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Brooklyno lietuvių ko
munistų “Laisvė” rašo:

“Deja, iki šiol Lietuvoj 
(gal sovietijoj. Red.) vis
kas buvo kaip tik atbulai: 
ponai sau uliojo (Rusijoj 
juos vadina komisarais ir 
komradais. Red.), turtėjo, 
o masės darbo žmonių 
skurde skendo. (Tikra tie
sa, Rusijoj masės žmonių 
neturi jokių teisių, skurs
ta ir vargsta. Red.). Kai 
visoki buvusieji caro šni
pai (Jų daugiausia yra so
vietų Rusijoje. Red.) ir 
hitlerininkai laisvai sau 
gyveno (Taip, hitlerinin
kai, Vokietijai ir Rusijai 
pasirašius sutartį, turi pil
ną laisvę Rusijoje. Red.), 
tai šimtai žmonių, kovoju
sių uždemokratiją, už dar
bo žmonių interesus buvo 
sugrūsta į kalėjimus arba 
koncentracijos liogerius. 
(Taip, vienas lietuvis, ku
ris įtikinančiai sakėsi pa
bėgęs iš sovietų Rusijos 
koncentracijos liogerio, 
pasakojo, kad sovietų Ru
sijos kalėjimuose ir kon
centracijos liogeriuose y- 
ra apie 15,000,000 žmonių. 
Ten poltiniai kaliniai turi 
atlikti sunkiausius darbus 
miškuose, požemiuose ir 
kitur. Red.).

Taigi iš to ką “Laisvė” 
parašė galima suprasti, 
kad ji rašė apie sovietų 
Rusiją, o tik per klaidą pa
minėjo Lietuvą. Lietuvoje 
gal ir nėra darbo žmonėms 
rojaus, bet kol kas negir
dėjome, kad nors vienas 
darbininkas būtų miręs 
badu. Rusijoje taip, milijo
nai darbininkų mirė badu, 
milijonai darbininkų kalė
jimuose ir koncentracijos 
stovyklose, bet komisarai 
ir visi kiti pareigūnai gy
vena gražiai, pertekliuje: 
niekas negirdėjo, kad nors 
vienas komisaras būtų mi
ręs badu. Lietuvoje nėra 
jau viskas taip gera, kaip 
turėtų būti, bet nėra taip 
bloga, kaip “L.” rašo. Lie
tuva tvarkosi, progresuo
ja. Ir kalėjimuose nėra 
tiek daug politinių kalinių, 
bet jų galėtų būti ir ma
žiau. Bet svetimas gaiva
las, kuris Lietuvos pilie
čiams trukdo įvesti demo
kratinę tvarką, yra kal
čiausias, jeigu Lietuvoje 
nėra taip, kaip turėtų būti.

Svetimšalių Registravimo 
(statymas Priešinasi 
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Lietuvos Konsulas Shallna Bostone Įpareigotas
ĮPAREIGOJIMO CEREMONIJAS ATLIKO LIE

TUVOS GENERALINIS KONSULAS

Anthony Oswald Shallna,
' Lietuvos Konsulas

Sekmadienį, gruodžio 3, 1939, 
2:30 vai. po pietų. 366 West 
Broadway, So. Boston. Mass. 
(“Darbininko” name), iškilmin
gai įrengtas Lietuvos Garbės 
Konsulatas. Garbės konsulo pa
reigoms. Lietuvos Respublikos. 
Prezidentas, skyrė South Bosto-; 
ne turintį ofisą adv. p. Antaną 
O. Šalną.

Kadangi spaudoje jau buvo 
žinių apie atidarymą Lietuvos 
Garbės Konsulato, todėl jau a- 
pie antrą valandą aikštėje prie
šais “Darbininko” namą prisi
rinko minia žmonių ir įvairių 
fotografų ir filmininkų. Gi iš
mušus 2:30 valandai griausmin-; 
ga muziko lydimi atžygiavo Ste
pono Dariaus 317 postas su sa- j 
vo ber.u. kurie atliko vėliavos ’ 
iškėlimo ir pagerbimo ceremo-i 
nijas. Kada Lietuvos trispalvė1 
pakilo ir pradėjo ją vėjas bu-1 
čiuoti. tada atvykęs iš New 
Yorko Generalinis Konsulas Jo
nas Budrys. Garbės Konsulas 
Antanas Šalna ir iškilmingo 
įrengtuvių bankieto vedėjas Dr. 
Paul J. Jakmauh (Jakimavi
čius) pasveikino Stepono Da
riaus postą, praeidami pro jų 
įsirikiavusias ir garbę atiduo
dančias eiles.
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» NuoriSas

ANTANAS SMETONA, 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PHEZU'EMTAS, 

sveikins visus, kurie skaitys šj raštį..

Helsinki, Suomija, gruo
džio 4 — Suomija pasiuntė 
Rusijai notą, kurioj parei
škia norą pradėti taikos 
derybas. Bet Rusija kol 
kas į tą notą nedavė atsa
kymo.

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Padege Terijoki Miestelį

Philadelphia, Pa. — Kaip 
žinome, Pennsylvanijos 
kongresas priėmė įstaty
mą, kurs įsako suregis
truoti visus svetimšalius 
(nepiliečius). Tas įstaty
mas būtų įėjęs galion 
gruodžio 1 d. Federalis tei
smas svarstė tą piliečių į- 
siregistravimo įstatymą ir 
rado, kad toks įstatymas 
nesuderinamas su konsti
tucija.

Raudonieji Užėmė Suomijos 
Salas

IŠ
kad jos

Maskva, gruodžio 4 
Rusijos praneša, 
kariuomenė varosi pirmyn 
šiaurinėje ir pietinėje Suo
mijos dalyje. Rusijos karo 
laivyno jėgos jau užėmė 
strategines Suomijos sa
las.

A....

Soridanas toliau pratinsti draugiškus Ir prekybos 

santykius, jau esančius tarp Lietuvos Ir Jun^tlnly Amerikos 

Valstybių Ir pasiremdamas 5>an Lietuvos Konstitucijos suteik- 

’ tomis teisėmis, skiriu

Ponį. Anthony 0. SHALLNA 

Lietuvos Garbės Konsulu Bostone.

įsitikinęs, kad Jungtiniu Amerikos Valstybių Vyrlausytė 

nalonės priimti Ir pripažinti ponį A." Stalinį Šitoms parelj— 

-rašau atitinkamus Jungtinių Amerikos Valstybių Valdžios 

organus, drauge su pasitikėjimu ir palankumu telkti jam 

reikalingos pagalbos Ir paramos savo funkcijas atliekant, 

taip pat visas.teises ir privilegijas,"kurios tame Krašte 

yra telkiamos visų kitų draugingų valstybių Garbės Konsulams.

SUDARYTA.Kaune,1939m.Xblržello mėn.w15d.

igoxs,

(Lietuvos Festpullkosį » 
(Pre zidento_antsoauds;

Suorzšas tikras

Drabužių Darbininkų Unija 
Atsisako Reikalavimo

Atlantic City, gruodžio 
— Čia įvyko CIO unijos

11
!

4

— Amalgamated Clothing 
Workers of America kon
ferencija, kurioje dalyva
vo ekonomistai ir dirbtu
vių viršininkai. Kada eko
nomistai ir kompanijų vir-1 

! šininkai įrodė, kad šiuo lai- 
, ku negali kelti algų, tai u- 
1 nijos viršininkai atsisakė 
; nuo savo reikalavimų.
i

( pa sŲa. t SMETONA
<
(peš) K. BIZAUSKAS

Mlnisterio Pirmininke Pavaduotojas, 
^Užsienių F.elkalg Minlsterlsa.l.

Rusija Įkalino Suomijos 
Atstovus Maskvoje

. EIKIS
įgaliotas Ministras

Y.sshington, D. C.
193918.„rugsėjo B>ėn.«lZ.d.

Lietuvos Vyriausybės Konsulo Paskyrimo
kumentas.

New Yorke

Prieš pat Lietuvos trispalvės 
iškėlimą p. adv. Antano Šalnos 
ofise įvyko iškilmingos pareigų 
skirimo ir priėmimo ceremoni
jos. Lietuvos Respublikos prezi
dento ir vyriausybės vardu ski
rimo žodį oficialiai perdavė Ge
neralinis Konsulas
Jonas Budrys. Štai išmuša 2:30 
vai. ir pasigirsta Generalinio 
Konsulo rimtas žodis, kuriuomi 
p. Antanas Šalna skiriamas 
Lietuvos Garbės Konsulu Bos
tone, ir šiuomi įteikiama Lietu
vos valstybės vėliava, kuri reiks 
gerbti ir saugoti. Gi čia pat p. 
Antanas Šalna, priimdamas šias 
pareigas, duoda savo iškilmingą 
pasižadėjimą ir priėmęs Lietu
vos vėliavą ją iškelia viešai, ku
ri ir buvo susirinkusios minios 
ir Legiono pagerbta.

Vakare. Bostone City Club 
erdvioje ir puošnioje salėje a- 
pie penki šimtai rinktinės publi
kos apėmė savo vietas ir mar
goji publika teikėsi priimti savo 
malonumui skanią vakarienę ir 
po to įvairią programą, kuri bu
vo skirta Lietuvos Respublikos. 
Lietuvių tautos, visos Lietuvos

*

Do-

Maskva, gruodžio 4 — 
Prasidėjus karui Rusijos 
su Suomija, sovietų komi
sarai nukirto telephono ir 
kitokį Suomijos atsto
vams Maskvoje susisieki
mą. Suomijos atstovus 
saugo sovietų slaptosios 
policijos agentai.

, '//z/n/V/uty ^/i/ez/S_ .

'■/' /^///^//'k /*///*/ ' /> / 
^//7J/////// /'///// /Z///////- //////J7'/->i///7777/77

~ V *
7/ //77//Z///// 7/zzz<z zz/zz/z/z

7/,/7/.y///7/ /y ////7///// 7///////y 7//// / i/i/7///,7// ////

7///// _____ -—- - /"■'/,"?y /' - ------ --

/,,,/,, // ?yy/, ////r?/ 7 "■ " fc//>„,,>„ z , * >--n . r‘
vi • —

V ////

Zzz^'^zzz/^'’zzzzyzzz/z z^zzzz zz/.zzzz/^ zzzzz/zZzz7zz z^z/zzyi'zz 7, /////rt/ ////rZt/y/y >///7<r 
y/,f/Z////>y,//r/> ///f/7/f////7/yr.> /,>//// /,7//7///7Zr '7. 7 ,/

tZ, /Z* y/s //*/.& _ -

Prez. Roosevelt Lietuvos Konsulo Pripažinimo Dokumentas
piliečių ir momento įvykio rei
kalų apžvalgai.

Užėmus vietas visiems sve
čiams ir visoms viešnioms, taip-; 
gi garbės vietas, pasigirdo var-j 
gonų balsai, kurie lydėjo pirmus 
maldos žodžius, giedant solo p. 
Irene Libby. ‘Minutėlė susi
kaupimo maldai, kad padėkojus 
Dievui už suteiktas dovanas ir 
pradžia skanios vakarienės.

Vakarienei užsibaigus prasi
dėjo kalbų ir meno programa.

Atidarymo žodį taria p. Sta
sys Mockus ir perstato vakaro 
vedėju Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičių) Massachusetts 
valstybės Sveikatos Komisio- 
nierių. Kalbas pasakė adv. p. 
K. W. Tamulonis, Dr. A. L. 
Kapočius. Hon. Elihu D. Stone, 
p. T. N. Stokes, p. S. Šalnienė, 

• Rabbi Herman H. Rubenovitz. I
■ Generalinis Konsulas Jonas Bu- ■ 
I drys, adv. Howard iš Cambridge' džiu ir telegramomis.

Bendrai visas parengimas bu
vo gražus ir įspūdingas. Tos kal
bos. kad ir trumpos, bet daug 
kalbančios.

Rooseveltą Spaudžia Nutraukti 
Santykius Su Rusija

Helsinki, Suomija, gruo
džio 4 — Sniego audros pa
gelbėjo -suomiams supliek
ti užpuolikus rusus, kurie 
pereitą ketvirtadienį pra
dėjo karą. Sovietų raudon
armiečiai puolė suomius 
750 mylių fronte, padegė 
suomių sostinę, bet gaisri- ’ 
ninkams ir policijai pavy-’ 
ko gaisrą likviduoti.

Kaip žinome, kada rusai 
pradėjo karą prieš Suomi
ją, tai užėmė kelius kaime
lius ties Leningradu. So
vietai tuojau sudarė taip 
vadinamą “žmonių vyriau
sybę”, kurios premieru pa
skirtas Otto Kusinnen. ku
ris per 20 metų pabėgęs 
gyveno Maskvoje. Jis grį
žo į Suomiją, kada raudon
armiečiai užpuolė Suomiją 
ir užėmė kelius jos kaime
lius. Suomiai sako, kad so
vietų sudarytos vyriausy
bės premjeras esąs išdavi
kas komunistas, kuris 
Suomijai nieko gera neve- 

' H ja.
Sovietų komisarai, suda

rę naują suomių komunis
tų vyriausybę už m tuose 
kaimeliuose. džiaugiasi. 
Stalinas tuojau sudarė su 
ta vyriausybe nepuolimo ir 
draugingumo sutartį. Suo
mių komunistų vyriausy
bė be jokių rezervų pc ten
kino sovietus, “atiduoda
mi” sovietams visą Suomi
ją-

Pereitą savaitę Suomijos 
vyriausybė rezignavo, bet 
tuojau buvo sudaryta nau
ja vyriausybė, kurio m pre
mieru yra Risto Ryti, bu
vęs Suomijos banko prezi
dentas; užsienių ministras 
— Tanner. Valdžion įeina 
ir Dr. Paasikivi, kuris vedė 
derybas su sovietais.

Naujoji Suomijos vy
riausybė taip pat apsi
sprendė sovietams nepasi
duoti ir ginti savo šalies 

'nepriklausomybę iki pas
kutinio kraujo lašo. Toks 
Suomijos griežtas nusista
tymas dar labiau suerzino 
sovietus, ir jie. užmiršę 
visai žmoniškumą, pradėjo 
atakuoti mažą valstybėlę. į 
Sovietų raudonarmiečiai 
karo lakūnai iš orlaivių su 
parašiutais paleido nema
žai kareivių, kad parali- 
žuotų suomių karo apsigi- 
nimo eiles. Suomiai civiliai 
vyrai, moterys ir vaikai, 
sovietų nusileidusius pa
rašiutus kareivius “pa
sveikino” šakėmis, kastu
vais ir kas ką pagavę. 
Daug jų nužudė. Sovietų 
kareiviai šaudė suomius 
gynėjus: vyrus, moteris ir 
vaikus.

Jeigu kas iki šiol sakė, 
ikad sovietų Rusija nenori 
pavergti mažųjų valsty
bių, kad sovietai laikosi 
žmoniškumo, tai Suomijos 
užpuolimas.
mas aiškiausiai parodo, suomius nepasiduoti, 

nesilaiko jo-;pati Ispanija

Suomija Atsišaukė Į Jung. Valstybes
VVashington, D. C., gruo- sybė nuoširdžiai priėmė 

džio 4 — Suomijos vyriau-! prez. Roosevelto atsišauki- 
—————————— 1 mą nebombarduoti civilių 
sugebėjimą gerbti savo piliečių ! gyventojų. Bet Rusija į 
laisvę ir teises. j prezidento Rooosevelto at-

Meno dalis išėjo daugiau tarp- sišaukimą kol kas nieko 
kad lietuviškai neatsakė. Suomija šaukia- 

Buvo dainininkų sj pagalbos į visas didžią- 
patiektos dainos: žydiškai, rū- sjas valstybes, tarp kurių 
siškai, prancūziškai, na ir viena įr j Jung. Valstybes. Prez. 
dainelė lietuviškai. Publika lie- Rooseveltas paskelbė mo- 
tuviškos dainos laukė ir tie dai- ra| į J J‘ -----J-
ninkai būtų susilaukę gražiau-’ 
šių ovacijų.

Garbės Konsulas A. Šalna su-I
silaukė daugybės sveikinimų žo-

tautinė, negu, 
patriotiška, 
patiektos dainos: žydiškai, rū- sias valstybes, tarp kurių

I

I

vietai aklai seka Hitlerį, 
kurio geriausiu mokiniu 
pasirodė Stalinas.

Suomija sovietams pasi
rodė kietas riešutas. Suo
mių karo jėgos minomis 
sunaikino 1.000 rusų ka
reivių Kareliano miestely, 
Terijoki apskrityje, kur y- 
ra sudaryta taip vadinama 
“monių valdžia”. Suomiai 
padėjo minas pereitą šeš
tadienį, kada jie pasitrau
kė iš Terijoki apylinkės į 
saugesnes pozicijas.

Rytiniame fronte, kada 
rusai norėjo pereiti ledu 
Ladogą ežerą, tai turėjo 
didelius nuostolius. Daug 
rusų kareivių su karo gin
klais nuskendo, ledui lū
žus. Rusai puolė Petsamo 
uostą, kurį buvo užėmę 
pradėję karą, bet suomiai 
juos atmušė. Suomiai su- 
mušo rusus prie Liinaha- 
mer ir Salmijaervi uostų. 
Smarkūs mūšiai eina Han- 
go įlankoje.

Suomijos apsigynimo 
ministerija praneša, kad 
sovietų lakūnai iš orlaivių 
bombarduodami sostinę 
Helsinki užmušė 85 žmo
nes ir sužeidė 182 per 4 
dienas, sunaikino 26 dide
lius namus ir 233 gyveni
mo namus ir viešuosius 
namus. Nemažai užmušta 
ir sužeista kituose mieste
liuose.

