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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

Municho konferencija 
leido Vokietijai atplėšti 
nuo Čekoslovakijos Sude
tų kraštą. Vokietija pasiju
to galinga. Šiandien Vokie
tija nebesiskaito su Muni
cho konferencijos daly
viais: Anglija, Prancūzija 
ir Italija. Lenkija, kuri pa
staraisiais laikais lošia di
delės valstybės rolę, taip 
pat neteko Vokietijos pasi
tikėjimo. Vokietija nepri
leidžia ir Lenkijos spręsti 
vidurinės Europos klausi
mų. Vokietija viena pasii
ma išspręsti Čekoslovaki
jos - Vengrijos ginčą. Itali
ja pasilieka tik Vokietijos 
talkininkė, bet ne sprendė
ja. Italija palaiko vengrų 
pusę.

Vadinasi, Vokietijos dik
tatorius Hitleris sulaužė ir 
Municho konferencijos pa
darytą sutartį.
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Vokietija Įspėja Lenkiją
Berlynas — “Danziger 

Vorposten”, kuris dažnai 
reiškia autoritetingų Vo
kietijos sluoksnių nuomo
nę, šiandien pasisako dėl 
lenkų pretensijų Čekoslo
vakijos atžvilgiu ir dėl ben
dros lenkų vengrų sienos 
klausimo. Laikraštis ta 
proga pareiškia, kad, atro
do, Lenkijoje, užmirštama,; 
jog turima reikalo su tau
tos laisvo apsisprendimo 
teise, sprendžiant Čekoslo
vakijos problemą/ Jis nu
rodo, kad lenkų viešoji 
nuomonė ta teise nesirū
pina, bet kalba apie politi
nes konjunktūras ir vals
tybių susigrupavimus. Lai
kraštis toliau Lenkiją įspė
ja prieš Vokietijai nedrau
gišką nusistatymą ir nuro
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Skuodo naujoji geležinkelio stotis.

KARDINOLAS PASMERKĖ PA 
GONIŠKUS PASILINKSMINI

MUS
_______________________________ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOSTON, MASS. lapkričio 3, 
— Kardinolas O’Connell, Bosto
no arkidiecezijos arkivyskupas, 
pasakė: “Šių dienų įvairūs išra
dimai, mokslo pažanga ir pra
turtėjimas padarė žmonių gyve
nimą patogesnį ir lengvesnį, bet 
iš viso to kilo daug blogybių, 
kurios pirmiau nebuvo žinomos.. 
Pagoniški pasilinksminimai, ne
padorios mados, šlykštūs šokiai, 
ir nepadori suėjimai yra ženklai 
nustojimo tikybos ir dorovės”.

Chamberlainas Pardavė Dalį 
Europos Vokietijai

i
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Nebilių Institutas Kaune
KAUNAS, spalių 29 d. atida

rytas nebilių institutas.

Vokietija • Italija Atidavė 
Vengrijai 4,000 Ketvirtainių 

Mylių Teritoriją
Vokietininkai Triukšmauja

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 3, 
nisteris von Ribbentrop ir Itali- 

!jos atstovas Vokietijai Count 
(Ciano fašistiniu kirviu vėl nu
kirto 4,000 ketvirtainių mylių 
Čekoslovakijos žemės ir ją ati- 

' davė Vengrijai.
Čekoslovakija ir Vengrija, ne

galėdamos susitarti, pasidavė 
Municho konferencijos dalyvių: 
Anglijos, Prancūzijos, Italijos ir 
Vokietijos sprendimui. Bet Hit
leris su kitais Municho konfe
rencijos dalyviais nesiskaitė, pa
siėmė visą reikalą į savo ran- 

' kas, o tik pasikvietė Italijos ats- 
I tovą būti liudininku tos operaci-

VARŠUVA, Lenkija, lapkričio jog. Čekoslovakija ir Vengrija 
3 — “New York Times” korės- tą sprendimą turi priimti, 
pondentas rašo, kad Lenkija už- taip buvo sutikusios, 
ima ypatingą ir dalinai privile
gijuotą poziciją Europoje, bet 
ne svarbiausią kaip iš paviršio 
atrodo arba kaip kai kurie len
kai mano. Šiuo metu iškeltas 
senas 1 
mas, kad “Lenkija
— - . . — - - . ...

Vokietijos nacių mi- KAUNAS, lapkričio 3, — New 
York Times praneša žinių iš 
Kauno, kad Lietuvos gyventojai 
nerimauja dėl vokietininkų 
triukšmavimų Klaipėdoje. Sa
koma, kad 10,000 vokietininkų 
sukėlė demonstracijas užsibai
gus Klaipėdos seimeliui. Seime
ly buvo išneštos dvi rezoliucijos 
reikalaujant Lietuvos vizų mo

VDV.

Vokietija Pažabosianti 
Lenkiją

nes

Meksika Nedaug Svetimša
lių Teįsileis

Meksika Nustebino Hitlerį
MEKSIKA, lapkričio 3, — 

Meksikos laikraštis EI Nacional, 
kuris visada pritaria šalies val
džiai, pasmerkė Vokietijos Hit-; 
lerį už persekiojimą Katalikų ir; 
protestantų. Ir dar pridėjo sa
kydamas, kad Hitleris persekio
damas Krikščionis tuo pačiu a-
tima žmonėms teises ir jų lais- • kesnių panaikinimo ir paliuosa- 
vę... Tikrai iš Meksikos revoliu- vimo iš kalėjimų Klaipėdos vo- 
cinės partijos laikraščio niekas kietininkų, kurie buvo karo vir- 
nesitikėjo tokio pasmerkimo. | šininko areštuoti. Vokietininkai 
Hitleris žiauriai persekioja ir pareiškė, kad Klaipėdos krašte 
spaudžia Krikščionis, bet nema-1 gyveną vokiečiai pilnai sutinka 
žiau persekioja ir Meksikos val
džia. Meksikoje bažnyčios užda
rytos, Krikščionys žudomi. Ge
rai, kad pasmerkė Hitlerį, bet 
reikėtų ir į savo darbus atsi
žvelgti. [keti, kad tokių typų daug būtų.

su Hitlerio tautiniu socializmu. 
Vadinasi, Klaipėdos vokietinin
kai griauna to krašto autonomi
ją ir siekia prijungti tą kraštą 
prie Vokietijos. Bet nesinori ti-

XIV. KJ1UV XXXVUXX ĮŠALVI ““““““

Prancūzijos nusiskundi-i MEKSIKA, lapkričio 3, — 
pardavė Meksikos valdžia išleidžia nau- 

kada jus įstatymus, kuriais nustato- 
maršalas Pilsudskis (1934 m.) ma svetimšalių įvažiavimo skai- 

Anglija neturi Pasirašė sutartį su Hitleriu. Bet cių.

OLANDIJOS KATALIKAI PRO 
TESTUOJA PRIEŠ HITLERIO 

DARBUS
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do, kad Čekoslovakija, ku- triJoJe- 
ri buvo sau užsibrėžusi už
davinį būti mirtinu Vokie
tijos priešu, į tą uždavinį 
sudužo.

Štai dabar lenkų oficialus 
organas, kuris tariasi turįs

ROTERDAMAS, lapkričio 3, 
— Olandijos Katalikai susirinkę 
į masinį susirinkimą nutarė pa
siųsti Hitleriui griežtą protestą 
už Katalikų persekiojimą Aus-

Karo Stovio Panaikinimo 
Priežastys Lietuvoje

KAUNAS, lapkr. 3 — Kaip 
jau žinoma, nuo šių metų lapkri- 

didžiausią patyrimą užsie- čio 1 dienos Lietuvoje panaikin- 
nių politikoje, atrodo lin- tas karo stovis. Ta proga Lietu- 
kęs priversti lenkų tauta L. . - - , .
vaidinti tą patį vaidmenį,!.vyriau"yb?. zygIS 
kurį čekai vaidino. Pla
čiuose lenkų sluoksniuose 
viešpatauja įsitikinimas, 
kad Vokietija yra Lenkijos 
priešas ir kad kiekviena 
politika yra teisinga, kuri 
išrikiuoja lenkų tautą 
prieš Vokietiją. Tas įsitiki
nimas turės išnykti, jei no
rima prieiti garbingą ben
dradarbiavimą tarp abiejų 
tautų.

vos tautininkų spauda rašo, kad

sėkmė vis stiprėjančios vidaus 
padėties. Kita Lietuvos spauda 
neturi laisvės paduoti priežas
čių. Panaikinus karo stovį, jeigu 
yra stipri vidaus padėtis, tai tu
rėtų panaikinti ir spaudos cen
zūrą. Jeigu tautininkų valdžia 
jaučiasi stipri ir turi gyventojų 
pasitikėjimą, tai neturėtų 
ti laisvos, patriotingos, o 
katalikiškos spaudos.

bijo- 
ypač

Kunigas Ragina DarbininkusLONDONAS, lapkričio 3 — 
Anglijos premieras Neville 
Chamberlain, kalbėdamas par-; 
liamente, pareiškė, kad Hitleris 
tevaldąs centralinę ir pietinę1- 
Europos dalį. .—o—j— —-------- . , ... . ..... ...
nei noro, nei pasiryžimo ten jai lenkal aiškinasi, kad Jiems kitos 
užbėgti už akių”, sako Chamber-Jseities nebuv0’ kada Prancūzi- 
lainas Pa ats^sa^® stoti į apsigynimo

.. karą prieš nacių įsigalėjimą Eu-
Be to, Chamberlainas pareis- ropoję.

kė, kad demokratinės valstybę teisinasi> kad Tešeno
tarptautiniais klausimais gali pateisinamas
dėtis ir su totalitarinėmis vals- tuo, kad Tešeną Čekoslovakija nešimą, kad ji siekianti valdyti 
tybėmis.______________________ [“pavogusi” nuo jos 1920 m., ka- Kiniją politiniai, ekonominiai,

da Lenkija kovojusi su Sovie- kultūriniai ir kitaip. Ji apie tai 
tais. j pranešusi ir kitoms valstybėms

Reikia pažymėti, kad lenkai ir pareikalavusi, kad kitos vals- 
nori įrodyti pasauliui, kad ir tybės netrukdytų jai to atsiekti. 
Vilniaus užgrobimas esąs teisė- Japonijos karinės jėgos tęsia 
tas, nes lenkai Vilniaus kraštą kautines Cantono apylinkėje ir 
atėmę nuo bolševikų. Tai aiškus varosi pirmyn į vakarus Vaka- 
lenkų melas. Lenkai už melus ir rinės upės pakraštyj Kitos japo- 
suktybes tikrai užsitarnauja nijos jėgos ruošiasi tęsti mūšius 
medalio. [prie Yangtze upės į Chungking,

Lenkai taip pat yra užėmę ir naują Kiniečių sostinę.
Oderbergą, Vokietijos Silezijoj, j Japonijos groboniškam žygiui 
Dėl ko vokiečiai leido tai len-' niekas nepastoja kelio, kaip ne- 
kams padaryti, tai ir dabar nė- pastoja kelio Vokietijai, kuri 
ra aišku. Gal dėlto, kad pasta- baigia likviduoti mažųjų valsty- 
raisiais laikais Lenkija labai bių nepriklausomumą, 
daug pasitarnavo Vokietijai. 
Lenkai savo laimėjimais apsvai
go. Jie stojo ir Vengrijai padėti 
atplėšti Čekoslovakijos dalį ir 
sudaryti bendrą frontą. Italijai 
tokis Lenkijos žygis patiko, bet 
Vokietijai ne. Lenkijos ministe- 
rio Becko išsiskubinimas pas 
Hitlerį nesumažino Vokietijos 
nusistatymą prieš Lenkijos poli
tiką. ~

Šiandien, kaip korespondentas 
sako, yra daug priežaščių, kad 
Vokietija nori taikos. Pirmoji 
priežastis, tai kad Vokietija no
ri sugromoliuoti Austriją ir už
grobtą Čekoslovakijos, taip va
dinamą Sudetų kraštą ir išsis- 
tiprinti Centralinėje Europoje. 
Vokietija, kai sako korespon
dentas, laikinai susilaikys nuo 
užėmimo Dancigo,

300 Darbininkų Reikalauja 
Didesnio Atlyginimo

MALDEN, Mass. lapkričio 3, 
— Apie 300 Revere Knitting 
Mills • kompanijos darbininkų 
išėjo į streiką. Jie reikalauja di
desnio atlyginimo.

Naciai Nori Užgrobti Žydų 
Nuosavybes

BERLYNAS, lapkričio 3, — 
Vokietijos nacių laikraštis Das 
Schwarze Korps reikalauja, kad 
valdžia užimtų visas žydų nuo
savybes, kaip pabaudą, kad pa
saulio žydai kovoja ir smerkia 
Vokietijos nacius.

Atidaryti Nauji Gimnazijos 
Rūmai Šilutėje

j

KLAIPĖDA, spalių 30 d. Šilu
tėje aidaryti naujieji modernūs 
gimnazijos rūmai.

Japonija Norinti Valdyti
■/• ••Kiniją

SHANGHAI, lapkričio 3 — 
Japonija paskelbė formalį pra-

i
l

j pranešusi ir kitoms valstybėms

Arabai Paskelbė Trijų 
Dienų Streikų

JERUZALE, lapkričio 3, — 
Kada Anglijos valdžia uždraudė 
arabams laisvai keliauti iš vie
tos į vietą, arabai paskelbė tri
jų dienų streiką. Jie atsisako ei
ti prie darbų. Arabai taip pat iš
reiškė griežtus protestus prieš 
Amerikos valdžią, kad ji priski
ria Palestinos žemę žydams. Už 
tokį Amerikos nusistatymą, a- 
rabai paskelbė, kad jie nepirk
siu Jungtinių Amerikos valsty
bių įvežtų daiktų.

Lietuvos Skautų Vadų 
Suvažiavimas

KAUNAS, spalių 31 d. įvyko 
skautų vadų suvažiavimas.

PRANCŪZIJA NORI ATSIKRA
TYTI KOMUNISTŲ PARTIJOS ----------------------a
Anglijos ParliaiAentas Už- 

gyrė Sutartį Su Italija

Padažnė jęs "Aidas"
Čekai Nužudė 150 Vengrą
BUDAPEŠTAS, Vengrija, lap

kričio 3, — Laikraščiai praneša, 
kad prie rubežiaus buvo nužudy-

Nuo spalių 1 d. Vilniaus ta apie 150 vengrų.
lietuvių laikraštis “Aidas” 
leidžiamas tris kartus sa
vaitėje. Jis išeina antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais. Antradie
niais ir šeštadieniais išeina 
su priedais.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

Lenkai Nuteisė Lietuvį
VILNIUS, lapkr. 3 — Lenkai 

nuteisė lietuviškos skaityklos 
vedėją Valentinavičių dvejus 
metus kalėti ir atėmė šešeriems 
metams teises už davimą ūkinin- 

! kams skaityti lietuviškų knygų 
ir klausytis Kauno radio.

Į

Naujas Laivas Lietuvos 
Prekybos Laivynui

Gausėja Bedarbiai
Lenkų laikraščių žinio

mis, Vilniuje rudeniop pa
gausėjo bedarbių skaičius. 
Pastaruoju metu jų yra už- 
siregistravęr... per pusantro 
tūkstančio. bedarbių 
skaičiuje daug yra ir inte
ligentų.

KAUNAS — Lietuvos preky
bos laivynui perkamas dar vie
nas 2400 tonų laivas.

KLAIPĖDA — Klaipėdos 
Krašto Seimelio rinkimai numa
tomi gruodžio mėnesio 11 d. r. '!

Klaipėdos Seimelio Rinkimai 
Gruodžio Mėnesį

TELMBBfTOfl
------------
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BUFFALO, N. Y. lapkričio 3, 
— Kun. Dr. Charles A. Maxwell, 
apreiškimo parapijos klebonas, 
kalbėdamas tekstilės darbinin
kų CIO unijos susirinkime, pa
sakė: “Aš esu šimtą procentų 
už darbininkų unijas. Dėkitės į 
unijas. Neprileiskite, kad kas 
nors gražiais prižadais atkalbė
tų jus nuo unijos. Didžiosios ša
lies industrijos yra geriausiai 
susiorganizavę ir jūs turėtumė
te gerai susiorganizuoti. Per u- 
nijas jūs galėsite išreikalauti 
sau tinkamą pragyvenimą atly
ginimą. Kada darbininkai bus 
taip gerai susiorganiazvę kaip 
darbdaviai, tada jie pasitari
mais galės išspręsti visus gin
čus”.

CIO unijose yra komunistų; 
jie yra sukėlę nemažai riaušių ir 
tas visas pažemino CIO. Tačiau 
nežiūrint to viso, turime pripa
žinti, kad CIO suorganizavo 
tūkstančius darbininkų, kurie 
buvo neorganizuoti. Tie darbi
ninkai dabar turi unijos apsau
gą, kurios jie neturėjo prieš 
CIO atsiradimą. Amerikos Dar
bo Federacija organizavo amat- 
ninkus, bet paprastais darbinin
kais nesirūpino. Be CIO tūkstan
čiai paprastų darbininkų ir šian
dieną dar būtų išnaudojami ir 
spaudžiami beširdžių kapitalis
tų. Darbininkų gyvenimo skur
das yra dirva komunistams. Bet 
kada unijos pakels darbininkų, 
stovį, tada ir komunistai bus 
pačių darbininukų išvaryti. At
rodo protinga katalikams dėtis 
į CIO unijas, eiti į vadovybę ir 
vesti uniją pagal Katalikų so
ciologiją.

PARYŽIUS, lapkričio 3, — 
Prancūzijos premjeras Daladier 
nori galutinai atsikratyti komu
nistų bendro fronto ir kairiųjų 
socialistų ir sudaryti valdžios 
partiją iš konservatyvių žmonių. 
Jis taip pat pareiškė, kad pasto
vios taikos palaikymui yra rei-

LONDONAS, Anglija, lapkri
čio 3 — Anglijos parliamentas 
345 balsais prieš 138 užgyrė su
tartį su Italija, kuri buvo pada- kalinga, kad Prancūzija tuojau 
ryta net pereitą balandžio mene- sudarytų draugingus santykius 
sį, o tik dėl įvairių kliūčių nebu- su Italija ir Vokietija... Prancū- 
vo priimta. Anglija nenorėjo tos zijoje komunistai buvo smarkiai 
sutarties priimti dėl Italijos įsi- įsigalėję, bet matomai, jų veid- 
kišimo į Ispanijos civilį karą, mainystės ir žiaurumai taip įke- 
Dabar p. Neville Chamberlain rėjo žmonėms, kad ilgiau jų pa-

Pomorze — stipriai rekomendavo parlia- kęsti nebegali ir nori jų atsikra- 
Lenkijos koridoriaus, Klaipėdos mentui tą sutartį ratifikuoti, 
ir kitų prieškarinių teritorijų, nes esą susitarta su Italija ir 
Bet tai tik laikinai. ) Ispanijos civilio karo ir kitais

Vokietijos spaudos šūkavimas 
Klaipėdos klausimu, korespon
dentas sako gal baigsis tuo, 
kad naciai pareikalaus tokių 
teisių, kokias jie turi Dancige. 
Vokietija taip pat paliksianti 
ir Lenkiją ramybėje, laikinai, 
jeigu tik ji susivaidysianti. Bet, 
jeigu lenkai jausis, kad jie “yra 
galingi, turi gerą armiją, diplo-1 
matinius gabumus ir straksėji- 
mo galę, per toli nueis, tai yra 
maža vilties abejoti, kad Vokie
tija nesiimtų griežtos akcijos 
prieš Lenkiją”. Tai Vokietija į- 
rodė šiomis dienomis ištremda
ma Lenkijos žydus iš Vokietijos, 
kad ji yra nepatenkinta Lenki
jos politika.

