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PASIREIŠKIA NAUJI 
STREIKAI

•

Paryžius, Sausio 20, — 
Nauji Prancūzijos iš radi
kalų socialistų susidariu
sioji valdžia, kurios pre- 
imeru yra Camille Chau- 
temps, jau turi daug rū
pesčių, nes vėl gręsia Pa
ryžiui didelis streikas. Tik 
pora savaičių atgal Pary
žiaus viešųjų darbų dar
bininkai buvo išėję į strei
ką, reikalaudami didesnio 
atlyginimo. Tas streikas 
buvo sulaikęs visą didžio
jo miesto veikimą ir žmo
nės daug nukentėjo.

Katalikų darbini n k ų 
konfederacija viešai pa
reiškė, kad tokiam strei
kui nenritaria. Tiesa, ka
talikai sakė, valdžios dar
bininkų algos mažos, bet I 
jie išėjo i streiką neieško- i 
ję pirmą taikos būdu savo Į 
reikalus pravesti.

DARBININKAS
• * t •* ’

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Katalikss, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisia va
dintis peru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

DAUG MIRŠTA IR SER
GA NETURTINGŲ 

ŽMONIŲ
—

VVashington, Sausio 20, Į 
Jungt. Valstybių sveika-’ 
tos skyrius po ilgų tyrinę- ; 
jimų oficialiai praneša,! 
kad mirimų ir ligų kurs' 
kas daugiau yra tarp ne
turtingų žmonių, kurie ne-! 
turi užtektinai pinigų gy
dytojams. Raportas sako, 
kad darbininkai, kurie j 
metus uždirba mažiau 
kaip $1,500.00 daug daž
niau serga, jų ligos pavo
jingesnės ir sunkesnės, 
nes jie neturi gydytojo 
prięžiūros.
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47 Žuvo Kolegijos Gaisre
JĖZUITAI MISIONIE
RIAI VAŽIUOJA Į KI

NIJĄ

Montreal, Kanada, Sau
sio 20, — Šitą šeštadienį, 
keturi Jėzuitai 
riai - kunigai: 
Eernard, Come 
Pierre Laramee
Dansereau, važiuoja į Ki
niją skelbti Dievo žodi.

PROTESTANTAI UŽJAII 
ČIA ISPANIJOS KATALI

KAMS

misionie-
Prospere 

Cossette. 
ir Alfred

St. Hyacinthe, Kanada, 
Sausio 20, — Nakties me
tu užsidegė Švenčiausios 
Jėzaus Širdies Kolegija, 
Brolių - vienuolių vedama 
ir gaisre daug vienuolių 
mokytoju ir berniukų stu
dentų. apskaitoma, kad 47 
žuvo. Kolegijoje buvo 80 
studentų ir 31 vienuolis- 
mokytojas. Gaisras taip 
smarkiai apėmė beveik vi
są namą, kad atvažiavę 
ugniagesiai negalėjo visų 
mokinių išgelbėti.

KAUNAS. Sausio 17 d. 
mirė žymus spaudos drau
dimo laiku veikėjas Dak
taras Liudas Vaineikis,- 
gimęs 1869 metais. Velio
nis ilgus metus vargo Si
bire ištrėmime.

Stebuklingo Medalikėlio Panelės Švč. paveikslas ir altorius Šv. Alfonso lie
tuvių par. bažnyčioje, Baltimore, Md. šis paveikslas vaizduoja antrąjį palaimin
tos Katarinos Laboure regėjimą, lapkričio 27 d., 1830 m. Gal būti bus vienintelis 
toks paveikslas visoj Amerikoj nupieštas ir yra 10 pėdu aukštumo. Šv. Alfonso 
lietuvių par. bažnyčioje. Prie šio paveikslo sekmadieniais ir pirmadieniais laiko
ma Stebuklingojo Medalikėlio Novena.

Iš BROOKLYNO “PRO
LETARŲ” GYVENIMO

Brooklyno lietuvių “pro
letarų” organas “Laisvė” 
rašo, kad jo redaktorius 
“drg. R. Mizara dabar a- 
tostogauja Floridoj, Mia- 
mi mieste”. Vadinasi, 
“drg.” Rokas Mizara ne
gali skustis, kad bloga 
dirbti komunizmui, jeigu 
jis išgali praleisti atosto
gas Floridos kurortuose. 
Jis pats rašo, kad “butai 
labai brangūs”. Toliau ra
šo: “Dabar, mat, čia pat
sai brangiausias laikotar
pis, nes suvažiuoja daug 
turistų”. Komunizmas yra 
pelningas biznis, jeigu 
brangiausiame laikotarpy 
“drg.” Mizara. lietuvių 
komunistėlių redaktorius, 
išgali atostogauti, ko nei 
vienas uolus eilinis komu
nistas neišgalėtų padaryti.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

Ispanijos Sukilėliai Bombardavo Valenciją
iLondonas, Anglija, Sau- Ispanijos sukilėliai sugavo 

šio 20 d. — Ispanijos su- Amerikos laivą Nantucket 
kilėlių (nacionalistų) la- Chief ties Barcelona. Tuo 
kūnai iš orlaivių bombar- laivu vežė Rusijos aliejų į 
davo Valenciją ir Barce- 
loną, radikalų sostines. 
Valencijoje užsidegė gazo
lino sandėlis ir liepsnose 
žuvo apie 500 žmonių ir 
Barcelonoj apie 50. Pada
ryta daug 
nuostolių.

Ispanijos
smarkiai puola radikalų 
kariuomenę arti Teruel, 
kuri užgrobė radikalai. 
Radikalai, negalėdami at
silaikyti, padega mieste
lius.

Kata Joni jos sostinę. Nan- 
tucket laivas turėjo Ame
rikos vėliavą ir jame dirbo 
Amerikos jūrininkai.

medžiaginių

sukilę 1 i a i

J. V. STIPRINA KARO 
LAIVYNĄ

SUDARĖ NAUJĄ 
VALDŽIĄ

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
UŽĖMĖ TERUEL KAL

VAS

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos nibežius, sausio 
20 d. — Ispanijos sukilė
liai pradėjo smarkią ofen- 
syvą arti Teruel. Užėmė 
d3ug kalvų apie Teruel ir 
nori apsupti radikalus. 
Smarkiausi mūšiai įvyko 
šiaurvakarinėje Teruel da
lyje. Sukilėliai taipgi puo
la iš oro Madridą. J šiaurę 
nuo Granada sukilėliai pa
sivarė keliolika mylių pir
myn.

SUKILĖLIAI PAĖMĖ
J. V. LAIVĄ

Paryžius, Prancūzija, —-
Sausio 20 d. — Iš patiki
mų šaltinių praneša, kad

PASKYRĖ 553 MILIJO
NUS DOLERIŲ

Washington, D. C. —At
stovų Butas priėmė pasiū
lymą skirti 553 milijonus 
dolerių karo laivynui 
1938-39 fiskaliniais me
tais. Tą milžiniška sumą 
išleis pastatymui 22 nav 
ju karo laivui ir 74 stato
miems karo laivams- To
kiu būdu Jung. Valstybės 
turės apie 100 karo laivu, 
daugiau, negu jų dabar 
turi.

f

ANGLIJOS - AIRIJOS 
DERYBOS EINA 

SKLANDŽIAI

Londonas, Anglija, Sau
sio 20 d. — Prasidėjusios 
derybos Anglijos ir Airi
jos eina gerojon pusėn. 
Anglija sutiko pagelbėti 
Airijai įsteigti karo lai
vyną ir pastatyti tvirto
ves. Taipgi susitarė stip
rinti ekonominius ir poli
tinius santykius.’

Kun. Dr. L. Mendelis,
Šv. Alfonso lietuvių par

Salamanca, Ispanija, — (Baltimore, Md.) adminm 
Sausio 20, — Protestantu tratorius, nuoširdus ir u 
ministeris, H. W. 
vardu Britanijos orote 
tantų pasiuntė laiška Is- tin to jas, pereitą šeštad 
panijos Katalikų Bažnv- 
čios Kardinolui Goma, ku
riame 
užuojautą Bažnyčios vy 
riausvbei ir žmonėms, ku
rie “ilgame kare rodo mc: 
lę Dievui”.

lūs laikraščio “Darbinin
ko” bendradarbis ir pla-

l '• .. 

nį sausio 15 d. minėjo 1? 
metų kunigavimo sukakti 

išreiškiama gilia jTa PrO£Ta sveikinam
Gerb. Jubilieiatą ir linki 
me. kad Aukščiausis leisti} 
jam dar ilgus metus dar
buotis mūsų išeivijoje.

------------- - ----------------------

LENKU KAREIVIAI NUŠO
VĖ LIETUVI

IŠGYRĖ RUSIJOS DIK
TATORIŲ - STALINĄ

Paryžius, Prancūzija, — 
Sausio 20 d. — Buvęs mi
nisteris pirmininkas Ca
mille Chautemps sudalė 
naują ministerių kabinetą 

i iš radikalų socialistų. 
Sunku įtikėti, kad suda
rytasis ministerių kabine
tas ilgai išsilaikys, nes jis 
neturi daugumos pasitikę 
iimo oarliamente. Bet jei-| 
gu gautų parliamento pa
sitikėjimą, tai labai nu
kentėtų radikalų taip va 
dinamas “Liaudies Fron 
tas”.

Maskva, Sausio 20, — 
Rusijos komunistų laik
raštis Pravda, apie.Stali
ną rašo: “Įžymių knygų, 
pasauly nedaug yra, bet ir 
garsiausios netenka savo 
vertės palyginus su maža 
knygute, Stalino ranka 
parašyta Sovietu Konsti
tucija. Tai yra įžymiausi 
knyga pasauly. Ji uždega 
skaitytoją prieš kapitaliz
mą: tai yra prieglauda ap
leistiesiems: suraminimas 

i silpniems, viltis prispaus
tiems. Ką reiškia Kris
taus darbai, Mamometo- j 
no, Buddhaos palyginus; Įsu Stalino?”

Taip komunistai garbina, 
žiaurų budelį, kuris mili
jonus žmonių nužudė. Ly
ginti jį prie Kristaus yra 
didžiausias piktžodžiavi
mas.

Vilnius, Gruodžio 28 dip-
• ną lenkų kareiviai okupuo
toje Lietuvoje sulaikė lie
tuviškas vestuves ir nušo-

|vė su draugais ėjusį 18 
metų amžiaus Vincą Va-

• linčių, o kitus vestuvinin
kus kalino kelias dienas.

I
PREZIDENTAS NORI 

SUDARYTI PATARĖJŲ 
TARYBĄ

Sau-

t

Laurence, Mass., — 
Sausio 20 d. — Policija, 
prašant North Carolina 
valdžiai areštavo Fredą E. 
Bcal, komunistą, kuris 8 
metai atgal buvo pabėgęs 
į Rusiją po to, kada tos 
valstybės teismas ji nutei
sė kalėti 17 iki 20 metų 

: už dalyvavimą šerifo nu
šovime laike audėjų strei
ko 1929 metais.

Fred E. Beal, rodos, pe- 
; neitais metais grižo į Jun
gtines Valstybes nepaten
kintas Rusijos komisarų 
režimu. Jis pamatė, kai 

(Rusijoje darbininkams ne 
rojus, bet pragaras ir jis 

’ apie tą pragarą plačiai 
■' rašė anglų spaudoje.

Fred E. Beal nesutiko 
be teismo vykti į North 
Carolina ir pasiduoti val
džiai. Jis sulaikytas uždė
jus kauciją $5,000 iki sau
sio 25 d. Tą dieną įvyks 
jo teismas. North Carolina 
valdžia turės įrodyti jo 
nusikaltimą. kad galėtų 
įi išvežti iš šios valsty
bės. 1

VVashington, D. C.,
; šio 20 d. — Vakar Baltuo- 
i se Namuose, prez. Roose- 
vek vadovaujant, įvyko 
pramonės ir industrijos 
vadų konferencija, kurią 
sušaukė pats prezidentas. 
Konferencijos tikslas bu
vo surasti būdus gerbūvio 
atstatymui, 
žymių pramonės ir indus- 

j trijos vadų, kurie suteikė 
1 prezidentui įvairių patari
mu. Prezidentas buvo la-! 
bai interesuotas patari
mais, ir išklausęs pareis-

- Buvo išgarsinta, jarėjų tarybą iš įvairių e- 
komunistų partijos konominio gvvenimo at-i

i
STALINAS PERTRAUK

SIĄS KOMUNISTŲ 
“VALYMĄ”

I

Dalvvavo 50*....

Maskva, Rusija, sausio 
20 d. — Kruvinasis dikta
torius Stalinas po “rinki
mų” suminkštėjęs. Jis iš
leido įsakymą nutraukti 

i komunistų partijos “valy
mą”. Sakoma, kad jis tą 
padaręs susidarius rimtam 

20, — Buvo išgarsinta,> tarėjų tarybą iš įvairių e-! Ir<o?lfIlktį11 SU. JaPonDa- 
kad komunistų partijos' konominio gvvenimo at- ^'g.U JaP?niJa isprovo- 

: vadas Browder stos į de- stovu, kurie jam padėtuI k^tų Rusijos komisarus 
... Anglijos „^smaugti depresiją.

' —— — - ~ ■ —t ——- • • — *
_ ---- • rrainones ir inausvriios;-, , . < "
Tačiau atėjus pas -vadai pageidavo pertvar- Įtv.ark,^ ,ir pa-enciamą pa- 

dipnai Rrmvdr-r -Ai,™;,.- sitenkinimą Stalino reži
mu. Kitaip Stalinui gresia 
pavojus.

KOMUNISTU VADAS 
PABIJOJO DEBATŲ

A 1 1 J ? a* AM X1 M V4L2

New York, N. Y. Sausio ’ k£ savo norą sudaryti pa-
• v

JArUNAI dUMKlh IU dU batus su žymiu .
DDIT1IO Kataliku rašytoju ArnoldbnlIAlO Lunn. '
—---- —— kirtai dienai. Browder. kyti mokesnius valdžiai ir!

Shanghai, Kinija, sausio pradėjo teisintis, kad ne- atstatyti pasitikėjimą ma- 
20 d. — Tarp japonų ir sveikuojąs, nors kitą va- monėje.

pradėti karą, tai būtinai 
~ reikia atstatyti vidujinęPramones ir industrijos!, , . , VTvorl/o ir nnlznnoinmn

britų įvyko rimtas kon- karą kalbėjo New Yorke 
fliktas, kuris kad kiek bū- ir neišrodė, kad būtų siu

itų pradėjęs karą. Japonai gęs, ir į debatus neėjo. 
pareikalavo, kad Britų Savo vietoje pasiuntė Lo-

į kiniečius, kurie gyvena 
Britų koncesijose. Britai 
griežtai pasipriešino. Ta
da japonai pareiškė, kad 
jie jėga atims kiniečius. 
Britų tas nenugasdino. Jie 
pareiškė, kad jie jėga pa
sipriešins. Bet japonai, 
matyt, apgalvojo, kad dėl 
to gali kilti karas Angli
jos ir Japonijos ir nuo sa
vo reikalavimo nors laiki
nai susilaikė.

pareikalavo, kad Britų Savo vietoje pasiuntė Lo- 
viršininkai atiduotų jiems ujs Budnez, kuris mokėjo 

’ girti Rusiją. Aišku buvo,
kad Browder bijojo viešai 
stoti į debatus ir apginti 
komunizmą.