Dėl Suomijos Užpuolimo 
Kaltina Nacius

Londonas, gruodžio 4 — 
Aglijos vyriausybė kaltina 
Vokietijos nacius dėl karo 
sovietų Rusijos su Suomi
ja. Anglijos, Prancūzijos 
ir Rusijos derybose prieš 
karą. Rusija reikalavo, 
kad Anglija ir Prancūzija 
sutiktų leisti Rusijai įsi
kurti bazes Baltijos vals
tybėse ir Suomijoj, bet jos 
nesutiko. Derybos nutrū
ko. Vokietija ir Rusija pa
sirašė prekybos ir nepuo
limo sutartis. Vokietijos 
naciai sutiko leisti sovie
tams šeimininkauti Balti
jos valstybėse ir Suomijoj. 
Jeigu Suomija būtų ge
ruoju išpildžiusi sovietų 
Rusijos reikalavimus, tai 
karas nebūtų kilęs.

Sovietai karą prieš Suo
miją pradėjo lygiai taip 
pat. kaip Vokietija prieš 
Lenkiją. Vadinasi, sovietų 
diktatorius Stalinas varto
ja Hitlerio metodus. Bet 
Stalino žygis gali iššaukti 
pasaulinį karą.

ir p. adv. Antanas Šalna.
Kalbos buvo įdomios ir įspū

dingos; giliai patriotingos ir 
daug pasakančios apie Lietuvos 
ir lietuvių tautos pasitvarkymą.

draudimą parduoti 
ginklus ir karo reikmenis 
Rusijai. Jung. Valstybių 
kaikurios organizacijos ir 
asmenys padarė spaudimą 
Į vyriausybę, kad ji tuojau 
nutrauktų santykius su 
sovietų Rusija, arba ma
žiausia atšauktų 
ambasadorių iš Rusijos.

Ispanija Reiškia Užuojautą 
Suomijai

Madridas, gruodžio 4 — 
Ispanija reiškia užuojautą 
Suomijai, kurią raudonieji 

civilių žudy- barbarai užpuolė. Ragina 
, nes 

savo kad sovietai nesilaiko jo- pati Ispanija pergyveno 
1 kio žmoniškumo, kad so-į raudonųjų barbarizmą.

. i ,



«

Antradienis. Gruodžio 5. 1939 DARBININKAB B-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sovietai Kišasi | Lietuvos Vidaus

LIETUVOS “ELTOS” ŽINIOS
I

Užsienio
gruo- masi į vidaus reikalus, 

korės- Jeigu sovietų Rusija pra- 
kad dės cenzūruoti Baltijos

Kaunas. Lietuva, 
džio 4 
pondentai praneša, 
sovietų Rusijos vyriausy- valstybių spaudą, telegra-
bė pareikalavo, kad Lietu- fo ir telephono susisieki- 
vos vyriausybė suregis- mą, tai aišku, kad ji imsis 
truotų pabėgėlius iš Len
kijos ir tą sąrašą priduotų. 
Tai aiškus sovietų Rusijos 
kišimasis į Lietuvos vi-

kontroliuoti ir visą tų val
stybių tvarką.

Lietuvos vyriausybės at
stovai turėtų informuoti

daus tvarką. Lietuvos rei- mūsų spaudą kaip rštikrų- 
durų 

kuo 
lietu-

. Komiteto Vilniaus Kaunas — Vilniaus pas- 
remti paraginti kolai realizuoti imamas 

žmonės pradėjo pagrindu dėsnys, kad kas 
daugiau uždirba, tas dau
giau turės ir paskolos lak
štų už sumą, kuri sudaro 
nuo 14 iki 150 nuošimčių 
mėnesinės brutto algos. 
Panašiu principu bus pa
ragintos ir laisvosios pro
fesijos, bei kiti darbo pa
jamų mokesčių mokėtojai, 
nejudamų turtų miestuose 
savininkai, prekybininkai 
ir pramonininkai. Paskola 
galima įsigyti nuo lapkri
čio mėn. pradžios.

viai komunistai.

Šv. Tėvas Vėl Šauks Į Taiką
Vatikanas. gruodžio 4 — 

Iš patikėtinų šaltinių suži
noma. kad Šv. Tėvas, Po
piežius Pijus XII ruošia 
naują atsišaukimą į Pa-

kalas, o ne sovietų, sure- jų yra su tuo “visų 
gistruoti savo šalies gv- kietai uždarymu”, 
ventojus. Sovietų kišimąsi taip labai džiaugiasi 
į Lietuvos reikalus laužo 
sutartį, kurią pasirašė spa
lių 10 d. š. m.

Brooklyno lietuvių ko
munistų laikraštis "Lais
vė” rašo, kad "Lietuvoje. 
Latvijoje. Estonijoje visos 
durys kietai uždarytos vi
sokiem imperialistiniam
intrigantam. Rygos melų šaulį, kad užbaigtų karą ir 
malūnas uždarytas amži- vykdytų taiką. Atsišauki- 
nai”. Ką visą tai reiškia? mą padarysiąs gruodžio 11 
Cenzūra, o ne ką kitą.

Vadinasi, sovietų Rusija 
“uždarė kietai visas du
ris”, kad iš Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos neišeitų jo
kios žinios, kurios būtų ne
palankios sovietų komisa
rams. Stalincų laikraštis 
kalba apie “Rygos melų 
malūną”, bet mes žinome 
gerai, kad tas "malūnas” 
nepaskelbė jokių melų.
Bet jeigu ir būtų paskelbęs 
nelabai palankią sovie- dėjo griauti pastatą,
tams žinią, tai ar dėlto tu- —--------------
rėjo uždėti cenzūrą Lietu- Nuo spalių 29 d. įvestas 
vai. Estijai ir Latvijai? So- reguliarus traukinių susi
rietų Rusija pasižadėjo siekimas tarp Kauno ir 
nesikišti į Baltijos valsty- Vilniaus. Kasdien ten ir 
bių vidaus reikalus. Sovie- atgal vaikštinėja po ketu- 
tu cenzūra vra aiškus kiši- ris traukinius.

d. slaptoje konsistorijoje. 
Tuo laiku Pijus XII pas
kirs naujus vyskupus ir 
arkivyskupus.

Rusija Jau Griauna Savo 
Paviljoną

New York. gruodžio 4 — 
Sovietų Rusija kitais me
tais jau neturės savo pa
viljono Pasaulinėje Paro
doje. Sakoma, kad jau pra-
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CHRISTMAS CLUB

Now Open For Membership
SEVEN CLASSES JO1N EARLY

Brockton Savings Bank
North Main and Court Sts

“The Bank On The Hill”

!
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Here is unųuestionably the biggest Christmas 
offer ever made įn Kelvinator refrigerators. 
A large size, extra capacity cabinet, eouipped 
with everything anyone could wish for.

for

Only $139.50
GENEROUS TERMS

This is speciallv priced for Christmas 
It will be available at no other time. The gift 

of a lifetime— built to lašt a life-time.
It comcs ’vith eųuipment ordinarily found 
only in refrigerators priced much higher. Sec 

about vours now so vou will be sure of it.

BROCKTON EDISON CO.

yet

only.

Vyr 
kraštui 
Lietuvos 
gausiai aukauti 
reikalui — 
šelpti.
Vyr. Komiteto susidariu
sios įvairių profesijų: že
mės ūkio, prekybos, pra
monės ir amatų, namų sa
vininkų. miestelėnų, lais
vųjų profesijų, valdininkų 
ir darbininkų sekcijos nu
statė, kaip ir kokiomis 
normomis turėtų aukoti a- 
tatinkamų užsiėmimų 
žmonės. Tie, kurie uždirba 
iki 300 litų per mėnesį, au
koja vienkartinę auką 3 
nuošimčių nuo mėnesinio 
uždarbio: kurie uždirba
daugiau kaip 300 litų per 
mėnesį, aukoja 5 nuoš. 
nuo vieno mėnesio uždar
bio pajamų; darbininkai 
aukoja vienos dienos už
darbį; tose įmonėse, kur 
dirbama po 4 dienas savai
tėje, nusistatyta leisti 
dirbti vieną penktą dieną, 
kurios uždarbį darbinin
kai ir tarnautojai nori pa
aukoti Vilniui.

klu, Respublikos Preziden
to atvaizdu ir Vilniaus 
herbu (keturių spalvų). ;

v»Sovietų Raudonarmiečiai Kauno spaustuvių bei cin-

šventam
vilniečiams

Tam reikalui prie

i
i

kografijų. Šiuo tarpu Vil
niuje nėra nė vienos spau
stuvės, kurioje būtų gali- 

Vilnius Miesto magis-jma greįtu tempu išleisti

Lietuvos Seimas priėmė
Vilniuje kol kas eina tik 
vienas dienraštis “Vilniaus 
Balsas”, kurio vyr. redak-

(Lapkričio 6 d., š. m.)
* ■ .

Išvežė Mašinas

įstatymą, kuriuo Vilniuje 6(Xx) fizinių ir 1200 inte- 
steigiamas apygardos tei- lektuaUnių. Pirmą savaitę1 
smas ir Vilniuje, Švenčio-r darbais aprūpinta 3,500
nėliuose ir Valkininkuose darbininklĮ‘. Organizuojant pakirtas Ranoiaš
steigiami apylinkių teis- naujus darbus susiduria- Mackevičius. LenkųPpra- 

_______ ma su dideliais sunkumais dėjo eiti dienraštis “Kur- 
dėl susisiekimo priemonių jer Wilenski” ir greitu lai- 

I dabartinį Lietuvos sei- stokos, nes daug mašinų ir į _ ~ *• “—
mą buvo išrinkta 49 atsto- vežimų buvo raudonarmie- g^ Wilenski”' 
vai. Atskyrus nuo Lietu- čių išvežta. Taip pat suda- 
vos Klaipėdos kraštą, išėjo ro sunkumų kuro ir reika-

’ ’ ‘ .......... lingos medžiagos stoka.
Visi šie reikalai skubiai 
baigiami tvarkyti ir kai 
bus gautos naujos susisie
kimo priemonės ir reika
lingoji medžiaba, bedarbių 
skaičius Vilniuje turės su
mažėti iki minimumo.

Ką tik Vilnių perėmus 
buvo susirūpinta viešųjų 
darbų organizavimu, kad 
būtų suteikta žmonėms 
darbo ir pragyvenimo. 
Tuojau imta vykdyti ir 
tęsti toliau tie darbai, ku
rie jau buvo lenkų pradėti, 
kaip tai Neries krantų re
guliavimas, naujų pašto 
rūmų statymas, agrono
mijos skyriaus, technikos 
mokyklos, ginekologijos 
klinikos, šaldytuvų, lom
bardo, radio stoties, mu
ziejaus, pradžios mokyk
los Belinių gatvėje, Šv. 
Jokūbo ligoninės, ugniage
sių ir kt. pastatų statyba 
ir remontai. Pradėtas ir tę
siamas toliau Panerių1 
plento iš Vilniaus i Kauną r. . • Y j rr yra uždraustas,statymas, prasideda Ka- L K
tedros aikštės grindimas, e.- .. .... . .
atnaujinami vandentiekio nn» ,r 18 Vilniaus 1 Kauną 
ir kanalizacijos darbai. į 5™ . "enanras ai daug, bet
Darbininkams mokama j le,.d™a*.tu? larpU du°da’
tiek litų, kiek š. m. rugsė-Įm*.tl* rodantiems tikrą 
jo i d. buvo mokama zlo- rei a 
tais. Artimiausioje ateity
je projektuojami šie nauji 

i . . , . _ , ‘darbai: 1. kelias į Rasus, 2.
Visuomenei giausį plotai yra Pabra-į keliag Polovos gatve, 3.

iš seimo trys klaipėdiškiai 
atstovai, tad seime liko 46. 
Dabar grįžus prie Lietu
vos Vilniaus kraštui su 
maždaug 500,000 gyvento
jų, skaitant po 1 atstovą 
nuo 50,000. numatoma, 
kad seimas padidės dešim
čia atstovų. Dabartinio 
seimo kadencija baigiasi 
1941 m. Seimas buvo rink
tas 1936 m. Kol Vilniaus 

ti, Amerikos lietuviai taip kraštas bus visiškai admi- 
pat rengiasi prisidėti prie 
Vilniaus kėlimo.

Patiriama,Kaunas
kad organizuojamos kelios 
naujos akcinės bendrovės, 
kurios turės tikslą atgai
vinti sunaikintą Vilniaus 
pramonę. Į Vilniaus sritį 
norima įtraukti ir užsienių 
kapitalus, ypatingai iš 
Skandinavijos. Kaip girdė-

Spalių 28 d., Lietuvos 
kariuomenės Vilniun įžen
gimo dieną, Kaune, Valst. 
Teatro sodelyje buvo ati
dengtas pirmosios lietu
viškos operos autoriaus, 

'muziko ir kompozitoriaus 
j Miko Petrausko biustas. 
Biustas (paminklas) yra 

■ * ■ . Neteisingabuvo PastatYtas ant granitinio
. ■ i ® -• ipiedestalo, kur įskaita Mi-kad darbininkas neturėjo:;

** r\ Mnr vn i v o Ir v,nv‘/Snc> y^h
darbo, kad daug sričių bu
vo neapdirbta; kad žem
dirbys neturėjo duonos ir 
žemės, tuo tarpu kai dideli . 
plotai žemes buvo perdaug 
nelygiai paskirstyti. Bus 
stengiamasi tas neteisy
bes išlyginti. Lietuva yra 
mūsų visų tėvynė ir visi; 
jos sūnūs ir dukterys turi 
lygias teises į vienodą jos 
meilę ir pagarbą. Nėra 
Lietuvoje papročio perse
kioti tikybą, kalbą ar ats
kiri] žmonių įsitikinimus. 
Mes visi jaučiame esą Lie
tuvos kūrėjai, todėl, kiek 
tik mūsų jėgos leidžia,! 
dirbame jos ir jos gyven
tojų gerovei”.

Lietuvos visuomenės 
vardu išleistas į vilniečius 
atsišaukimas, kuriame be 
kt. sakoma: “Mes ateina
me. nešdami tvarką ir dar
bą. Mes atnešame teisę ir 
teisybę. '

nistraciniai sujungtas su 
visa Lietuva, tai yra kol 
bus išaiškinta tame krašte 
esančių asmenų pilietybė 
ir kt., turės dar praeiti 
kiek laiko, taigi ir rinki
mai į seimą Vilniaus kraš
te dar neįvyks taip greit.

Ateinantį pavasarį nu
matoma pradėti Vilniaus 
krašte žemės reforma. Per 
žiemą bus renkamos žinios 
apie dvarus ir kt., stam
bias žemės nuosavybes bei 
jų priklausomumą, o pa
vasarį bus pradėti žemės 
dalinimai. Į Vilniaus kraš
tą siunčiama daug mati
ninkų, kurie ten per žiemą 
dirbs žemės reformai pa
ruošiamuosius darbus.

ko Petrausko vardas, pa
vardė ir gaidos. Atidary
me dalyvavo didelis artis-

, muzikų, rašytojų ir 
į žurnalistų būrys ir Miko 
brolis Kipras Petrauskas. 
Įamžinant velionies atmi-

■ mmą, prie jo biusto pra- 
kalbas pasakė paminklui

. • statyti komiteto pirminin- ..... . , _T..
kas Liudas Gira ir Kauno Apskaičiuota, kad Vil- 
burmistras Merkys. ' ™auA*raste Flatuva.Favo

_______ ?30,000 ha miško. Miskin-
I

Lietuvos Valst. Opera iri 
Drama rengiasi pradėti 

vaidinti regulia-

c

į
•!
»?
?
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$ j Vilniui
;♦ riais laikotarpiais. Opera

♦i
•!
;į
7’
• J i

tuojau statys Otelo, o dra
mą Šarūną.
—--------------------------------
Naciai Konfiskavo Thysseno 

Nuosavybę
..........................................................................

Į

Duesseldrf, Vokietija —1 
Vokietijos nacių vyriausy
bė įsakė konfiskuoti Dr. 
Fritz Thvssen'o. 
jos industrijos 
visą nuosavybę, kada jis 
atsisakė grįžti į Vokietiją. 
Dr. Thyssen 1933 m. pa
gelbėjo naciams paimti 
valdžią į savo rankas ir fi
nansiniai parėmė Hitlerį 
iškilti. Bet vėliau su Hitle
riu susipyko ir turėjo iš
vykti į užsienį. Thyssen 
buvo priešingas karui ir 
dabartiniam nacių rėži
mui.

Vokieti- 
magnato.

ku žada pradėti eiti “Prze-

Nuo lapkričio 2 d. Vil
niuje vėl prasidėjo autobu
sų susisiekimas miesto 
gatvėse. Lietuvai Vilnių 
perimant miestas nė vieno 
autobuso nebeturėjo. Tuo 
tarpu autobusų skaičius 
nėra pakankamas, bet ti
kimasi greitu laiku jų 
skaičių padidinti. — Nuo 
lapkričio 2 d. Lietuvos 
Bankas Vilniuje pradėjo 
keisti į litus lenkų zlotus. 
Norinčių iškeisti savo zlo
tus vilniečių ilgiausios ei
lės apstojo ne tik banką, 
bet ir visas pašto agentū
ras, kur tik zlotai į litus 
keičiami.
vilniečiai zlotų visai nebe
nori imti. Kai kurie grie
bėsi net pašto ženkliukais 
spekuliuoti jų prisipirkda- 
mi ir juos vartodami vie
toje pinigų.
tiems iš Kauno į Vilnių lei
sta litų vežtis kiek kas 
nori, bet zlotams ir kito
kiai valiutai įvežimas be 
Valiutų Komisijos leidimo 

. — Norin
čių vykti iš Kauno į Vil-

Po poros dienų

Vykstan-

Klaipėdos 
paskutiniais lai-

Kaunas .
jau aukavo per Lietuvos|dės' Rūdninkų ir Naujo- 
Moterų Tarybos lietuvis-!al»s. Yllnlos . apylinkėse.j 
koms knygoms rinkti ko-: *1^125 okaooo

misiją apie 2650 egžpl. į- 
vairių vertingų lietuviškų 
knygų ir daug gražių kom
plektų žurnalų Vilniaus 
krašto lietuviams. —Spau
dos Fondas rengiasi išleis
ti naują, prieinamą visuo
menei. Vilniaus albumą. 
1923 m. išleistasis, kad ir 
brangus buvo, bet jau iš
parduotas. Be to Spaudos 
Fondas išleido 10,000 Lie
tuvos valstybinių ženkle
lių — Vyčių ir keletą tūk
stančių gražių sveikinimų 
vilniečiams su Vvties žen-

kirtimo norma yra 350,000 
kietmetr. 3,5 milijono litų 
vertės. Be Vilniaus krašto, 
Lietuvoje iki šiol buvo
893.733 ha miškų. Lietu
vos miškų plotas turės
1.123.733 ha.

i ____________________

j
Palanga — Patiriama, 

kad akc. b-vė “Žuvis” Pa- 
• langoje steigia žuvų apdir- 
Į bimo fabriką, kuriam da
lis mašinų bus atgabenta 
iš Klaipėdos, kur buvo pa
našus tos pačios b-vės žu
vų apdirbimo fabrikas.