Jau prasidėjo Vokieti jos-Len
ki jos derybos lenkų Žydų klau
simu Vokietijoje.

kiausiomis. Italija esą pažadė
jusi ištraukti iš Ispanijos visus 
savo kareivius. Dešimts tūks
tančių jau ištraukė. Be to, Itali
ja ir Vokietija 
kad jos nenori 
grobti.

Chamberlainas 
bar Ispanija jau nesanti pavo
jumi Europos taikai. Bet Cham- 
berlaino oponentai, ypač buvęs 
užsienių sekretorius Anthony 
Eden smarkiai kritikuoja Cham- 
berlaino politiką ir įrodinėja, 
kad ir dabar, kada ėjo Italijos- 
Anglijos sutarties svarstymas, 
nuskandintas Britų laivas Ispa
nijos vandenyne.

pasisakiusios,
Ispanijos už-

sako, kad da-

Anglijai Reikalinga Milijonai 
Apsiginklavimui

Darbininkai Laimėjo Streiką
SAN FRANCISCO, Cal. lap

kričio 3, — Įvairių krautuvių 
darbininkai, kurie susirašę į A- 
merikos Darbo Federacijos uni
ją, streiku laimėjo sau didesnį 
atlyginimą ir geresnes darbo są
lygas. Streikas tęsėsi 55 dienas. 
Darbdaviai sutiko mokėti darbi
ninkams $20.00 į savaitę, vieto- 

I je $18.00; darbininkai taip pat

LONDONAS, lapkričio 3, — 
Premieras Camberlain pareiš
kė, kad Anglijai reikalinga mili
jonai dolerių apsiginklavimui, 
nes jos galybė per menka atsi
laikyti užpuolimams. Iki 1940 
metais Anglija turinti stipriai j gaus vasaros metu ilgesnes atos- 
apsiginkluoti. togas.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, lapkričio 5 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbininkų 

Radio Programa, kurią išpildys šaunus lietuvių jaunuolių orkes
tras. Bus ir dainų, kalbų ir pranešimų. Pasukite savo radio rodyk
lę ant 1120 kilocycles ir klausykitės darbininkų programos iš 
WCOP stoties, Boston, Mass. Kalbės p. Jack Sharkey ir kiti.



Penktadienis, Lapkričio 4,1938

[vietinės ŽINIOS
V J.L . .......................................... ..... I ........ I
Y*

Mii?e Sunku yra taip sakyti. Bet rei
kią skaitytis su faktais.”

šįmet antras jaunikaitis ku
nigas Naujos Anglijos lietuvis 
amerikietis išvažiuoja už Ame
rikos skelbti Evangeliją. Pirmas 
tuo darbu išvažiavo į Lietuvą— 

įkun. Pranas Aukštikalnis, S. J.

Lapkr. 1 d., mirė, metus sirgu
si, savo namuose 517 E. 8th St., 
Agnė Masilionienė 54 metus Ji 
paėjo Papilės parapijos. Ameri
koje pragyveno 37 metus. Pąli- 
ko vyrą Longiną, du broliu ir, 
seserį. Laidojama iš Šv. Petro §įg skelbią misijas Lietuvoje. Ir
bažnyčios lapkr. 4 d., 9 vai. r., 
Šv. Mykolo kapuose.

VAŽIUOJA MISIONIE- 
RIAUTI INDIJOJE

jęs, jog Japonijoj esama blondi
nių (baltaplaukiu). Dabar tai 
jau savo akimis pamatė. Japoni
joj blondinių gal ir nėra, bet A- 
merikoj jų atsirado. Japonės 
kaip japonės, bet pasirodė šau
niai. Giesmės ir muzika sudarė 
žavėtino įspūdžio. Vaidinimas 
buvo tiek japoniškas, kad net 
dalyvaująs operoj japonų laik
raščio korespondentas pasisakė, 
kad jaučiasi kaip Japonijoj. Be 
to, jis davė suprasti, kad lietu
viai amerikantai gerai nusimano 
pasaulinėj politikoj, nes stato 
japonišką operetę tuo metu, ka
da japonai baigia smaugti Kini
ją. Tiesa, japonų žygiai priešin-

(Politiškas Skelbimą?)— (Politiškas Skelbimas) GRABORIAI
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SENATVĖS PENSIJĄ

Kun. Paredna, Cambridge au
gęs, yra Lasalietis kunigas mi
sionierius. Praėjusį birželio mė
nesį jis laikė savo primicijas 
Cambridge. Pasisiūlė Provincio- 
lui dirbti pagonų tautų labui. 
Šiomis dienomis jis su vienu 
prancūzu misionieriumi ir su 
Vienu anglu važiuoja į labai lau
kinį — 10 tūkstančių mylių, 
kraštą Burmą, Indiją.

Prieš išvažiuojant jis lankėsi, 
Cambridge, Norwoode, So. Bos
tone ir kitur. Jis dalyvavo So. 
Bostone, LDS prakalbose, spalių 
30 d., ir padėjo kunigams Šv. 
Petro bažnyčioje darbuotis Visų 
Šventų dieną. Jis pasižadėjo ra
šyti į “Darbininką” apie savo 
ilgą kelionę ir, sunkų misijų dar
bą.

Užklaustas kada jis grįš iš 
Burmos, atsakė: “Iš tos vietos 
misionieriai nebegrįžta gyvi.

šis yra labai pasišventęs. Tarp 
kitko jis rašo savo tėveliams į 
Dorchesterį:

“Nemanykite, kad aš išrinkau gi Amerikos politikai, bet lietu- 
lengvęsnę dalį, važiuodamas į viai amerikantai geriau žino. 
Lietuvą. Daug smagiau Ameri- Jie žiūri į ateitį ir — japonizuo- 
koje man. Tačiau, ir Viešpats jasi.
neieškojo sau lengvesnės dalies. Iš viso, Mikado publiką suža- 
Kur yra darbo Dievo garbei ir vėjo. Bet nevisus lygiai. Sviete- 
žmonių sielų išganymui, ten y- lis margas. Buvo tokių, kurie tik 
ra ir Jėzuitas - vienuolis. Lietu- rezervuotai susižavėjo. Sėdįs 
voje stengsiuos per vargą ir šalia manęs vienas stambus (kū- 
darbą, daugiau apsivilkti Kris- niškai) operos mėgėjas nepaten- 
taus dorybėmis”.

MIKADO
kintai suniurnėjo:
— Tuojau matyt, kad aktoriai 

tai tik naujokai. Persilpnas pas 
juos scenos bučkis. Bučiuotis 
'tai bučiuotis, bet permažai, per- 

ne- mažai...

I

DAKTARAI

Laukiau, laukiau, ar kas 
atsilieps spaudoje apie “Miką-; Man atrodė, kad jau perdaug 
do”, ir nesulaukiau. Net šarma- smokavojo lūpomis, o jam vis 
ta. Rodos, “D-ko” redakcija ati- dar permažai. Vis dėlto besotis, 
darė duris diskusijoms, 
niekas nė ne krepšt. Kas yra vienintelis 
mūsų visuomenei? Jei nenorite 
girt, tai reiškia, kad neįvertina
te gero dalyko; o jei nenorite 
peikt, tai reiškia arba neišdrįs-■ 
tate, arba pripažįstate, kad nėra Į 
ko peikt. Bet delkogi? Ar-gi ta 
opera neverta nė paminėti?

Aš, žinoma, girsiu. Ir kaipgi 
negyrus tų gražių vaikinų ir dar 
gražesnių merginų, taip mikliai 
vaidinančių japonų ir japonių 
roles? Vienas žiūrėtojas, tiesa, 
padarė pastabą, kad jis nežino-

I
o čia Ot čia, anot jo, ir buvo vienas 

Mikado trūkumas, 
kad nemokėta scenoje bu
čiuotis. Bet yra vilties, kad kitą 
syk “japonai” geriau bučiuosis. 

Bedalis.

Koki gi "Mikado" Aidai?

nuo

Lietuvis Dantistas
K. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

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

. (pagal sutartį) į. .

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

— ♦ .1Tel. ŠOU Boston 2805-H

Lietuvis
OPTOMETRISTAS
____  ..t . LV

Išeg^aminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
srlnu ir amblijoniš- 

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
Mėsą tinkamu laiku.

J. L Pasakantis, O. D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

.  v  r

ADVOKATAI
* «• X / 9 3 '9 '*

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

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

8outh Boston, Mass.

Namų: TALbot 2474

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA šviesus 6 

kambarių flatas su vėliausios 
mados įrengimais: steam apšil
domas, gražūs fikčeriai, geras 
beismintas ir tt. Renda nebran
gi. Su renda sutiksime. Atsišau
kite, 474 Talbot Avė., Dorches
ter, Mass.

PARSIDUODA 137 Industry 
St. 3 šeimynų namas. Labai ge
ras pirkinys. Atsišaukite tuojau: 
John C. Haverty, 671 Mass. A- 
ve., Cambridge, Mass. Telefonas 
TRO 0889. “Mes taip arti, kaip 
telefonas”. (11-15)

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay ViewMator Service
8TUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

“Darbininke”, spalių mėn. 28 
d., laidoje ponas Buvęs plačiai 
rašo apie įvykusį veikalą “Mika
do”. Apie tą mūsų parapijos 
choro perstatytą spektaklį spa
lių 26 d., pavadintą operete, jis 
rašo taip išgirdamas, būk veika
lo turinys puikiausias, perstaty
mas puikiausias, žodžiu, neap
vylė žiūrovų.

Pirmiausia nevertėtų veikalo 
turiniu taip jau girtis, nes jokio 
rimto ir aiškaus pamokinimo 
veikale nėra. Vietoje operetės, 
būtų geriau veikalą vadinti ko
medija, bet p. Buvęs taip aukš
tai įvertina ir “Mikado” veikalą 
pastato kur kas aukščiau lietu
viškų veikalų. Aš čia nebandy
siu įrodyti, kad lietuviškų kūri
nių yra pakankamai ir gerų, bet 
visgi būtų savas tautinėje dva
sioje pastatytas veikalas. Visi 
žiūrovai būtų išsinešę tautinės 
stiprybės, o dabar, ką gi išsine
šė’?

Ponas Buvęs pats pastato 
klausimus ir pats į juos atsako. 
Keisčiausia tai kas link anglų 
kalbos vartojimo. Jis rašo: 
“Priekaištų daroma, kad veika
las anglų kalboje. Jei .visuomet 
mūsų lietuvių bus žiūrima vien 
per tautinius akinius kaip iki 
šiol mūsų parengimuose, tai lie
tuviai bus apšaukti, ir tiksliai 
siaurų pažiūrų žmonėmis”. Reiš
kia, p. Buvęs galvoja taip: vis
ką kas savą meskime į šalį, o 
pasirinkime kitokią kalbą, ja
poniškus, kiniškus ar kitokius 
veikalus, o tada tai tikrai pa
saulis lietuvius apšauks “plačių 
pažiūrų”, kultūringais žmonė
mis, kultūringa tauta!

Koks siauras galvojimas! Nie
kinti kas savą, pasirinkti sveti
mą ir tikėtis įvertinimo! Eiki
me, kur norime, visur mus seks 
ar esame ištikimi savo tautai, 
savo tėvynei. Bet čia aišku, kad 
pastatyti klausimai buvo jo tik
slas apginti priekaištus. Bet čia

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

BROADWAY FLORIST
323 W. Broadvvay, So. Boston.

Savininkai: A. čardeskas ir W. Zaniauskas
Užlaikome puikiausias gėles:

Vestuvėms, Pagrabams Bukietai ir kitokias Gėles 
Dėl Visokių Pramogų

20 mylių Bostono apylinkėje už pristatymą 
nieko neskaitome

Tel. ŠOU 4115 y Namų ŠOU 9714
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ŠUNŲ LENKTYNES YRA DAVĘ
VIRŠ $3,500,000.00

PARAMOS SENIEMS ŽMONĖMS MASSACHUSETTS!
Kasmetinis lenktynių pelnas dabar 
yra virš $2,000,000.00, ir apie pu
sė viso to pelno yra gauta iš šunų 
lenktynių. Visas, lenktynių pelnas 
yra valdžios paskirtas mūsų senų 
piliečių pašalpai. Šita parama ne
gali būti nutraukta nuo jų.

VIEN TIK MOTERIMS
Jūsų mylimasis ar Jūsų vyras, Jū
sų brolis ar Jūsų tėvas, jau šiaip 
apsunkinti taksomis, turės dar di
desnes taksas mokėti, jeigu visas 
lenktynių pelnas bus atimtas. Ma- 
ssącbrusetts moterys kovos už Se
natvės Pensijas ir jos visos įsitiki
nusios, kad visos šunų ir arklių 
lenktynių pelnas yra reikalingas.

PONIA HELEN CONSALUS.

Advokatas Timothy F. Callahan 
kalbėdamas New England Town 
Hali at Faneuil Hali, Spalių 23, 
1938, pasakė: “Balsuokime “Taip” 
šunų ir arklių lenktynių referendu
me, tai kad galėtum tuos $2,000, 
000, kuriuos gauname iš lenktynių, 
paskirti seniems piliečiams. IŠ
VENKITE DIDESNIŲ SUNKU
MŲ SAU IR KITIEMS DARBI
NINKAMS”.

I___________________________________

The Boston Centrai Labor Unija 
savo susirinkime Spalių 21, 1938 
indorsavo šunų lenktynes.

The Building ir Construction 
Trades Council, Bostono ir apylin
kių; savo susirinkime Spalių 14. 
1938 indorsayo šunų lenktynes.

NELEISKITE, KAD MŪSŲ OLD AGE ASSISTANCE PEL
NAS EITU NEW HAMPSHIRE IR RHODE ISLAND

VALSTIJOMS

1. Shall the pari-mutuel system of betting on licensed 
horse races be permitted in this county?

Balsuoti už sekančius, pažymėk kryžiuką (X) dešinėje 
TAIP

2. Shall the pari-mutuel system of betting on licensed 
dog races be permitted in this county?

i

YES X
NO
YES X
NO

BAY STATĖ GREYHOUND ASS’N, Ine. W0NDER LAND, Ine. OLD HARBOR KENNEL CLUB, Ine.
George C. Funk, President Adnah Neyhart, Man. Dir. Howard C. Davis, President

skaudžiai apsivylė, nes įtikinti 
visą visuomenę, tokiuose klausi
muose, kur liečia tautinius jaus
mus, netaip lengva!

Toliau p. Buvęs pažymi skai
čių dalyvių ir už juos visus kal
ba, rodos, kad jų (dalyvių) bū
tų atsiklausęs. Jis rašo: “Atvy
kę į vakarykštį perstatymą ad
vokatai, gydytojai, mokytojai 
ir mokytojos ir jaunimas jautė
si giliai patenkintais. Perdėtas 
tautiškumas nieko nepeš, nes 
jaunimas tam nepritaria”. Sun
ku suprasti ką nori pasakyti 
paskutiniais žodžiais, bet gali
ma daryti išvadą. Reiškia jauni
mas lietuvybei nepritaria, tai 
visiškai juos nuo to traukiame! 
Tai keista priemonė ir bandy
mas nutautinti mūsų jaunimą! j

Nežinau kaip atsakyti katali
kybės priešų užmetimams: “Žiū
rėkite, kaip jūsų Dvasios Vadai 
įvertina lietuvybės idealus!? 
Juk, rodos, jie sakosi esą lietu-' 
vybės saugotojai!?”

Chorui ir jo vadui p. Juškai 
tenka kreditas už energiją, bet 
be už veikalą. Lauksime daugiau i 
veikalų, bet tik ne tokių.

lr gi BuvęrĄ

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame 

nėms ir draugams už surengimą 
mums “surprise party”, už svei
kinimus ir už brangias dovanas, 
ypač p. Januškevičienei, svočiai

gimi-

X

■ --
S. Barasevičius Ir Sūnūs 

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC

502 East Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
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

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

Visi skelbkites “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
♦

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

4

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengčjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitlia viniai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

už skanų tortą ir svotui p. Po- 
zald; p. O. Siaurienei už prog
ramos tvarkingą vedimą. Dėta
jame už sveikinimus laiškais ir 
telegramomis. Atsiminsime vi
sus ilgai.

Antanas ir Levosė Žardeckai.

-■
-

Peter’s Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St.,
DORCHESTER

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemę
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the 
Prke

PROTECTION PLAN
Dėl Skubaus Patarnavimo 

šaukite

STETSON
FUELCORPORATION 

*■ ii)0 -496 First Street, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 1544

A KOPPfRS

Peter Pilvinis, Sav.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kur] noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, Jeigu jie 
tingę, arba labai 
siųs. Jeigu turit 
tėti kožnoje oro 
malnoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo Um-

3U9- 
Jau- 
k»n- 
per-

pLsfTJ Metodą, 
tams. *

Mes noriai pasiųsim joms PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI ISBAN- 
DYYMUI, fr Jeigu norėsite . naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kkštua Mes kviečiame Jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau T
ROSSE PRODUCTS OO. Dept. X-9 

2708 W. Farwea Av* Chicago. 1IL

hh^hhbi^hib
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VIETINĖS ŽINIOS
I

Zinutės
........... . .............      B

Iš ryto, lietuvių bažnyčioje, 
9:30 vai. bus draugijos Šv. mi
šios už mirusias nares. Visos na
rės susirinks į bažnytinę salę 9 
vai. iš ryto, iš kur visos bendrai 
maršuos bažnyčion.

Tą dieną į draugiją naujos na
rės bus priimamos už bankieto 
bilietą. Todėl nepriklausančioms 
puiki proga pasinaudoti.

Lietuvos Duktė

Šv. Petro parapijos savastis a- 
titaisyta po audros. Bažnyčios 
bokštai, kryžiai, stogas ir visas 
frontas atnaujinti. Vieton senų,, 
audros išverstų medinių tvorų,' 
užtvertos naujos geležinės. Se
nos geležinės tvoros apie bažny
čią visos atitaisytos ir sudrūtin- 
tos. Pataisytas stogas ir para
pijos salė,. 492 E. 7th St.

Iš priežasties švenčių ir pirmo 
penktadienio bažnytinės darbuo
tės, kun. K. Urbonavičius, šią 
savaitę nevyko Thompsonan. Jei 
bus gražus oras, jis turės progos 
grįsti į Kmitvillę ateinančią sa
vaitę.

Lapkričio 2 d., po Rožančiaus 
ir Sodalicijos pamaldų, kun. 
Petrauskas iš Montello rodė, i 
bažnytinėje salėje, sodalietėms, 
jo paties nuimtus judamus pa-' 
veikslus iš jo žiemos ir vasaros 
atostogų kelionių. Paveikslai 
buvo labai įdomūs. Baigoje kun. 
Jenkus, Sodalicijos Dvasios Va- Vlado Paulausko, buvusio LDS 
das, pareiškė kun. Petrauskui Centro pirmininko duktė Ieva 
padėkos žodį už tokią gražią Paulauskaitė, taipgi darbšti 
vakaro programą. Kun. Virmau- jaunimo rateliuose, pradėjo 
skis padėkojo abiem kunigam dirbti Frances Beauty Shoppe, 
už dėjimą jų turto ir darbo so- 324 E St., So. Bostone. Džiaugia- 
daliečių darbuota. ■ mės susilaukę jaunos energingos

Lapkr. 10 d., 7:30 vai. vak., pajėgos.
bažnytinėje salėje, W. 5th St., P-lė Ieva Paulauskaitė yra bai- 
filmininkas Janush, Jr., iš Hart- gusi specialę plaukų garbiniavi- 
fordo, rodys jubiliejinius 
veikslus iš Lietuvos. Pelnas 
parapijos būtų remontams.