NEW JERSEY PRIEŠ 
CIO

IŠTREMIA ŽYDUS

I

ŠiosTrenton, N. J.
valstybės gubernatorius 
Moore griežtai pasisakė 
prieš CIO ir užgiria Jer
sey City mayoro Haguc 
nusistatymą.

Quito, Ecuador, sausio 
20 d. — Ecuador valdžia į- 
sakė visiems nepiliečiams 
žydams, išskyrus tuos, ku
rie užsiima žemdirbyste, 
bėgyje 30 dienų išsikraus- 
tvti iš tos šalies.MASKVA. Lietuvos Te

tos” Direktorius" Dailvdū Darbininkų Radio Programa 
nuo sausio 13 iki 16 dien.!
1 arėsi Maskvoje su Sovie-..Į
tų teL agentūros vadovy- .bininkų Radio programa iš WC0P stoties, Boston, 
be žinių pasikeitimo tobu- Mass. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 
linimo ir kitais reikalais, ikilocycles ir klausytis gražių dainų, muzikos ir kalbų.

Šeštadienį, sausio 22 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar-



Penktadienis, Sausio 21 d., 1938 DARĖTNINKAŠ
i rfiųj i-ii.-i ..........

VIETINES ŽINIOS
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ARBATĖLĖ PAVYKO Health, Mor. Co., Walter 

________ Market, L Street Market, 
i Baltrušiūnas ir kiti po Cnlzmn rlinni CJOiicin 1A <3

Vienuolynui liko nema
žai pelno. Džiaugiasi ren
gėjos ir Seserys ir dėkoja 
visiems aukotojams ir da
lyviams už paramą. Rap.

Sekmadieni, sausio 16 d., mažiau aukavo. 
3 vai. po pietų, p. Elzbie
tos Plevokienės palociuje 
įvyko arbatėlė Seserų Jė
zaus Nukryžiuoto Vienuo
lyno naudai. Dalyvavo 230 
svečiu ir viešnių. Buvo 
daug profesiionalu ir biz
nierių. Iš dvasiškių daly
vavo šie: kleb. kun. P. 
Virmauskis, kun. K. Jen- 
kus, kun. J. Plevokas. 
kun. Alfonsas. Taipgi da-

TšVy^sTa

pavyko. žmonių buvo 
600 — daugiausia jauni
mo. Draugijų išrinkti dar
bininkai uoliai darbavosi. 
P-lė Kilmoniutė ir Trečio
kas išleido 4 baksus sal
dainių padarydami kelio
liką dplerių pelno. Gaspa- 
doriųm buvo Pr. ’iįlęikis. 
Is baliaus pelno liksią virs 
$70.00. Tai visgi praktiška 
užuojauta vilniečiams.

Baliuje Buvęs.

i * - ' • f - &
STEJPONO DARIAUS AMERIKOS LEGIJONO g 
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HOLLAND - AMĖRICAN LINUOS
NAUJU, MODERNIŠKU LAIVU

NIEUW AMSTERDAR

PASAULIS ŠIANDIENA
.........................................

GRABORIAI

P-nas Leonas ŠČesnūIe- 
vičius, pragyvenus kiek Tai 
ko šioje šalyje, grįžta į 

m‘?vo ‘ir ‘ŠeVelės“ vlenuo- Lietuvą pas savo ąmpną 
les iš Cambridge. lr fflį * sen®ą mam.y-

. . . , . J. ita, kurie gyveną Afirane.
Visi linksmai ir naudin- p Leonas ščesnulevičiūs 

gai praleido laiką. Žaidė į-etvirtądienid ryte atvyko 
“bingo . Laimėjusieji ga- į| redakciją 
vo brangias dovanas, ku- _ -- _ .,
rias suaukavo profesijona- • taudaihas, kad negalįs šu
lai, biznieriai ir rėmėjai. 
Stambesnius daiktus au
kavo šie: A. Ganioraus- 
kas, Poskel, Plevock

n A K T A R AI
--- - — > 

OI. So. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas

L L. KAPOČIŲ'

atsisveikinti 
ir taipgi prašė, apgailės- • — - «"i fc.lauaamas, Kati negaus SU 
visais asmeniai atsisvei
kinti, jo vardu afsisv’ei- 
kinti su visais jo draugais 
ir pažįstamais. Mes palin
kėjome p. ščesnulevičiui 
laimingos kelionės ir pra- 

, šėme, kad jis “Darbinin
ko” skaitytojams parašy
tų iš Lietuvos ir savo i- 
spūdžius iš kelionės, ką 
jis pasižadėjo padaryti.

t

•4

CIO UNIJA PRISIDĖJO 
PRIE ADF

Teko sužinoki, kad prieš 
Kalėdas vietos Vilniui Va
duoti Šįjungos skyrius 
pei’savo fžtįininką Dr. Ka
počių pasiuntė į Centrą 
Kaune $03.00 narių mo
kesčių ir aukų, o $25.00 
pasiuntė Lietuvos Genera
liniam Konsulatui ūž par-! 
duotas Vilniaus pasus ir 
ženklelius. Tas sudaro 
SI 18.00 vilniečių reika
lams. A.

Pasaulinio Karo lietuviai veteranai šiemet rengia j Lietu- H 
vą didelę ekskursija nauju ką tik pastatytu dideliu 33,000 to- | 
nų Holland-Amerikos linijos laivu NIEUM AMSTERDAM.

(Pradžia 4 pusi.)
Qua vadis7 modernusis 

pasauly? Žengi, prisiden
gęs juodu šydu, pražūtyn, 
naikindamas nuo žemės 
naviršiaus viską kas šven
ta ir gerbtina.

Netolima jau ateitis pa
rodys, gyvybę naikinan
čias sukoncentruotas jė
gas, atskleisdama pasau
liui kruviną ugnį, iššauk
damas visuotinas žudynes. 
Sruvens kraujo upeliai, 
drėkindami džiūstančią 
žemę, nes. pasaūlio veidas 
jau užsidegęs kerštu ir ne- 

mir-
savo

/

JOSEPH W. CASPER

I
stin-

(KASPERAS) 
Lietuvis Graborius

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

502 East Broadway 
Soutb Boston, Mass. 

Tel ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St.
Tel ŠOU BostoD 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

ir

’5I W Broadvvay. So Boston
•Am; valandos uuo 9 Iki 12, nao 

30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v
■ '^redomlS" utio 9 Iki 12 7. dieną 

•^ubatomis nuo 9 Iki 6 va), vakare 
VorJPliotnis nno 9 iki 12 vii diena 

Į (pagal sutarti)

Iš LIETUVOS DUKTERĮ 
SUSIRINKIMO

Tel Trowbridge 6330.

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS

ffisn Valandos: 2—4

278 Harvard Street, 
ump Inman arti Centrai Sq 

Cambridge, Mass.

I

i

i

?I I

III
Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
Funeral Home ir Bes. 
564 East Broadvvay
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

apykanta ugnimi ir 
ties agonija tiesia 
baltas rankas.

Karo išvakarėse,
rinkime savo maldas už 
pasaulio taiką, lai Kurčias 
siunčia dangišką ramybę 
•r meilę ant žemės.
’t'ik maldos pavėsy, atsi

kvėps išvarginta siela, 
’i'ik tada išauš taikos ir 

meilės rytmečio dien* 
giedri

Stud. Ant. Tamulis
Sausio 19 d. Bostone į- 

vyko jūrininkų ir žveju ū-| 
n įjos, Nationa 1 Maritime 
Union of Amerika, kuri 
priklausė prie CIO ir At-; 
iantic Fisherman’s Fede-! 
ral Local 21455. kuri ori- 
klausė prie ADF. Kilo, 
smarkūs ginčai vienvbės i 
klausimu. Amerikos Dar-; 
bo Federacija laimėjo. 
CIO unijos nariai nutarė! 
prisidėti prie Atlantic Fi- 
shermen’s Federal lokalo. 
Amerikos Darbo Federa
cijos atstovas tuojau išda
vė unijai čarterį ir unijis- 
tai išrinko valdybą ir or
ganizatorius.

šiemet mūsų tėvynė Lietuva minės 20 metų Nepriklauso- Į 
mybės sukakti, i kurią ir mus užjūrio brolius lietuvius mūsų 
tėvynė kviečia dalyvauti. Taigi, kurie manote šiemet aplan- B 
kyti Lietuvą, prašome prisidėti prie šios mūsų linksmos eks- o 
kursijos. Kaina (off season) ten ir atgal 3-čia klesa i Kauną d 
ar Klaipėda $208.50 ir Revenue Tax $5.00. į Į

Dėl platesniu informacijų kreipkitės [
DARBININKO LAIVAKORČIŲ SKYRIUS H 

366 Broadvvay, So. Boston, Mass. |

TĖVAS IR SŪNUS ŽUVO
ELEKTROS KĖDĖJE

Pereitą antradienį, sau- 
ic 18 d. į 19, valstybės 

kalėjime buvo nužudyti 1- 
talai Frank Di Stasio ir jo 

! sūnus Anthony Di Stasio, 
! kurie teismo buvo nuteisti 
mirties bausme už žmog
žudystę.

t JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

Lietuvos Dukterų po 
i globa Motinos Švč. drau- 
! gijos metinis susirinkimas 
Į įvyko sausio 11 d., Šv. 
Petro par. bažnytinėje sa- 

Į Įėję. Susirinkimas buvo 
gana skaitlingas. Buvo iš
duota visų metų raportai. 
Pasirodė, kad Liet. Dukt. 
dr-ja gerame stovyje fi
nansiniai ir narėmis. Nu
tarta paskelbti naujų na
riu vajus. Todėl merginos 
bei moterys naudokitės - 
proga, prisirašyti prie šios 
pašelpinės dr-jos.

Nutarė atnaujinti laik
raštį “Darbininką”, se
kantiems metams, kaipo 
draugijos organą. Taipgi 
nutarta prisidėti prie iš
kilmingo Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų su
kakties paminėjimo, kurj 
ruošia Federacijos 3-čia s 
skyrius, vasario ,3 d., Mu- 
nicipaį būildmg salėj ir 
nutarė is iždo tam reikalui 
paskirti 5.00 dolerius.

Metinį balių nutarta 
rengti vasario 12 d., Pa
rapijos salėję, E Seventh 
Street, So. Boston, Mass.

Sekė valdybos rinkimas: 
Išrinkta šios: Pirmininkė 
T. Marksienė, vice-pirm.— 
9. Venienė, protokmų raš
tininkė — O. Tvaškiene, 
finansų rašt. — M. Mar; 
konaitė, Iždininkė — O. 
Staniūliute, kasos globė
ja —: M. Aukštikalniene, 
maršalka — O. Mižgirdie- 
ne. Knygų peržiūrėto jos: 
O. Siaurįęųė ir Bagdonie
nė. Direktoriai — J. Ras- 
kauskienė, P. Juškienė, T. 
Ašmęnskięnę, E. Janušo
nienė ir M. Galinienė.

Raštininkė.

1

“DARBININKO* INTEK- 
TYPO FONDUI RENGS 

VAKARĄ

pradėjo to vaikino klausi
nėti. Jis. pasakė, kad tū
las vyras A'šhmont valgy
kloje tūrėjęs apie 30 pini
ginių perlaidų (Money Or- 
ders) ir siūlęs visiems 
pirkti ir jis* vieną nupir
kęs už 50 centų. Vaikinas 
pasisakė, kad jis esąs 
Douglas McPherson, 19 ir.

ir gyv. Hawkins St., South 
End, Bostone. Jis buvo su.-. 
laikytas kaipo įtartinas! 
asmuo.

Spėjama, kad tos perlai
dos ar tik nebus dalis pa 
vogtų siuntinių iš Newton.į 
pašto troko.

KOMUNISTŲ TAKTIKOS 
PAVYZDYS

MIRĖ

iiiimmimHimnwmuiiHiiimiiiniiH)|||l>wp|

Tel. S. B. 2805-R :
LIETUVIS

JPTOMET RISTAS!
i •Išegzaminuoju akis j 
| . priskiriu

kreivas 
einu Ir 

5 koše (aklose) akyse 
Šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. j 
I 447 Broadway, South Boston Į

akiniu* 
akis atitik 
amblijoniš- 

sugrąžinu
i I

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO name

866 Broadway, 
South Boston, Mass

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1046

O. Ivaškienė,

Sausio 19 d. “Darbinin
ke” lankėsi ilgametė LDS 
narė ir Darbininko rėmė
ja p. Barbora Gailiūnienė 
ir Morta Bandzevičienė, 
kuri taipgi yra nuoširdi 
“Darbininko” prietelka. 
Su jomis išsikalbėjus, kad 
dabar “Darbininkas” kelia] 
raidžių statymo mašinos 
— intertypo pirkimo fon
dą, p. B. Gailiūnienė tuo-! 
jau pasižadėjo savo pui
kiuose na,muose surengti 
privatų parengimą šio 
fondo naudai. P-nia M. 
Bandzevičienė pasižadėjo; 
p. Gailiūnienė nuoširdžiai 
paremti, kad sj parengimą 
surengus Jto^ kuris vi
sus nustebintų.

Iš tikrųjų, būtų gera, 
kad ir daugiau atsirastų 
tokių nuoširdžių pritarė- Į 
jų, tai nauja mašina atsi-i 
rastų kaip bematant.

$20.00 MONEY ORDERĮ
NUPIRKO UŽ 50c

ĮVAIRŪS skelbimai
£

Telephone 
SO BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra 
i'ntsmne visokiu Išdirbysėių hut« 
'nohiljus Taisymo ir <temonstr«v- 
tio vteta:

1 Hąmlin Street 
ir Ė Eigbth St 

(SOUTH BOSTON, MASS 
•ne. KnvoCiunnn ir Peter TreMako- 

navininkai

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN l'URNITVRE CO.
326-328 W. Broadway, So. Boston

Tel. SOUth Boston 4618

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi 

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

. Trijų draugijų ruoštas 
balius sausio 15 ,d„ Lietu
vių salėje vilniečių šelpi
mo reikalams . pusėtinai —4   - . ■ '* -*• tį,; «.