į

Klaipėda
uostas

.kais yra visai tuščias, pre- 
akmenų tašymo ir skaldy-’ kinių laivų per savaitę pa- 
mo darba ir t.t. ' sirodo uoste vienas kitas.

-------------- Karinių laivų taip pat la
bai mažai bepasirodo. Pa
tiriama, kad Klaipėdos ce- 
liulozės fabrike tebedirba 
apie 600 lietuvių. Tilžės 
celiulozės fabrike dirbą a- 
pie 1000 ir Ragainės — a- 
pie 600 lietuvių.

Vilnius — Čia lankosi la
bai daug Kauno lietuvių

• verslininkų. Daugelis jų 
i numatė atidaryti Vilniuje 
! savo prekybos įmones. — 
i Vilniaus gatvėse parduo
dama labai daug Kauno 
i dienraščių, kurie iš Kauno 
Į atvežami tą pačią dieną 
per dvi-tris valandas nuo 
laikraščio išėjimo. — Di
džioji Kauno spaustuvė 
“Spindulys” artimiausiu 
laiku persikelia į Vilnių.
Taip pat rengiasi persikel-i gerbiant buvusią Lietuvos 
ti keletas kitų modernių’senovės sostinę.

Šiuo tarpu Trakų mies
tas ir valsčius yra prijung
tas prie Vilniaus apskri
ties. Vėliau numatoma 
Trakus pakelti į apskri
ties miestą, tuo būdu pa-

I

I
i
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Charbinas — (Tolimieji 
Rytai). Lietuvos konsula
tas Carbine išdavė Lietu
vos užsienio pasus Man- 
džuke nuo senų laikų gyve
nantiems lietuviams ir iš 
Lietuvos kilusiems asme
nims. Tai esą asmenys, ku
rie Mandžuke užima žy
mias vietas ekonominiame 
ir kultūriniame gyvenime.

STIPRUS ALE
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Barbariškas Sovietų Žygis
Galų gale sovietams pavyko išprovokuoti karą su 

Suomija. Iš tiesų tai jie su ta provokacija pakartojo 
Hitlerio metodą. Hitleris prieš pulsiant Austriją ar 
Čekoslovakiją pradėdavo karą spaudoje, paskui ras
davo kokį pasišventėlį vokietį, kurs apsiimdavo būti 
nušautu, vokiečiai patys jį nukaudavo, o paskui jau 
pradėdavo puolimą. Sovietai taip pat paleido keletą 
šovinių į saviškius, suvertė bėdą ant finų ir dabar žiau
riai bombarduoja iš oro Suomijos miestus ir kaimus. 
Ore finai negali sovietams atsispirti, nes jų labai men
kos pajėgos — kokie 200 orlaivių — bet ant sausos že
mės raudonoji armija susidūrė su smarkiu pasiprieši
nimu. Šiuos žodžius rašant, suomiai sutriuškino keletą 
smulkesnių dalių raudonosios armijos, nušovė 18 orlai
vių, paėmė 32 tanku ir nuskandino rusų kreiserį Kiro- 
vą. Sovietai perėjo finų sieną, bet toli nenuėjo: finai 
atkakliai ginasi ir suteikia bolševikams nemaža rūpes
čio.

“Taisykite Viešpaties kelią; darykite Jo takus tie- lėtai Globotojai — kurios pagalbą Aš aiškiai jaučiau 
sius. Kiekvienas slėnis bus užpiltas, o kiekvienas kal
nas ir kalnelis bus padarytas žemas; kas kreiva, bus 
tiesu; kas nelygu, bus lygūs keliai; ir kiekvienas kūnas 
išvys Dievo išganymą”.

Tais žodžiais, mano mylimieji vaikeliai Kristuje, 
šventa Motina Bažnyčia liepia mums prisirengti prie 
atėjimo mūsų Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kris- širdis virš šios žemiškos suirutes į džiaugsmą dėl atė- 
taus. Už trijų trumpų savaičių mes švęsime Kalėdų jimo Kristaus, mūsų Išganytojo ir Atpirkėjo, šio šven- 

išventę 
giausiojo įvykio pasaulio istorijoj — įvykio, kurs at- džiais: 
nešė dangaus šviesą į pasaulį, apsiauptą nežinystės 
tamsa ir nedorybėmis; kurs atnešė teisingumą, meilę džiaugkitės! Jūsų kuklumas tebūna žinomas visiems 
ir tiesą į sumišusį ir nuliūdusį pasaulį, suvaržytą nea- žmonėms; Viešpats yra arti.
pykantos, gobšumo ir klaidų retežiais; kurs atskleidė susirūpinę, bet visuose dalykuose jūsų prašymai tesi- 
aukščiausią Dievo - Žmogaus paslaptį, neišmatuoja- daro žinomi Dievui malda ir maldavimu su dėkojimu; 
mą Dievo meilę Jo užkietėjusiems ir nedėkingiems vai- ir visokį išmanymą perviršyjanti Dievo ramybė teser- 

.kams, kurie nustūmė Jį šalin ir garbino svetimus die- gi jūsų širdis ir jūsų mintis Kristuje Jėzuje”.
vus ir stabmeldžių stabus Jo vietoje.

Tik vienas žvilgsnis į dabartinį pasaulio padėtį vargų ir sielvartų mūsų tarpe, vis dėlto linksmai lau- 
duoda mums veikiai suprasti, kad jis blogai prisiruo- kime šv. Kalėdų. Musų Dangiškasis Tėvas, kurs at- 
šęs sutikti Taikos Kunigaikščio atėjimą. Užuot patai- siuntė numylėtą savo Sūnų pirmose Kalėdose, ir dabar 
sius kelią Viešpačiui, tautos gamina mirties ir naikini- tebėr su mumis. Jo globojanti ranka tebeištiesta ant 
mo prietaisus. Jau dabar ištisos žemės dalys kariauja, mūsų, Jo galybė mus apgina ir amžinoji Jo Vienatinio 
ir mes nežinome, kurią dieną ir valandą dar kitos ša- Sūnaus Jėzaus Kristaus meilė dar tebėra mūsų pavel- 
lys įsivels į žiaurias kautynes. Krikščionybė Europoje 
jau mindžiojama žiauraus despotizmo kojomis. Prieš 
mūsų akis stoja liūdnas vaizdas viso pasaulio, pasken
dusio baisaus karo bangose, kurs nužudys pačius gra
žiausius jaunimo žiedus ir atneš žmonijai sunaikinimo 
ir kančių baisenybes. Minties ir dvąsios ramybė, kurią 
gerasis Dievas norėjo suteikti visai žmonijai yra pa
keista šiurpulinga baimė ir nerymastavimu.

Protaujantiems žmonėms nereikia nė sakyti, kad 
dabartinė liūdna pasaulio padėtis susidarė iš paneigi
mo Dievo ir visiško neatsižvelgimo į krikščioniško tei
singumo, tiesos ir meilės dėsnius. Pats pirmiausias 
žemiškosios Kristaus Karalystės įstatymas yra pa
grįstas kilniu principu, kad visi žmonės yra broliai, 
Dievo vaikeliai ir vienos didžiulės šeimos nariai, ir 
dėlto privalo kits kitą mylėti. Visoj Europoj neteisin-

visuose svarbiuose mano ilgo gyvenimo momentuose, 
ypačiai kaipo Ganytojas šios svarbios ir vaisingos 
Viešpaties vynuogyno dalies.

Kad ir sopulių našta sunkiai slegia mūsų pečius 
dėl šio karo baisenybių, bet pastiprinti tikėjimu ir pil
na viltimi Dievo galybėje ir gerume, pakelkim mūsų

sukaktį ne tik svarbiausiojo, bet ir išganin- to laikotarpio metu. Prabilsiu čia į jus šv. Povilo žo-
- - - - - - - • “ “ - - 1 w •

“Džiaugkitės Viešpatyje visuomet; vėl sakau

Nebūkite nieku bailiai

Ir taip, numylėtieji vaikeliai Kristuje, kad ir pilna

I

dėjimo dalis, kurios nieks negali nuo mūs atimti. Kar
šta meile uždegti, būkime pasiruošę klaupti su pieme
nėliais prie Betliejaus vygeles ir nusilenkti prieš tą 
Dievo dovaną pasauliui — Nekaltai Pradėtosios Mari
jos Sūnų — Dievo Visagalintį Sūnų, kurio gailiašir- 
dystėje, galybėje ir meilėje yra kilniausias ir tikriau
sias kelias į taiką ir ramybę ant žemės ir į amžiną link
smybę danguje.

VVilliam Cardinal O'ConnelI,
Bostono Arkivyskupas.

Kuomet pradėjo Britų ir kitų 
valstybių laivų skendimo masi
nis perijodas, tuomet britai ne
va susekę, kad vokiečiai išrado 
naujas magnetines minas, ku
riomis jie ir skandina laivus. Gi 
bombos esą futbolės didumo ir 
turi smarkią jėgą eksplioduo- 
damos. Amerikos specialistai 
sako, kad tokis britų apibudi
nimas neatatinka tiesai, nes to
kio didumo magnetinė bomba 
plačiame vandenyne pasilieka 
bejėgė, nebent jau laivas už
plauktų ant jos su visu smarku
mu. Bet kiek tai reiktų tokių 
bombų nusėti. Amerikos specia
listai sako, kad čia veikia ne 
bombų magnetizmas, bet vokie
čių sugebėjimas surasti vietą 
bet kokioms minoms, kurios tik 
eksplioduoja. Esą vokiečiai pa
deda minas, tokiose siaurumo
se, kur visuomet laivai praplau
kia.

Suomijos vyriausybė atsistatydino. Finai išsirin
ko kitą, bet sovietai jos nepripažįsta. Jie sudarė val
džią iš Suomijos bolševikų (bet kokioj šaly jų atsiran
da). Tuo būdu paaiškėjo Stalino tikslas: suorganizuo
ti Suomijoj sovietų valdžią ir per ją pavergti visą kraš- ■ ■ , (
tą, ko mažiausiai įsiveliant į ilgą karą. Bet suomiai dčlto privalo kits kitą mylėti. Visoj Europoj neteisin- 
geruoju nepasiduoda. Jie vieningai sukilo gintis, kad filosofai ir piktieji pranašai, siekiantieji suardyti 
ir neturi beveik jokių šansų karą laimėti.

Barbariškas puolimas Suomijos sukėlė didžiausią 
įniršimą ir pasibiaurėjimą visam pasauly. Ypač Ame
rikoj Suomija randa daug simpatijos, daugiausiai dėl
to, kad ji rūpestingai mokėjo Amerikoj užtrauktą pas
kolą. Prezidentas Rooseveltas, tiek atsargus savo žo
džiuose, kada kalba apie santykius su svetimomis val
stybėmis, dabar jau be ceremonijų pavadino sovietų 
žygį brutališku laužymu tarptautinių teisių. Įžymiau
sieji Amerikos politikai taip pat griežtai pasmerkė im
perialistinius bolševikų užsimojimus ir reikalauja, 
kad Amerikos vyriausybė nutrauktų su sovietais di
plomatinius santykius ir atimtų komunistų partijai 
pilietybės teises. Atrodo, kad prie to bus prieita. Ten- čiai, galim kiek pataisyti tą baisingą padėtį, w±-.
ka tik apgailestauti, kad Amerika taip ilgai pakentė p.įa sielvartų ir nelaimių? Žinoma, kad taip! Net. 
civilizacijos griovikų gaują._____________________ K. menkiausieji ir silpniausieji iš mūs turime priemonių,
_ _ į/ e paties Dievo mums suteiktų, sugrąžinti Kristaus ra-
I pnlfll rPCniinlikA PrAnril7iini mybę Kristaus Karalystėj. Nereikalauju jums išpasa-
Lvl IRŲ ■ UjĮJUvIIiKCI I I Q! ILULIJUJ koti, brangūs mano vaikeliai, kokios tai yra priemonės.

______________ Visų pirma kreipkimės prie geriausiojo Dievo ir bran-
Angers yra mažas Prancūzijos miestelis, 214 my-'Sioj° Kūdikėlio Atpirkėjo kupinomis dėkingumo širdi- 

lių atstu nuo Paryžiaus. Kad ir maža tai vietovė, bet m*s do didžiausią gailiaširdystę; ir pilni pasitikę ji- 
labai sena ir turinti viduramžy pastatytą palocių, ku-'mo maldaukime visu mūsų sielų pajėgumu, kad grą- 
riame baigė savo dienas prancūzų karalius Liudvikas žint4 taik3 ir ramybę ir padarytų galą visoms nesan- 
XI. Dabar tą miestelį prancūzų vyriausybė atidavė ir taikoms ir suirutėms. Mes jūs prašome, kad šio švento 
išnuomavo lenkų “respublikai”, daugiausiai dėlto, kad 
ten ir gi yra gyvenęs Henrikas Valois, kurs 1573 me
tais buvo išrinktas Lenkijos karalium. Pastiprintas ta 
senovės tradicija, naujasai Lenkijos prezidentas Racz- 
kiewicz ir premieras gen. Sikorski apsigyveno Henriko 
Valois palociuose ir puoselėja stiprių vilčių atgaivinti 
galingą Lenkijos valstybę... Didingi vaisiai išauga iš

civilizacijos griovikų gaują.

Lenkų "respublika" Prancūzijoj

i

žmonijos vienybę, užkrečia žmonių mintis ir širdis ra- didelis 
cizmo klaidomis. Jie sako, kad kiekviena rasė yra pil
nai sau pakankama, galinti be kitų gyvuoti; ir tai bru-j 
fališkai savo klaidai pateisinti jie dengiasi garbinga 
ideologijos skraiste. To pasėkos yra tokios, kad nedo
rybė atkakliai įsivyravo; neištikimybė ir nepasitikėji
mas. gobšumas ir neapykanta, puikybė ir akiplėšišku
mas iškeliama į gyvenimo principus. Kaipo neišvengia- Į 
mas to pasekmes, visur matome vien nesantaikas ir 
nelaimes. Milijonai šio pasaulio žmonių, mylinčiojo. 
Dievo tvarinių, širdyse ir sielose suklaidintų tų nedorų 
mokslų, burnoja prieš Dievo vardą ir stumia Jį iš pa
saulio, kurį Jis sutvėrė ir užlaiko jų laimei ir gerovei.

Ką gi čia mes galime padaryti? Ar gi mes, silpnu-i
i. kuri tei-!

* * *

Per spalių mėnesį, sulig U. S. 
darbo ofisų apskaičiavimo, ga
vo darbus privatinėse įstaigose 
apie 300,000 bedarbių. Tas pa
rodo, kad bedarbių skaičius 
žymiai mažėja ir tas neša dide
lio džiaugsmo...

# # *

Siaučiant Europos karui vo
kiečiai pajuto trūkumą popier
malkių ir vilnų. Jie dabar išra
do naują būdą pagaminti laik
raščiams popierio iš bulvių la
pų.Paskutinėmis dienomis, kurie pereitų per namus ir 

atėję iš Lietuvos laikraš-! kitokias priemones panau- 
čiai vaizdžiai nurodo, kaip dotų, kad kuodaugiausia 
_____ > yra reikalas sku- surinktų aukų, kad suda

rytų didesnę Kalėdų dova
ną Vilniaus kraštui. Tą 
darbą reikia pradėti tuoj, 
nebegaišuojant.

Pastaromis dienomis au- 
,__________ __7________  kų Vilniaus kraštui per
■atstatyti suardytas, su- Federacijos centrą prisių- 
: griautas įvairias kultūri- 
j nes įstaigas.

Lietuvos vyriausybė ir 
visuomenė daro viską, j 
kad suteikus greitąją pa
galbą. Ir jau suteikė. Lie
tuvos kariuomenė netuščio 
mis rankomis įmaršavo į 
Vilnių. Ji atsivežė su savi
mi duonos, vaistų, drabu
žių. Bet šelpimo darbas 
turės eiti per visą žiemą. 
Nualinto krašto atstaty
mas truks daug metų. Ir 
šelpimo ir atstatymo dar
bą turės dirbti visa tauta. 
Nėra išimties nė mums, 
ši krašto lietuviams. Pa
galbos ranką ištiesti rei
kalauja ir tautiškoji ir 
krikščioniškoji pareiga.

Ligšiol tik maža mūsų 
dalis tą šventą pareigą at
liko. Netoli milijono Ame
rikos lietuvių atgautam 
Vilniui nė penkių tūkstan
čių dolerių dar nesudėjo. 
Tiesiog skandalas! Kur 
mūsų tautinis jausmas? 
Kur patriotizmas ? 
tautos ir artimo meilė?