M. A. NORKŪNAS 
PO OPERACIJAI

Lapkr. 1 d., po pietų, Pond- 
sville, ligoninėje, Wrentham, 
Mass., darė sunkią vidurių ope
raciją M. A. Norkūnui. Ligonis 
silpnas. Melskime jam Dievo pa- 

“y galbos.

IEVA PAULAUSKAITĖ 
APSIGYVENO SOUTH 

BOSTONE

Žinomo Lowell’iečio veikėjo

pa- mo mokyklą ir yra toje srityje 
eis

‘ ' 1 ............ ‘ ■ —-

Paskutinės Dienos Išpardavimo

Z

Naudokitės Proga!

tuojau jis

I. J. Fox Amerikoje didžiausia firma, kurioje vado
vauja trečioji gentkartė šiam bizniui, savo krautuvėje 
turi didelį kailinių išpardavimą. Reikia priminti, kad 
šio išpardavimo yra paskutinės dienos 
baigsis. Šiame išpardavime kainos yra labai sumažin
tos. Kas dabar pirks kailinius, tai tikrai sutaupys daug 
pinigų. Taigi, Naujosios Anglijos lietuvės, pasinaudo

kite proga pirkite kailinius dabar. Šiame išpardavime galite senus kaili
nius išmainyti. į naujus. Už senus gausite gerą nuolaidą. Taipgi turime ir 
puikių audeklinių paltų, kurių ir-gi kainos labai numažintos.

Atėjusios į Krautuvę visuomet reikalaukite Bernardo Koraičio, ku
ris per daugelį metų dirbdamas šiame biznyje gavo daug patyrimo ir žino 
kaip tinkamiausiai pritaikinti kailinius pagal kiekvienos skonį ir formą. 
Be to, pirkdamos per B. Koraitį dar gausite 10 nuošimčių nuolaidos. Tai
gi, atėjusios į krautuvę Visuomet Reikalaukite Bernardo Koraičio.

NE ATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios j krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

Pagerbimo Bankietas

C4Č
Ali WASHINGTON STREET

Boston, Mass.

specialistė. Taigi, ponios ir pane
lės, kurios norite, kad jums 
plaukus sutaisytų pagal pasku
tinės Paryžiaus mados, ateikite 
į Frances Beauty Shoppe pas 
p-lę Ievą Paulauskaitę, o ji jums 

;suteiks tikrą patarnavimą, ku
riuo būsite pilniausiai patenkin- 

Lietuvos Dukterų Draugija, tos.
po Globa Motinos Švč. ruošia; ----------------------
savo 35 m. gyvavimo jubiliejaus į • ir il •
bankietą, lapkričio 6 d., 1938/ MlKddO LietUVIŲ luNDOje 

' Parapijos salėje, So. Bostone.' -----------------
- Prasidės 6 vai. vakare. Bankie- Kaip žinome dėl išpildytos o- 

te dalyvaus beveik visos draugi- peretės “Mikado” anglų kalboje, 
jos narės. Užkviesta visi apylin- So. Bostone kilo įvairių komen- 
kės gerb. kunigai. Bankieto ve- tarų. Anglų kalboje vaidinimo 
dėju bus kun. K. Jenkus. Prog- gynėjai įrodinėja, kad nesą vei- 
raiftoje dalyvaus vaikučių gru- kalų lietuvių kalboje. Dabar pa
pe ir vietos žymesni solistai. Po sirodo, kad ir operetė “Mikado” 
vakarienės bus šokiai. | yra išversta į lietuvių kalbą.

35 Mėty Jubiliejaus 
Bankietas

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija pagerbimui savo nario 
adv. Juozo Cūnio, kaipo pirmuti
nio lietuvio gavusio žymesnę 
valdišką vietą Bostone ruošia; 
iškilmingą bankietą. Bankietas 
įvyks lapkričio 6 d. 6:30 vai. 
vakare, Lietuvių salėje. Taipgi 
bus pagerbtas ir District Attor- 
ney William J. Foley, kuris su
teikė lietuviams tą garbę, pas
kirdamas adv. J. Cūnį savo asi
stentu. Bankiete be žymių ame
rikonų dalyvaus beveik visi 
Mass. valstybės lietuviai advo
katai ir šiaip profesionalai bei 
biznieriai. Bus kalbų bus ir mu- 
zikalė programa. Rap.

Politinės Prakalbos

Lietuvių "Rally"

ĮVAIRIOS ŽINIOS

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Profeslonalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkite “Darbininke”.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

••MMOMMMeeMOMMOMOOMMMMai

LENKIJOS MINISTRO BECKO 
KALBA APIE LIETUVĄ

---------------------------------
jos yra virėja. Vokietijoje 
įsigalėjus nacionalsocialis
tiniam režimui, Aloizas 
Hitleris grįžo į Vokietiją, 
kur brolis Adolfas jį aprū
pino materialiai, tačiau su 
sąlyga, kad žmona turi pa
silikti Anglijoje.

Pasirodė, kad ponia Hit
lerienė, kaip sakoma, ne 
pėkščia. Kiekvieną mėnesį 
ji ateina į Vokietijos atsto
vybę Londone ir reikalau
ja pinigų, priešingu atveju 
grasindama viešu skanda
lu.
— Kas gi išdrįs samdyti 

virėja Adolfo Hitlerio bro
lienę ? — sako ji.

Ir atstovybė reguliariai 
kiekvieną mėnesį jai išmo
ka po 300 markių.

v •

Katalikų Mokyklos 
Prancūzijoj

žų — Myk. Klungevičius,
_______ Kauno apskr. — Antanas 

Sekmadienį, lapkričio 6 d., 71 Pranaitis, Kauno miesto— 
vai. vakare, parapijos mokyklos, burm. Antanas Merkys, 
svetainėje, Capitol Avė. ir Broad Kėdainių — Ant. Jučas, 
St. įvyks Šv. Pranciškaus Vie- ■ Klaipėdos apskr. — Karo- 
nuolyno Rėmėjų vakaras. Bus lis Štrausas, Klaipėdos 
suvaidinta juokinga komedija miesto — Hansas Borcher- 
muziko J. Balsio vadovybėje. Kretingos — Tomas
P-lės Bucevičiūtė, F'o,”'ia4'’4S- . -
p. Kripas ir jo sūnus sudainuos j- 
gražių liaudies dainelių, p. G*u-| * Paltaro-
ba gitarų paskambins. Bus ir ^azeiKių _ Aug. ^aitaro 
kitokių įvairybių. Pelnas Sese- ^as> Pagėgių MicheliS 
rims Pranciškietėms. Įžanga 35 Jurgelaitis, Panevėžio aps- 
ct. ir 25 ct. Vaikams 10 ct. Kvie-

■ čia visus į tą vakarą Rengėjai.

Lapkričio 6 d., South Boston 
High School auditorijoj, 2 vai. 
po pietų įvyks didžiulė lietuvių 
“rally” susirinkimas Mass. De
mokratų Partijos reikalais. Šią 
“rally” ruošia So. Bostono Lie- I

HARTFORD, CONN.

Kaunietytė, oambrauskas Marijampo- 
Antanas Skinska,

LIETUVOS PREZIDENTO 
"RINKIMAI"

krities — J. Rogalskis, Pa
nevėžio miesto — Myk. 
Marcinkevičius, Raseinių 
— J. Novickas, Rokiškio— 
Petras Šamas, Seinų — VI. 
Kriaučiūnas, Šakių — Jur
gis Dobrovolskis, Šiaulių— 
VI. Kurkauskas, 
miesto
vičius, Šilutės — Johannas 
Saumis, Tauragės — Jur-

— v •

• v

Šiaulių
burm. P. Linke-

“XX Amžius”, Lietuvos 
katalikų dienraštis, paduo
da žinių kaip bus “renka
mas” prezidentas lapkričio 
14 d. Iš tų žinių sužinome, gis Jakubonis, Telšių — 
kad prezidentą “rinks” tik Jonas Viliušis, Trakų — 

, Ukmer- 
Pr. Cibulskis, Ute-

tuvių Piliečių Draugija. Kalbės rinktiniai dabartinės vai- Ant. Petrauskas, 
kandidatas į gubernatorius M. džios atstovai.
J. Curley, Jack Sharkey ir kiti Rašo:
žymūs kalbėtojai. Dalyvaus Mrs. ŠeŠtadic
Curley ir Mrs. Sharkey. Taipgi Jįų 15 d., 
kviečiami kalbėti ir lietuviai ad- nausybės

ges
nos — J. Jasutis, Vilkaviš
kio — Ant. Sajeta, Zarasų 

išėjusiose “Vy- apskr. — Pr. Steponaitis.
____ ___ Žiniose” pa- J Paskirtieji pirmininkai 

vokate^ svečiai. Gros Dariaus_________Min. Pirmininko' daugumoje yra miestų
aktas, kuriuo lapkr. 4 d. burmistrai, apskričių tary- 

i skiriami tautos atstovų bų pirmininkai, seimo na- 
Resp. Prezidentui rinkti riai, L. Tautininkų apskr. 
rinkimai. Lapkr. 14 d. iš- komitetų pirmininkai ir tt. 
rinktieji tautos atstovai 
rinks Resp. Prezidentą. 
Rinkimai įvyks Kaune, 
seimo salėje. Iš viso Prezi-

Posto benas. Bus žymių solistų. 
Try sesutės Petrusevičiūtės šo
kikės pašoks klasiškų šokių. 
Programą ves adv. K. Kalinaus
kas. Įžanga dykai. Rap.

WORCESTER, MASS
DEMOKRATŲ PRAKALBOS

Lapkričio 4 dieną, Demokratų 
Prakalbos įvyks Šv. Kazimiero 
par. salėje, 7 vai. vakare. ]

• v •

Naujas Įstatymas
Pagal naująjį įstatymą

dentą rinks 128 tautos at- Austrijoj religiją dėstą ku-
I stovai: iš Alytaus apskr. 7,'^ ^tybtašse mokyk- 

__ _____ __ ____Biržų 5, Kauno 6, Kauno jose turės gauti valstybės 
r_ 7 _  . pra-;m^es^° *, iš Klaipėdos mie- leidimą. Be to, reikės įro-
kalbose dalyvaus ir sakys pra- sto Pagėgių, Seinų ir^Šilu- dyti, kad esi vokiškojo ar

ba jam giminingo kraujo.kalbas buvęs Pasaulinio bokso tės apskričių po 2, Kėdai- 
čampijonas Jack Sharkey (žu-nių, Rokiškio, Trakų, Tel-į 
kauskas), adv. A. Mileris, Dr. šių ir Vilkaviškio po 5, t 
Karpavičius, Dr. Vaikšnoras, Kretingos, Marijampolės/ 
ir muzikos. Muzikalę dalį išpil- Raseinių ir Utenos po 6, 
Dr. Jenkinis. Prie to bus dainų Mažeikių ir Šakių po 4, Pa- f«_ _—-’j— ---- --—-* —
dovaujant muzikui J. Žemaičiui. 
Prie to lietuviams bus graži pro
ga pamatyti Jack Sharkey.

Rengėjai.

RYGA, lapkričio 3, — Lenki
jos užsienių reikalų ministras 
Beckas pasakė, kad Lenkija y- 
ra drauginga Lietuvai. Jis sakė: 
“Kovo mėnesio įvykiai, kai mes 
reikalavome normalių santykių 
su Lietuva, yra geriausias įro
dymas Lenkijos draugingų ir 
taikingų atsinešimų”...
Lenkai nori pasaulį įtikinti, kad 
užgrobė mūsų Vilnių ir grąsini- 
mais privertė Lietuvą su jais tu
rėti santykius, mums gerą pada
rė. Mes tokių draugų nepripa
žįstame. Mes reikalaujame visų 
pirma teisingumo, kad kas mū
sų, būtų mums sugrąžinta. Už- 
grobikų ir persekiotojų mes ne
norime turėti sau draugais. 
Lenkai padarė Lietuvai skriau
dą, užgrobdami Vilniaus kraš
tą, ir tos skriaudos neatitaisė.

I

rių ir neseniai įsikūrusi 
“Laisvųjų mokyklų moki
nių tėvų sąjunga”, turinti 
75.000 narių.

Prancūzai katalikai tėvai 
norėdami duoti katalikišką 
išauklėjimą savo vaikams, 
nesigailėdami savo lėšų, iš
laiko mokyklas, kuriose vi
sas mokymas ir auklėjimas 
vedamas katalikiškoje dva
sioje.

Prancūzijoj yra 5 katali
kų institutai, būtent, Pary
žiuje, Lijone, Angerse, Tu- 
lūzoje ir Lilyje su 410 pro
fesorių ir 4.19 studentais. 
Vidurinių mokyklų yra 
909, iš jų 571 berniukams 
ir 338 — mergaitėms, su 
13.000 mokytojų ir 160.000 
mokinių. 2.918 pradžios
mokyklų berniukams ir 
7.519 — mergaitėms. Tose 
mokyklose mokosi 1.061. 
000 vaikai. Dalį reikalingų 
lėšų toms mokykloms duo
da “Laisvojo mokymo 
draugų sąjunga”, turinti r------ --------------
1850 skyrių su 400.000 na-i Kretingos urėdijose.

Šėmai Padarė Nuostolių Už 
15.000 Lt.

Šiemet Lietuvoje priviso 
labai daug šernų, kurie 23- 
jose urėdijose padarė nuo
stolių už 15.141.65 Lt. Dau
giausia šernai nuostolių 
padarė Raudondvario ir

POLITIŠKAS SKELBIMAS

Turi Gerą Tarnybos Rekordą 
Kaipo Darbininkų Prietelius

Kongresmonas Pehr G. Holmes Savo Darbštumu Pasiekė 
Aukštumos Padarydamas Darbininkams Žmonėms 

Daug Gero

PEHR G. HOLMES
Congressman,

ra daugiau padaręs žmonėms 
būdamas Congresse negu kitas 
kuris Congressman.

Nuo jaunystės ponas Holmes 
dirba kartu su Republikonais. 
Jis 6 metus buvo VVorcester Re- 
publikonų City Committe narys 
ir dėl 4 metų buvo narys Com
mon Council ir nuo 1909 iki 
1912 jis atstovavo Wardo 6. Per 
ir po karo jis aktyviai veikė ir 
dalyvavo visokiose organizaci
jose.

Nuo 1917 metų iki 1919 jis 
buvo išrinktas Worcesterio Ma- 
yoru. 1925 iki 1928 jis buvo iš
rinktas į Gubernatoriaus Coun- 
cillus, 1931 m. jis buvo išrinktas 
iki 1933 į 72-tą Congress iš 4-to 
Massachusetts Distfict, 1933 jis 
buvo antru kartu išrinktas ir 
1936 jis vėl buvo išrinktas.

Iš šito rekordo, aiškiai yra 
matoma, kad Congresmonas

Congressman Pehr G. Holmes 
yra mums visiems pavyzdys. 
Jis atvažiavęs iš Europos, pats Holmes yra reikalingas Wa- 
per save prasimušė į viršūnes, shingtone. Jo visas rekordas ro- 
Jis dar mažas būdamas buvo at-'do, kad jis gali vadovauti ir ne- 
vežtas iš Europos, vėliaus pra- ( bijo atmesti blogus pasiūlymus 
dėjo lankyti Millbury Street Mo-’ir priimti gerus. Jis yra patiki- 
kyklą. Turėdamas tiktai 14 me- mas vadovas, vadovas kuris šu
tų amžiaus, jis turėjo palikti sijungs su visais Massachusetts 
mokyklą ir eiti dirbti vienoj f a-' representatives, kad seniems pi- 
brikoj Worcestery. Jisai labai į-piečiams būtų išmokama para- 
domavosi electrotyping, ir be- ma. Jis tiki, kad jaunimui turi 
dirbdamas buvo pakeltas į ‘fore- 
mari*. Jis priklauso prie Inter- 
national Electrotypers and Ste- 
reotypers Unijos. Vėliau jis į- 
kūrė savo fabrike ir iki šių die
nų darbininkai yra visiškai pa
tenkinti. Jis pažįsta darbininko 
vargus, nes iš tikrųjų, jis dar 
nėra atsiskyręs nuo jų.

—j ____ ________ ,______________________________ Jis yra daug padaręs, kad dar-
Mykolas Židanavičius, Bir-’ moterimi, kuri iš profesi- bininkai būtų patenkinti. Jis y-

nevėžio ū* Šiaulių miestų 
po 1, Panevėžio ir Šiaulių 

i miestų po 1, Panevėžio ap
skrities 8, Šiaulių apskr. 

111, Tauragės ir Ukmergės 
!po 7, Zarasų 3. Kauno/

I

Hitlerio Brolienė Neduoda 
Ramybės Vokiečių Pasiun

tinybei Londone
IR GAUNA PO 300 MAR

KIŲ KASMĖNESIS
“Posl. Novosti” rašo:

IFv ,, “Londone gyvena ponia
Lietuvių Demokratų partijos §įauijų įr Panevėžio mies- Hitlerienė, kuri yra gryna- 

po įtinęs pr albos. ose - atstovus išrinks miestų kraujė airė tikra Hitlerio 

rio čampijonas, mūsų tautietis
Jack Sharkey ir kiti kalbėtojai — miesto seimelis. fo Hitlerio brolis Aloizas
įvyks sekančiose vietose: | Ministras pirmininkas buvo vedęs prieš daugelį

šeštadienyje, paskyrė Tautos atstovams metų. Buvo laikai, kad A-
vember 5, 1938, 7:30 vai. vaka- rinkti susirinkimų pirmi-(loizas Hitleris iš Austrijos, 
re, Piliečių Klubo salėje, Lynn, ninkus: Alytaus apskr. —' kur ir susituokė su minėta 
Mass. ' : ’

būti sudaryta geresnės sąlygos 
gauti darbo. Jis mato ir atjau
čia kaip sunku yra jaunimui už
sidirbti ir pasidaryti sau gyve
nimą. Jis uoliai dirba sutvarky
ti algų įstatymą, tai kad žmo
nės galėtų pragyventi.

Jūs, šito Congressional Dis- 
trict piliečiai neužmirškite lap
kričio 8 dieną balsuoti už — 
Congressman HOLMES.
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Tamsūs Diktatorių Darbai Bijo 
Šviesos

Nacių šulo Goebelso organas “Der Angriff” puola 
Šv. Tėvą, būk tai jis rodąs “aklą neapykantą” nacių 
politikai net ir tada, kai Hitleris Muniche “įrodė neieš- 
kąs pasaulio vadovybės, o tik sutartino veikimo stam
biųjų civilizuotų valstybių tarpe”.