Šiomis dienąmis Dor- 
chesįer’y Ashmont valgy 
kloje tūlas vyras turėjo a- 
pie 30 pašto piniginių per 
Laidų (Money Orders), Jcū-
ris vieną ..$20.00 5 vertes, 
pardavė jaunam vaikinui 
uŽ 50 centų. Tas vaikinas 
tą perlaidą išsimainė pas
toje. Bet, matyt, jam Są
žinė nedavė ramybes. Jh 
atėjo į So. Bostono polici 
jos nuovadą ir paklausė ar į 
jo ieško policija? Policija

RADIO — REFRIGERATORS — WASHING MACHINES 

STANLEY RADIO COMPANY 
355 W. Broadvmy 1044 Wash., Norwoo<L

Tel. Šou. 0558 TeL Norwood 1498-W -i.
•i

Vengrijos policija šiomis
■ dienomis susekė didelę ko
munistų organizaciją, ku
ri nuolat su pranešimais 
siųsdavo savo kurjerius i 
Maskvą. Pas suimtuosius 
rasta daug kompromituo

jančios medžiagos. Veng-
■ rų laikraščiai pažymi, kad

ĮVAIRŪS skelbimai

Sausio 17 d., 11 vai. va
kare, Mattapan ligoninėje 
imirė Aleksandras Šliužas J
57 m. amžiaus, gyv. 36 „
vVestville St., Dorchester. s,*a komunistų organ., pa- 

}Jis sirgo 7 mėnesius. Pali- -^ižymi nepaprastu niekši- 
|ko nuliūdime žmoną Ma-iškurnu, nes buvo prisiden- 
rijoną, tris sūnus: Juozą, J gusi... religija. Jos atski- 
Stasį ir Ričardą ir duktei į i ri skyriai buvo pasivadinę 

•Angelę.
Palaidotas ketvirtadieni] 

; iš šv. Petro par. bažnyčios, i

j IŠMOKĖS MILIJONĄ
j DOLERIŲ PAŠELPOMS

1 ■ ”

Massachusetts Bedarbių 
Šelpimo komisijos centre 
dirba dieną ir naktį, kad 
tik suspėtų priruošti išmo
kėjimus bedarbiams prieš 
vasario 1 d. Prieš ir tą 
dieną, kaip apskaičiuoja
ma, bus išmokėta milijo
nas dolerių ir apie šeši mi
lijonai dolerių bus išmokė
ta vasario mėn. ir pradžio- 

! je kovo.

įvairiais religinių organi
zacijų vardais, pav.: 
“Tarptautinė Šv. Rašto 
pažinimo Draugija”, “Bib
lijos Vaikai”, “Biblijos 
Sekėjai” ir t.t. Tokiais 
vardais komunistai savo 
organizacijas pavadino no
rėdami labiau suklaidinti 
visuomenę ir nuo savęs 
nukreipti policijos akis. 
Pažymėtina, kad šitos or
ganizacijos savo veikla 
plėtė labiau kaime, negu 
mieste. Ryšium su šių or
ganizacijų iššifravimu po 
licija suėmė labai daug 
žmonių.

BATCHELDER WHITTEM6RE COAL CO.

f

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

* * •

108 Dorchester Avė..
So. Doston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

Mes turint puiku Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnum šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 

-pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą st)na
riuose, jeigu Jie su
stingę, arba laibai jau
slus, jeigu turit ket> 
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išlmndyti.paprastą,

pigą Metodą, kuris pageliojo šim
tams. • -• -
.Mes noriai pasiusi iii jums BILN4 

EAMį. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, Ir jeigu norta!te naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už- mažus 
kaf-tns. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiuskit savo vardą Ir adresą 
tuojau j ,- .- ---
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-9 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, UI.

HOM€$

l€ ruetFOR^

• r i

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS 

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

LŪŽIAUSIAS BARGENAS
SOUTH BOSTONE

Kampinis namas, storas ir 5 Šeimy
nos. Storas per 35 metus išrendavotas 
aptiekos bizniui, labai įgyvendintas, 
ypatingai daug lietuvių apgyvento! 
vietoj. Perdėm atnaujintas iž vidaus 
ir lauko. Nauji aržuoliniai “floorai” 
per visą namą, 5 baltos sinkos, 5 
nauji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingoms Šeimynoms, visas išpo- 
pieruotas, išpentintas iš vidaus ir Iš 
lauko. Rendų atneša $1,438.00 į metus. 
Apmokėjus vistu* išlaidas gryno pelno 
lieka arti $1,000.00 per metus. Yra į- 
važiavknas automobiliams. Busas su
stoja arti namo.

Galima mainyti ir ant farmos. No
rintieji pasinaudoti šiuo nepaprastu 
bargenu, tuojaus kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 VVest Broadway, So. Boston, Mass.

Telephone ŠOU 9423

PARSIDUODA FARMA — vi
eni netoli miesto, 25 aktarai geros 
žemės, 200 vištų ir inventorius, 
triobos geros, garu apšildomos 
gyvenamas namas. Parduosiu ne
brangiai, nes turiu greitai išvyk
ti į Lietuvą. Kas interesuojatės 
šiuo pirkiniu, prašome kreiptis 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ adminstraci jor, 
366 W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
ŽYDŲ RABINAS GIRIA 

KATALIKUS

Montreal, Kanada, Sau
sio 20, — Neseniai vienas 
Jungt. Valstybėse žydų 
iaikraštis pasmerkė Kana
dos katalikus, būk jie esą 
neori elankūs žydams.

Žydų rabinas Stern, kai- j 
bedamas Temple Emma- . 
nu-El, Montreale, pareiš
kė, kad toks laikraščio ' 
paskelbimas yra neteisin
gas, nes jis gerai žinąs, 
kad Katalikai yra visiems 
lygiai prielankūs ir jis ; 
pats turis daug gerų drau
gų katalikams.

_____ I
patarė jaunuoliams, kurie 
gali, eiti į Moterystės luo
mą ir išauklėti didžias šei
mas.

AMERIKIETĖ RUBINS
SOVIETŲ KALĖJIME

KALININ “IŠRINKTAS” 
SOVIETŲ PREZIDENTU

sausio
Šiomis dienomis

Maskva, Rusija — Kada 
Jung. Valstybių vyriausy
bė pareikalavo, kad sovie
tų valdžia pasakytų, kur 
randasi Jung. Valstybių 
pilietė Mrs. Ruth M. Ru- 
bens, sovietai buvo pri-i 
versti pasakyti. Pasirodo,! 
kad sovietų budeliai ją a- 
reštavo ir uždarė kalėji-; 
man. Ją, kaip paprastai, 
kaltina šnipinėjime. Jos Į 
vyras, kuris vadinasi W. 
G. Robinson, taip pat a- 
reštuotas ir gal būti jau 
nužudytas. Jį areštavo 
kaipo “šnipą”. ,

Jung. Valstybių valsty-

i

Bernardas Koraitis
Ali WASH!NGTON STREET 

BOSTON, MASS.

i

Tik Kelios Dienos Beliko!
T « »i ■ • • . • . . . • ' ' * •' • * • • : **

L J. FOX Kailinių Išpardavimui
Kaip žinote, per Sausi mėnesį I. J. Fox, didžiausia kailinių, firma Amerikoje skelbia 

JANUARY SALE — DIDELĮ KAILINIŲ IŠPARDAVIMĄ, sumažintomis kainomis. Taigi, 
lietuvėms moterims ir merginoms reikėtų pasinaudoti šiuo dideliu nupiginimu. šiam dide
liam išpardavimui beliko tik keletas dienų, taigi, nelaukite nieko, ateikite į mūsų krau
tuvę šiandien ir atėjusios reikalaukite Bernardo Koraičio, kuris yra I. J. Fox kompanijos 
lietuvis atstovas. Per jį pirkdamos kailinius sutaupysite 10 nuošimčių nuolaidos.

Kailinius galite pirkti su mažu įmokėjimu r prieinamais mėnesiniais išmokėjimais.

NEATIDfiLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

būti vietos.
Kas tikrai myli Lietuvą, 

ar ne katalikas. Lietuvos 
nepriklausomybės kovose 
katalikai buvo pirmieji 
aukomis ir darbu. Kada 
Lietuva atgavo nepriklau
somybę, tai dvasiškiai 
bažnyčiose ragino žmones 
pirkti Lietuvos Laisvės 

; Paskolos bonus, aukoti 
I Lietuvai. Ir lietuviai kata
likai beveik vieni, su maža 
išimtimi, išpirko bonus, 
suaukojo šimtus tūkstan
čių dolerių Lietuvai. So
cialistai, komunistai ir net 
kaikurie tautininkai ne 
tik nepirko bonų,neaukojo 
Lietuvos reikalams, bet a- 
gitavo prieš ir pajuokė au
kojančius, pajuokė atgi
musios Lietuvos vadus ir 
kariuomenę, kuri ginklu 

i kovojo dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Tai aiškiai

kaip atrodo atgaivins Mė- parodo tų laikų spaudą ir 
tas, nes jos buvo visai nu- Lietuvos nepriklausomy- 

i stelbtos. Per pastarąsias bės rėmėjų rekordai. O 
i dvi savaites Mėtoms gerai dabar, kada Lietuvos tau- 
pavyko.

Maskva, Rusija, 
20 d. 
sovietų neva parliamejtas bės sekretorius Hull reika- 
išrinko savo prezidiumo lauja, kad sovietų valdžia 
pirmininku Michailą Kali- leistų Amerikos 
niną, kuris pagal Stalino 
konstituciją yra ir sovietij 
prezidentas.

konominėje srityse. Suki
lėlių vėliavą Klaipėdos 
Krašto patrijarchas Jan
kus įteikė saugoti Lietu
vos Karo Muziejuje.

Detroito Žinios
atstovui 

pasikalbėti su Mrs. Ru- 
bens. Ką į tai atsakys so
vietų valdžia dar nėra ži
nių, bet žinoma tas, kad 
sovietų valdžia nenori to
kio leidimo duoti.

I ------------- i Mes turime labai daug
Shanghai, Sausio 20, — LIETUVA IŠKILMINGAI į jaunuolių kolegijose ir u- 

Japonų vyriausvbė didžiai, PAMINĖJO KLAIPĖDOS niversitetuose, kurie pasi- 
susirūoino sužinojus, kad• 1------------------ ~ '----- —1------- -- rn;i

JAPONAI BIJO RUSIJOS 
PAGALBOS KINIJAI

LIETUVIAI SPORTININ
KAI KOLEGIJOSE

*

susirūpino sužinojus, kad 
apie 40,000 Rusu kareiviu 
nuėjo Kinams į pagelbą. 
Japonai siunčia daugiau 
kariuomenės prie Sibiri- 
jos - Mančuko linijos.

PRISIJUNGIMO 15 ME- žymi savo gabumais. Tik 
TŲ SUKAKTUVES ?aila, kad dauguma jų ne- 

_______ : šio ja iškraipytas gražias 
Kaunas — Provincijojej 

kiekviename miestelyje 
buvo suruošti šaulių ir vi- 

jsuomenės organizacijų pa
badai, vakare buvo iškil 
įmingi susirinkimai su nra- 
j kalbomis. Kaune Klaipė
dos Prisiiunęimo 15 metu 

j sukaktuvės minėjimas bu
vo ypatingai iškilmingai 

išduoda- atlietas. Klaipėdiečiai na- 
kad Klaipėdos 

t jos fi-| Kraštas prisijungęs nrie 
bet an- Lietuvos per nerkioliką

I

PATARIA SUDARYTI 
ŠEIMOS ŽIDINĮ

Du Ouoin, III. Sausio 20. 
Kun.'Cvril N. Haffner, 
Švenčiausios Širdies Dara- 
pijos klebonas, 
mas metinę parapijos ats-!reiškė, 
kaitą, pasidžiaugė 
nansiniu stoviu, 
gailestavo, kad parapijojeI metų padarė labai didelę 
mažai tėra vedybų. Jis'pažangą kultūrinėje ir e- 

j BROCKTON SAVINGS BANK 
ĮSTOK Į CHRISTMAS CLŪB

Corner Main and Court Streets
Deposits Received from SI to $4,000 

Joint Accounts from $1 to $8,000 
“THE BANK ON THE HILL”

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik 

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, Dės jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai 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

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. S0U 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vlce-Pirm. Albinas Nerlera, 
16 IVinfleld St., So. Boston, Mass.

Prot. RaSt. Jonas Gllneckis, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. Aleksandras TvaSka, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Tidlninkas Pranas Tulei kis, 
109 Bowen St., So. Boston, Mass.

Marftalka Jonas Zaikis, 
7 TOlnfleM 8t.. So. Boston, Mana.

Draugija laiko susirinkimas kas tie 
flą ned?Mlen| kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietą. Parapi.V** salėj, 492 

E. 7th St, So. Boaton, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Markalenė,
625 E. 8th St. So. Boaton, Maaa.

Tel. So. Boston 1298 
Vice-pirm. — Ona Janklenė, 

1428 Columbia Rd., S. Boaton, Mana.
Prot. RaAt. — Bronė Cnnfenė, 

29 Gould St., W, Rosbnry, Maaa.
Tel. I’AR 1864-W.

Fin. Raėt. — Marijona Markoniotė, 
4115 IVaahington St., Roallndale, Mass.

Tol. Parksray n558-W 
Kdlntnkė — Ona Staniullutė,

105 Weat 6th St, So. Boaton, Maga. 
Tvarkdarė — Ona Mfjjfrtrdlenė,

1512 Columbia Rd.. So. Boaton. Mass. 
Kasos Globėja — Ona Sianrlenė,

448 E. 7th St.. So. Boston, Mass.
Draugija aavo auafrin^lma laiko kas 

antra utarnlnką mėnaata.

‘ 7:80 vai. vakare, pobaknytlnėj sve 
tatpėj

Vlaata draugijos reikalais krelpklUa 
pas protokolą raitininką.

lietuviškas pavardes. Čia 
paduosime mūsų sporti
ninkus taip, kaip jie pasi
duoda mokvklose.

Lietuviai Kolegijų Foot- 
bal! Rateliuose

L. E. 
lumbia, L. T. 
kv, Fordham; L. G. — La- 
znusky, Pitts; Center — 
Miskevics, Carne<rie Tech.: 
R. T. — Beinor. Notre Da- 
me: R. E. — Wysokis, Vi
llanova.
FIRST TEAM

R. E. — Plautkiš, 
nuesne; R. T. Janusas. 
Boston College; R. G. — 
Žarnas, Ohio Statė: C. — 
Adamonis, Notre Dame: 
L. E. — Drulis, 
L. T. 
L. E.
bia: Q. B. — Puolis, Not
re Dame: R. H. B. — Ste
pulis. Pittsburgh; L. H. B 
— Stanavich, Rutsrer; 
K. B. — Osmanski, Holy 
Cross.
HONORABLE MEN

TION —
Ends

liams: Rekštis, Syracuse; 
YesJatis, St. Bonaventūre: 
Anolskis. De Paul; Kasu 
nich. Catholic University: 
Yuchkaitis, Fordham; Ta 
klės — Dixon, B. U.; Ales- 
kus, Ohio Statė; Guards— 
Kissell, B. C.: Gustaitis 
Albright; Juška —Pur- 
due; Petrauskas, Ford-

; ham; Backs-Sabas, St Bo- 
jnaventure: Ananis B. C. 
Paraskis, Holy Cross.