Laikas, broliai, subrusti!

j biai eiti į pagalbą atgau
tam Vilniaus kraštui, kurį 
okupantai suvargino, nua
lino. Pagalbos reikalingų
jų žmonių yra dešimtimis 

Į tūkstančių. Be to, reikia

e * #

Buvo didžiuotasi, kad Bostono 
žuvų marketas yra didelis ir 
gal bene didžiausias šioje šaly
je. Bet patirta, kad didžiausias 
netik šioje šalyje, bet ir visame 
pasaulyje žuvų marketas yra 
New Yorko miestas.

laikotarpio metu gerai prisirengtumėte per maldas ir 
pasninką, per atgailą ir savęs išsižadėjimą, tinkamai 
sutikti Kristaus atėjimą Kalėdų rytą. Su tyromis sie
lomis ir pilnomis meilės širdimis maldaukite Dieviško
jo Vaikelio apšviesti mintis ir uždegti širdis pasaulio 
valdovų, kad išdidumo ir tuštybės uždanga nukristų 
nuo jų akių, ir, kad pamatę pasibaisėtiną pražūtį, į ku-

iždininko kun. Pr. Juro 
vardu, o siųskite sekreto
riui—2334 So. Oakley avė., 
Chicago, III.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekretorius.

sta iš šių kolonijų: So. Bos
ton. Mass., nuo Maldos A- 
paštalystės draugijos — ’ 
830.00: Connecticut Mote
rų Sąjungos apskritys iš 
savo iždo $10.00; Federa
cijos apskritys Chicagoje 
$20.15; St. Usalis iš Sioux 
City $5.00; P. ir M. Miko- 
lajūnai iš Philadelphia, Pa. 
$3.00.

Moterų Sąjungos Con
necticut apskrities sekre
torė p-lė M. Jokubaitė, pri- 
siųsdama apskrities auką, 
laiške rašo:

“Kadangi atgavus mūsų 
senąją istorinę sostinę Vil
nių. visų Amerikos lietu
vių širdyse viešpatauja di
delis džiaugsmas, taigi tu
riu pareikšti, kad prie to 
džiaugsmo prisidėjo ir Mo
terų Sąjungos Conn. aps
krities atstovės, suvažia
vusios į savo metinį suva
žiavimą.

“Apsvarsčiusios organi
zacijos reikalus nutarė pa- 

Kur aukoti Vilniaus krašto gy
ventojų šelpimui $10.00, 
kuriuos čia ir siunčiu.

“Sveikinu Tamstą ir visą' 
Federacijos valdybą, lin- dįenj Netvarko lietuviams; 
bodama a-or-iaiiciu

I 
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mažos sėklos. Taip ir busimosios Lenkijos pradžia yra Te stumia pasaulį, pasuktų nuo kelio tautoms pra- 
menkutė, nes naujoji “respublika” turi labai mažą te- žūtingos neapykantos į malonų taką taikos, kuri neša 
ritoriją — vieną anglišką mylią ilgio ir pusę mylios j ramybę ir laimę, 
pločio. Bet tai nekliudo didžiulių valstvbiu atstovams Tik su Dievo pagalba gali įvykti taika tarp ka- 
daryti “respublikos” vyriausybei vizitus ir reikšti | riaujančių tautų. Tik per Jo malonę mes galime turė- 
jiems suvereninės pagarbos. Tiesą pasakius, naujoji i ti tikrąja ramybę, kurios taip karštai trokštame, taio 
lenkų vyriausybė ne taip jau suskurusi, nes atsivežė rimtai ieškome. Pirmasai Kristaus~ atėjimas atnešė 
su savim valstybės iždą — apie 80 milijonų dolerių. i taiką ant žemės geros valios žmonėms. Tuomet Jis

, Iš tiso ‘respublikos vyriausybė jaučiasi , gana mes jr dabar Jis atsiųs taikos Angelą, jei melsimės su 
[pilnu pasitikėjimu Jo dieviškąją meile.

Ateinantį penktadienį, gruodžio 8 d., švęsime Ne
kaltai Pradėtos Švenčiausios Motinos šventę. Mes pra
šome siųsti jūsų maldas nėr Jos rankas ir maldauti Jos 
užtarymo pas Jos Dieviškąjį Sūnų, kad suteiktų mums 
taiką, teisingumu apvainikuotą”, pagal karštą mūsų 
mylimojo Šv. Tėvo ir visų geros valios žmonių pagei
davimą. Neperseniai Šv. Tėvas savo enciklikoj į Ame
rikos žmones, Katalikų Universiteto auksinio jubilie- 
iaus proga, davė gausų įrodymą karštos tėviškos mei
lės savo vaikams, Jungtinėse Valstybėse gyvenan
tiems. Prašau jūs visų karštai melstis už Šv. Tėvo 
sveikatą ir už gausias pasekmes jo kilniems žodžiams, 
kuriuos tarė prieš nemoralumą, neteisybes ir bedievy
bę. Taip pat toj pačioj dienoj, kuri yra Mūsų 80 metų ventojus. 
amžiaus sukaktis, prašau visų pasimelst padėkonei 

I švenčiausiai mūsų Motinai, mano Karalienei ir numy- daro kolonijose komitetus,

i

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 
pijai;

Vasario 7
Waukegano
bui;

Vasario 8 
nį Grand 
viams;

Vasario 9
Detroito lietuviams;

Vasario 11 d. sekmadienį 
Rochesterio lietuviams;

Vasario 11 d. sekmadie- 
jnį Rochesterio lietuviams;

Vasario 15 d. ketvirta-

lietuvių para-

d. trečiadienį 
Rotary klū-

d. ketvirtadie- 
Rapids lietu-

d. penktadienį

jaukiai ir. nelaimių pamokyta, yra kur kas sukalba- 
mesnė negu prieš Hitlerio puolimą. Likimo jau taip 
buvo sutvarkyta, kad į “respublikos” sostinę atvyko 
buvusis Čekoslovakijos prezidentas Benes, taip pat 
tremtinis. Reikia atsiminti, kad vos metai atgal, kada 
Hitleris užėmė Čekoslovakiją, lenkai jau padėjo čekus 
terorizuoti ir ta proga atplėšti nuo Čekijos 400 kvadr. 
mylių žemės su miestu Cieszynu (Teschen). Dabar, 
Lenkijai atsidūrus dar blogesnėj padėty, Benes apie 
tą incidentą gailestingai nutylėjo. Bet Sikorskis jau
tėsi įpareigotas Benešą ne tai paguosti, ne tai atsipra- 
švti ir prabilo į jį šiais žodžiais: “Praeities klaidos jau 
likviduotos; jas pamirškime ir ateity eikime iš vieno”.

Sikorskis čia netiksliai nucharakterizavo lenkų 
būdą. Jis tur būt norėjo pasakyti: “Praeities klaidos 
jau nebeįdomios; galime jas pamiršti, nes ateity, kai 
atsistatysime, mes naujų pridirbsime”. K.

atėjo į pasaulį. įklimpusį į biaurias ir šlykščias nuode- .Gyvename, tiesa, sunkiose 
■ dienose. Bet nėra taip jau 

blogai, kad negalėtume po 
doleriuką ar kad ir po de
šimtuką paskirti Vilniaus 
biednuomenei sušelpti.

“Amerika” gražų suma
nymą paskelbė. Amerikos 
lietuviai tuoj sudeda po 
vieną dolerį ir pasiunčia 
vilniečiams Kalėdų dova
nėlę. Reikia manyti, kad 
tą praktišką sumanymą 
patriotingieji lietuviai pa
rems ir pradžiugins suvar
gusius Vilniaus krašto gy-

Federacijos skyriai tesu-:

kėdama geriausių sėkmių 
dirbti katalikybės ir tau
tos naudai”.

Daugiau tokių laiškučių 
ir tokių organizacijų, ku
rios neužmiršta savo tauti
nes pareigas atlikti!

Visų organizacijų 
draugijų valdybos yra pra
šomos priminti savo na
riams, kad didesnė ar ma
žesnė auka prisidėtų (kas 
gali doleriu) prie suteiki
mo džiaugsmo vilniečiams 
Kalėdų šventėje.

Siųsdami aukas per Fe
deraciją, čekius rašykite

ir

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.



Antradienis Gruodžio 5, 1931* DARBININKAS

BLAIVININKU SUSIVIENYMO CENTRO 
‘VALDYBA

Ku- J J. Jakaitis. MIC., Dvasios Vadas. Kun. P JuAkaitis. 
s Pirmininkas. P- Maukus — 1 Vice-Pirmininkas, A. Skirius — 
■ II Vice-Firmininkas; V J. Blavackas — Raštininkas. 7 Mott St., 

Worcester. M ss . O Sidabrienė Iždininkė. 6 Commonwealth 
A ve \Vorcester. Mass.. J Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo- 

-<-fa Blaivybės Skyrių.

Lietuvoje laiškais pasveikinti 
Lietuvos Episkopatą, Lietuvos 
Vyriausybę, Katalikų Veikimo 
Centrą ir Katalikų Blaivybės 
Draugiją. • •
ĮNEŠIMAI BEI SUMANYMAI

Buvo duotas sumanymas pa
simelsti už mirusius Blaivinin-

LDS Naujos Anglijos Apskri
čio Suvažiavimas

Blaivininku 28-to Seimo Protokolas
ALKK Pilnųjų Blaivininkų 28 

Seimas Įvyko šių metų lapkričio 
26 dieną. Šv. Kazimiero parapi
joje. VVorcester, Mass. Seimas 
prasidėjo iškilmingomis mišio
ms 9:45. Šv. Mišias atnašavo 
kun. Augustinas Petraitis. Kun. 
Petras Malinauskas MIC. pasa
kė blaivybės klausimu pamoks
lą. Blaivininkai dalyvavo šv. 
Mišiose ir priėmė šv. Komuniją.

SEIMO SESIJA

LOVVELL, MASS

«
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EXCEL LIQUOR COMPANY
laąuor - Beer - Wine

Wm. E. BERARD, Pres. — FERDINAND W. BECHARD. Tres.. 
LOUIS J. BECHARD, Sec y

613 Merrimack St. Tel. 544, Lomeli, Mass-

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

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

Antanas Zavetskas, 
Vice-Pirmininkas 

Tarnas Versiackas, 
Raštininkas.

Loweli Commercial College
e

H. U.OUINN, Principai

ra 105 nariai, trimis daugiau 
kaip anais metais, ir daug užsi
mokėjusių. Centro iždininkė ra
portavo, kad ižde yra $99.67.

SVEIKINIMAI IR KALBOS
Kunigai Andruška ir Malinau

skas pasakė gražias ir įspūdin
gas kalbas apie dorybes ir blo
gus įpročius. Kun. P. Juškaitis kus, užpirkti šv. mišias Blaivi- 
savoje kalboje lygino gėrimą su! ninku intencijai. Tėvai Marijo- 
komunizmu. Kun. Padvaiskas, naį mišias atlaikys. Seimo vie- 
naujasis VVorcesterio vikaras, j ta kitam metui palikta nutarti 
taip pat pasveikino visus.

KNYGŲ KOMISIJOS
RAPORTAI

226 Centrai, Tel. 963, Lovvell, Mass.
Ivo atstovus-ves su mandatais;

7-ta kuopa. Cambridge. Mass.
— Kun. P. Juškaitis. Adelė Da- 
brickienė. Ieva Ajauskienė. Be
nediktas Jakutis.

25-ta kuopa, VVorcester. Mass.
— V. Rimša, kun. A. Petraitis, 
kun. Padvaiskas. P. Valatkevi- 
ėienė. P. Savickienė, P. Paci- 
parčienė, p. Zubovičienė. p. Gri
gienė. p. Bundzienė, E. Vaitkie
nė. O. Aukštakalnienė. J. Svirs- 
kas. P. Mankus. P. Mažuknaitė.

51-ma kuopa. Marianapolio 
Kolegija: — Kun. V. Andruška, 
kun. P. Malinauskas, stud. Pra
nas Gvazdauskas. stud. Jonas 
Stoškus, stud. Povilas Baltinis, 
stud. Petras Aikšnoras.

Iš viso 24 atstovai-vės.

i
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Seimo sesija prasidėjo 1:30 

vai. po pietų šv. Kazimiero mo
kyklos salėj. Centro vice pirmi
ninkas Pranas Mankus atidarė 
seimą. Kunigas klebonas A. Pe
traitis. atkalbėjęs maldą, pasa
kė pasveikinimo kalbą. Tuojau 
sekė seimo prezidiumo rinkimai. 
Sekantieji asmenys užėmė šias 
vietas.

Stud. Petras Aikšnoras —pir
mininko; Pranė Mažuknaitė — 
■vice - pirmininkės; stud. Pranas 
Gvazdauskas — sekretoriaus: 
seimo tvarkdarys — V. Rimša.

Rezoliucijų ir Įnešimų komisi
ją sudarė; šie asmenys: Kun , 
Petras Malinauskas, ir studen
tai — Fovilas Baltinis ir Jonas 
Stočkus.

Centro raštininkės ir iždo 
knygų tikrinimo komisiją suda
rė šie asmenys p. Svirskas ir 
p. Jakutis.

Sekančios kuopos atsiuntė sa-

!

■
PROTOKOLO SKAITYMAS IR

RAPORTAI

Blaivininkų 27-to seimo proto
kolas buvo seimo raštininko 
perskaitytas ir priimtas be pa
taisų.

Centro pirmininkas kun. P. 
Juškaitis. kiek vėliau atvykęs, 
tarp kitko ragino visus prisi
minti a. a. kun. Saurasaitį, žy
mų Blaivininkų organizacijos 

i narį Po to seke įdomi jo kalba 
i blaivybės klausimu. Raportas 
I priimtas. Vice pirmininko ra
portas taip pat buvo priimtas. 

' Raštininkas V. Blavackas savo 
raporte pranešė, kad jau viso y-

centro valdybai, 
t
I

Juozas Svirskas ir p. Bugnai- 
tis pranešė, kad raštininko ir 
iždininkės knygos vedamos ge
rai.

valdyba.

NAUJOS VALDYBOS 
RINKIMAS

Pagaliau sekė Centro Valdy
bos rinkimas. Buvo išrinkti šie 

i asmenys: pirmininkas — kun. 
i Padvaiskis, I vice-pirmininkas 
! — Pranas Mankus. II vice-pir- 
| mininkas — B. Jakutis, iždinin
kė — O. Sidabrienė, raštinin
kas — Blavackas, iždo globėjai 

! — p. Mažuknaitė ir V. Svirskas.
Seimas baigtas 5:10 vai. po 

pietų kun. P. Juškaičiui atkal
bėjus maldą.

Pranai Gvazdauskas, 
Raštininkas.

Povilas 
per visą 
ir dabar 

yra viena didžiųjų

♦

♦

♦

Television Connection and 
othei features. 40 inches 

26 inches wide 14 inches

4,.t
L'

I
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THESE

RADIOS
Again we brmg you a r e ai radio 
buy! One of the biggest more-tor- 
youz-dollai vahies in town! Tins 
superb musical instrument has Pusb 
Button Tuning ior 6 stations ... 12 
inch Dectrodynamic Speaker ; i . 
8 Tubes ... 3 wave band recephon 

Edge-lighted Glass Slide Rule 
Dial.
m arty 
bigb 
deep.

i
♦

Neu Westinghouse
2 0
TABLE MODEL

An exceptional Dargain Beauti- 
fdBy styled, stunningly fimshed, 
Šlube radio. Pusb Buttcri Tuning 
for 5 riabons. Automate Volunge 
Controi New Type Slide Ruk 
Pisi 8’1 inches bigb 13 inches 
wide 6’« inches deep.

Only $22,95
MODFL WP15»

UNIOH ELECTRKAL SUPPLY CO, 
92HIGHST., BOSTON. MASS. 
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337

FITCHBURG, MASS.

170 North St.

I i

242 River St. Phone 669 

Fitchburg. Mass.

I “ ar *

'! LAVIGNE’S DINER

FITCHBURG, MASS.

''

14*

JOHNS MANVILLE INSULATION

F. M.Johnson Lumber Co., Ine.

MIDDLESEX SUPPLY CO.
104 Middlesex St. Tel. 7050

534 Merrimack St. Tel. 6039

Lowell, Mass.

Dupont Paints Wall Board Finish Mąson’s Supplies

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas1

CITY 8TEAM LAUNDRY
Fitchburg, Mass.

KIDDER and DAVIS
FURNITŪRĄ OĘALERS

692MąinSt. Tel. 1107 Fitchburg, Mass.

M AG PLAN
License 74 Fitchburg, Mass.

117-129 Centrai St

Lowell, Mass

f

j! litchfield brothers ; 
i Į Tešcaco Gas |
|! 1059 Lakevięw Avę., Tel. 527 j

Lovvell. Mass. |
1 ; l

< HARRY’S USED PARTS 4 CAR ' 
]> COMPANY Ij
! [ 840 Middlesex St., Tel. 4060
11 Lowetl, Mąss. i
1

J

BLAIVININKŲ KUOPŲ 
RAPORTAI

7-ta kuopa, Cambridge, Mass. 
p. Ben. Jakutis pranešė, kad jų
jų kuopa smarkiai darbuojasi.

25-ta kuopa. Worcester, Mass., 
Pranas Mankus pranešė, kad 
įsteigę knygyną ir galima įsigy
ti knygų.

51-ma kuopa, Thompson. 
Conn., Pranas Gvazdauskas. 
blaivininkų kuopos pirmininkas, 
pranešė, kad yra apie 20 narių 
ir kad šiais metais tikisi daug 
nuveikti su energinga

PASKAITA
Marianapolio stud. 

Baltinis pasakojo, kad 
žmonijos gyvenimą 
girtavimas
žmonių ydų bei nedorybių, su 
kuria sėkmingiausiai galima 
kovoti stiprinantis dorybėmis. 
Blaiviau galvoją piliečiai neturi 
toleruoti girtaujančius valdinin
kus bei viršininkus, šeimynose 
turi prigyti jaukios pramogos 
be svaigalų. Blaivininkai savo 
veikime turi visada rodyti kuo 
didžiausį entuziazmą ir energi
ją. Kun. P. Juškaitis tarp kitko 
pabrėžė kiekvienam blaivinin
kui blaivininku Susivienijimo 
konstitucijos supratimo reikalą.

REZOLIUCIJOS
Blaivininkų Seimas nutarė:—
1. a) padėkoti Didž. Gerb. 