Jei pasitarimas Muniche kiek nustūmė Europos 
karą, tai čia ne Hitlerio nuopelnas. Stambiųjų valsty
bių sutartinis veikimas buvo toks, kad jos pašventė 
Čekoslovakiją, kad laikinai sulaikytų Hitlerį nuo sieki
mo valdyti Europą. Čekoslovakija nuskriausta, o Hit
leris vis vien nesustabdytas. Jis žygiuoja kaip ir žy
giavęs į tokią poziciją, kur galėtų užmesti savo valią 
Europai. Tuo būdu, Goebelso organo pareiškimas yra 
ne tik nekultūringas, bet ir ciniškai veidmainingas. Be 
to, tasai laikraštis pamiršta prisiminti, kad kur tik na
ciai užviešpatauja, ten vyksta brutališkas katalikų ti
kėjimo persekiojimas. Austrija tikėjosi, kad vidujinis 
jos gyvenimas nebus radikališkai pakeistas. Katalikai 
puoselėjo viltį, kad jų mokyklos ir draugijos išliks ne
paliestos ir galės laisvai veikti. Tačiau jiems teko skau-, 
džiai nusivilti. Mokyklos uždarytos, draugijos suskal
dytos, spauda siaurai pažabota. Vaikai atimti iš tėvų 
ir bažnyčios globos ir auklėjami pagal valstybinę pa
goniško nacizmo sistemą. Piliečių asmeninė laisvė su
tramdytą. Visa Austrija pasijuto lyg uždaryta į bau
džiamąją nacių stovyklą. Vyskupų burna užčiaupta. 
Kardinolas Innitzer mėgino griežtai protestuoti ir su
silaukė barbariško nacių minios užpuolimo. Iš viso, 
Austrija atsirado moderniškųjų hunnų glėbyje.

Šv. Tėvas negalėjo į tai tylėti. Įprastu savo drąsu
mu jis pasmerkė žiaurią nacių politiką. Popiežiaus raš
tai ūmai paplinta po visą pasaulį. Visos tautos juos 
skaito ir kaip ant delno mato nacių darbelius, kuriuos

• v

EABBINiNKas
darbininko žpiom? JUKŠ- 
tą vertę, dar labiau Krikš
čionybės paaukštintą, nes 
to reikalauja pati teisybė. 
Ir sveikas žmonių protas ir 
Krikščioniškas mokslas 
moko, kad sunkus rankų 
darbas ne tik žmogaus ne
žemina, bet dar jį išaukšti
na, nes tas darbas yra do
ra priemonė savo gyvybei 
palaikyti. Už tad gėda ir 
nežmoniška išnaudoti žmo
nes kaip kokius daiktus, 
norint pralobti ir tik tiek 
juos tevertinti, kiek jų jė
ga gali jiems duoti nau
dos”.

Popiežius Pijus XI, enci
klikoje Quadragesimo An
uo, sako: “Tiesą pasakius, 
valstybės turtai ne iš kitur, 
kaip tik iš darbininkų dar
bo kyla. Argi nematome, 
kad gausingos gerybės, ku
rios sudaro žmonių turtus, 
išeina iš darbininkų darbo,

kad visokis rankų dąfb.^s 
žmogų žemina, netinkąs 
dirbti šalies piliečiams, o 
tik vergams.

Bet štai atėjo Kristus. 
Tiesa, Jo atėjimo tikslas 
nebuvo, kad pakeisti žmo
nių pažiūras į darbą, tačiau 
Jis ir tai padarė. Ir jeigu 
šiandieną nevisi žmonės 
sako, kad darbas žmogų 
žemina, jei šiandieną sako
ma, kad kas nedirba, lai ir 
nevalgo, jei šiandieną rei
kalaujama, kad darbinin
kai gautų už savo, darbą 
tinkamą pragyvenimui at- 
lyginimą, jei šiandieną 
šaukiama, kad darbininkai 
nėra’vergai, ar kokios ma
šinos, bet žmonės turį pil
nas teises kaip įr turčiai, 
tai ačiū mūsų Viešpačiui 
Jėzui Kristui, kuris toldą 
permainą padarė pasauly. 
Būdamas Amžinasis Die
vas, Jis tapo darbininko 
Juoazpo Sūnumi. Jis nė- 
kiek nepyko anjt žyjų, ku
rie pažeminančiai Jam sa
kė: “Ar Jis ne daįlydės 
Juozapo Sūnumi. Jis ne
muš mokyti, juk Jis gi tik 
Darbininkas”. Savo gra
žiausias jaunystės dienas 
Jėzus praleido Nazarete 
prie dailydės darbų. Ir Jis 
sakė: “Dievo Sūnus atėjo, 
ne kad kas Jam tarnautų, 
bet kad Jis pats tarnautų

1 kitiems”. Visus apaštalus, 
savo Karalystės žemėje 
darbininkus, Jėzus pasirin
ko, ne iš kunigaikščių ar 
turčių, bet iš darbininkų 
luomo- Ir tas apaštalų iš
rinkimas yra garbės vaini
kas darbininkų išmonių luo
mui. Dieviškasis Darbinin
kas taip išaukštino darbą, 
kad vėliau, Krikščioniška
me pasauly, viduramžiuo
se, net karališkos kilmės 
žmonės ėjo mokytis rankų 
darbo amatų.

Apaštalai, sekdami sa^To 
Mokytoją Kristų, nors jie 

jie labai norėtų paslėpti. Jiems nejauku, kaip tam va- buvo Bažnyčios vyskupai, 
giui - plėšikui, kurs dirba nakties tamsoje ir staiga pa- bet rankų darbo nesigėdi- 
junta,’ kad į jį atkreipta prožektoriaus šviesa. Mat, ir n° dirbti. Šv. Povilas apaš- 
plėšikas turi savo “unarą”. Jis žino, kad jo darbai juo- talas Efęzo kunigams štai 
di, bet baisiai nemėgsta, kad žmonės juos matytų. Iš kaip kalbėjo: “Aš nęnoriu 
čia kyla nacių piktumas, kad numauta nuo jų veido b® sidabro, aukso^ar
civilizacijos bei žmogiškumo kaukė. J 1 TJr ‘*““

Stambūs diktatoriai ir smulkūs diktatoriai dirba 
tamsoje ir savo darbų prieš pasaulį sarmatyjasi. Jiems 
sutramdyti tai geriausia ta pati priemonė, kokią Šv. 
Tėvas vartoja: numauti nuo jų veidų veidmainingą 
kaukę. K.

drabužio. Kaip jūs patys 
žinote, nes mano ir tų, ku
rie yra su manimi, reikme
nims tarnavo šitos rankos. 
Visame aš jums rodžiau, 
kad, taip dirbant, reikia 
šelpti silpnesnieji ir atsi
minti Vįešpaties Jėzaus 
žodžius, kaip Jis pasakė, 
kad laimingesnis dalykas 
yra duoti, kaip imti”. Kito
je vietoje tas pats apašta
las sako: “Jūs, broliai, juk 
atsimenate mūsų darbą ir 
nuovargį. Mes darbavomės 
dieną ir naktį, kad nevieno 
jūsų neapsųnkytį. Mes ne
buvome tarp jūsų neramūs 
ir nevalgėme nė kieno duo
nos dovanai, bet dirbome 
dieną ir naktį, vargdami ir 
nuvargdami, kad neapsųn- 
kintume nevieno iš jūsų”.

KATALIKŲ gAŽN/ČIA 
----- oč 'R DARBININKŲ IŠNĄŪ.-leidžiasį, o iš tolimos baž- žeminamas, as orui, sa o 
nyčios girdėti varpo gaudi-!^rQ iar°s. ° Q’Y'<3
mas, šaukiąs žmones su-! 
kalbėti vakarinį “Angelas 
Dievo”. Pavejjuįe yra vy- 
ras ir mergina. Mergina 
stovi gaivą palenkus ir ran
kas maldingai susidėjus; 
gi vyras, kiek nervingai, darbą buvo žiūrima su pa
savo nuvargusiose rankose Į nieką ir pažeminimu. Se- 
gląmžo kepurę; abu kąlba movės Graikai ir Romėnai, 
maldąs. Visai prie jų mato- kurie save skaitė kultūrin
si yežėčįbs įr jose sudėti į-j gaiš žmonėmis, paprasto

•l

( Kun. S. Kneižio paskai
ta, LDS Naujos Anglijos 
Apskričio Suvažiavimui, 
spalių 23, 1938, Haver
hill, Mass.)

Vienas menininkas, var
du Jean Francois Milįet, 
nupiešė didžiai reikšmingą 
paveikslą. Tą paveikslą jis 
užvardijo “Angelus”. ~ 
žiūrėję į paveikslą mes 
matome dų asmeniu lauko! 
dirvoje stovinčiu. Jau va-Į 
kąrąs artėja. Saulutė jau!

krai mes būtume nukreipę 
saulutės spindulius į mer
ginos veidą. Netaip padarė 
tikras menininkas. Jįą sau
lutės spindulius nukreipė į 
vežėčias ir į darbo įran
kius. Ir taip jis išreiškė 
prakilnią mintį, būtent, 

! kad dirbti paprastą darbą, 
jgį_ būti paprastu darbo darbi- 
■ ,' ninku, nėra pažeminimas,

- bet garbė ir pasididžiavi- 
|mas. Bet kadangi šiandie- 
|ną darbininkų luomas yra

j broliams darbininkams, 
pakalbėti apie jų luomo

į mūsų laikais.
KAS NEDIRBĄ, LA1 

NEVALGO ’
Prieš Kristaus atėjimą į

bumais jis lengvai galėjo 
pakilti»į aukštesnę sferą. 
Galutinai aš jo apie tai pa
klausiau; tačiau tuojau pa- 
tėmijau, kad toks, Katali
kų kunigp, klausimas jį ti
krai nustebino. Gal iš pa
garbos kunigo luomui jis 
nenorėjo apie tai ginčytis, 
tik nuolankiai ir širdingai 
atsakė: "‘Aš esu pąprastas 
darbininkas, vadovauju 
darbininkams, tokiu ir no
riu visada pasilikti. Tai y- 
ra mano pašaukimas”. Aš 
jam palenkiau galvą.

Kitas tėvas, prancūzas, 
kuris auklėjo du sūnų man 
sykį sakė: “Aš noriu, kad 
mano sūnūs būtų arba ku
nigai, arba darbininkų va? 
dai. Lai bus Dievo valia, bet 
aš kasdieną meldžiuos, kad 
jie niekada nenorėtų atsi
skirti nuo darbininkų luo
mo”.

Tiesa, yra daug priežas- 
ar tai kad patys vieni dar- čių dėl kurių darbininkų 
binįnkai jas pagamino, ar luomas yra žeminamas, 
tai jiems dirbant su įran- Kaip Darbininkas Kristus 
kiais bei mašinomis, ku- buvo nukryžiuotas, taip Jo 
rios žymiai didina darbo broliai darbininkai, per vi? 
našumą. Visi žino, kad joki sus šimtmečius, 
tauta niekada neišsivada- š‘ 
y,o iš vargo ir skurdo, ne
pasiekė geresnės būklės be 
didelio ir suderinto visų atlyginimą, gyventi aplū- 
žmonįų darbo”.

Tačiau visa tai žinant, ;se, skursti ir kęsti vargą ir tiems protinį;' bet vieni ki- 
kaip per devynioliką šimtų badą. Nestebėtina tad, kad tų reikalauja pagalbos, 
metų Krikščionybė aukšti- darbininkas nori pakilti iš vieni nuo kitų priklauso. 

Tai kodėl mes turime vie
nus aukštinti, o kitus že
minti? Kol žmogus dirba 
naudingą ir garbingą ben
dros visuomenės labui dar
bą, jis turi teisę tuo di
džiuotis ir laikyti save ly
giu su kitais. Jis turi teisę 
ne tik gauti pragyvenimo 
atlyginimą, bet, kaip sako 
Popiežius Pijus XI, tokį at
lyginimą, kuriuo jis galėtų 

■ Tikrai, 
Dievo akyse darbininkas 
nė kiek nėra žemesnis už 
kitus žmones. Katalikų 
Bažnyčia neaukščiau sta
to Šv. Tomą Akvinietį, ku
ris taip didžiai atsižymėjo 
savo giliu protu, už šv. Juo
zapą, kuris buvo paprastas 
darbininkas. Sykį ir ant vi
sados mums reikia paša
linti luomų skirtumus, at
sikratyti tos neteisingos 
nuomonės, kad darbininkų 
luomas yra žemesnis už ki
tus.

Mes žinome, kad darbi
ninkų luomas niekada ne
išnyks. Bet mums reikalin
ga tą luomą padaryti pa
stovų ir garbingą. Štai kur 
yra Katalikų darbininkų

dar ir 
šiandieną, yra nukryžiuo
jami. Jie yra priversti dirb
ti ilgas valandas už menką

žusiuose ir šaltuose būtuo-

tĮJsj, Kąd jie vadovaują prą: 
kilniam žmonijos luomui, 
tada darbininkai greitai 
gautu iŠ darbdavių teisin
gą pragyvenimui atlygini
mą ir tinkamą pagarbą. 
Bet darbininkai niekada 
neturės užtektinai pasi
šventusių ir garbingų savo 
luomui vadų, iki jie patys 
neišmoks didžiuotis savo 
luomų ir nepąšvęs sayo 
gyvenimo darbo jo išaukš
tinimui.

KUO YRA ŽEMESNIS 
DARBININKŲ LUOMAS 

UŽ KITUS
Darbininkų luomas nėra 

žemesnis už kitus luomus. 
Lai tik darbininkas gauna 
teisingą už atliktą darbą 
atlyginimą, jam lai būną 
parūpinamas darbas įr 
žmoniškas pragyvenimas, 
ir kuo tada jis yra žemes- 

1 nis už kitus? Jei profesio
nalai didžiuojasi savo pro
fesiją, darbininkas teisin
gai, ir dar labiau, gali di
džiuotis savo darbu. Be jo 
rankų sunkaus darbo pro
fesionalai, kas jie nebūtų, 
negalėtų savo profesijos 
vykdyti. Tiesa, nevisi žmo
nės yra apdovanoti lygiais 
protiniais gabumais. Vie
niems yra skirta dirbti pa
prastą rankų darbą, ki-
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IDS Valdyby

Šiomis dienomis LDS 
Centro Propagandos Ko? 
misija išsiuntinėjo Gerb. 
Dvasios Vadams ir LDS 
kuopoms laiškus, kuriuose 
atsišaukia, kad kuopos 
rengtų prakalbas sustip
rinimui, atgaivinimui ir 
suorganizavimui kuopų.

Komisija jau gavo iš kai- 
kurių kuopų ir Gerb. Dva
sios Vadų atsakymus. Pra
šome ir kitų kaip galima 
greičiau pranešti ar būtų 
galima surengti prakalbas 
LDS reikalu? Komisija ga
vus iš visų atsakymus ga
lėtų sudaryti prakalbų 
maršrutą. Kur nėra LDS 
kuopų ir parapijų, jeigu 
veikėjai ar kuri draugija 
norėtų surengti prakalbas 
suorganizavimui LDS kuo
pos, tai prašome pranešti 
komisijai šiuo adresu:

LDS Propagandos 
Komisija 

356 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

• v

pągalbos

no darbininkų luomą, mes to luomo; nestebėtina, juk 
šiandieną randame, kad šeimos tėvas rūpinasi, kad 
daugelis kažin kaip paže-' jo vaikams nereikėtų tą vi- 
minančiai žiūri į tą luomą, są kęsti ką jis perkentėjo. 
Tiesa, šiandieną nebesako- Tačiau reikia rimtai pa- 
ma, kad paprastas darbas klausti ar aplinkybės su
tik tinkąs vergams dirbti, darė tokias į darbą pažiū- 
bet mintis yra ta pati. Mes ras, ar pažiūros -yra prie- 
Įaįkome didvyriais tuos, žastis tokių aplinkybių. 
kurie iš darbininkų lųopip i TR qksta n uošj r dž j y 
pakilo 1 aukštesnę sferą, VADŲ
prasimušė į pramonę, į po
litiką, į meną, i _______________ _
pažiūra Į darbą yra maž- jamį tik dėl to, kad jų luo-

y • _ • v •

., - - - Turime pripažinti, kad U----- ----------- u
Šių dienų darbininkai yra nukryžiuo- j nuosavybę įsigyti.

daug toki: žmogus yra pa
prastas darbininkas tik dėl 
to, kad jis, arba neturi am
bicijos pakilti, arba neturi 
gabumų. Darbininkas savo 
luomo darbą laiko už varg
dienio naštą ir laukia tos 
dienos, kada jis galės pa- 1— 1*1*

mas laikomas pažeminimu. 
Apie darbininkų paskiau
sia teprisimenama. Bet jei 
žmonės turėtų teisingą ir 
prakilnų supratimą apie 
darbininkų luomą, tai dar
bininkams, aišku, nereikė
tų skursti nei vargti. Bet

kilti, galės save paaukštin-1 dabar į paprastą darbą au
ti. Jr kada rn.es sakome, rimą kaip į kokį prisiren- 
kąd žmogus pakilo, tai mes gimą, ar kelią, į kitą leng
vinai nereiškiame, kąd jis vesnj, patogesnį luomą, 
geriau savo amatą pramo- Met ir patys darbininkai 
ko, kad daugiau turtų susi-! dažnai savo luomo reika- 
taupė, ar kad protiniai }ais tiek tesirūpina, kiek 
prasilavino. Mes reiškiame, jiems iš tai yrą' «ktp p^inė-s 
kad jis pakilo iš to luomo, naudos ar garbės. Yra iš 
kurį jįs ir jo draugai laikė pačių darbininkų kilę su- 
žemiausiu. Kada studentai manių ir gabių vadų, bet 
užbaigia mokyklas, tai kadangi jie buvo darbinin- 
jiems yra kalbama apie pa- kai iš prievartos, o ne iš darbas. Jeigu mes ir toliau 
šaukimus į gydytojo, advo- pašaukimo, tai jie gavę įžiūrėsime į darbą su paže- 
kąto, inžinieriaus, kunigo pasiūlymą į geresnę vietą, 
įuomųs. Bet ar kada girdė- į paliko darbininkus, ir daž- 
jome kalbėtoją raginant naį paskiau, dar juos iš- 
jaunųųlius į darbininkų naudojo, ar pardavė kapi- 
iųomą? Negirdėjome. Nes 
būti darbininku laikoma 
pažeminimu.
AUKŠTINA PAREHN1N-

KŲLUOMĄ

jome kalbėtoją raginant nai paskiau, dar juos iš-

v •

...... DČTČJAI *”
Katalikų Bažnyčios Po

piežiai, visais amžiais, auk-
jo svarbą §]tįn0 darbininkų luomą, 

gynė juos nuo neteisingų 
kapitalistų išnaudojimo, 
ragino juos organizuotis į 
savo unijas įr nurodė kaip 
jie savo gyvenimo luomą 
gali pagerinti įr pakelti. 
Visą tai liįįįją pbpįežių, 
ypač Leoųo £JI1 ų* Pijaus 

J JpĮ, įfleįst^ eacįkįiįcos 4ar? 
rankiaį, su kuriais jie dir- rankų darbo gėdijosi dįrb- bininkų klausimais, 
bo lauką. Paveiksle ląbąi ti, o darbininkus Įąikycįayp “Katalikų Bažnyčią mo? 
aiškiai matosi nųsiįeidžiąn- vergais, neturinčiais gyye? ko”, sako Popiežius Ikonas 
čios saulutės spinduliai. Ir ųiiųe daugiau teisių kaip XIII enciklikoje “Rerum 
į ką jje gabiausia atsimuša? keturkojai gyvuliai. Net įr Novarum”, kad darbįųįn- 
Jeigu kuris nors iš mūsų

talistams. Ir taip darbinin
kų luomas visada ųukeų- 
čia. Darbininkai palieka be 
nuoširdžių vadų. Tie gi, 
kurie paskiau užima darbi- 

Jokias pažiūras šiandie- ninkams vadovauti yra ar
pą į darbininkų luomą turį ba tam darbui netikę, arba 
pę tik nekrikščionys, bet ir ieško sau garbės, o ne dar- 
dąųgelis Katalikų. Tik aną bininkų gerovės.
dieną aš pats pajutau, kad Tačiau jeigu būtų galima 
k* mano pažiūros į darbi? sudaryti Krikščioniškas į 
ninku luomą netaip labai darbininkų luomą pažiū- 
aukštos širdyje, kaip jos ras, jeigu žmonės vertintų 
pasireiškįa žodžiu ar rąstų, darbą, kaip jį vertino Kris- 

Ęuyo toks atsitikįipas- tus ir Jo Bažnyčios Popie- 
T.eko napn įsikalbėtį sų yįe- žiai, jeigu darbininkų luo- 
nų Katalikų, darbipįpkų u- mas pasidarytų pašauki-

minimu, jei darbininkų 
luomą laikysime žemiau
sioje klasėje, tai mes suda
rysime iuoįmą nepasitenki
nusių, kerštingų žmonių, 
prirengsime darbininkus 
komunizmo revoliucijai. 
Tačiau jei mes skelbsime, 
kad darbas yra garbingas 
pašaukimas, jeigu paragin
sime jaunuolius būti darbi
ninkų vadais, tada mes tu
rėsime patenkintų ir gar
bingų darbininkų luomą.