I 
i

ŠV. PETRO PARAPIJA
Pereitą sekmadienį įvy

ko parapijiečių darbuotės 
reikalu pasitarimas. Kleb. 
kun. V. Masevičius paaiš- 

Įkino parapijos darbų pla
ną ir pranešė, kad parapi
ja turi bankoje $9954.63: 
parapijai priklauso ma
žiau kaip 100 šeimynų. Jis 
pareiškė, kad kai kam ga
li atrodyti negalimas da
lykas, kad toki maža sau- 
jalė žmonių sudėtų tiek 
atliekamų pinigų, bet turi J 
suprasti, kad daug pada
ryta rengiant vakarėlius j 
ir piknikus, kuriuose labai 
gražiai pasidarbavo para
pijiečiai. šiems metams, 
parapijos darbuotojais y-i 
ra": Lenkaitis, Misevičius, 
Lubekis, Gedvilą, Zimnic- 
kis, Brazaitis, Balkus, Bi
zauskas, Stanislovaitis, E- 
luskis, Pukevičius, šarkus 
ir Mitrakis. Šitie vyrai y- 
ra iš visų dalių parapijos: 
Detroito, Dearborn, Ecor- 
se, Melvindale, River Rcu- 
ge. Iš to matome, kad kai 
kurie žmonės toli nuo baž
nyčios gyvena, bet nuošir
džiai darbuojasi savo "lie-1 
tuvių parapijai.

P-nia Visoskienė, Neper-i Sa stiprėja sveikatoje, 
stojančios Pagelbos drau- ! , ~--  .
gijos narė ir gera pampi- L draugija sunkia,
jietė, sunkiai susirgo. Ve- darbuojasi kad pavyktų 
lijame jai greitai išsveikti.I įos vakarėlis sausio 23.

Siame vakarelyj moterys 
bus priimtos į draugiją be 
įstojimo mokesnio. Tai ge- 
ra proga prisirašyti prie 
geros moterų draugijos, 
kuri šelpia narius ligoje 
ir išmoka po mirties laido- 

• tuvių išlaidas. Dažnai at
sitinka, kad žmogus nie
kur nepriklauso. Toks 
žmogus sudaro sunkeny
bę savo šeimai arba sveti
miems. Taigi patartina 
kiekvienam priklaus y t i 
nors prie vienos geros ka
talikiškos draugijos, ku
rių yra nemažai kiekvie
noje parapijoje.

Radvilas, Co-
— Barbets-

Du-

TemDle:
Meilus Villanova: 
Radvilas. Colum-

Latvis, Wi!

LIETUVIAI SPORTININ
KAI AUKŠTESNĖSE 

MOKYKLOSE

Ends: Rudnickas, Wor- 
cester Trade; Gelenas, So. 
Boston; Tackles: Valas, 
Medford; Levanitis, Rina- 
ge Tech. Guards: Andrie- 
jūnas, Mancheste Centrai; 
N. Doukas, Nashua. Cen- 
ter: L. Doukas, Nashua; 
Ouarter Back: Balchunas, 
Abingtoh. Half Backs; 
Grigas, Chelsea, Matukas 
Gardner. Full back: Ston
kus, Stoughton.

Honorable Mention: Ta-

, žiaus ir nepraleidžia nei 
vienos dienos neišklausius t 
šv. mišių, labai sunkiai 
susižeidė. Nakties metu i 
puolė laiptais nuo viršaus 
žemyn. Buvo pašauktas 
kunigas ir gydytojas. Tuo 
laiku labai blogai atrodė, 
nes baisiai persiskėlė gal
vą ir apsidaužė, bet dabar 

; jau gerėja ir-, rodos, iš- 
; sveiks. Ta senukė yra la- 
į bai panaši į šv. Oną, ir 
jos išsveikimas nuo šios 
nelaimės būtų tikras ste- 

į būklas.

ĮII 
i

Juozapina Petrauskaitė, 
Choro, Jaunimo draugijos 
ir Bowlerių narė, buvo 
staiga apimta appendik’so 
skausmų ir nuvežta į Pro
vidence ligoninę, kur jai 
padaryta sėkminga opera
cija. Jau dabar sveiksta. 
Jaunimo draugijos nariai 
ją atlanko ir papuošė jos 
kambarį gėlių bukietais. 
Linkime greito išsveikimo.

I Pp. J. Strungiai susilau- 
i kė sūnelio. Jie gyvena su 
; jos tėvais pp. Kurpavi- 
čiais. Susilaukę pirmo sū- 

i naus, tėvai, pp. Strangiai 
labai didžiuojasi. Lai au-

Senutė Žilinskienė, kuri 
turi jau virš 100 metų am-

ckles: Balchunas and Ska- 
rinka, Brockton; Zumas 
Stoughton; Backs Kessell. 
Nashua; Stanavitch, Nor- 
vvood.

UŽ NUSAVINTAS ŽE
MES MOKĖS PINIGAIS

KAUNAS — Vykdant 
žemės reformą, jau nusa
vinta 1.055.000 ha. Šiemet 
nusavinta 4.500 ha. Liko 
nusavinti dar apie 8.000 
ha. Už 45 proc. nusavintų 
plotų laisvu susitarimu at
lyginta miško medžiaga. 
Nuo 1938 m. bus atlygin
ta ne mišku, bet pinigais. 
Tam reikalui 1938 m. nu
matoma išleisti apie 700. 
000 lt.

Bingo bus kas trečiadie
nio vakarą. Taigi visi pa- 
rapijonys prašome daly
vauti.

t

Šv. Petro parapijos bow- 
leriai jau ne juokais pra
dėjo vienas kitą pliekti. 
Lelijų ratelis užėmė pirmą 
vietą. Tame ratelyje yra 
net 4 Malinskai, ir kaip jie 
Malinskauja. Tik jiems 
paduok. Bet lai palaukia. 
Neužilgo jie susirems su 
Rūtoms. Naujas narys, 
Jurgis Bražinskas, prisi
dėjo prie Mėtų ratelio, ir

j tininkų valdžia uždarė ka- 
i talikų organizacijas, mo
kyklas, gudriai ir apgau
lingai panaikino Filosofi
jos fakultetą DLK Vytau
to Universitete, suvaržė 
cariškais įstatymais spau
da, žodžio ir susirinkimų 
laisvę, tai mūsų kaikurie 
vadai ir draugijos tos val
džios atstovus priima pas 
save. Tai daugiau negu 
nesusipratimas. Laikas ir 
labai laikas mums lietu
viams katalikams uždary
ti duris Lietuvos valdžios 
agentams ir stoti į pagel
bą Lietuvos katalikams 
kovoje už švenčiausius įsi
tikinimus, už katalikų 
priklausomas teises. Nea- 

j t įdėliokime rytojui, veiki
me šiandien ir kasdien kol 

- --- , dabartinės Lietuvos katalikai atgaus
valdžios atstovams katali- savo- teises, 
kų parapijose neturėtų teisėtai priklauso.

Šios parapijos žmonės, 
skaitydami “Darbininką’ 
ir kitus gerus katalikiškus 
laikraščius sužinojo kaip 
skaudžiai spaudžia katali
kus ir jų įstaigas Lietuvos 
tautininkų valdžia Lietu
voje. Jie tuo labai nepa
tenkinti. Jie sako, ir tei
singai, kodėl mūsų išeivi
jos kaikurie kunigai pri
ima pas save iš Lietuvos 
prisiųstus valdžios atsto
vus ir įvairius agentus; 
kodėl iš tokių nepareika
lauja paliudymų nuo jų 
klebono arba katalikų . 
centralinių organizacijų ; 
Lietuvoje, kad įrodytų 
jog jie katalikai, o ne ka-Į 
talikų išnaudotojai. Ne! 
katalikams, c...... ...... ...

kurios jiems

Katalikiškų Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks 
vasario 22 d., 1938 m., Nekalto Prasidėjimo P. Mari
jos parapijos mokyklos salėje, 432 Windsor St., Cam- 
jbridge, Mass. Prašome gerb. draugijų, kuopų ir veikė- 
jjų išrinkti atstovus i seimelį ir pagaminti įnešimus.

L. R. K. F. N. A. Apskričio Valdyba: 
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
A. Zaveckas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Sekretorius.

CREMO ALE I
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
I

Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra* |
: šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausią miežių ir tinkamai jsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

I Cremo Brewing Co. i
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN. |

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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subbscrtption RATES: 
Domestic yearly ..................... .. ■
Foreign yearly ......................... L
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

$4.06
$5.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2J5O 
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams .............. $5.00

DARBININKAS
306 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Knisa Tautos Šaknis
“Liet. Aidas” rašo, kad mokyklų vadovybė “leis

dama vidurinėse mokyklose šokti naujoviškus šokius, 
turėjo, be abejo, kaip tik auklėjamąjį tikslą. Kalbant 
atvirai, tie šokiai buvo šokiami ir tada, kai buvo 
draudžiami, tik, tur būt, dar su didesniu pamėgimu, 
nes uždraustas vaisius visuomet labiau vilioja. Mes 
čia nemanome ginti naujoviškų šokių, bet tik norime 
pastebėti, kad, juos leidus, dorovinis jaunimo auklėji
mas labiau nenukentės, nekaip kad jie buvo už
drausti”.

Iš tiesų, tik su gailestinga šypsena tenka žiūrėti 
į tokį “auklėjimo” būdą, kurs leidžia netinkamai elg
tis vien tik dėlto, kad sumažintų uždrausto vaisiaus 
skanumą, pasitikint, kad pašalinus tą draudimo ža
vingumą, kiek mažiau blogo bus padaryta. Tai tikras 
bejėgiškumo mostas iš mokyklų vadovybės pusės. 
Reiškia, daryti bloga nedraudžiama, tik turime kiek 
silpnos vilties, kad išdykėliams gal kada atsibos šok
ti. Tai dar klausimas, ar jiems tai atsibos. Planingo 
tvirkinimo kūrėjai turi labai vaisingas smegenis. Jie 
prigamins tiek naujoviškų šokių, kad jaunalietuviai 
ir jaunalietuvės pasens, vis naujus šokius beišbandy- 
nėdami. Kiekvienas naujoviškas šokis bus vis naujo- 
viškesnis, įdomesnis ir gamtiškesnis (galima skaity
ti: gyvuliškesnis), taigi naujanybės žavingumas pil
nai pavaduos draudimo žavingumą. Ir galų gale išeis 
taip, kad leisti neleistiną dalyką yra ir bloga 
naudinga.

Žiūrint į tokį šiaudadūšinį pataikavimą 
siems jaunimo instinktams, savaime ateina 
kad čia pasireiškia ne tiek silpnavališkas valstybinių 
“auklėtojų” susmukimas, kiek planingas jaunuome
nės tvirkinimas. Tautininkai suvalstybino katalikų 
gimnazijas ir pasiėmė pareigą auklėti katalikų jauni
mą bent ne blogiau, kaip kad jis pirmiau buvo auklė
jamas. Dabar tauta su pasibaisėjimu stebi, kad jie 
užgrobtąjį jaunimą vaišina naujoviškais šokiais, sli
džia literatūra ir kitokiais futuristinės “kultūros” pa
darais ir dar tikrina, kad dorovinis jaunimo auklėji
mas dėl to nenukentės! Jie čia, tur būt, norėjo pasa
kyti, kad tautininkiškas auklėjimas nenukentės. Tas 
tai tiesa. Juk “naujoviškai” nusišokusį ir neturintį 
dorovinio atsparumo individą lengva suvalstybinti 
bei padaryti įrankiu visokeriopų tautininkiškų ekspe
rimentų, pradedant nuo šnipinėjimo ir baigiant maso- 
nerija. Valstybinio tautininkavimo sumetimas tas, be 
abejo, pravartu, bet visa tauta perbrangiai už tai už
moka, nes savo ateitį 
siauros ir dargi nepatriotingos partijos reikalams. 
Čia kažkas nenormalu. Skelbiasi patriotais, o knisa 
tautos šaknis. • K.

• v

v •

ir ne-

žemie- 
mintis.

jaunimą priversta pašvęsti

Kodėl Juos Boikotuojama

(Kun. P. Juro kalba per ra
dio Darbininkų Radio Pro
gramoje, sausio 15 d., š. m.) į

Sena gili patirtis glūdi 
išmintingose lietuvių pa
tarlėse: Vienybėje — ga
lybė; Kur du stos — visa
dos daugiau padarys. An
glų kalba taip pat žinomas 
posakis: United we stand, 
divided we f all. Ir kitos 
tautos gražiais žodžiais 
pasako vienybės svarbu
mą ir nesutarimų pavojus. 
Tai vis labai aiškios tie
sos, nereikalingos ypatin
gų įrodymų, kaip kad sau
lėtą dieną nereikalinga į- 
rodinėti, kad i_____
šviečia ir šildo. |

Kiekviena pasaulio tau- Turi, bendro dau
ta, kiekviena 
kiekviena draugija tik tol; 
stipri ir reikšminga, kol 
sugeba vieningai dirbti ir 
gintis. Kai tik pakrinka į 
palaidą balą, gerai žinom 
kas įvyksta: tampa keno 
nors kito auka bei grobiu. 
Bet kodėl šiandieniniame 
gyvenime gražūs vienin
gumo šūkiai krinta į ne
derlingą dirvą? Mat, vi
saip norima vienyti. Kai 
kurie valdovai stengiasi 
prievarta “vienyti” pilie
čių galvojimą ir veikimą, 
kiti vienija blogais ir ne
aiškiais tikslais. Tačiau 
tikroji vienybė įmanoma 
tik vienaip tikinčių ir to
mis pačiomis idėjomis pa
sitikinčių žmonių tarpe.

Mus lietuvius katalikus 
turi jungti dvi didžiosios 
idėjos: tai katalikybė ir 
lietuvybė. Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienymas A- 
merikoje praktiškai vykdo 
dar vieną labai svarbų ir 
naudingą tikslą, tai as
mens apdraudą arba “in
surance”.

Mūsų brangusis katali
kiškas tikėjimas yra pats 
pirmutinis ir svarbiausias 
tikrosios vienybės pama
tas. Mūsų Viešpaties mal
doje “Tėve mūsų” išreiš
kiame ne vien savo asme
ninius reikalus. Josios žo
džiais mes meldžiamės 
vienas už visus ir visi už 
vieną: ... Kasdieninės mū
sų duonos duok mums... ir 
atleisk mums mūsų kal
tes... gelbėk mus nuo* pik
to... Gauname tuos pačius 
Sakramentus, dalyvauja
me toje pačioje šv. mišių 
aukoje, džiaugiamės šven
tąja Bažnyčios globa, tai

visi ir turime tą tikėjimą 
ir tą Bažnyčią platinti ir 
ginti. Argi galėsime tatai 
padaryti atskirai kas sau. 
be plano ir be sutarimo? 
Ir tai tokiais laikais, kada 
mūsų tikėjimo priešai ei
na prieš mūsų įsitikini
mus, gali sakyti visi iš 
vien, gausiai susibūrę į 
draugijas ir naudodami 
ir pikčiausias, ir gudriau
sias ir moderniškiausias 
priemones...