Kleb. kun. A. Petraičiui už ma
lonų leidimą daryti seimo posė
dį ir atstovų vakarienę Šv. Ka-i 
zimiero parapijos patalpose ir į 
specialias pamaldas bažnyčioje. Į

b) padėkoti Centro ir Kuopų Į 
Valdyboms už sėkmingą blaivi-į 
ninku uždavinių vykdymą per 
pereituosius metus.

2. raginti visas, ypač silp
niausias. kuopas, jų narius ir • 31 
valdybas, rūpintis pagerinti sa- į S 
vo veikimą ir narių skaičiaus ir' t* 
jų kokybės atžvilgiais: kiekvie-' 
noje Amerikos lietuvių katali-i 
kų parapijoje turi būti po stip-į 
riaą ir veiklią blaivininkų kuo-! 
pą: visas parapijų blaivusis jau- • 
nimas ir profesionalai turi būti | 
įtraukti į kuopas; į S

13. — įspėti prie blaivininkų 
kuopų priklausančius tėvus,: 
kad stengtųsi išauklėti savo 
vaikus blaiviais ir aktyviais 
blaivininkų kuopų nariais;

4. — prašyti lietuvių parapijų 
klebonus, kad per misijas būtų 
keli pamokslai apie blaivybę bei 
blaivininkų organizaciją;

5. — pavesti Centro Valdybai 
rūpintis, kad a) “Darbininke” 
būtų blaivybės klausimais 
trumpų straipnelių ir penkta
dienių numeriuose, 
savo susirinkimuose perskaity- į 
tų ar panagrinėtų 
ke” atspausdintus aktualesnius 
straipsnius apie blaivybę, 
kuopų nariai platintų lietuviui 
katalikišką spaudą;

6. — pavesti kun. Juškaičiui
reaguoti blaivybę prapaguojan- 
čius reklapiimus lapelius, ku
riuos kuopos pasirūpintų piatin-1 į)’ 
ti po pamaldų prie savo parapi- 
jų bažnyčių; ;♦>

7. — pasiųsti sveikinimo tele-į^j Fitchburg, Mass.
gramą diecezijos vyskupui ir1

J 130 River St. Tel. 1535 Fitchburg, Mąss. OLDSMOBILE

614—636 Middlese?, Lovvell, Mass.

PEASE MOTOR COMPANY

itf-
ib) kuopos 11*

“Darbinin- C
' įsig

i1

MONUMENTS

304 Merrimack St. Tel. 1757
1122 Gorhąm St,. Tel. W09

Lomeli. Mąss
Lomeli. Mass.

’V-

Greetings from a Friend i

FARM SERVICE CO

Fitchburg, Mąss,

(4
5

Fitchburg, Mass.
Oanielson, Coan. Rockland. Me.

aiwvvvvwvwwvwwwvwa!
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11 LUZ BROS. ;

14 Putnam St. Tęl. 2243 Fitchburg. Mass. ------------- -------- ----—_ _

MONGEAU SHOE STORE 

Paul H. Therault, Prop.

JOHNNY TAGG’S B0WLING ALLEYS

THOMPSON HARDWARE Cq,
fe

LOWĘLL PHOTO STUDIO 'Į
J. A. Desįodges, Prop. i Į

712 Merrimack St.. Te|. 8728 Į Į

Lomeli, Mass. i [

Proeurers of Supplies for rarm Consumers .... Poultry and Eggs

73 Railroad Street Kimball Place

COVVDREY PRODUCTS COMPANY, INC

Wm, J. BURBECK CO
MILK &GREAM

22 Sheldon St., Tel. 1654; Lowell, Mass.

PLĄZA LUNCtf

19 Merrimack St.. Tel. 4965

Lęmell. Maęs..

254 Merriniack St., Tęl. 156, Lowe||, Mass. |
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Nata kaip grybai, grybai...

Šneka "J. k." Vadovybė
Lietuvąičiai-tės,

Šiandien mūsų

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

3 
i?
iI $
*

Oi grybai, grybai, jūs aptieka mano, 
Kas jūs nevalgo — nieko neišmano.

Grybąi rauginti, grybai marinuoti
Grybų prisikirtus gera ir dainuoti.

Pūpso, kaip grybas ant galvos kepurė, 
Nesvarbu, kad galva razumo neturi.

Eisime į šokius, šoksim džiribaksus
Mokslą, idealus paliksime fuksams.

Eisime skautais, po miškus klajosim
Bušius braidysim, voveres ve josim 

Žiemą per dienas eisime skeityt 
Kol vėl ramūs grįšim eiskrymus teistyt

Jei mokslą baigus, neteks mums tarnauti — 
Aišku kaip dieną — eisime bomauti.

Gatvėse stovėsim — miegosime ramūs
Ir drauge su genge trauksim gaudeamus...

“Kuntaplynas

Hew HM Steam Bye Hanse
Etstabhsbed 1886 A. H BE^NETT prop

Guaranteed Odorless Cleaning — Caah and Carry Special Fricc

New Bedford Store: 690 Pleąsąnt St.
New Bedford 1733

z^z^z~z^z^zkz^z^z^-z~ z^-z^z^z^-z  ̂z

sia surinkdami taškų, (šiuo bū
du kalakutą laimėjo G. Valat
kaitė), o treti visai kalakuto 
nelaimėjo, bet už tat laimėjo 
gražias dovanas ir linksmai pa
sišoko. Vakarui vadovavo kun. 
Jankus. Šiuo parengimu visas 
jaunimas buvo patenkintas.

jaunimo klubus ir visą ne
organizuotą jaunimą į tal
ką, į bendrą darbą. “Jau
nimo Aidų” turinys apims 

į straipsnelius, eilėraščius, 
; noveles, juokus, pasakas, 
' apžvalgą, pranešimus, ir 
i 1.1, ir 1.1.
I

i “Jaunimo Aiduose” bus 
t ateities gyvenimui, dirbti geriausia proga mokytis 
į Tėvynės ir artimo gerovei, lietuviškai rašyti, kalbėti, 
i siekti amžinojo gėrio. Kad skaityti, dainuoti, juoktis 
| šio tikslo galėtume siekti ir apie draugus-es prisi- 

ir šioje dirvoje darbuotis, minti. Bet visa tai dau
giausia pareis nuo Jūsų, 
kiek Jūs bendradarbiausi
te. Mes pradedame darbą 
su geriausiais pasiryži
mais ir norais, mes lauksi-j 
me jūsų geriausios para- Waterburiečiai vyčiai pradėjo 
mos. Mes kviečiame ir se- Basketball sezoną. Pirmąsias

------x----- 4_.. i_x_Reikia

darbo 
° mes 

dar nieko nenudirbome, 
atrodo, lyg mūsų visai ne
būtų. Kokia mūsų darbo 
dirva? Mūsų darbo dirva 
tokia pati, kaip ir visų pa
saulio lietuvių — ruoštis

________

| dirva tokia plati,

I ir šioje dingoję darbuotis, 
į pradedame leisti “Jauni- 
t mo Aidus“, kurie tarnaus 
i aukščiau pasakytam tiks- 
f lui. Taip “Jaunimo Aidų” 

tiksiąs — tarnauti pla-

šeštadienį, gruodžio 2 d., įvy
kęs Norwood’o lietuvių studen
tų kuopos balius buvo puikus. 
Nors oras buvo labai lietingas, 
tačiau studentų ir prijaučiančių 
buvo daug. Šokiuose dalyvavo 
beveik visos aplinkinės kuopos. 
Griežė Stevens orkestras. Visų 
ūpas buvo tiek pakilęs, kad kai 
kurie šokikų paskendo meilės 
bangose.

HOMLYKE "BAKtRY

J

tiksiąs 
čiausiąi lietuvių katalikiš
ko jaunimo grupei, pade
dant ugdytis lietuviškoje, nesniuosius ir profesiona- rungtynes jau laimėjo, 
katalikiškoje darbo dirvo- lūs neatsilikti nuo mūsų, tikėtis lietuvis sportininkas lai- 
je. Mes tiesiame ranką visos mes visuomet ir visur.

Su šiuo numeriu “Jauni- Amerikos lietuviams jau
nio Aidų“ vadovybė nuo- nuoliams eiti į bendrą dar-; 
širdžiausiai kviečia visą;ko 
organizuotą ir neorgani- i 
zuotą jaunimą bendradar-į 
biauti ir remti savo raš
tais, korespondencijomis, 
juokais, klausimais, dai
nomis ir visu kuo, kuo tik 
jūs galite prisidėti. “Jau
nimo Aidai” nuoširdžiau
siai kviečia vyčius, studen
tus, skautus, sodalietes,

bą su mumis.
“Jaunimo Aidai-“ išeis 

kiekvieno antradienio 
“Darbininko” numeryje. 
“Jaunimo Aidai” veltui vi
sam jaunimui, tik imkite 
ir skaitykite.

Visiems savo skaityto
jams linkime nuoširdžiai 
sekti mūsų darbą ir padėti 
mums.

So. Bostono Vyčių 17 kuopos 
25 metų jubiliejus buvo labai 
gražiai paminėtas. Šis jubilie
jus pasiliks ilgai atmintinas ne 
tik vyčiams, bet ir plačiai 
tuvių visuomenei.

APŽVALGA

z

lie-

ŠIS TAS TAU

Sušvelninta

,v • "*■ *'

Tel. 7664 945 Sc. Water St

New Bedford. Mass I
Elowers for AU Occasions at i 

Beasonable Prices

PįJRCĘ. THE FLORI8T
1360 Acushnet Avė Tel. 614U J 

Nevv Bedford. Mass-

1

Parsons Laundry Co., Ine
High Grade Laundry TVork at Mede ra te Pures

likiškų misijų veiklos, ir davė 
plačių paaiškinimų.

Lapkr. 26 d. čia lankėsi misi- vice-pirm. — V. Sirvydas, rast, 
jonierius Pius Marčiulionis, ku- — A. Zmaitytė, ižd. — J. Paz- $ 
ris pasakė gražų pamokslą ir

Montrealiečiai laukia kun. P. 
M. Juro su misijomis pradžioje 
gruodžio.

________ w T . . ■ nokaitis, knyg. — M. Zinaitytė, 
vakare rodė paveikslus iš kata- parengimų komisijos pirminin

kas — K. Ivaškevičius. Revizi
jos komisija: J. Zinaitis. J. Vit- 
lipaitis. ir A. Pundžius. Duokles 
užsimokėjo 16 narių ir gavo 
Flamariono “Planetos ir žvaig
ždės” ir apysakaitę "Broliukai 
Dobilėliai” knygas, kurias do
vanojo Lavvrence. Mass. klebo
nas. kun. P. M. Juras. Jis nau
jai sąjungai atsiuntė apie 400 
egz. įvairių knygų, už ką są
junga nutarė jam nuoširdžiai 
padėkoti.

Merginoms ir moterims anglų 
kalbos kursai, kuriuos klebonas 
kun. J. Bobinas iš Catholic 
School komisijos išrūpino, taip 
gerai eina, kad mokytoja Elena 
Bandžiūtė sako, jau daugiau 
suolų naujoms mokinėms netu 
rinti. Aną vakarą buvo atėję ir 
keturi vaikinai rimtai mokintis 
bet jų nepriėmė. Būtų naudin
ga. kad klebonas ir jiems kur
sus parūpintų, nes. matyli, no
rinčio mokytis jaunimo Mon- 
treale yra daug.

Gruodžio 2 d. įvyks šokių va- įi 
karas, pelnas bus paskirtas Ka
lėdų Eglaitei. Šitokį šokių vaka
rą panašiam tikslui pirmiau vi
sados rengdavo Vilniui Vaduoti 

■sąjungos skyrius. Dabar šį dar
bą pasiėmė Kanados Lietuvių

SULLIVAN FUNERĄL HOME
VVILLIAM Ii. TAYLOR. Asst. 

FUNERAL HOME

535 County St. Tel. 8500 New Bedford. Mass

iI
\x 270 Acushnet Avė. Tel. 5000 New Bedford. Mass.1 $I 1

r"* •'•‘fe

Vestuvių varpai suskambėjo ■ junga. Darbininkais apsiėmė 
Kaziui Popieraiciui

' nai Levinskaitei. Laimingo gy-
; venimo!
I ’ *■

_-• ' r--

Štai pasirodė naujas “Vytis”, 
Nr. 11. Vytis, kaip ir visuomet, 
atrodo labai simpatiškai, ta
čiau. deja. “Vyčio” turinys žy
miai pasikeitęs. Labai gražus 
dalykas, kad “Vytis” pradėjo 
aiškinti nuodugniai lietuvių 
kalbą, bet, atrodo, lietuvių kal
bos aiškinimas neturėtų būti 
pagrindinis turinys ir tikslas, 
kas dabar verčia galvoti, nes be 

I lietuvių kalbos ir koresponden- 
! cijų turinys labai menkokas. 
Nežinia kodėl, aiškinant teoriją 
lietuvių kalbos, negalima lietu
vių kalbą panaudoti ir praktiš
kai. Geriausia praktika būtų ra- 

i šymas lietuviškai koresponden- 
' cijų, nęs teorija panaudota 
i praktikoje 100 nuošimčių duotų 
geresnius rezultatus. Iš tikrųjų, 

' anot, veterano M. A. Norkūno, 
vyčiai yra apleisti. Trokštame, 
visuomet ir 
profesionalų bendradarbiavimo. 
t>et, gaila, 
pasireiškia tik kartais.

It
i

Tu dažnai jauti, kai Tave ap-| išsižadėti tai. kas jungia mus 
irlžia Tavo szmiz>ii tėveliai <ri. gaVO prigimtimi, --  lietUVlŠkU-

mo.
Vis labiau ir labiau senosios 

kartos darbai pereina į mūsų 
rankas, tat perimkime juos 
ir dirbkime toliau tokiu pat pa
siryžimu ir energija, kaip ir 
mūsų tėveliai, visa senoji karta.

“Jaunimo Aidai” kviečia vi
sus be mažiausios išminties ben
dradarbiauti įvairiausiais bū
dais ir priemonėmis. “Jaunimo 
Aidai” jungia ir jungia visą ka
talikišką jaunimą, visai neatsi
žvelgiant, ar organizuotai ar 
ne. “Jaunimo Aiduose” bus ge
riausia proga tarti savo žodį ir 
išreikšti nuomonę įvairiausiais 
klausimais. “Jaunimo Aidai” 
šiandien kviečia jus visus dar
ban I

leidžia Tavo senieji tėveliai, gi- : 
minės, draugai ir pažįstami. Ti i 
žinai, kad jie atvykę daugumoje 
iš anapus Atlanto vandenyno, i 
iš žaliuojančių laukų, kurių pa- i 
kraščius plauna skaisčios Balti- : 
jos vilnys ir puošia juos auksi- : 
niais gintarais. Jie paliko ten 
savo tėvelius, broliukus ir sesu
tes, dainuojančius linksmas tė
vynės dainas, ir atvyko į šią 
šalį kurti naują gyvenimą, nau
ją tėvynę. Taip, jie gyvenimą 
sukūrė ir įsteigė net ištisas ko
lonijas. kuriose ir šiandien ver
da tas pats lietuviškas gyveni
mas, skamba lietuviškos dainos, 
muzika, kalbos ir pasilikę gra
žūs lietuviški papročiai. Jie sun
kiai dirbo dėl mūsų, kad mūsų 
gyvenimas būtų lengvesnis, a- 
teitis gražesnė, kad lietuvių var
das skambėtų gražiai ir garbin
gai plačiame pasaulyje, ypač 
šiame kontinente. Bet, deja, mū
sų tėveliai, giminės ir visi kiti 
mūsų senieji draugai nyksta, 
nusinešdami Amžinybėn tik sa
vo vargus.

Bet atminkime gerai, kad sa
vo troškimus jie paliko įgyven
dinti mums, o jų troškimai bu
vo ir yra toki gražūs ir kilnūs— 
kelti lietuvio ir Lietuvos vardą, 
tiesti pagalbos ranką savo bro
liams ir artimui, mylėti savo 
tėvų kapus.

Tiesa, mūsų gimtinė ir yra A- 
merika ir mes esame Amerikos 
piliečiai, todėl turime būti išti
kimi savo gimtinei, bet neuž
mirškime savo prigimtimi esa
me lietuviai tautiečiai. Mūsų 
gyslomis gimtinėje Amerikoje 
teka lietuviškas kraujas, kuris 
dar amžius tekės ir mūsų būsi
mose kartose. Todėl negalime

Lapkr. 26 d. įvyko pirmas su
sirinkimas Kanados Lietuvių 
sąjungos, kuri užėmė vietą lik
viduoto Vilniui Vaduoti sąjun
gos skyriaus. Išrinkta sekama 
valdyba: pirm. — A. Sakalas,

I

vfsur nuoširdaus

bendradarbiavimas

pakalas. PRIEŽODŽIAI

KAS - KUR?

Bostono C. Y. O. Turkey Whist 
and Dance parengimas, įvykęs 
trečiadienį, lapkričio 29 d., pui
kiai pavyko. Vini laimėjo kala
kutą loterijos būdu, kiti savo 
uždarbiu — kortomis, daugiau

COZY LUNCH & COZY BAR
And Enjoy Yourself "Tli«- Stuit is There"

1453 Acushnet Avc. Bill Judd, Prop. New Bedford. Mass

ir Mari jo-į būti: K. Jesutis, J. Pazniokaitis,' p
i K. Verbyla, J. Zinaitis, Vaške- p 
(lis, ir jaunas Paznokaitukas. Iš

dziuvienė. abi seserys Zinaity- .jj”"'

i f
•yi

-

moterų: Paznokaitienė, Pun-

I

žaidžia, kaip So. Bostono so- 
dalietės.

Dirba, kaip Marianapolio Stu
dentai.

Myli, kaip studentė Mariana- 
polį.

Vanago Akis.

PAIEŠKOJIMAS

I
I

Šypsosi, kaip “Akademijos 
Aidai”.

Rimtas, kaip ‘Studentų Žodis’. 
Pakitėjo, kaip “Vytis”. 
Nepatinka, kaip “Jaunimui”.
Dingo, kaip “Draugo” pasiro

dęs “Jaunimo Skyrius”.
Veikia, kaip Newarko Vyčiai.