VALSTYBĖS REMIASI 
DARBININKAIS

Jaųžų ir valstybių pasto- 
vumas labai daug priklau
so nuo darbininkų luomo. 
Pasaulio ateitis priklauso 
nuo darbininkų luomo kul-

savo darbu, ar laikyti sa
ve žemiau už kitus. Šian
dieną darbininkai turi di
džiuotis savo luomu ir la
vintis ir mokytis, kad jį 
padarius tikrai garbingu. 
Komunistai gal kiek yra 
čia mums pralenkę, neš jie 
turi darbininkams mokyk
las, turi sudarę studijų ra
telius, per kuriuos išlavina 
vadus. Bet netaip labai to
li jie yra mums pralenkę. 
Ačiū, Dievui, mes turime 
Katalikų Darbininkų Są
jungą, turime savo laikraš
tį “Darbininką”, kuris skel
bia Krikščioniškas į darbi
ninkų luomą pažiūras; tu
rime garbingų vadų; turi
me teisingus Popiežių nu
rodymus socialiniuose 
klausimuose; turime istori
nius liudymus, kad Katali
kų Bažnyčia visada aukšti? 
no darbininkų luomą ir gy
nė jų teises. Reikia tik visą 
tai gerai mums suprasti, į- 
vertinti ir plačiau susipa
žinti su Bažnyčios mokslu. 
Tai padaryti yra gera prie
monė, būtent, darbininkų 
studijų rateliai, apie ku
riuos jau esate skaitę ‘Dar
bininke’. Reikia tikėtis, 
kad toki darbininkų studi
jų rateliai visur susidarys 
ir per juos darbininkai ge
riau supras savo luomo 
prakilnumą.

Komunistų mokslas apie 
darbą yra pagrįstas pavy
du ir neapykanta. Katali
kų mokslas yra meilės ir 
pareigos. Komunistai netu
ri Darbininko Kristaus, ku
ris juos pamokytų apie 
darbininkų luomo prakil
numą, kuris pašauktų dar
bininkus į Savo Vynuogy
ną iš darbininkų tarpo. Ti
krai laimingi mes esame. 
Dįdžiuokimės savo luomu, 
didžiuokimės, kad esame 
pašaukti dirbti tokį darbą, 
kokį dirbo pats Išganyto
jas.

Kristau, Darbininke, pa
laimink Katalikus darbi
ninkus!

Kristau, Karaliau, teatei
na Tavo Karalystė per Ka
talikų Darbininkų sąjūdį.

Kiek Gydytojų Dirba 
Misijose?

kai nėra vfrgaį;
būtume paveikslą piešę, ti? čiųs Platonas yra pasakęs, darbdąviąi privąįp gerbti

tas garsusis Graiką įŠWn*

nijps vadų. Aš tiesiog ste-! mas, pastovus, garbingas tūros ir pasauliečių apaš- 
bėjausi jo protų gabumais, pašaukimas, nėkiek neže- talavimo. Šiandieną darbi- 
jo mokslu ir kultūrą. fr mesnis už gydytojo, advo-ninkai formuoja savo pa- 
jųan atrodė keista, kad tąs kato ar inžinieriaus pašau- žiūras į darbą, šiandieną 
gabus, kųltųriųgas vyras, kimą, tada darbininkų pa-i “ 
kuris iš,mintingai gaji kai- stangos pagerinti savo gy-

Katalikai darbininkai turi 
sudaryti Krikščioniškas 

bėti apie visus klausimus, venimą būtų galingos, vie-j darbo paniūras, jie turi į- 
yra tik paprastas fąbrįko ningos ir sėkmingos. Jeigu sidėmėti, kad jų luomas y-, 
darbininkas- Kodėl jis dir-j darbininkų vadai didžiųo- ra labai prakilnus, kad 
ha FoRi-ilrzi VaHo aa craJtiiai aavn na r a i era a i h iii inJ jiems nėra reikalo gėdytisba fabrjfce, kada sąvo ga-tųsi savo pareiga, didžiuo-

Katalikų misijų gydytojų 
institutas Wuzburge pra
neša, kad dabar misijose 
dirba 229 katalikai gydyto
jai ir gydytojos. 107 dirba 
Kinijoje; 41 — Indijoje; 
daugiausia Pietų Indijoj; 
15 Korėjoj ir Japonijoj; 2— 
Si jame; 14 Palestinoj ir 35 
— Afrikoje*
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Pennsylvanijos Žinios

ENCIKLIKA:
RERUM NOVARUM

1, Blogybės ir jų priežastys
Atmainų troškimas, kuris nuo seno daro pervers

mus valstybėse, pamažu turėjo savaime iš politikos 
persimesti į artimą jai ekonominę sritį. Žymus pramo
nės padidėjimas ir naujos gaminimo priemonės, darb
davių ir darbininkų savitarpio santykių pasikeitimas, 
negausingos žmonių saujelės nepaprastas praturtėji
mas, o skurdas miniose; darbininkų pasitikėjimas sa
vo galybe ir jų vienybės didėjime, be to, bendras doros 
sumenkėjimas — visa tai pagimdė kovą. Tas įtemptas 
dėmesys, su kuriuo šita kova sekama, rodo, kiek svar
bos ji turi. Apie ją kalba ir mokslo vyrai ir dalykų ži
novai, ir šiaip susirinkę žmonės, ir įstatymų leidėjai, 
ir valdovai ir visi, taip, kad nerasi dabar kito reikalo, 
kuris taip visiems rūpėtų.

Todėl, kaip seniau, turėdami mintyje Mums paves
tą Bažnyčios reikalą ir visuomenės gerovę, esame pa
rašę jums, Garbingieji Broliai, raštų; apie politiką ir 
jos valdžią, apie žmogaus laisvę, apie Krikščionišką 
valstybių sutvarkymą ir kitus panašiais reikalais raš
tus, kurie Mums rodėsi reikalingi klaidingoms nuomo
nėms išsklaidyti, — taip lygiai dabar manome tikslin
ga esant dėl tų pačių priežasčių tą pat padaryti DAR
BININKŲ PADĖTIES KLAUSIMU. Tą dalyką turėjo
me progos jau nekartą paliesti, tačiau, Apaštališkajai 
pareigai liepiant, norime atsidėję šitame rašte tą klau
simą visu platumu išgvildenti, kad paaiškėtų pamati
niai dėsniai, kuriais, kaip tiesa ir teisybė to reikalauja, 
turėtų būti sprendžiama šitas ginčas. Žinoma klausi
mas nėra lengvas ir ne be pavojaus. Visų pirma, sunku 
nustatyti teises ir pareigas, kuriomis privalėtų būti 
tvarkomi santykiai tarp turtuolių ir beturčių, tarp 
darbdavių ir darbininkų. O pavojus yra tame, kad gud
rūs agitatoriai iškraipo paduotas mintis, sumaišo žmo
nių protus ir kerštingai keršina minias į sukilimus.

Tačiau visi sutinka, apie tai nėra ne klausimo, kad 
vargstantiems reikia greitai ir sėkmingai surasti pa
galbą, nes daugybė žmonių vargsta be kaltės didžiau
siame skurde.

Kai praėjusiame šimtmety buvo panaikintos a- 
matninkų draugijos, o jų vieton kitokių neįvesta, ir 
kai, be to, įstatymų leidėjai bei viešosios įstaigos išsi
žadėjo Krikščioniškos tikybos, tai palengva gyveni
mas paliko darbininkus pačius vienus be globos ne
žmoniškų darbdavių bei nesuvaldomų konkurentų gob
šumui. Padėtį dar pasunkino plėšrios palūkanos, ku
rios kad ir ne kartą Bažnyčios pasmerktos, tačiau kita 
forma nepasotinamų spekulantų įmamos. Be to dar, 
beveik visa gamyba bei prekyba atsirado nedaugelio 
žmonių rankose ir tuo būdu saujelė perdaug praturtė
jusių kapitalistų pavertė nesuskaitomas darbininkų 
minias beveik tikrais vergais.

PASTABA, šiame "Darbininko” leidinyj pradedame spausdinti 
Popiežiaus Leono XIII encikliką Rerum Novarum. Žodis encikli
ka yra kilęs iš graikų kalbos "enkuklos” ir reiškia aplinkraštis. 
Taigi enciklika yra šv. Tėvo Popiežiaus laiškas, rašytas visiems 
pasaulio vyskupams, Arkivyskupams, Primatams ir dvasinin
kams. Kadangi tai yra Kristaus Bažnyčios Ganytojo žodžiai, tai 
tikintieji su tikėjimu ir paklusniu atsidavimu privalo juos priimti.

Rerum Novarum enciklikoj Popiežius svarsto darbininkų 
būklę. Popiežius Leonas XIII pasauliui ją paskelbė gegužės 15 d., 
1891 metais.

§ta$y$ Pylimas,

sumenkėjimas

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Kodėl Popiežius parašė tą encikliką? Kokia teisę 
turi Popiežius kalbėti darbininkų padėties klausimu?

2. Kodėl pasikeitė darbdavių ir darbiniftkų santy
kiai?

|dis ir pagelbos ranką. “Kas iki 
į šįąl nuveikta”, kalbėjo tėvelis 
Valančiūnas, “brangūs parapi- 
jjfįčiai, yrą Dievui garbe ir pa- 

__o___ _ __  j— dėka. Jums aukotojams, kolek- 
kydamas, kad toks gražus bū-j toriams, ir darbuotojams ypa- 
rys susirinko, tuo pat kartu nie-'tingai dėkoju. Jūsų širdyje vei- 
ko nesakė apie tokius gražius kia Dievo malonė, ir jūs duoda- 
žmones, ypač lietuvaites, kurių te aukas ir maldas dėl didesnės 
buvo kaip mamytės rūtų darže-1 Dievo garbės ir šlovės. Per tai,

karo vedėją nagan, kam jis sa-
IT“ - —

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp Hew Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgį

Kelionė prasideda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholjn”.
Nereik švedų vizos keleviams j Lietuvą per Švediją

lyje. Be to, profesorius Senn lą-‘mūsų švento Kazimiero bažny- 
bąi, anot vakaro vedėjo kun J čia su nauja išvaizda nušvitįo, 
Martusevičiąus, moksliškai ir J taip, kad galime sakyti: “Vieš- 
tikrai lietuviškai atsiliepė į susi
rinkusius. Ponas Antanas Ųžų- 
meckis, senas ir visiems gerai: 
pažįstamas parapijietis taipgi 
gėrėjosi susirinkusiais ir visus 
sveikino už tokį grąžų ir pagirti- 

įną darbą. Advokatui šlikui be- 
Į kalbant sugedo garsiakalbis. Jis
Į

patie, gerai čia mums būti”.
Juozas Pavesi.

GERJĄįJ JVOKTIS, 
NEGP VĘBKTI

j

154 BOYLSTON STREET

SVVEDISH AMFRIl

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentų, arba

KALĖDINES EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ 
Išplauks iš New Yorko 

DROTTNINGHOLM------------ Lapkričio 30
GRIPSHOLM--------------------------- Gruodžio 7

BOSTON, MASS.

Jung. Valstybėse įr Kanadoje 
gyveno daug Puodžiūnų ir jų 
giminių. Vienas iš jų prieš karą 
gyveno Philadelphijoje, taipgi ir 
jo dukrelė Ievutė. Šiomis dieno
mis p. Ievute Puodžiūnaite at
siuntė vienam savo giminaičiui 
laišką ir atvaizdą jaunuolio Sta- 
niformoje, kad visi galėtų pa- 
sio Puodžiūno, Lietuvos kario u- 
matyti jaunąjį Puodžiūną. Taip
gi paduosiu keletą ištraukų iš to 
laiško, kurį prisiuntė tėvas Puo
džiūnas ir duktė.

Juozas Puodžiūnas, sūnus a. ą. 
Andrius ir Rožės (Savickaitės) 
Puodžiūnų, dabar gyvena savo 
ūkyj Pavištaičių kaime, Višty
čių parapijoj, Suvalkijoj su savo 
vaikais ir žmona, ir jiems šiuo 
laiku tur būti neblogiausiai se
kasi, nes rašo: “Mes gyvenam 
taip sau kol kas dar visi sveiki 
ir linksmi. Šiais metais javai už
augo neblogiausiai... Višniaus- 
kai jau apženijo sūnų ir gavo Į

Keleivis sų dideliu laga- 
dėjąą esąs priešingas politikai minų prieina prie gatvėje 
ir tyčia nutraukęs garsiakalbio‘ stovinčip vežiko įr klausia: 
gijas, bet jis toli gražu taip len-j __ Kiek kainuoja nuvežti 
gvai nepasiduosiąs, kalbėsiąs ir mane į Senamiestį? 
gana. Ir kalbėjo: Paskutinis — F 
kalbėtojas buvo kun. Jeronimas 
J. Bagdonas, Šv. Kazimiero pa
rapijos buvęs vikaras, dabar lai- 
vakaro vedėjas, kun. Dr. Vitas 
kinis administratorius Šv. An
tano parapijos, Readinge, kurį 
Martusevičius perstatė kaipo 
Philadelphijos vikarą ir Readin- 
go klebonėlį. Kunigas Bagdonas 
ne tiek kalbėjo, kiek baikas krė
tė nes anot jo, jam moksliškai 
kalbėti netinka, nes visi jį per
daug gerai pažįsta, o pamokslo 
drožti nedrįstąs. Kun. Ignas Va- 
lančiūnas, Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas užbaigė programą, 
visiems dėkodamas už geras šir-

— Pusantro lito, ponuli.
O jkijek reikės mokėti 

už lagamino nuvežimą?
— Slieko nereikės, laga

miną nuvešiu už dyką.
— O, tai puiku! Prašau

nuvežti jį vieną, o aš pės
čias nueisiu. M.L.

Jūrininką^: kapitone,
laive atsirado skylė ir van
duo bėgą į vįdųl Kas dabar 
daryti?!

Kapitonas: Padaryk ant
rą skylę, kad vanduo galė
tų išbėgti iŠ laivo į jūrą.

Rytinių Valstybių Žinios
ROCHESTER, N. Y. gos naujam laikui, vasaros lai

ku.

SĖKMINGA METINĖ 
VAKARIENĖ

Šv. Jurgio parapijos metinė 
gyvenimą, o patys gyvena savo į vakarienė buvo sėkminga visais 
vietoj...” (Višniauskas Pranas j atžvilgiais. Dalyvavo didelis 
irgi buvęs amerikietis, o jo žmo- skaičius žmonių. Vakarienė hu
ną Ona tai Juozo Puodžiūno se- vo labai gardžiai pagaminta ir 
šuo). Be to, senis Puodžiūnas visi buvo užganėdinti. Tarpe 
ve ką pasakoja: “Sūnūs jau už- žymesnių žmonių, kurie dalyvą- 
ąugę. Vienas jau baigia tarnybą j vo, tai Dr. Montvillas iš Ca- 
kariuomenėje, rugsėjo 26 d. nandaiąua, N. Y., kuris yra šta- 
grįžta iš kariuomenės. (Tai tas bo daktaras Veteranų Ligoninė- 
pats, kurio čia paveikslą mato- je; Douglas Van Duser, respu- 
te). Ievutė išvažiavus į Kauną..” blikonų kandidatas į pavieto tei- 
Ievutė savo laiške tarp kitko sėjus ir J. O’Brien, respublikonų 

kandidatas į Jung. Valstybių 
Kongresą iš 38-to distrikto. 
Kandidatus susirinkusiems per
statė p. Pranas Mociejūnas, ku
ris studijuoja tiesas p. Van Du
ser raštinėje.

šiaip rašo: “Aš taip pat pas tė
velius negyvenu. Mūsų šeima, di
delė, tai reikia savarankiškai 
gyventi. Aš dabar jau metai lai
ko kai gyvenu Kaune. Dirbu 
saldainių fabrike “Tilkos”, man 
gana gerai, uždirbu neblogai. 
Dirbu 8 vai. į dieną”.

P-lei Puodžiūnaitei darbą pa
rūpino p. Vincas Bilevičius, įžy
mus žmogus ir gerai žinomas 
net iš prieškarinių laikų. Dabar, 
rodos, jis yra “Lietūkio” Šan
čių skyriaus vedėju.

Kas iš Amerikos Puodžiūnų 
giminių norėtų susirašinėti su 
Kauniške p. Puodžiūnaite, tai 
gali adresuoti šiąip: P-lė Ievą 
Puodžiūnaite, Kaunas - Šančiai,! 
Juozapavičiaus Prospektas,!

•

Juozapavičiaus J___ r
3. Kodėl turtai suėjo į nedaugelio žmonių rankas, o “Tnka” Nr. 80, Lithuania. 

minios pasiliko skurde?
4. Kaip pasikeitė darbininkų nuomonė apie save? Ar 

jie turi kokią globą?
5. Kodėl geri papročiai išnyko? Ir kokios viso to pa

sekmės?
6. Apie kokias draugijas Popiežius kalba? Kaip jos 

apsaugojo darbininkus?
7. Kokia padėtis buvo darbininkų* netekusių savo 

draugijų?
8. Ar visi darbdaviai yra nežmoniški? Kokį jungą 

kapitalistai uždeda darbininkų minioms?
PASTABĄ. Be abejo, tie klausimai reikalauja

Phūadelphietis.

Bažnyčios aptaisymo ir dažy
mo užbaigimo bankietas, vaka
rienė ir šokiai puikiai pasisekė. 
Dalyvavo daug žmonių. Vaka
rienė buvo labai skoningai pa- 
rąpijos moterų pagaminta. So
dalietės gražiai patarnavo prie 
stalų. Ačiū jųjų darbštumui, 
viskas buvo kuopuikiausia.

Vakarienė prasidėjo malda, 
daug galvojimo ir apsiskaitymo. Tai reikia, kad I kurią kleb. kun. Ignas Valan- 
stųdijų ratelių vadas kiekvienam nariui paskirtų 
vieną ar du klausimu, kuriuos jie pastudijuotų ir 
kitame susirinkime galėtų plačiau paaiškinti.