Skaudžiai klystų tie, ku
rie manytų, kad pašaipū
nės, fraternalinės apdrau- 

saulutė d°s draugijos nieko ben- 
|dra su tikėjimu turėt ne-

] omeuf ■ net labai daug. Juk tokio
se draugijose piniginė pa
rama dar ne viskas. Pa
prastai greta jos jungiasi, 
santykiauja nariai dar ir 
dvasiniai, o juk ne visvien 
su kuo draugausi. Nevel
tui sakoma: Su kuo su
tapsi, toks ir pats tapsi. 
Tai viena. Antra, apdrau
dos arba “insurance” kom
panijos bei draugijos savo 
pelno dalį skiria ir idėji
niam darbui. Taigi katali
kui ne vistiek, ar jo pini
gas eis jo tikėjimą stiprin
ti ar griauti. L. R. K. S-as 
šituo atžvilgiu neabejoti
na, rimta ir aiški organi
zacija.

Kadaise lietuviai atvykę 
į Naująjį Pasaulį su di
džių pasiaukojimu dirbo 
čia lietuvybei išplėsti ir 
palaikyti. Vieni jų į Ame
riką atvyko tėviškių skur
do išvytų kiti pabėgo nuo 
ruso letenos, bet visi jie 
jautėsi esą lietuviai ir čia 
kovodami dėl duonos kąs
nio, tolygiai kovojo ir dėl 
savo tautybės: atskirdami 
nuo lenkų savo parapijas,

• steigdami mokyklas, leis- 
1 darni laikraščius. Bet tie
■ laikai jau praeity. Dabar
• Amerikos lietuvių gyveni-
■ me nematome to lietuviš

ko judrumo ir patriotiz
mo, kaip prieš karą, karo 
metu ir tuoj po karo. Se
nesnieji, savo padarę ir 
jau pavargę, viens po kito 
pasitraukia nuošalumon 
ir miršta, o kas bus su 
mūsų jaunimu?

Nusiskundimų ir spėlio
jimų yra įvairių. Viena ta
čiau yra aišku ir tikra: 
jei jaunoji karta vienokiu 
ar kitokiu būdu neturės

bei neišlaikys tų brangių 
tautinių savybių, paveldė
tų iš lietuvių tėvų, ji bus 
ir žmoniškumo, kultūros 
atžvilgiu mažiau vertinga. 
Užuot dejavę ir jaunuo
sius peikę įrašykime juos 
į fraternitalį lietuvišką R. 
K. Susivienijimą. Tuo bū
du būsime juos apdraudę 
ne tik ligos atveju mate
riališkai, bet ir ištautėji
mo ligos pavojuje, bent iš

i
dalies! jie bus apdrausti ir dų” 
dvasiniai.

LRKS-mo vadai, girdėti, 
yra pasiryžę ypatingai dė-

1

Katalikų mokslas apie pirmųjų tėvų gyvenimą ir 
jų nuodėmę visiems gerai žinomas. Žino jį ir laisva
maniai, bet jie tai ųžginčyja kaipo nesuderinamą su 
tikruoju mokslu pasaką. Taip bent pareiškia “Sanda
ra”. Anot jos, “pasakojimai, kad pirmieji žmonės bu
vo tobuli, be nuodėmių ir piktų palinkimų, yra seniai 

I diskredituoti ir joks rimtas mokslininkas nepriims jų 
už gerą pinigą. Kodėl bažnyčia prievarta kemša savo 
pasekėjams, kas yra neteisinga?” Taip pat, pasak 
“Sandaros” nebuvę jokio rojaus nei “žavejančių so-

i yia pasiryžę ypatingai ue- mas zemeje 
mesi kreipti į jaunimą, or-! perdėjinias.

I

Čia dėl aiškumo reikia apsidrausti, kad pirmieji 
žmonės buvo tobuli tik prieš nuodėmę. Po nuodėmės 

■pas juos ątsįrado daug piktų palinkimų, ir jų gyveni- • 
mas žemėje buvo sunkus. Vadinti jį pragaru būtų

ganizuojant specia liūs 
jaunimo skyrius, lietuviš
kus skautus ir pan.

Amerikoje žinome esant! 
daugybę apdraudos arba I 
insurance kompanijų. Ir 
kokių jų tik nėra! Jei vi
suomenė taip plačiai jomis 
naudojasi, tai, matyt, ap
simoka. Tačiau reikalin
giausias apsidraudimas, 
be abejo, yra ligos ir mir
ties atveju. LRKSA kiek
vieni metai sušelpia apie 
šešis tūkstančius savo na
rių. Per metus Susivieni
jimas išmoka apie 250 po
mirtinių nuo 150.00 iki 
2,000.00. Tiek, mat, brolių 
ir sesių lietuvių kiekvieni 
metai mirtis išskiria iš 
gyvųjų. Vieni iš jų suser
ga natūralinėm ligom, ki
lus ištinka įvairios sužei
dimų nelaimės. Susivieny
mas nešdamas piniginę 
nagalbą ligų, sužeidimų ir 
mirties užkluptiems na
riams mažina jų ar jų šei
mų vargą.

Pereitų metų • lapkričio 
mėnesį jLRKS vadai pa
skelbė naujų narių prira
šymo vajų, kuris tęsis iki 
šių metų baland^o 30 die
nos. Vajaus metu įsirašan
tys į susivienymą (ap
draudos ir pašalpos sky
rių) įstojimo mokesčio 
nemoka. Vajaus organiza
toriai gauna vertingų do
vanų, tarp kurių ir nemo
kamą laivakortę kelionei į 
Lietuvą ir atgal. Visas ki-

Visų pirmą, Bažnyčia niekam nieko prievarta 
nekemša, tik dėsto savo mokslą, kurį žmogus laisvai 
priima, arba atmeta. Tikėjimas, žinoma, ne visiems 
prieinamas. Jam Įsigyti reikia geros valios ir Dievo 
malonės. Kas to neturi, tas ir tikėjimo nepaveldžia. 
Kadangi tikėjimas yra laisvos valios dalykas, tai 
nusistačiusiam netikėti jis visiškai neprieinamas, y- 
pač kai atsiranda tokių kliūčių, kaip įsivyravę nesu
valdomi pikti geiduliai.

Tačiau laisvamaniai, užginčydami rojų ir pirmų
jų žmonių priešnuodėminę tobulybę (t. y. tobulybę, • 
kurią jie turėjo prieš nusidėsiant), vis dėlto nepasa
ko, kas ir kuriuo būdu diskreditavo tą “pasakojimą”. 
Tuo būdu, jų tuščias teigimas neturi jokios vertės. 
Gi jeigu priimsime Bažnyčios mokslą apie pirmųjų 
tėvų priešnuodėminę tobulybę ir sugedimą žmogaus 
prigimties po pirmosios nuodėmės, tai suprasime tas 
priešginybes, kurios mūsų prigimty pasireiškia. Ran
dame savyje pačius kilniausius jausmus sugretintus 
su pačiais žemiausiais. Reiškia, žmogaus prigimtis 
kadaise buvo be galo kilni ir tobula, bet per nuodėmę 
pats žmogus ją sudarkė ir supainiojo gerą su blogu.

Pagaliau, kas paneigia rojų ir pirmųjų tėvų nuo- 
Idėmę, tas logiškai turi atmesti ir Atpirkimo paslaptį, 
i vadinasi, paneigti Kristų. Tuo būdu, laisvamaniai, at- 
i mesdami Kristaus mokslą ir paneigdami Jį patį, ir 
drauge minėdami Kalėdas, Naujus Metus ir skaičiuo
dami metus nuo Kristaus gimimo, patys sau priešta
rauja. Kitais žodžiais, ant kiekvieno žingsnio jie da
ro nesąmones. K.

t

i

tas įstojimo ir apdraudos .reikšmės Tautų S-gos, jc- 
sąlygas smulkiai paminė- kie paktai ir suverenumai, 
tas rasite lietuviu katali- O gal dabar vokiečių ir i- 
kiškuose laikraščiuose. italų kuriamoji naujoji 

Paskutiniais met a i s, Tautų S-ga į kurią žada i- 
kaip žinome, LRKSA čar- i traukti ir Pabalti jos vals- 
terį įregistravo (tai yra lybes duos pasauliui tai- 
legalizavo) Massachusetts i ką? O ne, tegul to nelau- 
ir Connecticut valstybėse. į kia nei vienas. Naujoji’ 
Naujosios Anglijos lietu-; Tautų S-ga duos galimybę • 
vių tai didelis laimėjimas. 
Belieka tik juo pasinaudo
ti.

Pasaulis Šiandiena

“Vienybė” klausia: “Gal “Darbininko” redakto
rius malonėtų mums paaiškinti, kaip galima dirbti 
dėl Lietuvos gerovės, boikotuojant Lietuvą?”

Mielu noru paaiškinsim, tik tikslumo dėliai, reikia 
pakeisti paskutinį klausimo žodį, būtent: boikotuo
jant ne Lietuvą, bet esamąją Lietuvoje tautininkišką 
valdžią. O tai begalinis skirtumas.

Mes Lietuvos neboikotuojam. Kaip tik priešingai, 
mes ją gausiai rėmėm ne tik žodžiais, bet ir pinigais 
nepriklausomybės kūrimosi metu. Ir dabar remiam ir 
esame susirūpinę ne tik dėl asmeninės piliečių, bet ir 
dėl visos tautos laisvės. Ir kaip tik dėl tos laisvės pa
neigimo tenka su tautininkais susikirsti. Netikslioj 
tautininkų politikoj mes įžiūrime lietuvių tautai pa
vojų. Taigi tautininkų politikos boikotąvimas ir kri
tika yra daroma Lietuvos gerovei. Galima pridurti: 
ir pačių tautininkų gerovei, nes per pašalinę kritiką 
jie gali pamatyti savo politikos klaidingumą ir pasuk
ti geron pusėn. Nepakenčiąs kritikos yra arba aklas 
pasipūtėlis, arba nenorįs pasitaisyti paklydėlis. Ir vie
na ir kita negerai.

Kodėl taūtihinkų politika Lietuvai žalinga? Čia 
reikėtų parašyti visą brošiūrą, bet tas klausimas, 
nors labai platus, tiek yra žinomas, kad užteks tik kė* 
liais žodžiais jį nurodyti. Su faktais galima kiek pa
laukti kitam kartui. Stambiausia tautininkų klaida y-

ra ta, kad jie leidžia Maskvai kištis į Lietuvos vidaus 
reikalus, ypač į religinį gyvenimą. Sovietai turi savo 
sumetimų link Lietuvos, ar, suprantamiau tariant, 
nori ją prijungti prie Rusijos. Gal ne ginklo pajėga, 
bet per komunistinę propagandą. Komunizmas Lietu
voje nelegalus, tas tiesa, bet komunistai yra išsilavi
nę ir nelegaliai veikti. Jie pirmiausia stengiasi paša
linti stambiausią komunizmo priešą — religiją. Jie 
mėgina tai daryti Lietuvoje, įsakydami tautininkams 
1, nutraukti santykius su Vatikanu ir 2, suparaližuoti 
katalikų veikimą.

• Klausydami Maskvos įsakymų, tautininkai kom
promituoja Lietuvos sovereinųmą bei nepriklausomy
bę ir kiek įmanydami trukdo religinį tautos gyveni
mą, kura yra ne tai kad svarbiausia, bet vienintelė 
rįmta atrama prieš komunizmą. Smaugdami katalikų 
veiklą, tautininkai mano pašalinsią savo politinį prie
šą ir sau užtikrinsią amžiną tautos vadovybę. Tikre
nybėje, tvirkindami ir bedievindami jaunuomenę, jie 
pakasa tautos sveikatą ir skina kelią komunizmui. 
Jei tautininkai to nemato ir nesupranta, tai jie netin
ką kraštą valdyti. Gi jeigu suprasdami tai daro, tai 
dar blogiau. Jau čia kvepia tiesioginė tautos išda
vystė.

Rodos, pakanka priežaščių tokiai partijai boiko
tuoti. ' ' K.

%

Gyvename nepaprastus 
dvidešimtojo amžiaus lai
kas. Kiekvieno žmogaus, 
šiandieninė tema - kalba 
amžina politika. Kas deda
si pasaulyje? Šiandien lie
jasi kraujas Ispanijoj, to
limuose rytuose dunda pa-1 
trankos ir verda kruvinas 
karas, Rusijoje žudomi’ 
dvasininkai ir badu mari
nami darbininkai. Vokie
čiai, italai ir japonai užsi
nuodiję savo kraują karu, 
skelbia pasauliui žudynes. 
Pasaulis laidojasi save 
materializmo griuvėsiuo
se, o iš po jų iškyla jėgoj 
galingesni. Kur pagaliau 
visos šios pasaulinės anar
chijos ieškoti priežasties, 
kaip rasti priemonių tai
kai pasauliui grąžinti? Tai 
gili ir neįsprendžiama, at
rodo šiandien, problema, 
kurią kiekvienas dažnai 
pagalvoja, bet nesugeba į 
tai atsakyti. Nenuostabu, 
kad eilinis paprastas žmo
gus negali rasti atsakymo, 
bet nuostabu tai, kąd tau
tų politikai susirinkę Tau
tų S-goj Ženevoj, posė
džiauja ištisas sesijas 
šioms problemoms spręsti

Vokietijai ir Italijai grs;- 
. čiau prieiti prie savų užsi- 
• brėžtų tikslų “Drang noch 
! Osten”.
i Pasauliui viską dabar 
diktuoja tas kieno kumš- 

įtis kietesnis, kurio šautu- 
; vas ir akis taiklesnė, kas 
į daugiau moderniškų tor
pedų ir karo pabūklų turi. 
Nereikia tikėtis, kad pa
saulis dabartiniame sto- 

(vyje, grįžtų prie visiškos . 
taikos, čia reikia pasauli
nės reformacijos žmonių 
širdyse.

Šių dienų, pradedąs liep- 
!snoti ugnimi pasaulis, ga
lės grįžti prie taikos tik 
tada, kaip bus grąžintas į 

i žmonių širdis išplėštas 
smurtu tikėjimas, Dieviš- • 
kasis mokslas, kaip iš po
sėdžiaujamų salių ir mo
kyklų išmesti kryžiai, bus 
grąžinti atgal, kaip tikę ji- . 

į mas bus nebepasenęs daly- 
i kas, kaip šventai bus ger
biama Bažnyčia, pasauli
nės kultūros ir civilizaci-

ir neprieina konkrečių iš
vadų, nesurasdami teigia
mo atsako išsiskirsto, ati
dedami kitai sesijai svars- 

i tvti.
Ir tikrai, kiek Tautų Sa

ga įnešė į pasaulinį gyve- 
: nimą taikos, būtų bereikš
mė kalba kalbėti. *Paimki- 
me pavyzdį iš dar tebe- 
liepsnojančių nuo kare 
griuvėsių Abisiniją. Ar 
daug Tautų S-ga galėjo 
užkirsti kelią daugiano- 
riams italams, ar daug 
jiems kenkė pritaikytos 
sankcijos. Ar šiandien są-i 
vanorių siuntimo klausi
mas į Ispaniją yra atviras 
ar ne? Ar gali šiandien su
laikyti gruobuonius japo
nus nuo žūdimo nekultū
ringų kiniečių. Tai atviri 
klausimai, kuriuos laisvai jos nešėja, kaip bus neper- 
paliekama apsispręsti pa- sekiojamas tikėjimas ir

t

I

čioms kariaujančioms tau
toms. Dėl kogi krito pa
saulio akyse Tautų S-gos 
autoritetas, jei ne vien dėl 
nesugebėjimo duoti atsa
ko, prieinant prie konkre
čių žygių, kaip tuo tarpu 
žudomi trokštą taikos ne
kalti gyventojai.