Po balių seka keisti dalykai. 
Štai labai keisti dalykai atsiti
ko ir po So. Bostono Studentų 
kuopos baliaus. Tiek pati kuo
pa, tiek jos svečiai — kaimyni
nės kuopos — šoko labai sma
giai, bet deja, po šokių dingo 
pati So. Bostono kuopa. Žinan
tieji apie jos likimą, prašomi 
suteikti žinių “Jaunimo
dams”. Bijoma, kad kuopa ne
būtų žuvusi amžinai.

Buvusios kuopos narė.

Ai-

tės ir Adelė Paulauskaitė. Mon- 
trealo jaunimas, ypatingai tė
vai. prašomi atsilankyti, nes į 
šokius atėjusiems bus duodama 
įžangos tikietai Kalėdų Eglai- 
tyės vakariu. Kalėdų Eglaitę, 
kaip paprastai, sąjunga, tur 
būt, ruoš susidėjusi su parapi
ja, kaip praeityje. Žaislų nupir
kimo komisijon išrinkta: M. I- 
vaškevičienč ir O. Sakalienė.

Pradžioje kovo, tikimasi, kad 
Montrealą atlankys prof. K. 
Pakštas ir pasakys gražių kal
bų. kuris buvo laukiamas šį ru
denį, bet negalėjo atvykti. Ki
tas laukiamas svetys bus Juo-, 
zas Olšauskas, kuris dalyvaus'?4 
parapijos choro koncerte sausio'*! 
mėnesį. Elena Bandžiūtė jau $ 
paskirstė roles “Ignorių Moky-į¥ 
klai”, kuri bus suvaidinta kon-isr 
certo metu. į5

Antradienio vakare parapijos 
salėje įvyko prancūzų parapi-ijf 
jiečių koncertas, kurio metu i4 
duota ištraukų iš operetės Kor- 
nevilio Varpa į

Vargonininkų sąjunga jau iš-

M. F. Avila, Ine.
Eeer and Ale VVholeęalc

ji 444 Acushnet Avė. Tę|. 8200 New Bedford, Mąss.

NEKALBĖK ŽYDIŠKAI

Centrui ir Provincijai
✓

Brangūs Korespondentai,
Jūsų kolonijose verda jaunuo

lių gyvenimas, kaip Kinijoje 
turgus; Jūs kas valanda, kas 
minutė jaučiate paslaptingus į- 
vykius, kuriuos pergyvena Jūsų 
draugai-ės; Jūsų galvas suka 
daugybė klausimų ir atsakymų.1 
kurių Jūs vieni neįstengiate iš
spręsti, visa tai rašykite 
“Jaunimo Aidams”, visa tai bus 
pagarsinta plačiame pasauly.

Korespondencijos adresuoja-

■ mos “Jaunimo Aidams”: 366 W. 
Į Broadway, So. Boston, Mass.
Korespondencijos rašomos lie
tuvių kalboje, nes tai palengvins 
pramokti jums lietuviškai. I^a- 
bai svarbiais atsitikimais gali
ma rašyti ir angliškai. Visos 
Provincijos, kuriose tik plaka 
karšta lietuviška širdis, prašo
mos skubiai atsiliepti savo ko
respondencijomis. Lauksime 
Jūsų raštų.

Korespondentu Draugas.

Taip negerai:
Aš buvau į miestą. į mokyklą ir 
t. t. Aš esu namo, aš esu i n rū
mą ir tt. Mana, aš eisiu ant 
stregtkario. Aš laikinu šitą f rū
tą ir tt. Aš šiandien plausiu di- 
šes.

Taip sakyk:
Aš buvau mieste, mokykloje ir 
tt. Aš esu namie, aš esu kam 
baryje. Aš eisiu į miestą, moky
klą, aš eisiu namo. Mama, as 
važiuosiu gatvekariu (keliau
siu autobusu, traukiniu) ir tt. 
Aš mėgstu šiuos vaisius. Šian
dien aš plausiu lėkštes ar indus, 
ir tt.

I

Building Moteriais

New Bedford, Mass

nerce Manufacturing Company

JOSEPH GOULARD&CO.
Homcr’s Wharf Tel. 4670 Ncw Bedford. Mass.

Sawyer St, Tel. Ncw Bedford 4206

ALLEN HERSOM COMPANY
Agricultural Supplies Eertilizers InsectJcides

Howard Avė. Tel. 7195 New BccHord. Mass

| GREENE & W00D, Ine

S
!l$i 334 So. Water St.
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Brooklyno šv. Jurgio parapijos jubiliejines vakarienes. įvykusios lapkričio 26 d. Kolumbo Vyčių klubo salėje, dalyviai. Šia vakariene paminėtas parapijos gyvavimo 30 m. ir bažnyčios pa
statymo 25 m. sukaktys. "Vakarienės programos vedėju buvo parapijos klebonas, kun. Kaz. Paulonis, kuris sėdi vidury prie didžiojo stalo. Jo dešinėje par. vikaras, kun. V. Masiulis.____

T
gražiai ir taisyklinga lietuvių Į Šis parengimas pasiliks atsi
kalba. pareiškė, kad ir toliau ' lankiusiųjų ilgai atmintyje, nes 
dar ilgus metus parapija gra- visi juo buvo labai patenkinti, 
žiai gyvuotų. Dėl paįvairinimo.! Čia matėsi iš visų parapijų žmo- 
pakviečiamas choras padainuo- nių ir net iš tolimesnių liet, ko- 
ti. kuris išpildė gražiai keturias lonijų. 
dainas. Paprašomas kalbėti vie-, 
nas iš pirmųjų šios par. organi
zatorių p. Raudonaitis, tik gai
la. kad publika negalėjo girdėti 
jo kalbos. Gražiai perstatomas 
“Amerikos’’ redaktorius p. J. 
Laučka. trumpai bet reikšmin
gai pareiškė savo mintis. Dėl 
sutrumpinimo kalbų, kitų tik 
atsistoti paprašė, visą eilę ku
nigų vikarų, kurie šioje parapi
joje vikaravo. Buvusis šios par. 
kleb. kun. N. Pakalnis prisimi
nė tuos smagius laikus ir prisi
rišimą prie šios parapijos ir 
linki toliau Šv. Jurgio par. kles
tėti ir bujoti. Paskutiniu kalbė
toju buvo kun. V. Masiulis, da
bartinis vakaras,
prisidėjo prie šio bankieto su
rengimo. ypač parapijos istori
jos knygos išleidime, palinkėjo 
parapijonams gražios kloties, 
kad kiekviename reikale para
pijiečiai kreiptųsi į savo Dva
sios vadus, kurie visuomet pasi
rengę parapijiečiams patarnaut.

Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, N. Y.

BANKIETAS PUIKIAI 
PAVYKO

Seniai rengiamas jubiliejinis 
25 m. parapijos bankietas pami
nėjimui šv. Jurgio bažnyčios 
pastatymo įvyko sekmadienį, 
lapkričio 26 d.. 1939 m. Colum- 
bus Club. 1 Prospect Park West 
Brooklyne. Tą kiekvienas pasa
kys. kuris buvo atsilankęs. Kad 
sutraukti virš 600 publikos, ku
rie valgė pietus, tokioje žymio
je vietoje tai yra retenybė. Į šo
kius vėl atsilankė nemažas skai
čius. taip, kad viso publikos ga
lėjo susidaryti apie į 3000. tai 
neatrodė nė susigrūdę.

Vakarienė prasidėjo 7
Atkalbėjus maldą, sugiedotas

NEW BEDFORD. MASS
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JANSON'S PHARMACY

Merr.ber of
Pilgrirr. Druggist. Ine.

204 Ashley Blvd.

Cor. Bullard Street
Tel. 8906 New Bedford
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himnas, choras J. Brundzos ve
damas padainavo porą dainų, 
pritaikintų šioms iškilmėms ir 
prasidėjo vakarienė. Vakaro ve
dėju buvo pats šv. Jurgio par. 
kleb. gerb. kun. K. Paulionis. 
kuris labai gyvai ir gabiai vedė 
vakarą. Kiek užkandus, pakvie
tė p-lę Zuzaną Vaitelytę pas
kambinti pianu. Jaunoji pianis
tė gražiai išpildė nelengvą kū
rinį. kuri publika įvertindama 
nesigailėjo jaunai pianistei "ka
tučių”. Prasidėjo kalbos, kurių 
nebuvo daug ir visi 
trumpai savo mintis 
Kalbėjo sekantieji 
pats vakaro vedėjas.

. kun. Milukas, kun. Dr. Ivaške- 
va] įvičius. turbūt specialiai atva

žiavęs iš Marianapolio į šias iš
kilmes. prelatas Macijauskas, 
kuris dabar vieši Amerikoje ir 
savo kalboj prisiminė apie a.a. 
šios 
kun. .
prirengęs prie pirmos Komuni- 

l jos. jau tuomet vikaraujant Ra
mygaloj. Pašauktas buvusis 

, šios parapijos choristas ir ko- 
Dr. M. Mikolainis

kalbėtojai 
pareiškė, 
asmenys: 
veteranas

OREGON
Ali xvork done at our plant

Servjce

boms. Taigi buvo atlikti du su-' 
sirinkimai vieną dieną toj pa- i — 
čioj vietoj. Po visų reikalų ture- »1 

vakarienę, kuri C 
c 
č

NEW BEDFORD, MASS.
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parapijos įkūrėją kleb. 
A. Kuodį, kurį pralotas

DYE HOUSE
Biggest Busiest - Best Qualitv 

Reasonable

1852 Purchase St. Tel. 4Q42 New Bedford. Mass.
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NEW BEDFORD COAL CO.

Distributors of Blue Coal

WAMSUTTA MILLS

New Bedford, Mass.

TEXTILE BEVERAGE CO.
Liquors VVines and Beers of the Choicest Qualitv

Phone 6323 1301 Acushnet Avė.. Cor. Tallman St.
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New Bedford, Mass.

Centrai Lumber & Supply Co
Building Materials

♦t 
i! Liquors — Wines — Beers

1669 Acushnet Avenue Telephone 2432

HOLMES COAL CO.

New Bedford, Mass.

i

The VVorld’s Highest Quality Yams 
Erought to you at Reasonable Prices

JOHN J. GOBELL CO.
New Bedford. Mass. Telephone 7490

jome gardžią v 
buvo paruošta gerų Hartford. 
šeimininkių. Laike vakarienės 
buvo gana gražių ir įdomių kai- •'< 
bų. kurias pasakė kun. J. Kri- 
pas. dr. Colney. kiti garbės sve
čiai. atstovai ir vietiniai nariai.

.V. Digimienė. ?
;j 
?.

i! 
?
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i 
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Buvo gera proga atnaujinti 
savo senas pažintis vieni su ki
tais. Toki parengimai turėtų 
būti bent retkarčiais, kurie su
traukia tokio gražaus lietuvių 
jaunimo, kur tikrai yra gera 
proga tam jaunimui arčiau vie
ni su kitais susipažinti, nes mū
sų jaunimas myli tokius išėji
mus. kurie yra rengiami tokio
se vietose, kur tinka užsidėti 
baliniai rūbai. Šis pokilis kartu 
surištas ir su šv. Jurgio parapi
jos 30 metų įsikūrimo, o 25 m. 
nuo bažnyčios pastatymo.

Šiuo parengimu daugiausia 
rūpinosi patsai klebonas, nes jo 
buvo ir iniciatyva, bet prigelbė- 
jo visam darbui sudarytas tam 
tikslui komitetas. Rengėjai jau
čiasi smagiai, kad jų darbo vai
sius rado tokį didelį palankumą, 
kaip parapijiečių, taip ir kitų 
brookliniškių tarpe.

J. Pilekalnis.

i

I
I

kuris daug

Po atkalbėjimo maldos dar 
buvo dainuojama liaudies dai
nos visos publikos, kurių žo
džiai buvo atspausdinti lape
liuose ir kiekvienas turėjo. 
Šiuom ir užsibaigė pirmoji va
karo pusė. Prasidėjo šokiai, o 
šokėjų buvo daug, kurie tikrai 
puikiai praleido laiką. Atmosfe
rą šio bankieto kįek pagražino, 
tai baliniai rūbai, kaip vaikinų, 
o ypač merginų. Jos buvo viena 
už kitą gražiau pasipuošę, tarsi 
konkuruodamos. Daug skonio 
pridavė, tai svetainės gražus iš- 
dekoravimas. o p. Žalnieraičio 
rūpestingumu, buvo sveikini-j 
mas meniškai gražiai sutvarky
tas.

WATERBURY, COHN.

NEWARK,N.J
26 d.Sekmadienį, lapkričio 

Nevvark'o L. Vyčių 29 kuopos 
bolinimo ratelis žaidė antrąsias 
rungtynes su Kearny 90 kuopos 
rateliu. Kearny ratelis laimėjo 
du žaidimus iš trijų: šiame ra
telyje geriausiai žaidė John 
Cooper ir Kazys Mickalčius. 
Newark'o ratelyje geriausiai 
žaidė Vito Daukšys ir A. Lauk
žemis.

Rungtynių rezultatai yra 
NEWARK —

šie

V. Daukšys 187 191 225
Grimalauskas 125 187 131
E. Daukšys 164 199 161
J. Montvydas 164 166 153
Laukžemis 203 190 185

1
843 926 855

KEARNY No. 2 —
Oneidas 164 124 193
Grinevičius 133 168 197
Cooper 178 165 200
Mickalčius 212 180 145
Velevas 157 165 190

802844

Turiu pasidžiaugti, kad turė
jau progos dalyvauti LDS su
važiavime. kuris įvyko lapkri
čio 26 d.. 1939 m. Hartford. Ct., 
Švč. Trejybės parapijos salėje. 
339 Capitol avė. Buvo susirin
kęs gražus būrelis atstovų ir 
svečių: atsilankė ir gerbiamas 
prelatas J. Ambotas. kuris ati
darė sesijas ir savo gražiais 
linkėjimais visus pasveikino. 
Gaila. kad negalėjo visą laiką 
su mumis prabūti, bet vis vien 
išeidamas pažadėjo atsiųsti sa-: 
vo vieton kun. J. Kripą. kurio 
netrukus sulaukėme. Sesijas 
darė malda kun. J. Kripas.

Po to įvyko kitas trumpas su- veikslais. Kaina tik 25c.'
Šiam bankietui “pyragą", ar- sirinkimas. kuriame posėdžiavo 

ba kaip jį vadina "keiksą". ke- LDS ir LRKS ir moterų sąjun- 
turių aukštų, su šios bažnyčios gos nariai. Buvo svarstoma tri- 
altoriaus imitacija, pagamino lypinis išvažiavimas, kuris bus 
nemokamai p. Balčiūnų kepyk- vykdomas liepos 21 d.. 1940 m. 
la. kurio visiems teko paragau- Išvažiavimą nutarta turėti toje 

kurioje buvo 
tai yra New: 

Platesnias žinias 1 
apie išvažiavimą paduosime vė- 

i liau ir pranešime kuopų valdy-
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0‘t torijos knygą.

už-

tt

Jacob H. Schmidt & Son, Ine

424 So. Second St. New Bedford. Mass.

NASH LIQUOR STORE

CLEAR'OC COMPANY, INC.
Manufacturers of Ginger Ale — Seven Up and Ali Flavors 

VVhoIesale Wines and Liouors
475 Union St. Tel. 320 New Bedford. Mass.

925
K. V.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

I . . .t j. pačioje vietoje.
Kiekvienas atsilankęs gavo praeitais metais, 

dovanų gražiai, turiningai ir Haven. Conn. 
meniškai išleistą parapijos is-
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ii So. Water St. New Bedford Tel. 1950

LOUISE FLOWER SHOP
232 Union St. Tel. 146 New Bedford. Mass.

Ką tik gavome iš Lietu-I į! 
Gvvoio Rožančiaus Pa- i’!vos Gyvojo Rožančiaus Pa

slapčių lapelius. Kiekviena 
i tinkamai ir ^ražiai įlius- 
‘ truota — atvaizduota pa

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Saulnier’s Dye House

579 S. Second St. Tel.1157
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{vietinės žiniosį
12, lankysis šv. Kazimiero para 
pi jos atlaiduose. Worcestery.

PADĖKA
u. • '

ŽINUTĖS tą dieną buvo dar penkerios 
ankstyvos šv. mišios.

Laz-
110

Lapkr. 28 d. mirė Ona 
dauskienė, 67 metų, gyv. 
Gold St. Ji paėjo iš Akmenės pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 
37 metus. Paliko dvi dukteri ir 
vieną sūnų. Palaidota iš šv. Pet
ro par. bažnyčios lapkričio 30 
d.. 10 vai. r.. Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Tą dieną 9 vai. ryte, atgiedojo 
ir pamokslą pasakė Tėvas Pran
ciškus Aukštikalnis. S. J. Be 
aukščiau paminėtų šventų mišių

I

Padėkos Dienos proga atsilan
kė į Šv. Petro par. kleboniją šie 
svečiai: Tėvas provinciolas kun. 
J. Navickas. MIC.. kun. J. Ka- 
mandulis, MIC., kun. J. Vosy
lius. MIC., kun. J. Pauliukonis, 
MIC.. kun. Pijus Mačiulionis, 
S. V. D., kun. Pr. Aukštikalnis, 
S. J., kun. J. Skalandis. kun. J. 
Daunis, kun. A. Baltrušiūnas ir 
kun. Pr. Juškaitis.

Sekmadienį, Šv. Petro par. 
bažnyčioje, vietoje pamokslų, 
kunigai skaitė J. E. Kardinolo 
O’Coonnell Ganytojišką Laišką, 
kviečiant visus Bažnyčios sū
nus - dukras prie maldos ir sa
kramentų — ypač Adventų me
tu, gruodžio 8 d., ir per Kalė
das. Žmonės gėrėjosi laišku ir 
yra Jo Eminencijai už jį giliai 
dėkingi.