Svarbu, kad į studijų ratelių susirinkimus ne
prieitų svečių - klausytojų. Galima leisti kiekvie
nam ratelio nariui atsivesti po vieną draugą. Kada 
prieina daug klausytojų, tada ratelio nariai varžo
si, nebesijaučia laisvi, ir nenori klausimų svarstyti.

Kitą penktadienį “Darbininke” tilps antroji 
enciklikos dalis apie socializmą ir jo siūlomas prie
mones blogybėms pašalinti.

čiūnas sukalbėjo. Po vakarienės, 
vakaro vedėjas kun. Dr. Vitas 
Martusevičius trumpai ir suma
niai paaiškino vakarienės tiks
lą, ir pasveikinęs visus susirin
kusius perstatė kun. J. J. Čepu- 
kaitį, švento Andriejaus para
pijos kleboną, kuris visus pa
linksmino ir prajuokino savo 
gražia kalba. Profesorius Senn, 
kunigo Vįto Martusevičiąus per
statytas tuč-tuojau ėmė patį va-

KOKIUS KANDIDATUS
• REMTI

Patartina remti Demokratų 
partijos kandidatų sąrašą, nes į 
visas valdžios vietas tos partijos 
žmonės yra sąžiningi ir prielan
kūs darbininkams. Po demokra
tų partijos valdžia šioje valsty
bėje yra pravesta daug sąžinin
gų įstatymų, kurie liečia darbo 
žmonių gerbūvį, o respublikonų 
partija ir jos pąstatyti kandida
tai yra priešingi tam ir net no
ri suardyti įstatymus, kurie lie
čia darbininkų gerbūvį. Ypatin
gą dėmesį reikia atkreipti į tai, 
kad į Kongresą iš 38-to distrik- 
to vėl būtų išrinktas George B. 
Kelly, kuris yra sąžiningas ir 
gabus žmogus ir yra palankus 
darbininkams ir abelnai lietu
viams. Taipgi sąžiningai savo 
pareigas eina teisėjas Lynn, ku
ris vėl kandidatuoja į tą pačią 
vietą. Mano patarimas balsuoti 
už visą Demokratų partijos są
rašą. Vyturys.

tybės žmonėms, nes esą nuo 
Marso du žmonės nusileido su 
dujų bombomis. Tie žmonės e- 
są nepaprasti, o dujos nuodin
gos. Sako, kad tie Marso žmonės 
priėję prie kitų žmonių palei
džia ugnį iš gerklės, daug apde
gino ir tokiu būdu sudegino vie
ną orlaivį. Atsisukau radio ir 
klausau. Tikrai koks ten pryče- vo gabus pianistas p. Wallace 
ris verkdamas sako pasatą neva Searl. Žmonės pp. Čižauskų dai- 
iš biblijos. Tada aš sakau jiems: navimu taip buvo sužavėti, ir 
Ko verkiate, jog mirti vistiek norėjo, kad daugiau dainuotų, 
reikės. Aš tą pasaką dar mažas Bet laikas neleido. Art. Joną Či-

“ žauską dalyviai rankų plojimu 
iššaukė 5 kartus pakartoti, o art 
Marijoną Čižauskienę net 8 kar
tus.

Akordionu solo grojo pasižy
mėjęs akordionistas p. Edvar
das Degimas, p. C. Lawrin pa
sakė labai juokingą monologą.

Artistų pp. Čižauskų čia pasi
rodymą, jų balsų gražumą ir 

I švelnumą čia savo plunksna ne
galiu aprašyti taip, kaip entu- 
ziastingai sutiko ir įvertino kon- 

! certo dalyviai. Pasibaigus kon
certui, žmonės kalbėjosi, sveiki
no artistus, sveikino Sąjungietės 
ir prašė, kad daugiau tokių kon
certų surengtų. Mūsų panelės 
apstojo pp. Čižauskus ir prašė: 
“Will you please autograph my 
program?” Nieko panašaus nesu 
mačius.

Mums besidžiaugiant progra
ma, gauta “Darbininko” redak
toriaus, p. Kneižio sveikinimas 
Sąjungietėms ir programos da
lyviams. Priimtas gausiu rankų 
plojimu. Valio, ir ilgiausių me
tų mūsų artistams pp. Olšaus
kam.

1

Nainis ir J. Lawren. Pastarosios 
tikrai turi gabumus.

Programos vedėja perstato 
artistus - muzikus Joną ir Mari
joną Čižauskus iš Worcester. 
Žmonės entuziastingai sveikiną 
artistus rankų plojimu. Abu ar
tistai sudainavo solo ir duetą 
keletą dainelių. Jiem akompana-

būdamas girdėjau. Tam pryče- 
riui galva matyt svaigsta. Žmo
nės aprimo.

Lapkričio 6 d., 8 vai. vakare, 
Liberty salėje, rodys judamus 
paveikslus iš Lietuvos filminin- 
kas p. Januškevičius. Vietinis.

WATERBURY, CONN
Spalių 28 d. įvyko Federacijos 

22 skyriaus susirinkimas. Atsi
lankė daug atstovų. Dalyvavo 
ir kun. B. Gauronskas. Nutarta 
dalyvauti parapijos bazare, ir- 
paskyrė tam reikalui $15.00. Už-į 
prašyta šv. mišios su egzekvijo
mis už a. a. Antanos Valantie- 
jaus vėlę. Šv. mišios įvyks lap
kričio 19 d., 7 vai. ryte. Komp. 
A. Aleksis ragino visus dalyvau-; 
ti šv. mišiose.

Spalių 30 d. (Kristaus Kara-: 
liaus šventėje) žmonės gausiai 
dalyvavo pamaldose ir priėmė 
šv. Komuniją.

Tos pačios dienos vakare įvy
ko vaidinimas parapijos svetai
nėje. Iš Bridgeporto vaidintojai 
suvaidino veikaliuką “Kalėdų 
Žąsis”, vadovaujant muz. p. J. 
Steponavičiui. Žmonių buvo ne- 
perdaugiausiai. Sako, kad per
daug parengimų, bet taip sako 
ir tie, kurie niekada neina į pa
rengimus.

Vaidinimas pavyko. Koresp.

American Born.

BROOKLYN, N. Y.

RINKIMAI

Šiais metais balsuotojai lap
kričio 8 dieną, apart kandidatų, 
dar turės balsuoti dėl pataisy
mo New York’o Valstybės kons
titucijos. Yra keli priedai prie 
konstitucijos, bet trys yra labai 
svarbūs už kurių priėmimą kiek
vienas pilietis turi balsuoti. Tie 
trys pataisymai liečia darbo 
klausimą, garantuoja paliuosa- 
vimus nuo taksų bažnytines mo
kyklas ir kitas religines institu
cijas, ir suteikimą autobusais 
patarnavimą VISŲ MOKYKLŲ 
mokiniams. Tie pataisymai yra 
Nr. 1 — 6 ir 8, ir kiekvienas pi
lietis turi balsuoti 
jie būtų priimti ir inkorporuoti 
į Valstybės Konstituciją.

Apart konstitucijos pataisų 
šio miesto balsuotojai dar ras 
klausimą dėl dienos taupymo 
laiko (Daylight Saving Time). 
Iki šiol Rochesterio miestas vis 
laikėsi pastovaus laiko ir laik
rodžių nesukė pirmyn ar atgal. 
Nors tas klausimas buvo balsuo
jamas jau kelis sykius, (pasku
tinį sykį 4 metai atgal), bet 
kiekvieną sykį pastovaus laiko 
šalininkai laimėdavo. Todėl šį
met lai kiekvienas pilietis bal
suoją. Raišuokite taip, kaip jū
sų sąžinė jums liepia, bet nepra
leiskite nebalsavę, nes tuomi 
jūsų visų balsavimų tas klausi
mas gal bus likviduotas. Dienos 
taupymo laiko daugiausiai rei
kalauja jaunimas, profesionalai 
ir biznieriai. Darbo unijos šiuo 
klausiniu dar savo žodžio neta-| jo kur dėtis. Atbėgo pas mane, 
rė, bet praeityje huvo priešin-

ELIZABETH, N. J
Spalių 9 d. mūsų Šv. Vardo 

draugija dalyvavo tarptautinėje 
Šv. Vardo draugijų paradoje. 
Lietuviai, rodos, antrą vietą užė
mė narių skaičiumi. Taipgi tu
rėjo gerą beną.

Parapijos parengimai duoda 
Žmonės įvertina 

kultūros židinį. šv. Rožančiaus, 
Šv. Onos, Apaštalavimo draugi
jos, Tretininkai ir Choras, tai 
gyviausi parapijos rėmėjai.

“Yes”, kądj gerus vaisius.

Spalių 29 d., Choras surengė 
ūkininkų balių. Liks nemažai 
pelno, nes jaunimas gražiai pa
sidarbavo. Girdėjau, kad se
niausias choro narys, p. Antanas 
Pranckietis serga. Linkime jam 
išsveikti.

Parapijos bazaras pasibaigė 
spalių 23 d. Pelno davė $1800.00.

Lapkričio 20 d. įvyks Tretinin
kų kuopos kortavimo vakaras. 
Tikimės gerų sėkmių.

Spalių 30 d. radio žinių prane
šėjas Elizabetho žmones taip 
išgąsdino, kad kaikųrie nežino-

kad jau mirtis New Jersey vals-

Spalių 19 d. įvyko Moterų Są- 
; jungos 29 kp. mėnesinis susirin
kimas, par. svetainėje. Atsilan
kė gražus skaičius narių. Susi
rinkimą atidarė malda kp. pirm. 
Grigienė. Išklausyta visa eilė 
raportų. Visi priimti. Kuopa pir
ko šėrą “Amerikos”. Iš susirin- 

“Ameri-

Rašt.

SERGA
Ona Dobrovolskienė, gyv. 194 

Brooklyn, šiuo

ĮSPŪDINGAS KONCERTAS I

Spalių 16 d., Šv. Juozapo par.: 
auditorijoje įvyko Moterų Są- kusių narių surinkta 
jungos kuopos koncertas. Svar- kos” vakarienei $3.20.
blausia programos dalis, tai ar- Susirinkimas baigtas malda, 
tistų - muzikų pp. Jono ir Mari-' kurią atkalbėjo dvasios vadas 
jonos Čižauskų pasirodymas ir kun. B. Kruzas, 
dainavimas.

Programą pradėjo įžangine 
kalbele kuopos pirmininkė, p.
Aukštikalnienė (Dr. Mato Aukš- Lincoln Avė., 
tikalnio - Colney žm-ona). Ji per-metu sunkiai serga ir patalpin- 
statė programos vedėją, p. Zail- ta Šv. Kotrynos ligoninėje ope- 
skienę, kuri pakvietė kun. B. racijai.
Gauronską tarti keletą žodžių, i Taipgi serga S. Subatienė sa- 

P-lės Eleonora ir ilildreda vo namuose.
Makarevičiūtės pagrojo gitaro-| Sąjungietės ir giminės prašo- 
mis. Malonu buvo klausyti. So-jmi ligones atlankyti.
listė p. Bucevičiūtė iš Hartfordoį Moterų Sąjungos 29 kp. abiem 
gražiai sudainavo dainelę. Pianu savo veikėjom vėlina greito pa- 
ir smuiku duetą išpildė pp. L.'sveikimo. Rašt.

Kalėdinė Ekskursija
Į LIETUVĄ

LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NĘW YORKO 
EUROPA — — —y — -— Lapkričio 26 
DEUTSCHLAND------ Gruodžio 1
HAMBURG — — — — Gruodžio 7 
BRĖMEN-----------------  gruodžio 14
NEW YORK------------- Gruodžio 15

Patogu* geležinkeliais susisiekimas ii 
Bremen ar Hamburgo

Mes jums pagelbėsime gauti vizitinių ir imigracijos 
vizas jūsų Europos giminėms 

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 
252 BOYLSTON ST., BOSTON, MĄSS.

> i



POLITIŠKI SKELBIMAI

l

POLITIŠKAS SKELBIMAS

Adelė Čaplickaitė;Aldermanu,

NAUJA DRAUGIJA
Pora savaičių atgal, mūsų kle-

PROVIDENCE, R.I.

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

■ 397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

6-to ir 7-to Wardo Balsuotojai 
Išrinkite Vėl Į Representative

CHARLES 
McCaffrey 
8 m. buvęs Councilmanu, 
4 metus 
2 m. — Statė Represen

tative.
TIKRAS LIETUVIŲ 

DRAUGAS” 
Balsavimai Lapkr. 8 d.

Juiūz K. Yakavonis,
240 Field St., Brockton, 

Feliz S. Dūksta, 
860 N. Montello St., Brockton.

Penktadienis, Lapkričio 4,1938 DARBININKAS .
(Politiškas Skelbimas) (Politiškas Skelbimas)

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

25^

H0RW00D, MASS UŽJAUČIAME
Šiomis dienomis susirgo p. 

Smilgienė, gyv. Tremont St. Bet
Šiomis dienomis susirgo p.

_ , Smilgienė, gyv. Tremont St. Bet
i“ sveiksta. Taipgi sveiksta 

po operacijos ir p. Jasionienė, 
j gyv. Sturtevant St., Šv. Elzbie
tos ligoninėje, Brightone. p. 
Medzveckienė, gyv. Willow St., 
susirgo ir nuvežta į Šv. Elzbie
tos ligoninę. Yra viltis, kad ir ji j 
pasveiks, p. J. Vilkišius susirgo 
ir buvo nuvežtas Deaconess li
goninėn (Bostone) pereitą sa
vaitę ir pereitą šeštadienį jam 
padaryta operacija. Sveiksta. 
Visiems ligoniams ir jų šeimoms 
užjaučiame. Prašykime Dievu
lio, kad jie išsveiktų.

8 vai. šv. mišių LDS 3 kp. nariai į 
kartu su kitų draugijų nariais ir 
parapijiečiais priėmė šv. Komu
niją ir dalyvavo šv. mišiose.

Po mišparų įvyko LDS narių 
ir ‘Darbininko’ skaitytojų drau
giškas pasikalbėjimas darbinin
kų reikalais ir šių dienų politika. 
Kleb. kun. S. Kneižis pasakė; 
trumpą kalbelę. Ragino darbi
ninkus organizuotai veikti. Da
lyvių diskusijos buvo rimtos ir 
kinstruktyvės.

Penktadienio vakare, spalių 
28 d. įvyko politinės prakalbos. 
Kalbėjo Dr. Antanas Gasson, p. 
Harry B. Butters, selectmanas 
ir kandidatas į reprezentatus, p. 
Petras Rakauskas, p. C. Riley, 
p. Paul McLean, p. F. Dūksta, p. 
Jack Sharkey, pasaulinio bokso 
buvęs čempijonas ir kiti.

Programos vedėju buvo p. A. 
F. Kneižys. Kalbėtojai kalbėjo 
už Demokratų partijos kandida
tus į Massachusetts valstybės 
ofisus. Žmonių buvo daug.-Visi 
džiaugiasi turėję progą susipa
žinti su mūsų tautiečiu p. Shar
key ir pasiklausyti kalbų.

Sąjungiečių siuvimo ir mezgi-: 
mo pamoka įvyko pp. Kavaliaus- j 
kų namuose, 9 St. John Avė. p. 
Kavaliauskienė yra Sąjungietė, 

■ o p. Kavaliauskas yra biznierius, 
i turįs valgomųjų produktų krau- 
įtuvę kampas Washington St. ir 
St. John Avė. p. Kavaliauskienė 
Sąjungietes maloniai priėmė ir 
pavaišino.

Ę3FA; . "lll
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DARBININKŲ PRAKALBOS i
Spalių 23 d. įvyko LDS Nau- i 

jos Anglijos apskričio suvažia
vimas. Ta proga vietinė LDS 
kuopa, vakare surengė prakal- ] 
bas. Pirmą kartą šioje kolonijo
je įvyko toks gražus ir turinin
gas darbininkų suvažiavimas ir ; 
prakalbos.

Kalbėjo p. Jonas Kumpa, LDS 
Naujos Anglijos apskričio pir
mininkas, p. Vincas Kudirka, 
LDS Garbės Narys, ir p. Anta
nas F. Kneižys, “Darbininko” 
redaktorius. Prakalbose dalyva
vo daug žmonių, ir visiems kal
bos patiko, išskyrus bendrafron- 
tininkus — komunistus - laisva
manius.

Pasibaigus kalboms, bendra
frontininkai jautėsi ' kai žemę 
pąrdavę, nes kalbėtojai aiškiai į- 
rodė darbininkų priešus ir ko
munizmo klaidingumą. Bendra-; 
frontininkai bandė klausimais Į 
atsigauti, bet ir čia jiems nepa
vyko. Jie dar labiau įsiklampo- 
jo ir parodė savo tikrą veidą. 
Vienas drąsuolis net pasakė, 
kad jis netikįs, kad Kristus yra 
Dievas. Kiti laisvamanėliai aiš
kinosi ir tvirtino, kad bendras 
frontas neturįs nieko bendra su

komunistais, girdi, “mes turime 
draugijų susivienymą ir renkam 
aukas Lietuvos demokratiją at- 
steigti”. Bet kada kalbėtojas p. 
Kneižys paklausė vieno bendra- 
frontininkų, kad įrodytų kiek 
pasiuntė aukų į Lietuvą iš Ha- 
verhillio, tai laisvamanėlis atsa
kė: “Mes pasiuntėme į Chica
gą”. Bet kiek pasiuntė ir kada 
nepasakė. Visi pradėjo juoktis, 
kad laisvamanėliai - komunistė
liai siunčia aukas į Chicagą, kad 
atsteigtų demokratiją. Jie pasi
rodė tikri veidmainiai ir darbi
ninkų apgaudinėtojai.

Laisvamaniai - komunistai 
renka aukas Lietuvos demokra
tijai, bet siunčia savo komite
tams Ispanijos “demokratijai”. 
Šių žinučių rašėjas pats girdėjo 
kaip šios kolonijos bendro fron
to raštininkas išdavė raportą 
viešame susirinkime, kad siuntė 
pinigus ir drabužius Ispanijos 

i radikalus gelbėti, o ne Lietuvoje 
I demokratiją atsteigti.

Žmonės sužinojo teisybę pra
kalbose, ir skirstydamiesi kal
bėjo, kad daugiau bendrafronti- 

;ninkams neduosime nei cento, 
nes jie pinigus renka vienam 
tikslui, o sunaudoja komuniz- 

>' mo propagandai.
Kurpto Plunksna.

Sykes& Sykes
P. A. SYKE8 ir B. G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanborn Block

Washington St., Norvvood, Mass. 
Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta: 
32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

Ketvirtadienio vakare, Šv. 
Jurgio par. parapijiečiai susi
rinko į parapijos svetainę atsi
sveikinti su kun. Paredna, M.S., 
kuris šią savaitę išvyksta į mi
sijų kraštą. Burmą, Indiją. Da
lyvavo nemažai žmonių, ir jau
nam misijonieriui įteikė išleis
tuvių dovanėlę. Visi linkėjo lai
mingos kelionės misijonieriui, 
kun. Parednai.—

Pirmadienio naktį, p. P. Ne- 
viackas automobiliu sužeidė 80 
metų amžiaus senuką svetimtau
tį, kuris ėjo skersai Washington' 
St.

86 / 
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William J. Chisholm
] GRABORIUS'

i “Asmeniškas Patarnavimas”

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

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Į Namų: PI. 6286

Sekmadienį, lapkričio 6 d. va
kare, Šv. Jrgio par. šv. Cecilijos' 
choęas minės savo Sidabrinį Ju
biliejų. Dainuos choras ir choro ( 
grupė suvaidins operetę “Ado-Į 
mas ir Ieva”, vadovaujant ir 
programoj dalyvaujant muzikui 
A. Šlapeliui. Įžanga maža. Visi 
kviečiami dalyvauti parapijos 
choro Jubiliejuje. NC.