Pasirodo neturi jokios

bus gerbiami dvasininkai, 
kaip išnyks visokios dar- 
vinyzmo teorijos ir klai
dingos herezijos. .

Nė vienais laikais pasau
lis nebuvo tokiame chaose 
kaip šiandien, ir niekados 
nebuvo taip, prisvaigintas, 
kaip mūsų laikais.

Tęsinys 2-ame pusi.
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MIRf. J.OMAS GREB
DARBININKAb
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pasiaukojimu Bažnyčias 
misijų laukuose. Įžanga
dykai.

aa

SVETIMŠALIAI BĖGA Iš SOVIETU ŽEMĖS
' ; Ąairądterų, vai. ry- 
įę pp.' iIaįPS M? skaudžios 
vėžio U^OS mirę Jonas 
Gre^liąųck.ąs- Senas vieti
nės kolonijos gyventojas, 
pęę daugel mętiį einąs gra- 
OPriaųs pareigas, geras 
katalikas/ištildmas para- _____
pijietis, visiems gerai pa- čįas. Kaimyninių" Šv. Pet- 
žįstąmąs ir visų gerbia- “ “
mąs ir mylimas. P-nas; 
Grebliauskas buvo tikra; 
šulas kaip religinio, taip!

Sovietų Rusijoj ir Ispani •! pamaldos į Mariją garbi- į visuomeninio -
, joj bažnyčios yra degina- j namą Stebuklingo Medali- Baltimorėj. Spraga, kurią j olio mažosios 
mos ir Dievas niekinamas, ■ kelio vardu. Tuoj po nove- mirtis padarė, išplėšdama jog kunigų ir mokinių. Sujjrm į stotį vieną

JUBILIEJINIŲ MISIJŲ i PO PIETINES IŠKILMĖS 
APVAINIKAVIMAS — --------
ŠEIMYNŲ KOMUNIJA j 4 vai. po pietų bažnyčia 

--------- | vėl buvo pilną žmonių. Vi- 
Kuomet komunistinėj • sų pirmą buvo laikomos

i

ARKIVYSKUPAS PA 
GERBS LIETUVIUS 
Sekmadienį, sausio 23 d., 

11 vai. ryte patsai J. M 
i Arkivyskupas Curley at
našaus mūsų parapijos 
auksinio jubiliejaus ma

t

“C. P.” BENDRADARBIO kis, pasiimk savo čemod 
LAIŠKAS IŠ MASKVOS

1 ‘

q

nūs ir per 48 valandas i 
važiuok iš Sovietinių

, Rusijos žiema jau ątė.io. cialistinių Respublikų 
Nenoromis kyla klausi- jungos!., 
mąs : ar šiame krašte bū
dami dar pamatysim pa
vasarį išauštant?

Vistiek, kas bebūtų — 
amerikietis, prancūz a s, 
vokietis ar anglas, — 
kiekvieno svetimšalio šir
dy tūno nerimo jausmas: 

l'irac cn manim Vyiic

ic ir šv. Jeronimo parapi
jų klebonai, kun. Rine- 

s i hąrdt ir kun. McNulty bus 
t- garbės diakonai. Mišių iš

gyvenimo kilmės bus globoj Šv. Ka-'kas su manim bus rytoj9 
seminari- šiomis dienomis palydė-

!

So-
Są-

Vargšas inžinierius 
j i ė, ką įmanydamas, 
tik galėtų pasilikti, 
privertė 
Valstybių 
užaliarmavo ūkio ir užsie- j 
nių reikalų komisariatus 
ir dar dievai žino ką, bet 
tuščiai. GPU nugalėjo.

Svetimšaliui gyventi So- 
ameri- vietų Sąjungoj nėra leng- 

;į. 
Amerikos firma buvo at-’vis tiek tave laikys “bun

da- ' 
kad
Jis Į 

įsikišti Jungt. 
ambasadorių, j 

j 
I i

begalo džiuginantis ir ra- uos pats Tėvas Misijonie-i 31 iš mūsų tarpo, vargia?-jų pagalba tą rytą maty-; kietį inžinierių, kurį viena vas dalykas. Koks bebus
’s s’m visą turtingumą por- 

įvyks penktadienį, sausio ūf j kalių mišių apeigų. Per, C. ...‘.IT ' -... ____________ .1 __
21 d. apie kurias bus pte- mišias ir po mišių bus sąlygų studijuoti. Jis buvo vn” arba “kapitalizmo re.-;

j nusprendęs čia praleisi | mėju”. Jeigu iki šiol sve- 
į visus metus, tačiau GPU-timšalį, gyvenantį Sovie- 

--------  i_:z.----- ------------- imnnoe- ------------- ------------------------ ------- z..-.;

rius ir arti 100 vyrų kun. Į bus užpildyta. Laidotuves 
vyti din XWV 4U1U1UU tiį .iltnutiiu MUIV į L ir - - t-'-------------------------

Dievą garbinant, priimant įrašyti į Stebuklingo Me- 21 d. apie kurias bus pi 
Jį į savo širdį šv. Komuni-i dalikėlio Broliją. Po palai- ’čiau parašyta sekan

minimui su ŠŠ. Sakramen- Pc‘PKtad.ieni.-
tu sekė atsisveikinimo pa
mokslas vyrams. Kun. Mi- j 
sijonierius dėkojo vyrams 
už jų pasišventimą misijų, 
metu ir ragino visus prie kun. dr-as Mendelis minė- 
apaštalavimo ypač vyru jo 10 metų sukaktuves sa- 
tarpe. Ragino visus tvirta i vo įšventinimo į kunigus. . slankančių i Stebuklingo 

dienį, sausio 16 d. įvyko jo j laikytis ŠŠ. Vardo dr-jos. Kadangi jubiliejinės misi-
j ' jos bUvo laikomos mūsų

, ______  ___ —'eš'bažnyčioj, tai jokių iškil-
! l.-nmnni7ma ir ein rlia'.li: >r»in n/ahii'vn rlumma Tik 

J plintančią bedievybę. Už- sekmadienį kaip kun. Du 
i i baigė misijų iškilmes, su- binskas taip tėvas Misijo- 

nierius prašė visų atmint’ Pereitą

minantis reginys yra ma
tyti arti 1000 žmonių tą

į

Mendelio buvo iškilminga

joj. Per dvi savaitį mūsų 
parapijoj tėvas Misijonic- 
įius Albinas Drazdys dė
jo pastangas, kad atgai
vinus, kad sustiprinus mū
sų katalikus žmonės, pa
rapijos auksinio jubilie
jaus proga. Ir štai sekma- i 

I

i

A r i
siuntusi į Rusiją prakybos ■ žuazijos ir fašizmo atsto-

nusprendęs
visus metus, 
buvo kitos nuomonės: ke’-'tuose, supo šaltumas, tai 
“ ’ “ ? n .:o šių metų pradžios jo

sekantį traukiami jubiliejinų atsi
minimų paveikslai. Misi- 
jonierius Albinas Drazdys 
sakys pamokslą.DEŠIMTS METŲ

KUNIGU
Šeštadienį, sausio 15 d. ŠIS-TAS

Smarkumas su kuriuo 
ąuga ir didėja skaičius at-

r.uU biu. Uit L U. picLUAlOb H > 
ir jos dvasiniu naudingu- m,0|atinis palydovas yra 
m _ negailestingas įtarinčji-

Šią savaitę tarp garbin mas. Kiekvienas svetim- 
gų Baltimorės viešnių ma- ša]js sekamas ir vainioja- 
tėsi Sesutė Juozapa, Sesu- mas; 
cių Kazimieriečių, Motino;-. 
Geenralės Padėjėja, Sesu
tė Joanna, ir buvusi moky
toja Sesutė Karolina.

Gerardas Kaprišiūnas 
jubiliejiniam koncertui pa
rašė pritaikintą iškilmėms 
veikalą, kurs bus išpildy
tas sekmadienį, sausio 23

' d. 7 vai. vak.
Tą patį vakarą Eleano- 

ra Pečiulytė pasirodys vie- 
j šai sų savo nepaprasta e-

Moterų 
iškilmes 
Bilietas 
Žvalgas.

Medalikėlio novenos pa
klaidas pirmadieniais ste
bina visus. Jau dabar no- 
vėnos pamaldos yra laiko
mos net 8 kartus į dieną 
Tačiau to dar neužtenka. 

. pirmadienį per 
kun. Mendelį savose mai- dvejas pamaldas per pie- 
dose, nes visą dešimtmetį ’ tus 12:10 vai. ir 1:10 vak 
savo kunigavimo jis pa
šventė šv. Alfonso parapi
jos ir jos žmonių gerovei

darbo apvainikav i m a s, i nes ta draugija tai tikrai 
kuomet per mišias 8:301nepajudinama uotą prieš; 
vai. ryte visa bažnyčia ori-' komunizmą ir šių dienų inių nebuvo daroma, 
ėmė šv. Komuniją. SS-. 
Vardo Jėzaus dr-jos vyrai 
užėmė garbės vietą, baž -i gražindamas kun. Mende- 
nyčios vidurį. Net 300 jų ’ liui tą stulą; kuri jam be
atėjo, 
papuoštų vyrų misijų sa-; jc. Kun. Mendelis priimd-' • 
vaitės darbą. Choras visoj;mas tą ganytojavimo žen- 
piinumoj per mišias giedo- : klą Klebono Lietuvniko 
jo paskutinį kartą kalėdi- vardu pareiškė, kad su to-

Misijonie- kiais žmonėmis kaip kad 
mes turim Baltimorej, v- 

spūdingą pamokslą, paly- pač su tokiais pasišventu- 
ęindamas mūsų šeimas su 'siais vyrais, kurie pri- 
?<azareto Šventąja Šeima. į klauso prie mūsų parapi- 
Komunijos metu du kun-:-‘jos, ganytojavimo jungas 
?ai per 20 minučių dalino yra tikrai saldus ir para- 
šv. Komuniją. Po mišių. pi jos našta lengva. Kvic-

' '-Į*'
- 1 is Dievo garbei ir mūsų džių tarpe. Garsino, kad i:ad tik dar pradžia. Im 
ajBaltimorės viengenčių ne- per dvi valandas jie gėrė- ; laiką žmones supažindii,' 

mirtinų sielų naudai. sis kunigų, brolių, seserį’ su šios novenos gražumi

kad apvainikuotų. Ivo uždėta misijų pradžio-
' je. Kun. Mendelis priimd- •

v

mas giesmes, 
rios Dasakė nepaprastai į

MISIJŲ KRUTAMT 
PAVEIKSLAI

Tėvas Misijonierius Dra

v

nepaprastai jaudinanti i 
sjjpdį padarė į visus - v; 
sas bažnyčios priešai1, 
Jėzui Kristui Karaliui.

l

virš 1500 žmonių buvo su- 
sikimšę mūsų bažnyčion. 
Per visą dieną, girdėjau, 
atsilankė virš 4200. Kad 
palengvinus tą susikimši-' lektros gitara,
mą, kunigai paskelbė, kad Choras ir puoš 
pradedant vasario 1 d. no- •av0 dainelėmis, 

zdys sekmadienį kvietė vi-; venos pamaldos bus laiko- 50 centų.
sus susirinkti šv. Alfonso mos du kart antradieniais, 
salėn ketvirtadienio vak*-:- būtent, pietų4 * metu 12:10 
rą, kad pamačius kaip šv | vai. ir 1:10 vai. Tai bus 
Jono Bosko sūnūs ir dūk išviso 11 kartu i savaite.

i - -

ė visus ir toliau darbuo- terys darbuojasi stabmcl- Kun. Mendelis vis kartoja.
S

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. P.-'.ca Street ' 

BALTIMORE. MD. 
 •.

— Tai kuo gi jis nusika 
be to?

— Keistas klausimas, - 
atsakiau: — jis buvo svt 
timšalis...

Kurie iš mūsų galėji 
. seniai jau išspruko iš Sc 
* vietų žemės;
'. jaučiam virš

Parašė: Jo Eksc. Vyskupas Jonas F. Noll

Katalikiško Veikimo Sritys
Vertė

GINTARAS
(Kun. J. A. Karaliaus premijuotas

(Tęsinys)

l fališkiems tikslams. Tokiame filosofijos surė- 
I ayme, galybė sutampa su teisybe, o valdytojo 

vertimas) ’ su valdVtoj° teisėmis.
Per pastaruosius 50 metų vien Popiežiai 

yra patiekę žmonijai sveikų, ekonominių prog- 
Į i amų, planų. Popiežiaus Leono XIII ir Pijaus 
Xl enciklikos nušvietė žmonėms kelią i švįeses- 

j ni rytojų, bet sąuvališki išdirbystės tūzai tos 
šviesos nebematė, nes jie buvo apsupti savo 

gelis jų depresiją atjaučia kur kas, aštriau už 
j tuos jiems seniau tarnavusius.

Tačiau Amerikos visuomenė palankiai žiū
ri i Kat. Bažnyčios ekonominę programą, pa
saulėžiūrą. Tai aiškėja iš milijonų radio klau- 

. sytojų, kurie atidžiai seka tūlo kat. kunigo 
prakalbas, ir kurie neseniai patvirtino kat. ku- 

1 4-n iriivin vAAčniii Ir ?

(4) KASLINK SPAUDOS:
Jei amerikiečiai prieštarauja 

siems krutamiesiems paveikslams, tai nuosek
lumo dėliai, jie taip pat turėtų vesti kovą prieš. į materialinių pažiūrų rūkais. Šiais laikais dau- 
nešvarumą ir nusikaltimą, rėkliamuojąmą -
spaudoje. Ar mažatikiai nebevelytų matyti sa
vo vaikučius, persiėmusius pagarba link Dievo, 
tikėjimo ir vyresniųjų? Ar jie nepanorėtų dien
raščius pereinant tikybos ir doros pusėn, negu 
kad nežinojimo ir pagcnizmo eilėsna? Ar jiems 
nebūtų malonu isivaizduoti savo vietinio laik
raščio redaktorių esant nuoširdų ir teisingą, 
negu jį esant politikierių ir kapitalistų įran
kiu, tarnu? Argi nepamėgtų jie skaityti dau
giau žinių apie ką gera daro įvairios organiza
cijos ir asmenys, idant truputį atsverti prasi
kaltimų ir neteisingumų naujienas?
(5) KASLINK SOCIALINIO TEISINGUMO:

Išėmus Katalikų Bažnyčią, šioje srityje 
nėra jokio vado, kuris vestų kitus į šviesą, o 
Bažnyčios ekonominis programas esąs sveikas, j 
nes jis pagrįstas amžinais teisingumo ir doro
vės principais. Iš devynių galybių tautinių ir 
tarptautinių konferencijų bei suvažiavimu, 
nieko gera neišeita, nenuveikta. O tuose susi
rinkimuose dalyvavo tautų pirmaeiliai ekono
mistai. Kaslink depresi jos priežasčių ir prie
monių jai pašalinti, jie žino tiek, kiek ir eilinis , :i
žmogus. Jiems nesiseka dėlto, kad jų teorijos ti prie tokio atitaisymo, prisiminus juos esant 
ir sumanymai grynai materiališki, išaugę iš mažumoj tarpe Amerikos gyventojų ? 
materialistinės pasaulėžiūros arba filosofijos, 
kuri nepaiso žmogaus teisių, o pataikauja sau-

pašvinku-

nigų tarpininkavimą nesutikimuose tarpe kapi
talistu ir darbininkų.