I

DAKTARAI

Lapkr. 30 d., mirė Kazimieras 
Petraitis, 46 metų, savo namuo
se 715 VValkhill St., Mattapan. 
Jis kilęs iš Veliuonos parapijos. 
Amerikoje pragyveno 25 metus. 
Palaidotas iš šv. Petro par. baž
nyčios. gruodžio 3. 1 vai. p.p., 
Naujos Kalvarijos kapuose. Pa
liko ligotą moterį ir dvi mažas 
dukreles.

Gruodžio 8 d., nors yra penk
tadienis. bet dėl šventės didumo, 
nėra jokio pasninko. Tą dieną 
reikia išklausyti šv. mišių.

Šv. Petro bažnyčioje bus lai
komos šventos mišios sekančio
mis valandomis — 5, 6. 7, 8 ir. 9.

RĖMĖJŲ SUSIRINKI
MAS

nu

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis. M. D
(REPSYSl

lietuvis Gydytoja:
”78 HARVARD STREET.

Kampas Lnman arti Centrai Kq.. 
Cambridge. Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 8.

IS

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Padėkonės Dienoje, vakare, 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
kun. Pijus. S. V. D., rodė pa- 

I veikslus ir kalbėjo apie katali- 
! kiškas misijas pagoniškuose 
j kraštuose. Žmonių buvo daug, 
į Jiems visiems patiko kalbėjimas 
į ir vaizdai. Tėvas misionierius 
.antrą kartą kalbėjo vaikams - 
mergaitėms, gruodžio 2 d.. 9 v. 
r., parapijos salėje. 492 E. 7th 
St. Bernaičiai ir mergaitės, no
rį pasitarti apie dvasinį savo 

i pašaukimą, gali matyti tėvą Pi- 
I jų klebonijoje ar zakristijoje.
I 
i 
I

So. Bostono Marianapolio Ko
legijos rėmėjų skyriaus susirin
kimas įvyks ateinantį sekma
dienį, gruodžio 10 d., tuojau po 
mišparų (apie 3 vai.) parapijos 
bažnyčios svetainėje. Visi rėmė
jai prašomi skaitlingai dalyvau
ti. Valdyba.

SVARBUS SUSIRINKI
MAS

A t A
Ona Lauzauskienė

kurie mirė lapkričio 28 d., 
1939 m., 10 vai. ryte ir ta
po palaidota lapkričio 30 
d., o dabar ilsisi Naujos 
Kalvarijos kapinėse, am
žinai nutilusi ir negalėda
ma atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjimą į 
tą neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mes, atmindami ir ap
gailėdami jos prasišalini- 
mą iš mūsų tarpo, dėkoja
me mūsų dvasiškam tėvui 
kun. Pr. Virmauskiui už 
atlaikytas gedulingas pa
maldas už a. a. Onos La
zauskienės sielą, dėkojame 
grabnešiams, draugijų at- 
stvams. gėlių ir dvasinių 
bukietų auktojams, ir vi
siems, tiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo 
laidotuvių ir užjautė 
nuliūdimo valandoje.

Nuliūdę,
Dukterys ir sūnus 

Lazauskas.

LANKĖSI

prie 
mus

Gruod. 5 d.. 7:30 vai. vak., Šv.
Petro par. bažnyčioje kun. Pi- 

su visais jus, s- v- pradės vesti mer-
............ ’ • '

Sekmadienį, gruodžio 10 d., 
tuojau po sumos įvyks So. Bos
tono LRKSA 21-mos kp. svar
bus priešmetinis susirinkimas, 
kuriame bus renkama nauja, 
1940 metams valdyba.

Primename, kad baigiasi LRK 
SA vajus, taigi dabar proga prie 
šios milžiniškos organizacijos 
prisirašyti.

Kuopos Sekretorius.
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BARZDASKUČIO MOKINYS 
IR KAREIVIS

GRABORIAI

PARSIDUODA 9 kambarių 
moderniškas namas 
pagerinimais, barnė, dviejų ka- sodalicijai metines reko-
rų garadžius, 6 aktarai žemės lekcijas. Pamokslai bus sakomi 
prie didelio kelio ir arti miesto vakarais. Rekolekcijų iškilmm- 
centro. Pėsčiam nueiti į centrą &as baigimas bus gruod. 8 d., 
ima tik 30 minutų. Kas norite vakare, 
gražios ir parankios vietos, ra
šykite: A. J. Baltrus, Minot Avė.
R. D. Auburn, Maine.

(20-24-1) ;

LIETUVOS GENERALI
NIS KONSULAS BUD

RYS BOSTONE

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

ir 
ir

Gruodžio 14 d. Šv. Vincento 
Labdaringa Draugija laikys sa
vo metinį parengimą. Tuomet 
jie turės gražių paveikslų vaka
rą. Bus rodomi “Navy Secrets” 

į ir kiti žavingi judomieji - kalbą 
paveikslai. Pelnas skiriamas su
šelpti našles, pavargėlius, naš
laičius ir abelnai biednuomenę.

1940-

Gruodžio 17 d., bažnytinėje 
salėje įvyks. Federacijos sky
riaus vadovybėje, masinis susi
rinkimas Vilniaus reikalais. Bus 
gražių kalbų. Kviečiami visi at
silankyti.

-------------- i Bus gydytojas kuklus south-
Naujausi ir gražiausi Dariaus ■ bostonietis jaunikaitis Jonas 

ir Girėno sieniniai kalendoriai, i Zaikis. Jau baigė pirmą semes- 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų ’ trą medicinos mokslo Loyolo 
tikrą orlaivį Lituanicą ir Soldi
no mišką, spausdinti keturiomis su pagyrimu, 
spalvomis. 15x20 didumo, labai baigęs Ohio universitetą ir ga- 
puikus artisto J. Arlausko pie- vo mokslo laipsnį B. S. Prakti- 
šinys. Gražiausia Kalėdinė do- kavo Mt. Carmel ligoninėje. Co- 
vana pasiuntimui Lietuvon. Kai- lumbus. o dabar studijuoja gar- 
na 25c už vieną. Užsakant pažy
mėki! kokiais norit mėnesiais, 
lietuviškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinė
ti. arba biznieriai, dėl informa
cijų kreipkitės šiuo adresu —

STANDARD CALENDAR 
COMPANY

332 W. Broadway,
So. Boston. Mass.

šeštadienį, gruodžio 2 d., 5 va
landą po pietų į So. Station at
vyko traukiniu Lietuvos Gene
ralinis Konsulas p. Jonas Bud
rys. Stotyje Lietuvos atstovą 
sutiko naujas konsulas adv. A. 
O. Šalna, pp. S. Mockus, T. Gre- 
vis. Stasiulis ir A. F. Kneižys.

p. Jonas Budrys iš stoties nu
vyko į Bellevue viešbutį, kur su 
palydovais teikėsi pasikalbėti į- 
vairiais klausimais. Iš viešbu
čio visi nuvyko pas adv. A. O. 
ir S. Šalnus. Cambridge. Mass.. 
kur p.p. Šalnai suruošė puikią 
vakarienę. Vakarieniaudami 
kalbėjosi apie Vilniaus atgavi
mą. Lietuvos valdžios permai
nas ir kitus klausimus. Vakarie
nei buvo pakviestas ir dalyvavo 
Dr. Kapočius. Instalacijos Ren
gimo komiteto iždininkas, ir 
adv. Šalnos sesutė iš Greenfield, 
Mass.

universitete. Chicago. III. Baigė 
Jis girtinai yra

šioje Loyoloje universitete. Gar
bė So. Bostonui.

Vietiniai kunigai ir svečias 
: Tėvas Pijus. S. V. D. važinėjo 
i po atlaidus. Gruodžio 3. 4. 5 du 
: dalyvauja Cambridge lietuvių 
Į parapijos 40 valandų atlaiduose 
I ir du važiuoja į Providence 40 
Į vai. atlaidus. Gruodžio 10, 11,

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsa, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

Skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bitę kurną krautuvę pasakykite, kad ju skelbimą 
matėte “Darbininke”.

i

Teisėjas Felix Forte
spe-

Povilas Bushmanas
4R CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HH,L AVEN17E.
DORCHESTER. MASS.

K. Šidlauskas
016 E. BROADWAY,

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

parengimams.

Perlcns Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. SHU 3120 

80- BOSTON. MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke’’ tik 
tai verti Skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke".

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAM UOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

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

Kartą į vieną Segringeno 
smuklę užėjo svetimas ka
reivis, kuris turėjo didelę 
barzdą. Jis atrodė labai 
keistai, taip, kad juo visiš
kai nebuvo galima pasiti
kėti.

Jis nepaprašė pas smuk
lininką ko nors išgerti ar 
užkąsti, bet paklausė:
— Sakysite, ar čia nėra* 

barzdaskučio, kuris galėtų i 
mane apskusti?

Smuklininkas atsakė, 
kad yra ir pašaukė barz
daskutį.

Kareivis į jį taip prabilo: 
— Jūs privalote man nu

skusti barzdą, tačiau turiu 
I .
šia $12.000.00. Amerikos lietu- 

I viams tokią sumą sudėti taip 
pat būtų sunku, nes dabar au
kos yra reikalingos Vilniaus ir 
vilniečių reikalams.

Mes paabejojome, ar verta ki
tais metais paviljoną atidaryti? 
Tokią sumą pinigų išmesti, ka- 

I da mes turime svarbesnių reika
lų, gal būtų negaspadoriška. 

j Lietuva šiais metais puikiai iš- 
Į sireklamavo. o kitais metais ne 
ką daugiau galėtų padaryti. 
Mes aukokime savo sunkiai už
dirbtus centus u’ pajėgas Vil
niaus krašto atstatymui. Sosh 
nes atstatymas ir išlaikymas y- 
ra svarbesnis darbas už pasiro
dymą Pasaulinėje parodoje.

I

Pirmadienį, gruodžio 
Lietuvos Generalinis Konsulas, 
p. Jonas Budrys lankėsi “Dar
bininko” redakcijoje, p. Konsu
las labai gražiai atsiliepė apie 
amerikiečius lietuvius, džiaugė
si jų duosnumu. Pasiteiravome 
apie Lietuvos Paviljoną Pasau
linėje Parodoje kitais metais, p. 
Jonas Budrys pareiškė, kad Lie
tuva gal ir negalės finansuoti 
paviljoną kitais metais. Pavil
jono išlaikymui reikia mažiau-

Poniai Andriuškevičienci — 
“Darbininke” yra laiškas, gau
tas iš Norvvood, Mass. prieš sa
vaitę laiko. Prašome laišką at
siimti “Darbininke” 366 W. 
Broadway. So. Boston. Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
ILIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadway. So. Boston, Ma33.

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

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

Tel. Farkvay 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniulio!?, 

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

1512 Columbia fcdL, So. Boston.
Kasos GI.—Marijona AukštikalnienS,

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

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

/Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
dm protokolu raštininke.

i I

ŠV. JONO EV BL. PAšALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

»
I

Pirniininka3. Juoza.3 Svagždys, 
601 6th St.. So. Boston. Mas3.

Vice-Pirrn. Albinas P. Neviera.
16 Winfield 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 tVinfield St.. So. Boston. Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 49; 
E. 7th St.. So. Boston. Mass.

Felix Forte iš Belmont. 
cialus Somerville apskričio tei
sėjas. gubernatoriaus Saltons- 
tall paskirtas užimti mirusio 
teisėjo Wilford D. Gray vietą 
Massachusetts aukštesniame 
teisme.

Jis yra gimęs Bostone 1895 m. 
ir čia išėjęs mokslą ir Harvard 
Low School. Magistro laipsnį 
gavo Bostono universitete, o 
daktaro Harvardo universitete 
1931 metais.

Teisėjas Forte buvo respubli
konų kandidatas į valstybės 
prokurorus 1936 ir yra specia
lios valstybės komisijos narys, 
kuri nagrinėja nuteistųjų kalėti 
prašymus.

Jis yra ilgą laiką aktyviai da
lyvavęs respublikonų ir Jtalų- 
Amerikiečių veikime Massachu
setts valstybėje. Šis vyras į šią 
aukštesnio teismo vietą yra pa
skirtas antrasis. Teisėjas Forte 
yra teisių profesorius Bostono 
universitete.

1940 Metu

PHILCO RADIOS

Vertybes

Ir Aukščiau

Moderniško
Stiliaus

jus perspėti, kad mano oda 
labai jautri. Jeigu jūs man 
neįpiausite veido, tai aš 
jums sumokėsiu keturis 
talerius. Bet jeigu jūs man 
įpiausite, tai aš jus mirti
nai perdursiu. Be to, jūs 
nebūsite pirmasis!

Tai pasakęs, svetimasis 
kareivis padarė labai i im
tą veido išraišką ir ant tta- 
lo padėjo savo durklą.

Barzdaskutys, tatai iš
girdęs, nusigando. Jis išbė
go iš kambario ir atsiuntė 
savo padėjėjus. Jiems ka
reivis pasakė tą pat. Ir jie 
pabėgo ir atsiuntė barzda
skučio mokinį.

Išgirdęs kareivio žodžius, 
barzdaskučio mokinys pa
galvojo tik apie keturis ta
lerius ir padarė tokią išva
dą:
— Pabandysiu. Jeigu 

man pasiseks jį apskusti 
ir neįpiauti, tai už keturis 
talerius aš galėsiu sau nu
sipirkti švarką ir kišeninį 
peilį. O jeigu įpiausiu, tai 
žinosiu, ką daryti.

Ir jis pradėjo jį skusti.
Kareivis laikėsi ramiai ir 

nežinojo, kad jam gresia 
rautis. Barzdaskučio mo
kinys šaltai švaistėsi su 
skustuvu jam po veidą ir 
apie nosį. Atrodė, jog jis 
visai negalvoja, kad čia 
reikalas eina dėl keturių 
talerių arba dėl jo gyvy
bės.

Ir, iš tikrųjų, jam pavyko 
kareivį apskusti, niekur 
neįpiaunant. Baigęs darbą, 
jis vienas sau pagalvojo:
— Dėkui Dievui, pavyko! 
Tada kareivis atsistojo, 

apžiūrėjo savo veidą veid
rodyje. davė jaunuoliui ke
turis talerius.
— Sakyk, jaunuoli, kas 

tau pridavė drąsos mane 
skusti, tavo šeimininkui ir 
padėjėjams išlaksčius? 
Juk jeigu tu būtum man į- 
piovęs, aš būčiau tave per- 
dūręs.

Barzdaskučio mokinys 
šypsodamasis padėkojo už 
keturis talerius ir atsakė:
— Malonusis pone, jūs 

nebūtumėte manęs perdū- 
ręs, nes jeigu jūs būtumė
te sujudėjęs, ir aš būčiau 
įpiovęs jums veidą, tai be
matant būčiau perplovęs 
iums gerklę ir pabėgęs.

Kai kareivis tuos žo
džius išgirdo ir pagalvojo 
apie jam grėsusį pavojų, 
tai iš baimės pabal į ir jau
nuoliui 
talerį.

Nuo 
vienam
sakydavo.

—Aš tave mirtinai per- 
dursiu, jei tu mane įpiausi. 

Išvertė K. P. “M. L.”

I

pridėjo dar vieną

to laiko jis jau nė 
barzdaskučiui ne-

Josepti W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIU8 Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną Ir Naktį. 
Residence: 198 M St„ So. Bes* nu. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 396G.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. 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.Y.Warabow
( TCRUBLIAUS KAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

r
(VAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dills
laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi Ii pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Ma»».

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdai3 stogų dengšjM. 
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemus

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

ApskaltUavimai ir patarimai dykai

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 Broadvvay.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

EUROPOS VĖLIAUSIOS ŽINIOS TIESIOGINI Al | 
^fcktrikiniai push button tuning- Nereikalinga jo | 
kios dratos. tik jjungk ir pats persitikrinsi, kad 

gausi įvairius programus be jokių kliūčių.
DUODAME DIDELĘ NUOLAIDĄ Už SENA 

RADIO
ROLAND KETVIRTIS & CO. į

312 Broadway — So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 4649

Dėl pademonstravimo ateikite į mūsų krautuvę ir | 
taipgi gaukite dykai World Atlas.

Pažvelkite į saulę? Ji 
visiems šviečia, visus šil
do, nelaukdama prašymo 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimų ir 

, bet padėkite 
ir

Queen Ann Laundry, Ine.
7—9 ElIerySt.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite 5Į darbų mum«.

I pagyrimų.
i žmonėms gera valia 
būsite mylimi kaip saulė

| P. J AKUNĖVIČH ir SŪNUS |
!; LAID0TUVIU DIREKTORIAIr. Nuliūdimo Valandoje patarnaujame diena ir naklj 

Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

258 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth Boston, 4486

16—18 Intervale St. Montello. Mass
Tel. Brockton 4110

vj 
i’ 
i! 
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KAS GIRDĖTI LIETU VIŲ j

LAWRENCE, MASS.

KOLONIJOSE

I 
jo apylinkių, nes bilietai iš kai- tainėj. 
no parsiduoda po 35c.. < 
durų bus 40c. Neužmirškite an
tro sekmadienio advento, gruo
džio 10 d. Eisiu.

Visos atsilankykite ir 
o prie atsiveskite savo draugus ir tuo 

paremsite savo draugiją.
Ona Keršienė, rašt.

i

skaitos su unija ir kompanija, 
tariasi visais reikalais su orga
nizuotais darbininkais.

K. Dryža.

šv. Elzbietos draugija lapkri
čio 26 d. turėjo parapijos sve
tainėje surengusios draugijos 
naudai vakarienę. Po vakarie
nės. pačios sudarusios, suvaidi
no lietuviškas vestuves. Tas y- 
patingai žmonėms patiko, nes 
turėjo daug juoko ir prisiminė 
senovinius laikus. Žmonių buvo 
labai daug. Kadangi Įžanga bu- 
vo maža, pelno liks nedailiau
sia.

I,owell pulkas lošėjų, kurios tik
rai puikiai atvaizdavo kūmutes, 
mėgstančias stikliukus ir Lie-i 
tuvos ubagų gyvenimą. Apart 
lošimo, gražiai sudainavo keletą 
dainelių panelės Alena Saulė- 
naitė su Vilkešiūte. ir p. Kasin- 
skas. Jiems akompanavo vargo- 
ninkė panelė Veronika Dzedu- 
lionytė.