NASHUA, N. H

!dw.V.Warabow
(WRUBLIAUSK A S)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame LDS' 

Centrui, “Darbininko” Redakci- 
jai, LDS Naujos Anglijos Aps-| 
kričiui, pp. Vincui ir Teklei Mit- 
chell ir kitiems už pareikštą 
mums užuojautą mirus mūsų 
mylimai tetai a. a. Agotai Pet
rauskienei. Taipgi dėkojame vi
siems už dalyvavimą šermenyse 
ir laidotuvėse, suteikimą auto
mobilių laidotuvėse, uš dvasi
nius bukietus. Ypatingai dėko
jame kleb. kun. dr. A. Bružui ir 
kun. J. Bucevičiui už dvasinį 
patarnavimą; slaugei p. E. Kaz
lauskienei už prižiūrėjimą ligo
je ir laidotuvių direktoriui p. 
Juozui Mikelioniui • už patarna
vimą.

Esame visiems dėkingi
Kazimieras ir Ona Nadzeikai ir 

sūnus Jonas.

Darbininku Kova Už Būvi? 
Krikščionybė ar Komunizmas? 
Ar Darbininkas Yra Sau Priešas? 
Ką Davė Darbininkams Kapitalizmas? 
Europos Diktatorių Laimėjimai ir Kas Toliau?

SEKMADIENĮ

Lapkričio-Nov. 6 d., 1938 
7:30 Vai. Vakare 

Šv. Trejybės Parapijos Svetainėje207 ADAMS ST., NEWARK N J
ĮVYKS

PRAKALBOS
Kalbės p. Jonas Kumpa, LDS Naujos Anglijos Ap

skričio pirmininkas iš Bostono ir p. Antanas F. Knei
žys, “Darbininko” redaktorius iš Norwoodo. Kalbės a- 
pie šių dienų darbininkų reikalus ir pasaulinius Įvy
kius.

Pragalbas rengia LDS 14 kp. Rengėjai nuoširdžiai 
visus vietinius ir iš apylinkės lietuvius ir lietuvaites 
kviečia ateiti į šias prakalbas. Įžangos nebus — dykai.

BALSUOKITE UŽ

Harry B. Butters
! 

REPRESENTATIVE
James J. VValdron, 

1211 Washington St., Norwood.

MOKYKLA

vadovybėje p. Jono Tamulionio, 
lapkričio 6 d., 6:30 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje. Kviečia 
visus komisija: pirm. Agnietė 
Gaidienė; rašt. Kastė Zapėnienė 
ir Uršulė Grauskienė.

ŪKININKŲ VAKARIENĖ
Spalių 23 d. įvyko Šv. Kazimie

ro parapijos ūkininkų vakarie
nė, bažnytinėje svetainėje. Daly
vavo apie 300 žmonių. Kleb. kun. 
dr. A. Bružas, pradėjęs progra
mą, dėkojo visiems už pasidar
bavimą ir dalyvavimą.

Svetainė buvo labai gražiai ir 
ūkiškai papuošta. Parapijos 
choras, vadovaujant muzikui p. 
S. Virkauskui labai gražiai išpil
dė koncerto programą. Taip pat 

į ir mažesnysis choras gražiai pa
sirodė. p. Ona Sabaliauskaitė 
sudainavo solo. p. J. Tamulionio 
orkestras grojo įvairius lietuviš
kos muzikos kurinius.

Pinigines dovanas gavo šie:
$30.00
$20 — P. Čižauskas; $10 Pra-į Choras nutarė rengti kortavi-* 
nas Kupčiūnas. mo įr šokių vakarėlį Padėkonės

Dienoje. Pelnas skiriamas cho
rui. Choristai kviečia vietinius 
ir iš kitų kolonijų šiame vaka
rėlyje dalyvauti. Rap.

DARBAI
Šioje kolonijoje pagerėjo. 

Jackson dirbtuvėje pradėjo dirb
ti po penkias dienas į savaitę. 
Čeverykų dirbtuvės^ taip pat 
dirba pilną laiką.

CHORAS
Parapijos choras sunkiai dar

buojasi. Pradėjo mokytis Šv. 
Kalėdoms naujas mišias. Vado
vauja ir moko muzikas S. Vir- 
kauskas; akompanuoja p. Rožė 

i Atkinaitė.

DZŪKŲ VESTUVES

Jeigu norite pamatyti tikras 
lietuviškas dzūkiškas vestuves, 
tai atvažiuokite į Nashua ir pa
matykite Marcinkonių vestuves. 
Bus svotas iš> Grinaulios ir mu
zikai iš Pakuliškės. šias vestu
ves rengia šv. Onos draugija,

YES X
NO

bonas kun. J. A. Vaitekūnas 
bažnyčioje paaiškino, ir po šv. 
mišių žmonėms skaitlingai susi
rinkus į salę, tapo sutverta 
Krikščioniško Mokslo draugija.

Sekmadienio vakare, spalių 30 
d., čia lankėsi kun. P. Juras iš 
Lawrence, Mass., kuris per pa
maldas vakare pasakė gražų pa
mokslą, o po pamaldų buvo pa
skaita, Krikščioniško Mokslo 
draugijos vadovybėje. Kun. P. 
Juras aiškino šv. mišių reikšmę 
ir turinį. Tokia turininga pa
skaita žmonės džiaugėsi ir pa
geidavo daugiau.

Nauja Šv. Kaz. parapijos mo
kykla turi geras sėkmės. Parapi- 
jonys pradeda daugiau įdomauti 
ir laikui bėgant pradės leisti 
daugiau savo vaikučių į minėtą 
mokyklą. Neseniai čia lankėsi 
vietinis vyskupas ir suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą.

Džiaugėsi ir stebėjosi kaip to
kia maža parapija galėjo taip 
greit įsigyti tiek daug namų su 
nauja mokykla ir klebonija.

Jtap.

BALSUOKITE UZ

G. Hudson Driver
DABARTINIS REGISTER of DEEDS

Gali balsuoti
Andover—North Andover, Lawrence - Methuen.



field — kun. Puidokas; iš Provi
dence — kun.
Nashua
Athol — kun. Juraitis;
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BOBELIUTE - GUBERNATIS šeimynų nariais, sekmadienį, 
Šeštadienį, spalių 29 d. gerai 30 d- Mišias 10 vaL

žinoma giesmininkė p-lė Elena kun- Mendelis savo pamoksle 
Bobeliūtė paėmė sau už vyrą Pabrėžė, kad naujai atsivertę,-•21" ___f už vyrą Pabrėžė, kad naujai atsivertę,
Liudą Gubernatį. Jaunojo brolis Pasiduodami po saldžių Kristaus 
Elmer ir jaunosios draugė p-lė'Karaliaus jungu, tikrai ras tą 
Paulyna čučuliūtė buvo liudyto- ramybę, tų dvasinį džiaugsmą, 
jais. ] 
čios vardu priėmė jaunųjų išti
kimybės įžadus ir atnašavo šv. 
Mišias. Visos apeigos buvo įspū
dingos. Daug svetimtaučių buvo 
bažnyčioje, kurie negalėjo atsi
gerėti kaip pačios bažnyčios taip 
moterystės sakramento apeigų 
gražumu. Tikrai žmogų džiugi
na protingumas tų jaunųjų, ku
rie priėmė šį svarbų gyvenimo 
sakramentą su Šv. Mišių auka. 
Ilgiausių metų ponams Guber- 
naičiams ir daug, daug pasiseki
mo!

Kun. dr. Mendelis Bažny- kurilJ žmogaus širdis išsiilgusiai 
trokšta. Po mišių visi nauji krik
ščionys buvo įrašyti rožančiaus 
ir škaplieriaus brolijose.

ryna, Frankai Matas ir žmona, 
Paškauskai, Kripiepė, Dubins
kas Pranas, Ingaunienė, Durai, 
ir Čeplinskai su Vasiliauskais 
Pranu ir Ona. Abromaitienė A- 
gota aukavo $3.00. Iš viso jau 
suaukota virš $600.00. Kaikurie 
laukia užbaigimo darbo iki į- 
teiks savo auką. Dabar atnauji
namos bažnyčios sėdynės, ar ne 
pirmą tik kartą nuo bažnyčios 
pastatymo — arti 100 metų at
gal? šis darbas užsitrauks net 
iki Kalėdų. Bet kuomet bus už
baigtas tai bus tikrai kuo pasi-' 
džiaugti.

- . n"'.į - " -ii. ■— ■ -

Aušros Vartų Parapija

NEPAPRASTAS ĮVYKIS

Gal tik Katalikų Bažnyčios 
misijose tiek krikština į vieną 
dieną, kaip kad kun. dr. Mende
lis pakrikštino pereitą šeštadie
ni, būtent du vyru, vieną moterį 
ir vieną berniuką. Ryte vieną po 
kitam jis pakrikštino suaugusį 
vyrą, po to motiną ir jos 7 metų 
sūnų, vakare kitą vyrą.

KAIP SEKASI

Bažnyčios atnaujinimo fondas 
palengva vis auga. Iki šiam lai
kui sekančios aukos buvo pagar
sintos. Kun. Dr. Mendelis $100. 
00, Magdė Kleitonienė $100.00, 
kun. Dubinskas $50.00, Maske- 
vičių Šeima $15.00. Sekantieji 
aukavo po $10.00 —KMarė Laba
nauskienė, Pugevičiai, N. N. nuo 
S. Paca St., Magdė Lukošaieiū- 
tė, Strazdauskų Šeima, Maka- 
rauskų Šeima, N. N. nuo Glyn- 
don Avė., Kabliai Antanas ir 
Kazimiera, Pazneikų Šeima, šeš- 
kiūtė Marė, ir Šimkevičiai Fe
liksas ir Joanna. Po $5.00 auka
vo Jonas Karalius, Šeškauskie- 
nė, Preibienė Elž., Šapokienė, 
Bruzgiūtė Marė, Murauskienė,

Visi Sadauskienė, Samoliūtė Rožė, 
krikštytieji priėmė pirmą Šv. Ratkevičienė, Remeikienė, Ku- 
Komuniją su Katalikiškais savo dirkai, štaškūnai Ignas ir Kot-

A. A. JUOZAS DANIELIUS
Po ilgos sunkios ligos Kristaus 

Karaliaus dienoje mirė ilgame-

POLITIŠKI SKELBIMAI

COUNTY COMMISSIONER

G°WJONES

G. Arthur Swift.
16 Maravista Rd.. 

Worcester, Mass.

District Attorney

Edwin G. Norman,
'60 Wachusett St., 

Worcester, Mass.

Jis kariavo už šią šalį 
“Over There”. Taipgi jis 
būdamas ir čia šiai šaliai 
daug pasitarnavo.

REPUBLICAN

Jo nuoširdus adminis- 
tratoriavimas District At- 
torney’s ofise duoda daug 
garbės VVorcester County, 
jo štabui ir jam pačiam.

REPUBLICAN

^^Eiichon

Šį sekmadienį, lapkr. 6 d., ly
giai 7 vai. vakare, parapijos au
ditorijoj įvyks pirma šio sezono 
linksma programa. Aukštosios 
mokyklos mergaičių choras, ku
ris gieda mūsų bažnyčioj per 
9:30 vai. mišias, jau kelinta sa
vaitė, vadovaujant muz. J. Či
žauskui, mokosi juokingą “Vo
devilį” su dainomis ir muzika.

Vaitekūnas; iš
- kun. Dr. Bružas; iš 

iš New 
Šį sekmadienį mergaitės turės Haven — kun. Pankus; iš Cam- 
progos parodyti savo gabumus, bridge — kun. Juškaitis; iš Ma- 
Programa yra surengta taip, rianapolio Kolegijos — kun. Dr. 

Starkus, kun. švedas, kun. Pau- 
liukonis, ir vietiniai šv. Kazi
miero parap. — kun. Petraitis ir 
kun. Krušniauskas. Didelė gar
bė priklauso mūsų kleb. kun. K. 
Vasiui ir jo pagelbininkui kun. 
J. Bakanui už tokią gražią tvar
ką laike šių atlaidų.

kad atsilankusieji, seni ir jauni,' 
turės gardaus juoko. Po vaidini
mo bus pasilinksminimas, užtik
rintas “good time” visiems. Į- 
žanga tik 25 centai; tat tikimės 
daug publikos.

mis yra rinktinas. Kristaus Ka
raliaus dienoje, vyrai, kurie da-

tis Baltunorėje lietuvis Juozas KrįUus Karaliaus vie-
Danielius. Žmogus nebebuvo 
jaunas. Kadangi per niekurį lai
ką buvo pirmosios Lietuvių Pas
kolų Bendrovės direktorius Uti 
visiems buvo gerai pažįstamas. 
Palaidotas lapkričio 2 d. su tre
jomis mišiomis. Paliko nuliūdi
me pačią ir vedusią dukterį Juo- 
zapiną. Gyveno 829 Hollins St. 
Priklausė ŠŠ. Vardo dr-jon nuo 
Tėvo Bružiko misijų 1934 me
tais, todėliai pirmadienį būrys 
ŠŠ. Vardo vyrų susirinko į ve
lionio namus ir atkalbėjo rožan
čiaus dalį. Amžinąjį atilsį duok 
jam, Viešpatie!

šam pagerbime nereikalavo ne
šioti savo žiuponų (top-eoats). 
Baltimorės miesto viešam pa
gerbime dalyvavo virš 25,000.

Mūsų bažnyčioj per visą lap
kričio mėn. kasdieną 7 vai. ryte 
bus giedamos šv. Mišios už visų 
mirusiųjų sielas. Taipgi 50 kitų 
Mišių bus atnašauta už tuos pa
čius mylimuosius mirusius, kad 
tik palengvintų jiems jų kančio
se arba visai tas sielas išlaisvin
ti iš skaistyklos kalėjimo.

Trūbočius.

—
A. A. ONA BRAZIENĖ

Tą pačią Kristaus Karaliaus ■ 
dieną keturios valandos ankšy 
čiau mirė kita sena gerai žinoma 
parapijietė Ona Brazienė. Ji gy-, 
veno 926 S. Paca St. Sirgo tik 
tris dienas,'ir kuomet buvo ma-; 
noma kad sveiksta, štai visai 
netikėtai sekmadienio rytą ati
davė Dievui savo vėlę. Buvo pa
laidota iš mūsų bažnyčios ket
virtadienio rytą. Paliko nuliūdu
sius vyrą, sūnų ir dukterį. Abe
jų šeimynų nariams ir giminėms 
jų liūdesio valandoje reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. Lai Vieš
pats bus jų ramintojas ir paguo
da! Mūsų jaunasai graborius 
Juozas Kašinskas tvarkė abu 
pagrabu.

* ___________________

MŪSŲ MIRUSIEJI 
Antradienio vakarą klausyda

mos vėlių dienos pamokslą pasi
žymėjau pereitų metų mūsų pa
rapijos mirusius. Beveik visi 
Baltimorės lietuviams buvo ge
rai pažįstami. Gal kas norėtų 
juos savo maldose lapkričio mė
nesį atminti: Gendrotą Aleksie
nę, Povilą Šileikį, Julijoną Bru- 
žinskaitę Huster, Margaretą A- 
brimaitienę, Praną Kavaliauską, 
Joną Grebliauską, Oną Galimi- 
nienę, Adomą Pazneiką, Kotry
ną Kalinauskaitę Orms, Motiejų 
Klišį, Steponą Skvernavičių, 
Zigmą Leščinską, Juozą Biežį, 
Joną Baranauską, Sofiją Bara- 
vikienę, Kostantą Aimutį, Juozą 
Urbietį, Oną Weberienę, Antaną 
Žalneraitį, Domininką šeškaus- 
ką, Karoliną Šiudeikienę, Praną; 
Žilių, Pijų Vaitekūną, Juozą Da
nielių ir Oną Brazienę. Už visus 
visų vėlių mėn. tinkama kasdien | 
tarti dievobaimingą AMŽINĄJĮ 
ATILSĮ.

I

Spalių 16 d. mūsų bažnyčioj į- 
vyko 40 vai. atlaidai. Visa para
pija naudojosi Dievo malonė
mis. Per visas tris dienas žmo
nės skaitlingai dalyvavo pamal
dose ir priėmė Švenčiausį į savo 
širdis. Svečių kunigų įspūdingi 
pamokslai žmones sujaudino. 
Sesučių Kazimieriečių triūsu, ai-' grenos prisimetusią 
toriai buvo skoningai papuošti 
ir vaikučiai buvo gražiai proce
sijos prirengti. Choras vedamas 
muz. J. Čižausko buvo tinkamai 
prirengtas ir per visas pamal
das giedojimas puikiai skambė
jo. Į pagelbą buvo atvykęs vieti
nis muz. J. Žemaitis, muz. J. Sta
čiokas iš Athol ir muz. Brolis J. 
Banys, MIC iš Marianapolio Ko
legijos.

Svečiai kunigai buvo iš West-

Biznierių Pigagų 11 m. sūnelis 
Vitukas, kuris prieš porą savai
čių bežaisdamas išsilaužė ranką 
šiomis dienomis, šv. Vincento 

į ligoninėje, kad išgelbėtų nuo 
į mirties, Vitukui nūpiovė gan- 

kairiają
ranką.

šeštadienį, spalių 29 d., iš Au
šros Vartų parap. apie 20 pane
lių ir jaunikaičių buvo nuvykę į 
“Darbininko” Balių, Cambridge, 
Mass. Visi džiaugiasi turėję 
“good time” Baliuje taipgi buvo 
muz. J. ir M. Čižauskai, kurie 
džiaugiasi susipažinę su buvu
siu bokso čempijonu Jack Shar
key ir jo žmona.

Spalių 30 d. parapijos svetai
nėje susirinko skaitlingas būrys ’ 
moterų ir merginų, kurių nuo 
seniai yra noras turėti savo pa
rapijoj klubą. Klebonas gražiai 
prakalbėjo ir širdingai tokiam 
klubui pritarė. Buvo išrinkta 
valdyba ir veikiančioji trims 
mėnesiams komisija. Tikimės, 
kad išrinkta klubo koresponden
tė plačiau aprašys. Tad , valio 
Aušros Vartų parapijos Moterys 
ir merginos, kurios savo tarpe 
nori palaikyti tampresnius ry
šius ir parapijai pasidarbuoti.

Sv. Kazimiero Parapija
VAKARIENE

LRKSA 41 kuopos vakarienė 
įvyks lapkričio 6 dieną, L. Ū. 
klubo žemutinėje svetainėje, 12 
Vermont St., 6 vai. vakare. Įžan
ga 50 centų. Mūsų kuopos gas- 
padinės žada visus svečius vai
šinti skaniais valgiais ir gėri
mais. Prie to, laike vakarienės 
gros orkestras. Todėl po vaka
rienės turės progos visi svečiai 
linksmai laiką praleisti. Kaip 
narius, taip ir svečius kviečiame 
dalyvauti skaitlingai.

Rengėjai ir Komitetas

/>

«. a.

>a

(Politiškas Skelbimas) (Politiškas Skelbimas)

Henry R. Brandea,
33 Mechanic St., 

Webster. Mass.

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

Sheriff’s ofisas perdaug 
kainuoja. Erickson’s gabu
mai ir teisingumas suma
žins išlaidas ir namų savi
ninkams sumažės taksai.