Nors ekpųomija liečia tikėjimą netiesio
giniu būdu, vįęrrok Amerikoj ji taip glaudžiai 
susijusi su kiekvieną žmogaus gerove, kad baž
nyčia būtinai turi ja domėtis ir reikalauti so
cialinio teisingumo.

Juk Įžymiausi Amerikos sociologai šiais 
laikais yrą katalikai, ir katalikų visuomenė tų- 

į retu susipažinti su jų pažiūromis, ir įtempti vj- 
i sas jėgas nekatalikus - kaimynus supažindinti 
su tąis pamokymais.

KAIP PAGERINTI PADĖTĮ
Daleisdami, kad aukščiau minėtos sunke

nybės atitinka tikrenybei, ir kad amerikiečiai 
palankiai atsiliepia i jų atitaisymą, pirmiausia 

•tenka apsvarstyti: Kaip gali katalikai prisįęlė-

Atsakymas trumpas: Per suvienytą, apaš
tališką uolumą. Kiekvienas sąjūdis, sulaukėta -

Prieš keletą dienų mai 
aplankė vienas anglų bi 
nierių iš Mančesterio. Mi 
du nuėjom į kavinę, ir k 
prie arbatos stiklo mat 
bičiulis ėmė pernelyg lai 
vai taukšti, aš jį draugi 
kai sudraudžiau. Jis ma 
ir sako:
— Nebijok, aš jau žiną’ 

kaip Rusijoj reikia gyvei 
ti. Ką tik vieną ponia ma 
pasakojo, kaip jai sekės 
vaikščioti Maskvos gatv
inis. Ties viena kryžke 
ji išsiėmusi savo kodak

i ir jau buvo bedaranti nu< 
i trauką. Staiga prie j< 
i prišoko vienas GPU agei 
■ tas ir norėjo atimti ap: 
ratą. Laimei, pasisuko Ti 
turisto’ agentas, kuris pa 
mažu GPU žmogų nuran 
dė. Taip, Sovietuose tu1 
mokėti būti protingas...

Panašiai atsitiko su vi< 
nu mano draugu, tačia 
«o nuotykio finalas buv 

į liūdnesnis. Vos jis išsi< 
I įnė savo foto aparatą, 
i tuoj suėmė, šešias sava

matyt, rūpinamasi • tęs išriogsojęs GPU kali 
sudaryti tokias nebepa-i jime. jis galų gale ambž 
kenčiamas sąlygas, kad; sadoriaus įsikišimo dėk 
visi svetimšaliai vieną i buvo nugabentas prie sū 
grasą dieną paliktu tr-nos ir ištremtas, 
šalį, kuri vadinama “rau 
donuoju rojum”. Ne
tikslo laikraščiai mirga 
oosąkiais “kapitalistihiu 
valstybių šnipai”, “sabota
žo aktai, kuriuos įvykdė 
ką tik demaskuoti svetim
šaliai”.. 1 vietų žemės; likusieji g

Prie to pridėkim dar;jaučiam virš galvos kj 
pranešimus apie susektus ■ bantį Damoklo kalavijj 
‘‘sąmokslus”, apie deši-įNė vienas Sovietų pilieti 
f r uotus “pasikėsinimus neturi drąsos su mumi
nužudyti”, dėl kurių kalti.; susitikti ir turėti reikalu 
Te abejo, ne kas kitas, už tai jiems gresia kalėj 
kaip svetimšaliai. Ar be- mas. Vieninteliai, 
verta stebėtis, kad Sovielu riais niekada 
pilietis, 
kalba
•mirtinai persigandęs du-; Veiklioje ir stiprioje jai 
mia kaip nelabasis nv.u į nystėje vra įrašvta ilga i 
kryžiaus? I laiminga senatvė.

mas paspirties iš 20,000,000 padėjėjų arba a- 
paštalų, ir platinamas 100,000,000 arba 300, 
000,000 žmonių tarpe, beabejo turėtų nešti ste
buklingų vaisių. Ne najėgų mums trūksta, o 
tvarkos, kuri suteikia žygiui stiprumo ir galy
bės. Katalikybės priešų skaitlius niekad dide
lis nė nebuvo, vienok jiems dažnai pavykdavo 
nugalėti beveik nenugalimas kliūtis dėlto, kad 
jie susivienijo, ir su įtempimu dirbo, kiek tik i- 
kabindami.

Tenka prisiminti, jog keliose valstybėse 
pusė gyventojų esą katalikais; daugely didmie
sčių, ypač rytinėse ir šiaurinėse valstybėse, 
katalikai sudaro nuo vienos trečdalies ligi pu
sės gyventojų apyskaitą. Argi katalikai, persi
sunkę tvirtu tikėjimu, laikydamies tam tikru 
dorovės Įstatų, ir išvien vykdydami nurodytą 
Kat. Veikimo programą, negalėtų kitų sudomė
ti katalikų tikėjimu, padorumu, k’lnesniais so
cialiniais idealais įr t-t.? Ypač tose vietose, ku
riose katalikai sudaro pusę gyventojų, daug ką 
galėtų jie nuveikti ne vien savo nuoširdumu ir 
uolumu, bet ir savo maldomis ir pavyzdingu 
gyvenimu.

SEKITE JŲ PAVYZDŽIU
Jei katalikai iš kitų miestų pasektų Nar- 

berfh, Pa. katalikus; — jei jie eitų pėdomis; 
Cafholic Laymęn’s Assęciation, Georgią vals
tybėj; — jei kat. moterys visur pasistengtų 
atsimetėlius tikėjimai), atvesti, kaip kad daro 
Dipęęsan Council of Women iš Mobile, Alaba- 
ma valstybės; — jeigu visi kat. vyrai degtų 
tuo pačiu uolumu, kaip kad degė Šv. Vincento 
Pąuliečio sekėjai; — jei kiekviena kat. šeima 
paląikytų, įr, perskaičius, perleistų protestan
tui - kąimynui katalikišką laikraštį; — jeigu 
kiekvienas katalikas užlaikytų Padorumo Le
gijono prižadą; — jeigu katalikai stotų kaip 
vięnas prieš politinį papirkimą; — jei visi jįe 
pasistengtų būti “pasaulio švieša; ‘žeęiės-drus
ką”, Kristaus kareiviais įr Hierarchijos padė
jėjais Kat. Veikimo apaštalystėje; — žpdžiu, 
jei visi jie užsispirtų vadovauti, o ne kitais sek

su k’ 
nesiskirk 

išgirdęs svetima me, yra GPU sekliai... 
kalbanti žmogų. ♦

ti, ar galėtum abejoti, kad Amerika, (Diev< 
malonei padedant), būtu iškovota Kristaus Ka 
ralystei, ir prie to viso taptų ramybės, laimė 
ir gerbūvio šalimi?'•J • »

MUSŲ SUNKENYBES — PASAULIO ’ 
SUNKENYBĖS

Amerikos tikėjimo, dorovės, auklėjimo 
spaudos ir socialinio teisingumo problemoj 
taip pat yra ir pasaulio problemos, kurias te 
gali išspręsti vien Pasaulio- Mokytoja, kuri ly 
giai rūpinas visų žmonių gerove, — kuri myl 
be jokių skirtumų visas tautas, — kuriai pa 
vesta visuotina Kristaus Karalystės kaimenė, 
— kuri dažnai įvedus tvarką ten, kur viešpata 
vo oolitinė ir ekonominė suirutė, — ir kuri ne 
retai sugrąžinus tautoms ramybe. Jei Motina 
Bažnyčia, kaip ir mūsų Išganytojas, būna pa
sauly. ir pasaulis jos nepažino, o kartais ją tie
siog atmetęs, argi ne šventa katalikų prieder
mė ją supažindinti su pasauliu, kad žmonės 
pažintų, pripažintų ir jos klauptų?

Kat. Bažnyčia niekad dar pasauliui taij 
reikalinga buvo, kaip kad dabar reikalinga 
Tautos visur trokšte troško užuojautos, bet 
nėr kas jas suramintų; vietoj to, jos suokalbi- 
ninkauja viena kitai pakenkti. Joms trūksta 
dvasinės pagelbos, bet pas ką joms eiti, jei ne 
pas Tą, Kuris turi amžinojo gyvenimo žodžius?

Mes pasididžiuojam atsivertėlių skaičium, 
bet Vidujinėj Afrikoj atsivertėlių pernai buvo 
trigubai daugiau negu čia Amerikoj. Ir Kini
joj ir Indijoj atsivertėlių skaičius buvo dides
nis kaip Amerikoj. Kur ne kur subruzdėjo pa- 
sąulionys katalikai, ir atvedė Kristaus Bažny
čion palyginamai maža žmonių. Daugelis jiį 
berods, kasmet galėtų atversti tikėjiman bent 
vieną asmenį, jei būtų jie ištikimi savo tikėji
mui. , Aįė i x

'• PABAIGA

Kristau^ Karaliaus šventėj 
Spalių 31 d.* 1937 m.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

X

LOWELL, MASS. žis. Palaidotas iškilmingai 
iš šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčios sausio] 
15 d., kur šv. mišias atna
šavo kleb. kun. Kneižis ir. Į

po mišių palydėjo į kapus.
A. a. Antanas Keršis bu

vo pasižymėjęs sportinin- į 
kas, vadovavo ilgus me
tus parapijos baseball ra
teliui. Jis šioje kolonijoje 
turėjo daug draugų i? 
prietelių, kurie, jam mirus 
suaukojo apie 30 dvasinių 
bukietų ir apie 8 gyvų gė
lių bukietus.

Laidotuvėse dalyvavo la
bai daug žmonių.

i Velionis paliko didelia
me nuliūdime mamytę O- 
ną Keršienę, sesutę Aleną 
Navikienę, brolį Petrą ir 
daug giminių.

Reiškiame gilią užuojau
tą pp. Keršių šeimynai, o 
velioniui lai Dievas būna 
gailestingas.

KATALIKU SUSIVIENY
MO REIKALU PRAKAL

BOS
Sausio 16 d., bažnytinėje 

svetainėje įvyko prakal
bos, kurių tikslas buvo su
organizuoti LRKSA kuo
pą. Kalbėjo kun. kleb. P. 
Strakauskas, kun. P. Ju
ras iš Lavvrence ir p. K. 
Čibiras, žurnalistas iš Lie- 
tevos ir p. K. Vencius iš 
Lavvrence. Kalbėtojai nu
rodė Susivienymo naudin
gumą. Žmonių buvo pilna 
svetainė.

Kadangi prakalbose at
sirado daug norinčių įsi
rašyti, tai buvo išdalintos 
aplikacijos, kurias apy
kantai pasižadėjo išpildyti 
iki sausio 28 d. Tą dieną 
įvyks organizatyvis susi
rinkimas.

išios kolonijos lietuviai 
katalikai džiaugiasi, kad 
turi progą įsirašyti į dide
lę centralinę pašalpos or- į
ganizaciją. Dabar jau ne- ja po globa N. P. P. švč. 
bus progos laisvamaniams minės savo 25 metų gyva- 
traukti katalikus į laisva- vimo sukaktuves. Ryte 8 
maniu susivienymą, nes vai. draugijos intencijai į- 
katalikai įregistravo savo vyks šv. mišios, o vakare, 
organizacijos čarterį Šioje bažnytinėje svetainėje, St. 
valstybėje ir dabar gali James St. įvyks šauni va- 
laisvai dėtis į tą organ;- karienė, 6 valandą, 
zaciją. “ A- Šlapelis su savo

6

jo

Sausio 12 dieną mūsų 
klebonas kun. P. M. Juras 
buvo išvykęs su ponu K. 
Čibiru į New Yorką, paly
dėti dekaną F. Kapočių į 
laivą. Jis išvyko Lietuvon 
laivu Aąuitania. Aušrelė.

INDIANA HARBOR, INO. <
KLEBONO~JŪBILIEJUS

Mūsų visi parapijonys 
rengiasi iškilmėms mūsii 
kun. K. Bičkausko kuni
gystės sidabrinio jubilie
jaus, kurios įvyks sausio 
23 d., 1938. Ryte 10:30 va
landą įvyks iškilmingos 
pamaldos, o vakare baž
nytinėje svetainėje puota. 
Kun. K. Bičkauskas tapo 
įšventintas kunigu sausio 
?9 d., 1913 Senuose. Šven
timus suteikė vyskupas A. 
Karosas. Ind. Harbor jau 
gyvena 13 metų. Daug šio
je parapijoje pasidarbavo. 
Jo rūpesčiu tapo pastaty- 

i ta graži klebonija, Sese
rims mokytojoms namas, 
graži svetainė, bažnyčia 
gražiai išmaliavota ir į- 
taisyta nauji vargonai.

1913 metais kun. K. Bič
kauskas tapo paskirtas vi
karu į Krosną; 1Q14 m. 
perkeltas . Simną; 1915 m. 
Simną apleido ir išvyko į 
Rusiją, nes Simne buvo 
rusų - vokiečių karo mū
šiai. 1916 m. arkivyskupas 
Ciepliak paskyrė ji klebo
nu į Kostromą. Čia jis bu
vo taipgi Centralinio Lie
tuvių Komiteto n. d. k. s. 
Kostromos skyriaus pir
mininkas; daug yra nu
kentėjęs nuo bolševikų ir 
ne kartą jau manė, kad 
reikės su šiuo pasauliu 
persiskirti, bet ačiū Die
vai liko gyvas. Kada 1921 
Lietuva pasirašė sutartį 
su bolševikais, kun. K. 
Bičkauskas grįžo Lietuvon 
ir tapo paskirtas vikaru 
i Višakib Rudą. 1922 m. 
tapo paskirtas tverti nau
ją parapiją Kazlų Rūdoje.