NORWOOD, MASS
OPERETĖ GERAI PAVYKO

VIENINGAS DARBAS EINA 
MŪSŲ PAČIŲ GEROVEI

kad nerengtų kiti kitokios pra-' 
mogos, o visi atsilankytų ir pa-' 

| remtų kazimieriečių sumany
mą. Tai iš anksto skelbia, ir vi
sus maloniai užprašo.

K. Dryža.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per

CAMBRIDGE. MASS

Gruodžio 10 d.. Sodalietės. 
vadovaujant dvasios vadui kun. 
J. Skalar.džiui. vaidino veikalą 
iš šeimyninio gyvenimo.

Sodai iečių 
kas savaitę 
čia gvildena 
mus. Pirmą
pie dvidešims mergaičių Kiber- 
ščių name, antrą kartą Savičių. 
Studijos rateliui vadvauja tėve
lis J Skalandis.

pulkelis renkasi 
Į “Study Club" ir 
Moterystės klausi- 
kartą susirinko a-

Kaip visuomet, taip ir šiais 
metais. Padėkos dienoje, šv. El
zbietos draugijos narės, laike 
st.vo iškilmingų mišių, kurias 
atnašav ir pritaikintą pamokslą 
pasakė mūsų gerb. klebonas 
kun. P. M. Juras. Beveik visos 
narės "in corpore” ėjo prie šv. 
Komunijos. Sektinas pavyzdys 
ir kitiems dėkoti Dievui už ma
lones.

___________________ *

Prie gražios bažnyčios, nema- 
žiai prisideda ir puikiai ką tik 
nudažyta klebonija “colonial 
yellow” spalva. Aguonėlė.

____________________

Moterystės Sakramentą prie-į 
mė Marijona Viličkaitė ir Pet- 

Mi-

CLEVELAND, CHiO

ras Zeliskas, ir Vincentas 
zeras su Stelių Ringailiūte.

Kad ir suvėluotai, noriu pri- 
minti, kad lapkričio 19 d., lai
ke mišių. 8:00 vai. pasiryžo sek
ti šv. Pranciškų Asižietį. pada
rydami Įžadus Trečiame Ordine 
šie asmens: Juozapas Blaževi
čius. Povilas Sakas. Ona Šakie
ne. Emilija Roy. Elzbieta Mi
liauskienė. Morta Žakevičienė. 
Anelė Zenavičienė, Paulina Re- 
meitytė. Marijona Songailaitė, 
Ona Songailaitė. Stanislava Ka- 
zuiiūnaitė, Ona Patulytė, Ona 
Grendaitė. Julijona Andruškevi- 
čiūtė. Juozas Antanavičius. Bro- 
nislava Kraučiūnaitė.
Budrevičiūtė. 
čiūtė, Lucija
Aldona Latvytė, 
nienė. Jr.
taip skaitlingą 
trokštanti 
laipsnio.

Vakare, 
no nariai
vakarienę. Prie gardžių užkan
džių buvo ir gražių kalbų, bei 
linkėjimų. Dabar Lawrence Tre
tininkų grupėje yra virš šimtas 
narių, kurių tarpe didelė dalis 
jaunuolių.

Tą patį vakarą, tretininkės 
Stanislavos Aleknavičienės rū
pesčiu ir pastangmis. gauta iš

cleve 
pama.

Į 
j

I
Cecilija I Alena Budrevi-'

Marcinkevičiūtė. 1 
ir Ona Aksti-į

Džiugu buvo matyti 
jaunimo būrį, 

aukštesnio tobulumo

jų pagerbimui. Orde- 
buvo surengę puikią

L

Amerikiečių - Lietuvių Politi
nis Klubas šiais metais nutarė 
suruošti pirmąjį metinį Kalėdų 
vakarėlį lietuvių vaikų naudai. 
Rengimo komitetas aplankys

Lapkričio 19 dieną. Šv. Jurgio lietuvius biznierius ir profesio- 
lietuvių parapijos Šv. Cecilijos naius jr surinks šiam vakarėliui 
choras vaidino gražų veikalą 
"Katriutės Gintarai”. 3-jų aktų 
operetę, vadovaujant vargoni
ninkui p. A. šlapeliui. įžanginę 
gražią kalbą pasakė vietos kle
bonas kun. S. Kneižis. Veikian
tieji asmenys buvo šie: Adomas 
Skirgaila, dvarponis — B. Ma
čys; Rozalija, jo žmona — E. 
Pazniokaitė: Gineitienė, Rozali
jos motina — 0. Pazniokaitė: 
Katriutė, našlaitė — V. Balta- 
donvtė; Petras, ūkininkas — 
J. Pazniokas: Magdė, jo žmona 
— A. Gaudinskaitė; Jonas, jų 
sūnus — P. Cvilikas; Matas, ū- 
kininkas — V. Kudirka: Agnė, j 
jo žmona — S. Navinskienė; 
Barbutė, jų duktė — J. Vaši-' 
liūnaitė; čigonė — A. Smelsto- 
riūtė. Visi asmenys savo roles 
atliko gerai. Taip pat visas Šv. 
Cecilijos choras sudainavo ke- 

į lias patrijotiškas dainas. Veika- 
! las ir dainos išėjo gerai. Žmo
nių buvo nemažai, buvo ir įžy
mių svečių. Veikalas ir dainos1 
žmonėms patiko, — sako lauk
sime daugiau tokių parengimų. 
Pelną skyrė parapijai, kurio 
paliko S47.00. tad reikia pasa-
kvti. kad jaunimas myli lietu- ■ 
viškus veikalus ir dainas. Gar
bė jaunimui, kurie dirba Bažny
čiai ir Tėvynei.

Didžiausia garbė priklauso 
muzikui A. Šlapeliui. kuris daug
padėjo darbo to veikalo išmoki-1 
nimui. Muzikas A. Šlapelis vi-į 
suomet su pasišventimu ir ener
gija lavina jaunimą. — sako, 
kai jaunimas bus lietuviškesnis, 
tai 
jus.

kokių nors dovanų. Komitetas 
prašo visus, kurie nori prie šio 
vakarėlio prisidėti savo pagel- 
ba, kreiptis prie bet kurio komi
sijos nario, ir jie ateis dovaną 
patys pasiimti. Komitetas rei
kalingas visų pagalbos ir para
mos. Komitetą sudaro: pirm.— 
William G. Krounialis, gyv. 6 
VVhitmey St., pagelbininkas — 
John J. Kasheta, gyv. 16 AsE- 
mont avė., Vincent 
9* j Douglas St.
Stoškus, 14 Harlem 
phone 5-7676.

IVUliarri G. Krounialis.

ŠVENTOJI NAKTIS 
SCENOJE

Gruodžio 10 d.. 1939, 
landieč-iai turės progos
tyti milžinišką veikalą. M. Pet
rausko operetę "Šventoji Nak
tis". kurią stato scenoje Šv. Jur-I 
gio bažnytinis choras, vadovau-i 
jant Vincui Greičiui. Vaidini
mas prasidės lygiai 7 vai. Šv. 
Jurgio parapijos didžiulėj audi
torijoj. Superior ir E. 67 gatvė.

Minėtame užgimimo Kristaus 
veikale dalyvauja penkiolika 
vaidintojų, k. t.. Erodas — žy
dų karalius, vaidins Juozas Sa
dauskas; Cigals — Erodo adju
tantas. — Siktoras Siumakaris: 
Angelas — Stasė Greičiūtė: 
Trys karaliai — Vytautas Na- 
varskas. Juoazs Prankus ir 
Juozas Guzauskas; Velnias — 
Pranas Gailiūnas: Senukas, vy- 

i riausias piemuo — Petras Ake
lis: Lukošius, jauniausias pie- 

1 muo — A. Vanagas: Giltinė, 
i mirtis — Pranas Urbšaitis. ka- 
, reiviai, tarnai, piemenėlių ir an- 
I gėlų choras ir kiti. “Šv. Naktis" 
yra daug giedojimo ir gražios 
muzikos Betliejaus stainelėje. 
Šv. Juozapo rolę vaidins Juozas 
Alekna, o Panelę Švenčiausią— 
Elena Bacevičiūtė.

Choras jau seniai stropiai ren
giasi. Manoma sutraukti labai 
daug publikos iš Clevelando ir

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVESTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

€0 E’.lswcr* b St
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANTU
1410 Coiumbia Rd.,

8<>uth Boston

PHONE
So. Boston

2271

DARBININKO 
Laivakorčių

Nors daug mes ieškome, bet 
visados ieškodami savo tikslą 
vėliau ar ankščiau atsiekiame. 
Mūsų Šv. Kazimiero parapijoje 
daug jau atsiekta, pataisyta, 
bet dar ne viską turime, ko 
mums reikia. Kazimieriečiai di
džiuojasi savo nuosavu namu, 
parapijos erdvia sale, 331 Earp nes yra laimėjęs 33 žaidimus ir 
St., bet visi mato, kad dar mums 4 pralaimėjęs, atidarys savo 
trūksta savos užeigos vietoje, sezoną gruodžio 7 d., ketvirta- 
kur mes susirenkam, tai mūsų dienį, Roberts School Gym.,' 
kambarys — skiepas nėra tin-' Broadway and Windsor St., 
karutis, kad patiems būtų malo- Cambridge, Mass. Tą dieną ra- 
nu atėjus Į parengimą. Mums telis žais su VVorcester čempijo- 
trūksta stalų, nes 
yra labai blogi ers

Parapijiečiai, Šv. Vardo drau- dėjai bus lietuviai, 
gija, iškėlė reikalą savo susi-1 Mes norėtume žinoti, kuriuo- 
rinkime, lapkričio 12 d., 1939 se miestuose yra daugiau Lie- 
m. prie vietos kleb. kun. J. Va- tuvių klubų krepšinio ratelių, 
lančiūno. kad yra reikalas pa- Mes kviečiame visus lietuvių 
taisyti pagražinti skiepą, kad ratelius žaisti šį sezoną ir pa- 
nedarytų nemalonumo atsilan
kiusiems svečiams, ir patiems, 
o ypatingai darbininkams.

VISIEMS LIETUVIŲ KLŪBO 
KREPŠINIO RATELIAMS 
Lietuvių - Amerikiečių Pilie

čių klubo krepšinio ratelis Cam- 
bridge, Mass., kuris yra perei
to sezono Naujojos Anglijos lie
tuvių krepšinio čempijonatas,

TLL.JilbOJTC?T2680.'——------

į, PAIARJ4AV!MAX
■^C^ąiAlAI

i

P. Jonas, 
ir Joseph S.

St. Tele-

PHILADELPHIA, PA.

Uždyką! Vilson Electric Show 
Stuart & Tremont Sts. Vakarais

dabartiniai natu. būtent su Brockert Brew- į
krepšinio rateliu. Visi žai-

Neatsižvelgia Į Kainą
Hera Geresnės

Butelyje

Degtinės 
Bile Kuriam

DABAR
SI .25

PAINTĖ

žiūrėsime, kuris ratelis bus čem
pionas šiuos metus. Dėl šių žai
dimų prašau rašyti šiuo adresu: 
Joseph Plansky, 27 Plymouth 

Cambridge, Mass.
Joseph Plansky, vedėjas.

APVOGIMAS VIENGENTĖS 
NAŠLĖS JONČIENĖS

Paskiausiu laiku teko sužino
ti. kad sekmadienį. 19 d. lapkri- Klausimas vienbalsiai priimtas, 
čio, išėjus su savo gražiomis 
dukrelėmis, mūsų čia gerai ži
nomai viengentei, našlei ___
čienei, į jos namą įsibriovė ne- rapd03’ 
prašyti svečiai — vagiliai ar 
vagilis, ir ją ir dukteris apvo
gė. Kaip spėjama daug medžią-

i
ginės žalos tie nekviesti “sve
čiai” nepadarė, nes prieš tai p. 
Jončienė daug pinigų turėjo iš
leisti namo patobulinimo reika

lams, tačiau visgi nuostolių y- 
1 ra padaryta ir viskas buvo la
bai suversta, beieškant pinigų 
ir brangenybių.

Ponia Jončienė yra gera, pa
vyzdinga parapijietė šv. Jurgio 
parapijos ir “Darbininko” skai
tytoja. K.V.

i

I ištautėjimui nebus pavo-

Žvalgas.

MOHTELLO, MASS
BAZARO UŽBAIGA

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 10 d., 2 vai. po pietų. Šv. 

j Roko par. naujoje salėje įvyks 
metinio bazaro užbaigimas. 
Nuoširdūs parapijonys šiam 
bazarui yra suaukoję įvairių- 
įvairiausių dalykų. Taigi, nuo
širdžiai yra kviečiami visi lie
tuviai į šį bazarą atsilankyti ir 
paremti parapijos reikalus.

II
PASKAITOS

Kas antradienį, 7 vai. vakare, 
! Šv. Roko par. naujoje salėje į- 
vyksta labai įdomios paskaitos 
įvairiausiais klausimais, kurias 
pateikia įžymus kalbėtojas kun. 
Jonas Švagždys. vietinis par. 
klebonas. Būtų gera, kad į š;as

ir įgaliotas vietos kleb. kun. J. 
Valančiūnas, kad šauktų visų 

Jon- draugijų, priklausančių prie pa- 
, komitetą - narius, ir 

pačios parapijos narius — ka- 
zimieriečius.

Nelaukus lapkričio 19 d. iš 
sakyklos klebonas šaukė susi
rinkimą, kuriame buvo svarsty
ta virš minėtas reikalas, visi 
vienbalsiai priėmė šį reikalą 
paremti. Kazimieriečiai ir visi, 
prašomi remti tą labai reika
lingą salės pataisymą. Tam tik
slui yra rengiamas vakaras — 
teatras ir šokiai, kurie Įvyks po 
Naujų Metų, sausio trečiame 
sekmadienyje. Būtų malonu.

REIKALE CUKRAUS FABRI
KO IR KITI DAVINIAI

Prieš kiek laiko atgal buvau 
paskelbęs, kad sustojo The W. 
J. McCahan Sugar & Molasses 
Co. Dabar pranešu, kad jau vėl 
pradėjo eiti darbas. Minėta 
kompanija davė pakvietimą, 
kad darbininkai eitų į darbą, 
lapkričio 27 d., pirmadienį, pir
mos mainos darbininkai 7 va
landą iš ryto. Tiesa, buvo kal
bama. kad dirbtuvė bus užsida
rius ilgokam laikui.

Darbininkai, gavę pakvietimą 
eiti į darbą, nudžiugo, nes arti
nas Kalėdų šventės, kurioms
bus reikalinga pinigų, bet kur 
jų gauti, jeigu sustojęs fabri
kas, kuriame dirbi? Virš minė
tos kompanijos Cukraus fabri
ke dirba beveik visi lietuviai.
Darbininkų lietuvių yra tokių ♦♦♦ 
senų, kurie išdirbę net virš 40 
metų be pertraukos, bet toji ♦♦♦.. _ . _ A.Įdomias paskaitas lankytųsi ne į kompanija nėra įvedus pensijas, *♦* 

vien eiliniai žmonės, bet ir pro-'tai nė vienas jos ir negauna. J* 
fesionalai. nes čia visiems gali-

, ma pasisemti daug žinių ir labai
i įdomių žinių. Rap.

WORCESTER, MASS
Šv. Petronėlės draugijos meti

nis susirinkimas įvyks gruodžio 
5 dieną Šv. Kazimiero par. baž
nytinėj svetainėj, Waverly St. 
Visos nepamirškite atsilankyti, 
nes bus renkama nauja valdy
ba ir aptariama daug svarbių 
reikalų. Ona Keršienė, rašt.

Šv. Vardo Marijos draugijos 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 11 dieną. Šv. Kazimie
ro par. bažnytinėj svetainėj. Vi- 

• sos narės kviečiamos atsilan
kyti, nes bus svarbių reikalų.

Taipgi nepamirškite “Penny 
j Sale”, kurį rengia draugija 
i gruodžio 6 dieną bažnytinėj sve-

Tačiau kompanijos dėka darbi
ninkas. nors ir seno amžiaus, 
vis dėlto laikomas ligi tik jis 
gali ateiti į darbą, nes darbda
viai pasigaili seno žmogaus dar
bininko. Toks elgimasis kompa
nijos ir darbdavių, teikia dvejo
pą patenkinimą: vieną, kad dar
bininkas turi pastovų darbą li
gi seno amžiaus; antra, nerei
kia valdžiai - miestui maityti 
kol pats užsidirba. Kaip nekal
bėsime, tai minėtos kompanijos 
geri darbdaviai, nes darbdaviai 
visą laiką darbininkus prižiūri.

The W. J. McCahan Sugar & 
Molasses Co. liepos mėnesį, 
1936 metais, darbininkai susi
organizavo į American Federa- 
tion of Labor Union, kuri stip
riai laikosi, bet nestinga ir 
streikų. Šiandien jau kas kita, 

supranta, kas yra unija, ir 
laikosi unijos nusistatymo,

visi 
visi

St.,

KATALIKŲ SEIMELIS
Naujos Anglijos Lietuvių 

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

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

* This Beautiful New 
full family size

Westinghouse Refrigerator
—with de luxe eguipment, installed in your home!

For a limited time only—a big family size Westinghouse 
Holiday Pacemaker with all thew de luze features at this 
attractive price:

One multi-service and two Eject-o-Cube trays 
Big 12-pound Meat-Keeper 
Delphinium blue lrftover dishes 
Delphinium blue wate» bottle 
Big porcelain crisping pan 
Bemovable shelf in Froster 
Centrally located interior light 
Built-in thermometer
Big space for frozen foods in Froster 
Šame styling as most ezpensive models.
this the grandest Christmas ever by installing thisMake _

beauttful new tVestinchouse refrigerator in your home.

Union Electrical Supply Co
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman. Prez. ir Kasininkas

\ 5 t


