dariui 
ir Girėnui. Visi vienbalsiai pri
tarė. kad yra būtinas reikalas 
statyti paminklą Dariui Girėnui. 
Po visų sutikimo statyti pamin
klą. pirmininkas J. Šaltis iškėlė 
klausimą, kad nutartų pamink
lo statymo vietą. Prie to paaiš
kino. kad Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas yra gavęs per 
savo sunkų darbą. (dėka adv. 
Briedžio) priešakyje savo namo 
aikštę, kurią miestas pavadino, 
“Lituanica Sųuare“. Taipgi pa
sakė. kad klubas turi leidimą 
gavęs dėl statymo paminklo Li- 

(tuanica Square.
Diskusijos užsitęsė apie 35 

nūn. Po diskusijų buvo sekan
tieji įnešimai:

1 — Pagrindinis įnešimas —

Pirmininkas — Jonas Šaltis.
Vice-Pirmininkas — Walter 

Šabūnas: sekretorius — Anta
nas Gudonis: iždininkas — Jo
nas Spurga: iždo globėjai — 
Jurgis Karpius ir Juozas Kai
rys: fin. sek. — adv. Stephen 
Briedis.

Po valdybos rinkimų perskai
tyta visų dalyvavusių organiza
cijų bei klubų vardai ir delega
tų vardai, taipgi palikta po vie
ną delegatą iš kiekvienos orga
nizacijos, kuris privalo susisiek
ti su vietine valdyba ir kartu 
padėti valdybai darbuotis Kon
ferenciją uždarė pirmininkas Jo
nas Šaltis. Protokolą rašė sekre
torius Antanas Gudonis. Konfe
rencija baigėsi 3:30 vai. p. p.

■]. Šaltis, Pirmininkas 
Antanas Gudonis, Sekretorius.

LDS Naujos Anglijos Apskri
do Suvažiavimas

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.

l Klausimas — Armanga- 
i lite pranešti, kiek vizų pra
šyta Europos šalyse?

Atsakymas — Po įstaty
mu, kuris dabar veikia, 
153,774 imigrantai gali at
vykti kasmet kaipo kvotos 
imigrantai, kiekvienas iš 

, tų priskaitytas prie kvotos 
i šalies, kur gimė. Sausio 1 
d., 1939 m., iš viso, imigra- 

i cijos vizų užregistruota A- 
• merikos konsulatuose už- 
I sienyje net 513,000.

Didžiausia metinė kvota 
priguli Didž. Britanijai — 
65,721, ten tik 16,761 prašė

Londonas — Londono lie- 
: tuvių klube įvykusiame 
gausiame lietuvių susirin- 

I kime, aptarus Lietuvos bū
klę ir Vilniaus grįžimą Lie- 

! tuvai, nutarta sveikinti 
Lietuvos vyriausybė ir visą 
lietuvių tautą su sostine 
Vilniumi. Po 12 dienų tru- 

i kusios kelionės grįžo į 
' Londoną iš Lietuvos dar 17 
■asmenų, jų tarpe ir 5 vai
kai, kurie buvo Lietuvoje 
pasilikę iš londoniečių ek
skursijos ir karui prasidė
jus ilgesnį laiką negalėjo 

: grįžti.
Į

I

Kaune pradėjo eiti žino
mo “Baudžiavos” auto
riaus majoro Petro Rusec- 
ko leidžiamas savaitraštis 
“Spinduliai”.

a NEW deluxe eguipped

CHR/STMAS SPEC/AL
e

Westinghouse Refrigerator

FULL FAMILY SIZE
uutlt ct>U tltedc ItatnARĄ

Now, for tie first time at this price, you 
have all these features:

1. One multiaervice and two Eject-o-Cube 
trays

Big 12-pound Meat-Keeper 
Delphinium blue leftover dishes 
Delphinium blue water bottle 
Porcelain crisping pan

6. Removable froster shelf
7. Centrally locMed interior light 
t. Built-in Thermometer
9. Big space for frozen foods in Froster

10. Šame styling as tnost ezpensive models. 
These combine to make this full family 

size Holiday Pacemaker tuodel the Merriest 
Christmas gift of all.

Gift Medali!

n

bot’ Faceful medal-

orPrWnted A *
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Union Electrical Supply Co
Boston, Mass.

ui,",™“ Pfez- ir Kasininkas
92 High Street 

Samu ei Kaufman