REPUBLICAN

Svarba Governor’s Coun- 
cil ir žmonių simpatija 
daug turi reikšmės. Už tai 
ir reikia išrinkti vyrą, ku
ris tam darbui tiktų — tai 
Dr. Nelson, nes yra nuošir
dus.

; REPUBLICAN
tValter H. Shales. 

19 Arletta Aye..
Worcester. Mass.

NUOTRUPOS
Mokyklos Vaikučių metinis 

Teatras įvyks sekmadienį lap
kričio 6 d. Bilietas tik 40 centų. 
Visi turėtų paremti Sesueių- 
Vaikučių bendrą darbą ir neap
leisti šios metinės mūsų vaiku
čių rengiamos pramogos.

Aleksandras Terasevičius išti
kimas altoriaus tarnas, kuriam 
buvo padaryta operacija miesto 
ligoninėje ant aklosios žarnukės 
jau sveiksta ir neužilgo mano 
būti namie. Linkime!

Baltimorės oras šiomis dieno-

Juozas Kasinskas• • • 
‘ Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wa$hington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plazą 8595
ai dil visokiu reikalų.
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•penktadienis, Lapkričio 4,1938 DARBINIHKĄS

Rytinių Valstybių Žinios
NEWARK,N.J

DARBININKŲ PRAKALBOS
Sekmadienį, lapkričio 6 d., 

7:30 vai. vakare, Šv. Trejybės 
par. salėje, 207 Adams Street į- 
vyks LDS 14 kuopos prakalbos. 
Kalbės svečiai kalbėtojai iš toli
mo Bostono ir Norwoodo, bū
tent, p. Jonas Kumpa, LDS Nau
jos Anglijos Apskričio pirmi
ninkas ir p. Antanas F. Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius apie 
darbininkų reikalus, Lietuvą ir 
bendrai pasaulinius įvykius.

Prakalbos bus įdomios. Rengė
jai kviečia visus ne tik vietinius, 
bet ir iš apylinkės ateiti į šias 
prakalbas pasiklausyti. Jokios 
įžangos nebus. Rengėjai.

I

ir svetimtaučius. Buvo šokiai. 
Per klaidą pirmesniuose aprašy- ~ 
muose šios draugijos istorijos 
viena pavardė tapo neįtraukta į • 
valdybą, tai Pugžlienės iš East 
Hartford, kuri yra vice ■ pirmi
ninkė ir labai uoliai darbuojasi 
netik draugijoje, bet ir parapi-* 
joje. Atsiprašome, nes tai ne! 
bloga valia taip padaryta. Taip
gi įvairios draugijos netik svei
kino, bet ir dovanų davė Šv. El
zbietos draugijai. Agnė Stanke
vičienė vedė programą. Vakaras I 
gražiai užsibaigė. Kaip buvo ra
ginama, taip ir dabar vėl ragi
name moteris ir mergaites nuo; 
16 iki 45 metų amžiaus priklau-l 
syti prie šios draugijos.

POLITIŠKAS SKELBIMAS

★

JAMES M. CURLEY
Demokratų Kandidatas I Gubernatorius

Juozas V. Peserevičius

HARTFORD, COHN
LIETUVIS JAUNIKAITIS 
PASKIRTAS Į ANAPOLIS

Pastangomis Kongresmano 
Wm. Citron, lietuvis iš Middle- 
town, Juozas V. Peserevičius 
(Peserevich) tapo paskirtas A- 
merikos Laivyno Navai Akade
mijom Annapolis, Maryland. 
Sveikiname lietuvį Juozą ir lin
kime jam sėkmingų mokslo me
tų. Kongresmanas Citron yra, 
rodos, žydas, kurio tėvai gyveno 
Kaune. Jis dabar turi Kaune gi
minių. (Taipgi žydas Farber, 
Hartford Times laikraščio City 
editor yra kilęs iš Ukmergės). 
Kongresmanas Citron dabar 
“runina” demokratų tikietų į 
Kongresą. Jis gyvena Middle- 
town. Baigęs Weslyan Universi
tetą. Karo metu jisai tarnavo

U. S. Field Artillery. Jisai baigė 
Harvard teisių mokyklą. Buvo Haii 
vienas iš tų, kurie protestavo į 
prieš Katalikų persekiojimą' 
Meksikoje. Jisai buvo šio komi
teto pirmininkas. Jisai rūpinasi, 
kad Conn. gautų Flood Control. 
Lietuviams tas svarbu.

ŽINUTĖS

Vyčiai rengia Halloween balių 
savo kambariuose.

Ona Katkauskaitė su Charles 
Kulman šią žiemą koncertuos 
Hartforde, Bushnell Memorial

100 Nuošimčių Už 
Darbininkus

ŠV. ELŽBIETOS DR-JOS 
SIDABRINIS MINĖJIMAS

Pereitą šeštadienio vakarą, 
spalių 22, vietinė Šv. Elzbietos 
draugija šauniai minėjo savo 25 
metų gyvavimo sukaktį. Lankėsi 
daug žmonių. Įvairios draugijos 
per savo pirmininkus-es atsto- 
vus-es linkėjo ir sveikino Šv. 
Elžbietos draugiją. Kleb. kun. 
Ambotas gražiai atpasakojo 
draugijos istoriją ir ragino lie
tuvius šviestis ir gražiai visuo
met elgtis, tuomi lietuviai užsi
tarnaus pagarbos pas savuosius

(Politiškas Skelbimas)

BOK TIKRAS, KAD BALSUOSI UŽ LICENSES
Massachusetts valstybėje 45,000 žmonių 
nuolat dirba Alcoholic Beverage Industry ir 
gauna savaitinę algą $1,125,OOO, o metinę 
$58,500,000. Per 1937 metus Valstybė gavo 

iš taksų, license ir excise įmokėjimų iš šitos 
įstaigos net $5,339,438.

Tas Reiškia, Žemesni Taksai Jums 

BALSUOK TAIP 
KLAUSIMUOSE 1,2 ir 3 

Paskutiniai Klausimai 4-toje eilėje ant baloto
1. Shall licenses be granted in this city (or town) for the 
sale therein of all alcoholic beverages (whisky, rum, gin, 
malt beverages, wines and all other alcoholic beverages)?

2. Shall licenses be granted in this city (or town) for the 
sale therein of wines and malt beverages (wines and 
beer, ale and all other malt beverages)?

3. Shall licenses be granted in this city (or town) for the 
sale therein of all alcoholic beverages in packages, so 
called, not to be drunk on the premisas?

tovai nesirūpina darbininkų 
pagerinimu, nes jie yra atsto
vais turtuolių — žmonių, kurie 
kontroliuoja Statė Street.

Nežiūrint didelio respubli
konų pasipriešinimo, guberna
torius James M. Curley pervarė 
legislatūroje 48-nių valandų į- 
statymą. Šio įstatymo įvedi
mas davė galimybės 2500 žmo
nėms gauti darbą.

Buvusio gubernatoriaus Ja
mes M. Curley įtaka į Federalę 
Valdžią, davė galimybės gauti 
darbo 100,000 vyrų ir moterų. 
Neveltui buvęs gubernatorius 
James M. Curley yra vadina
mas darbininkų tėvu ir priete- 
lium.

James M. Curley esant gu
bernatorium, darbininkų vadai 
visi kaip vienas pripažįsta, kad 
Massachusetts buvo viena ge
riausių darbininkams žmo
nėms. James M. Curley guber- 
natoriavimo laikais nebuvo jo
kių nesusipratimų tarp darbi
ninkų ir darbdavių.

Gubernatorium esant James 
M. Curley buvo išleistas įstaty
mas, kad policija neturi teisės 
kištis į darbininkų teisėtus 
streikus prieš darbdavius. Šio 
įstatymo pageidavo ir norėjo 
organizuoti 
per 30 metų.

James M. Curley esant gu
bernatorium buvo išleistas į- 
statymas, 
sargams būtų duodama vieną 
dieną į savaitę liuoslaikio. Šį į- 
statyma išleidžiant buvo at
siekta du naudingi dalykai: — 
viena, kad sutrumpinta darbo 
dienos, o antra, padauginta 
daugiau darbininkų.

James M. Curley esant gu
bernatorium buvo pravesta į- 
statymas, kad darbininkas, ku
ris gauna tik $20.00 į savaitę, 
skolininkas neturi teisės užlai
kyti jam išmokėjimo algos.

James M. Curley buvo nus
tatytos algos šioferiams, darbi
ninkams, kurie dirbo viešiuo- 
sius darbus po įvairiais kon- 
traktoriais. Tas buvo išvengta 
darbininkų išnaudojimo.

James M. Curley esant gu
bernatorium buvo pagerintas 
Workmen’s Compensation. Jei 
darbininkas galutinai buvo su
žeistas, jis gaus atlyginimo iki 
$4500.00 ir pusė savo algos iki 
mirties. Organizuoti darbinin- 
kaŲ už šį pagerinimą kovojo 
per 20-tį metų ir nieko negalė
jo padaryti iki tapo paskirtas 
gubernatorium James M. Cur
ley.

James M. Curley esant Mass. 
valstijos gubernatorium tiek 
yra padaręs darbininkams, kad 
kiti gubernatoriai nebūtu pa
darę per daugelį metų. Visi kal
bėjo ir pripažino, kad reikia

! Vyrų Klubas turėjo savo mė
nesinį susirinkimą, ir tarp gra
žių kitų nutarimų, jie paaukojo 
$50 parapijos bazarui, kuris ne
užilgo įvyks. Ačiū.

Bus “rally” mūsų mokyklos 
salėje antradienio vakarą, lap-Į 
kričio 1. Lietuviai kviečiami da
lyvauti.

Šv. Vardo Draugija turėjo su
sirinkimą pereitą ketvirtadienio 
vakarą. Atsilankė nemažai na
rių. Visi parapijos vyrai ir vai
kinai yra kviečiami prisirašyti 
prie Šv. Vardo draugijos. Tai y- 
ra viena iš geriausių draugijų, 
kurios tikslas gražiausias: la
biau gerbti Dievą ir arčiau Jo 
gyventi.

Moterų Gildąs turėjo šokius 
Avon Country Club. Daug atsi
lankė. Pelnas skiriamas Christ- 
mas Baskets fondui — lietuvių 
vargingoms šeimynoms. Gražus 
tikslas.

Pereitą sekmadienio vakarą < 
lietuvis filmininkas Januškevi- 

! čius rodė mūsų mokyklos salėje 
gražius paveikslus iš Lietuvos.

Pirmas susirinkimas dėl para
pijos bazaro įvyko pereitą penk
tadienį, vakare, mokyklos kam
baryje.

Mūsų basketballininkai ir bas- j 
ketballininkės jau rengiasi prie j 
basketball sezono. Pernai jie 
puikiai pasirodė, ypatingai vai
kinai. Linkime jiems ir joms sek 
mingo sezono. Lai lietuviai gau
siau renkasi į žaidimus juos “pa- 
rūtyti”.

Savaitė atgal apsivedė graži 
lietuviška katalikiška porelė:— 
Juozas Rūkas su Alicija Brazau
skaite iš Wapping ir North Man- 
chester. Dabar gyvena savo na- 

i me North Manchester. Juozas 
Rūkas turi pasisekimo kaipo 
magikas ir dažnai veikia įvai
riose programose Conn. Valsty
bėje. Jisai yra laimėjęs Ameri
kos medalį Amateur Magicians 
konteste ir be to turi sugalvojęs 
naujus originališkus triksus, 
kurie nuolat yra spausdinami 
magikų laikraščiuose.

Lietuvių Romos Katalikų Susi- 
vienymo Amerikos vietinė kuo
pa pereitą sekmadienio vakarą 
surengė gražų vakarėlį. Buvo 
suvaidintas teatrėlis: “Andrius 
Salemonas”. Kalbėjo vietiniai 
kunigai: Ambotas ir Kripas. Da
lyvavo gražus būrelis žmonių. 
Susivienymas dabar daro vajų. 
Kas įsirašys, neturės mokėti į- 
stojimo mokesnio. Lietuviai tu
rėtų prisirašyti prie savo vienin
telės stiprios katalikiškos lietu
viškos organizacijos, kuri turi 
gražaus kapitalo ir teisingai lie
tuviams patarnauja.

Į Hartfordo Public Library 
knygyną ką tik atėjo daug lietu
viškų naujų gerų knygų, kurias, 
rodos, nupirko CLC arba Conn. 
Lithuanian Catholics draugija.

I

PHONE 
So. Boston 

2271
y ’

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

MASSACHUSETTS LICENSE COMMITTEE
W. E. Guyette, Lowell, Chairman P. Wad«worth, Boston, Secretary

NūjMrdua Ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinama kainą.

60 Elmorth St 
Vorcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Colnmbia Rd.,

South Boaton
> * S- < V i - ė

13 E!lsworth St.,
WORCESTKR, MASS.
Tel. 4-3901 ir 4-3895

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i ?

JAMES M. CURLEY

darbininkai jau

buvo' išleistas į- 
kad įvairių įstaigų

pagerinti darbininkų būvį, bet 
niekas to nepadarė ir nesisten
gė padaryti iki buvo išrinktas 
gubernatorium James M. Cur
ley.

Senatvės
Apdrauda

Telefonas
Worcester, 5-4335

James M. Curley esant gu
bernatorium jis buvo padavęs 
Legislatūrai užtvirtinti viešųjų 
darbų programą, kuriame buvo 
numatyta pagerinti darbinin
kų būvį, bet šis James M. Cur
ley pasiųlijimas respublikonų 
partijos didžiumos atstovų bu
vo atmestas ir gubernatoriaus 
troškimas buvo sugriautas.

Nėra ko stebėtis, kaip da
bartinis respublikonų kandida
tas kaip ir kiti tos partijos ats-

Buvęs gubernatorius James 
M. Curley yra grieščiausiai nu
sistatęs, kad Senatvės pašalpa 
būtų teikiama tiems, kurie yra 
sulaukę 60 metų, vieton dabar
tinių 65 metų ir mokėti jiems 
40 dolerių į mėnesį vieton 30 
dolerių.

Reikia pasakyti, kad Senat
vės įstatymas nebuvo tinkamai 
pravestas, ir visi tą žinojo, tik 
niekas nesistengė jo tinkamai 
pagerinti iki James M. Curley 
tapo gubernatorium. Jis tapęs 
gubernatorium aktyviai veikė 
vienybėje su Federale valdžia, 
kad Senatvės pašalpa būtų pa
gerinta.

Ką Saltonstall Davė Darbininkams?
Jei mes paimsime Leverett 

Saltonstall’o rekordą, tai pa
matysime, kad jis būdamas le- 
gislatūroje nuo Vas. 12, 1923 
m. iki kovo 28,1938 metų buvo 
priešingas pravesti pagerinan
čius darbininkams įstatymus 
96,3%. Iš 29 patiektų bilių, lie
čiančių darbininkų pagerini
mą, p. Leveret Saltonstall bal
savo tik vieną kartą už darbi
ninkus, 2 sykiu nedalyvavo su
sirinkime, o 26 sykius balsavo 
prieš darbininkus. Taigi, ar ga
lima darbininkams balsuoti ir

rinkti tokį gubernatorių, kuris 
nekreipia į vargšus darbinin
kus jokio dėmesio? Ne! Reikia 
darbininkams išsirinkti guber
natorium darbininkų prietelį 
ir draugą, kuris 100% stovi už 
darbininkus, tai JAMES M. 
CURLEY.

Balsavimai įvyks ateinantį 
Antradienį, Lapkričio 8 d. Atė
ję į balsavimo vietą, visi kaip 
vienas, atiduokite savo balsus 
už JAMES M. CURLEY ir visą 
Demokratų šleitą.

ANTRADIENĮ, LAPKRIČIO 8, VISI BALSUOKITE 
UŽ DARBININKŲ PRIETELĮ JAMES M. CURLEY

Jack Sharkey, Chestnut Hill, Mass. B. Petruševičius, 51 Speedwell, Dorchester, Mass.

Lietuviai gali iš knygyno gauti 
žiemai pasiskaityti gražių naujų 
lietuviškų knygų. Nueikite pasi
imkite ir pasiskaitykite.

i

LINDEN. N. J.
ART. J. ŽUKAUSKAITĖS 

KONCERTAS

Kaip visuomet, taip lygiai ir da-.žymiu visuomenės veikėju bei 
bar artistė pasirodė savo aukš-; darbuotoju p. Liudvinaičiu. Jis 
tumoje. Jos gražus bei malonus,! kaip visuomet, taip ir dabar bu- 
širdį veriantis balsas puikiai vo didžiausiu motoru, judintoju 
skambėjo auditoriume ir žavėjo ir organizatorių, kas jam puikiai 
publiką. Savo dainomis dažni- sekasi visose organizacijose, 
ninkė sukėlė daug kilnių jausmų Jam daug padėjo Kat. Moterų 
ir publika kartais kvapo neteku- 53 kuopa, kurios pirmininkė yra 
si gėrėjosi melodingu dainos ai-1 
du. Tikrai art. J. Žukauskaitė y- 
ra talentinga ir gabi dainininkė 
ir menininkė, kuri vis labiau ir 
plačiau užkariauja Amerikos 
lietuvių širdys ir įgyja jų sim
patijas. Sveikintinas ir naudin
gas artistės darbas ir tenka pa

pas isekimo.

p. Liudvinaitienė, veikėjas Nu- 
tautis ir kiti. Tikrai galima Lin- 
deniečius pasveikinti gražiu 
koncerto surengimu, puikiu už
silaikymu ir kultūringumu. Ga
lima tik pasidžiaugti tąja kolo
nija. Lauksime ir daugiau pana
šių koncertų suniošiant. Rep.

Parduodame
Visokios rūšies ANGLIS ir COKE

Taipgi per mus galite pirkti Stokers — automatiš
ką angliams kūrenti mašiną, OIL BURNERS. 

Mes reprezentuojame

STETSON FUEL CORP.
Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus, ir 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje.

"DARBININKAS"
366 W. Broadway, Tel. ŠOU 2680, So. Boston, Mass.

je su žinomu dideliu patriotu,' SMeeMMOeeMOeeOMeMMOM

Spalių 30 d. gražioje ir tikrai 
skoningai p. Nutaučio išpuošto
je Linrose Klubo auditoriume į- 
vyko visų laukiamas art. Jonės 
Žukauskaitės koncertas. Kon- 
certan atsilankė virš 200 žmo
nių. Tarp kitų atsilankiusiųjų linkėti jai gero 
buvo miesto Mayoras Mylės J. Lauksime daugiau panašių kon- 
McManus, garsi dainininkė p-lė certų.
Price ir daug kitų. Nors dažnai 
sakoma, kad publika į koncer
tus nesilanko, bet tik reikia nuo
širdžiai pasidarbuoti, o publikos 
bus.

Art. J. Žukauskaitė padainavo 
keletą gražių mūsų lietuvių

i;:11 I
Be to koncerte pasirodė vyrų ; [ 

choras, kuris diriguojant muz. ; ; 
Justui gerai atliko keletą daly-, j [ 
kėlių, o p-lės J. Jociūtė ir J. Į 
Demskiūtė puikiai padainavo * 
duetą. j i 1

____ . „____.____. ______ , Koncerto surengimu rūpinosi i 
kompozitorių dainelių, operų a- tam tikras Komitetas priešaky- 
m4t, liAfiiTnn 4*______ LolkAmL, 4a .rijų lietuvių ir italų kalbomis.