Atvyko į Ameriką savo 
naujai parapijai rinkti au
kų ir apsistojo pas kun. 
Vaši, Worcester, Mass. 
Kun. Vasys nuvežė pas 
kun. Židanavičių, kuris 
kun. Bičkauską rekomen
davo Albany vyskupui. Al- 
bany vyskupas kun. Bič
kauską maloniai priėmė ir 
jam pavedė tverti lietuvių 
parapiją Schenectady, N. 
Y., kur pasekmingai kle
bonavo. 1925 m. tapo pa
kviestas į Ind. Harbor, 
Ind., šv. Pranciškaus pa- 
rapijon, kur ir dabar gar
bingai darbuojasi ir mini 
savo kunigystės sidabrini 
jubiliejų. Linkime, kad 
šioje parapijoje sulauktų 
ir auksinio jubiliejaus.

Parapi jonas.

I

DRAUGIJOS JUBILIE
JUS

Sausio 23 d. Moterų dr-
I I

I
i

Varg. 
grupe 

Pašalpinės draugijos la- pasižadėjo išpildyti prog-
bai silpnai stovi. Girdėjau. "amfĮ. 
kad DLK Algirdo drausk- j 
ja nutarė likviduotis ir iž
dą pasidalinti. Rodos, ga
lėtu ta iždą paskirti kul
tūrinėms įstaigoms, kaip 
tai Marianapolio Lietuvių 
Kolegijai, kur mokslinasi 
mūsų jaunimas. Tai būtų 
gražus ir atmintinas dar
bas. Korespondentas.

N0RW00D, MASS.

i Draugijos valdyba ir ju
biliejaus rengimo komisi
ja nuoširdžiai visus kvie
čia dalyvauti toje šaunioje 

. puotoje ir kartu pasi
džiaugti lietuvių katalikių

: moterų darbuote parapi- 
i joje. Narė.

—
Pereitą savaite bečiūži- 

nėdama su pašliūžomis su
sižeidė koją p. Okulav5- 
čiutė. Ji abar yra Dr. An- 

j tano Gassono priežiūroje.
RAP.

LAWRENCE. MASS.

MIRĖ ANTANAS KER
ŠIS

Sausio 13 d. mirė Anta- I 
nas Keršis, 33 metų am- į 
žiaus. Paskutinius Sakra-
genius jam suteikė ligoni-j Sekmaį~~usio 9 d„ 
neje kleb. kun. S. P. Knei-'„ ... ..J___________________ 1 Sv. Pranciškaus parapijos

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Nonvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 VVAl.NUT AVĖ. 
Tel. Norwoo4 1020

svetainėje įvyko prakal
bos. Kalbėjo paminklinės 

; Prisikėlimo bažn y č i o s 
* Kaune sekretorius p. Ka
zimieras Čibiras. Jo trum
pa patrijotinga kalba vi
siems patiko. Be to filmo- 
ie parodė pačios bažny
čios statybą.

WILLIAM J. CH’SHOLM
GRABORIUS

PATARK 117

331 Smito St.,
PROVIDENCE, R.

Tftlephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

Šv. Pranciškaus par. vai
kučiai rengia gražią prog
ramą, operetę, vasario 6 
dieną. Vadovauja Seserys 
Pranciškietės. WESTFIELD, MASS.

-

I.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAL8AMU0T0JA8 

1000 Washington St. 
N<)RWOOD. MASS 
TEL Norvrood 1503

• Montello Office:
10 Intervale St

TEL. Brockton 2005

Sausio 9 d., Palangoje, 
parapijos jaunimas turėjo 
žieminį pikniką. Vieni ant 
ledo važinėjosi, kiti ant 
sniego pakalnėse čiužinė
jo, o dar kiti tyru oru 
plaučius stiprino.

Adelei Padvaiskaitei, 
Clover Hill ligoninėj, buvo 
išimta appendix’as. Sveik
sta.

Ludvisė Tamašauskaitė 
paslydo sausio 7 d. ir abi 
kojas užgavo. Negali vaik
ščioti. Teko sužinoti, kad 
sveiksta.

dar didesnę grupę “šposi
ninkų” - skeitorių, kurių 
tarpe pasižadėjo būti ir 
Petras Sabonis.

BASKETBALL RATELIO 
ŽINIOS

Westfieldo Vyčių Bas- 
ketball ratelio žaidėjai 
taip sužavėjo savo apsuk
rumu visus žiūrėtojus, y- 
patingai mergaites, kurios 
ūpo pagautos savo rankų 
darbu padarė naujus siū
tus, kurie savo gražia 
spalva ir išsiuvinėjimais, 
netik nušviečia ir pagra
žina žaidėjų asmenybes, 
bet ir gražaus skonio pri
duoda žiūrėtojams. Tad 
tenka didelė garbė ir pa
dėka kuopos mergaitėms, 
kurios yra -pavyzdys pasi- $ 
šventimo ir darbštumo! 
kilniems tikslams.

balsu, kuri pirmas balso 
lavinimo lekcijas gavo 
nuo p. M. Čižauskienės. 
Worcesteriečiai didžiuoja
si p-le Stoškiute ir linki 
jai didžausio pasisekimo, 
Kad sugrįžus stotų į Met
ropolitan Operą, kur dai
nuoja lietuvaitė Anna 
Kaskas.

antA. a. kompozitoriaus J. Naujelio paminklo 
kapo šventinimas. Paminklą šventina kun. kan. 

Byla. Šventinimo ceremonijose dalyvauja a. a. J. Nau
jelio šeima. (Šį atvaizdą pridavė muzikas Jonas Či
žauskas, kuris jį gavo iš Lietuvos nuo Naujelio šei
mos).

Worcester, Mass.
DARBININKIŠKOS

PRAKALBOS
VYČIŲ KUOPOS V AL

DYBA
Šiems metams išrinkta 

kuopos valdyba iš sekan
čiu asmenų: pirm. — T 
Sabonis, 1 * 
Gecevičius, raštininkas — 
J. Valius, iždininkas — J. 
Remeika. Tad visais Vyčių 
reikalais malonėkite krei
peis i kuopos pirmininką, vauįj Minėtose prakalbo- 
J. Saboni, P °--------
St., Westfield, Mass.

šeima, kurios du nariai 
priklauso parapijos cho
rui. Choras už a. a. Bar
boros Katynienės vėlę už
prašė šv. mišias.

LDS. Naujosios Anglijos 
i Apskričio, * vadovaujant 
LDS 7 kuopai, įvyks pra- 

*’• kalbos sekmadienį, sausio 
vice-pirm. J. 93 d., 5 vai. p. p. (vakare).

~ Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Todėl visų šios pa
rapijos lietuvių prašome pijos, žada skaitlingai da
rni nėtose prakalbose daly-

ll^^Sycamore se kalbės garsūs patyrę 
kalbėtojai. Todėl kas no
rės atnaujinti laikrašti 
“Darbininką”, tai bus ge
ra proga. Prie to bus prii
mami ir nauji nariai i L. 
D. S. organizaciją. Todėl

CHORO VALDYBA
Naujiems metams be

veik vienbalsiai tapo iš
rinkta sekanti valdyba: 
Pirm, 
vice-pirm.

O. Atkočaityte, ■ prašome dalyvauti skait- 
. — B. Valys, p - - • •

lašt. N. Masaitytė, ižd. talikišką spaudą.
... ----------- LDS -y kUOpoS komitetas

ir Rengėjai.

Hngai ir remti savąją ka-

— H. Jutkiūtė.

“SKEITINIMO” PARODA
Sekmadienį, 16 d. šio 

mėnesio, 7:30 vai. vakare, 
Vyčių kuopa savo “skeiti- 
pimo” vietoj turėjo išsila
vinusių “skeitorių” paro
dą. Iš visų, ypatingai pati
ko Petro Sabonio čiužinė- 
iimas, kurs nustebino vi- 
sus žiūrėtojus, išdarinėda
mas įvairias figūras ant 
ledo. Jis gali netik lygin
tis su profesi jonalais 
“skeitytojais” bet ir lenk- 
tyniuotis su jais. Ateity 
jaunimas žada surengti

Klebonas kun. K. Vasvs 
kelioms dienoms buvo iš
važiavęs ir dabar sugrįžęs 
vėl rūpinasi parapijos rei
kalais.

Aušros Vartų parap. 
Į choras mokosi nauias šv. 
j mišias, būtent, a. a. komp. 
; J. Naujelio Eucharisti- 
i niam Kongresui, Kaune, 
parašytas “švenčiausių 
Kristaus Žaizdų Garbei 
mišias”. Nieks neužgin- 
čvs, kad minėtos mišios 
yra sunkios ir komplikuo
tos, net kitataučiai tą pri-Mot. S-gos 69 kps. 10 

metų gyvavimo jubiliejaus pažysta. Bet Aušros Var- 
bankieto bilietai eina kaio tų choras gan lengvai ima- 
ant mielių. Teko nugirsti, si išmokti. Pirma karta 
kad 5-tos kps. Sąjungie- šioj kolonijoj (gal ir visoj 
tęs iš Šv. Kazimiero para- Naujoj Anglijoj) minėtos 

mišios bus giedamos. Be
je, muz. Čižauskas šiomis 
dienomis gavo iš Lietuvos 
nuotraukų, a. a. komn. 
Naujelio kapo pašventini
mo. Atvaizde matosi kun 
Kan. Byla ir Naujeliu šei
mos nariai. Muz. J. Čižau
skas su Naujeliu šeima 

drau- 
laiko 
muzi- 
šiair

lyvauti. Pagirtina, kad 
Worcesterio Mot S-gos a- 
bi kuopos gražiai sugyve
na. Taip ir reikia. Mat, 
kur vienybė, ten ir galybė. 
Valio, Worcesterio Sąjun- 
gietės!

MISIJONIERIUS A. 
MORKŪNAS WESTFIEL-

DE
Praeitą sekmadienį atsi

lankė kun. A. Morkūnas į 
Westfieldą. Sekmadieni 
pamoksluose savo gražia 
iškalba supažindino klau- iškilmingai į kapus buvo 
svtoius su katalikiškos nulydėtas 
spaudos reikšme ir Lietu
viu Kolegijos svarba išei
vijoj.

Krislus D. ir Bronius B. kanas, prie šoninių altorių

JUŠKOS VARTŲ PARAP.

Mot. S-gos 69 kps. pirm, 
p. T. Mažeikienė, kuri 
prieš Naujus Metus buvo 
sužeista automobilio ne
laimėj, sveiksta, bet vis 
dar yra gydytojo priežiū
roj.

v •

DAYTON, ORIO.
me-

Iš priežasties susigrūdi
mo bažnyčioj per trejas 
mišias sekmadieniais, Au
šros Vartų parap. klebo
nas kun. K. Vasys paskel
bė ketvirtas mišias, bū
tent, 9:30 vai. Dabar kas 
sekmadienį, šv. mišios bus 
laikomos 15 min. prieš 7, 
8 vai., 9:30 ir Suma 11 va
landą. Sekmadienį, sausio 

________ ____ _______16 d. per 9:30 vai. mišias 
naitis, Povilas Andruška, P^rmą kartą giedojo aukš-j

Ketvirtadienį, saus. 13 
d. iš Aušros Vartų bažny
čios su trejomis mišiomis

a. a. Barbora 
Katynienė. Prie didžiojo 
altoriaus mišias atnašavo 
narap. vikaras kun. J. Ba-

Pradedant naujus 
tus, įvyko Šv. Kryžiaus 
parapijiečių susirinkimas 
sausio 1 dieną, parapijos 
svetainėje, kur buvo pa-i 
stebėta, kad praeiti me
tai buvo sėkmingi parapi
jos veikime. Garbė tiems 
parapijos veikėjams, kurie 
dirba parapijos naudai. 
Daug garbės teko moterų 
komisijai, kuri savo dar
bais atsižymėjo. Šiais me
tais moterų komisiją su
daro šios: Pranciška Ži- 
linskenė, Alena Čekanaus- 
kenė, Ona Rugienienė, A- 
nelė Petkus, Ona Kava
liauskienė, Eva Zakaravi- 
čienė, Elzbieta Sinkevičie
ne, Katrina Gudelienė, E- 
va Markevičienė, Izabelė 
Latuvienė, Ona Petkus, 
Morta Grincevičienė.

Vyrų komisiją: Leo Ra- 
zauskas, Pranas Ambra
zaitis, Zigmas Gudelis, 
Melvin Case, Tarnas Mo- 
rauskas, Stasys Grincevi- 
čius, Pranas Gudelis, Kon
stantas Kelečius, Mykolas 
Petkus, Simonas Razaus- 
kas, Stasys Martinaitis, 
Mykolas Razauskas.

Parapijos kolektoriais 
pakviesti: Juozas Marti-

su Naujeliu 
nio daugelio metų 
<rauja ir laiks 
iam prisiunčia tėvo 
kos originalu bei 
kokių dalykėlių. Beje, a. a. 
komo. Naujelis, viešėda- 
masis Amerikoj ilgiausi 
laiką praleido pp. Čižaus- 
kų globoje (apie 4 savai
tes).

nuo

du svečiai kunigai. Dide
liame nuliūdime palikta 
—---- --------------—I
Haitis, * V . A -A..,..A VAAAAAAA., ~ —   —

Konstantas Čekanauskas j tosios mokyklos naujai su- 
ir Jurgis Žilinskas, Jr. tvertas mergaičių choras.

_______Garbė muz. Čižauskui už
Altoriaus vaikelių Eu- taip greitą ir gražų naujo 

cheris įvyks sausio 25 d., choro išlavinimą, 
parapijos svetainėje. -----------

Draugijų Sąryšio Euche- Dain. Apolonija Stoškiū- 
ris įvyks sausio 28 dieną, t ė, kuri 1936 m. Lietuvoj 
Visi kviečiami gausiai da- atstovavo Amerikos jauni-, 
lyvauti, nes pelnas skiria- ma, trumpu laiku aolei- 

rdika- džia Ameriką. Prieš išva- 
žiuoiant į Europą, toliaus , 

kuopa muzikoj lavintis, Apolioni- 
„ vak?- ja buvo atvykus porai die- 
parapijos ■ nu iš New Yorko pas savo 

tėvelius, p.p. Adomą ir

mas naudingiems
i lams. •

Lietuvos Vyčių
i turi sekmadienio 
rais “Bingo”, i 
svetainėje.

Girdėti, kad Zigmas Gu- Petronėlę Stoškus. Beje, 
delis serga ligoninėje. Lin- dainininkė Stoškiūtė yra 
kime jam greitai išsveikti. Dievo apdovanota nepa- 

Korespondentė. i prastai gražiu soprano

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsworth St., 
Worcester, Mass. 

Tel. 4-3501 ir 4-3865

POPE OPTICAL CO. i
Albert R. Barker

i
Kada Jums reikalingi aki 

niai, leiskite mums išegzami- į 
i nuoti akis ir pritaikinti aki- 
i nius. Mes padarome dirbtinas 
i akis.
i 397 Main St. TeL 6-1944

Worcester, Mass.
j 275 Main St. Webster, Mass.,

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trombui] St.

• Worcester, Mass.

Svarbios Prakalbos ir Puiki Programa
RENGIA LDS 7 KUOPA

ŠV. KAZIMIERO PAR. SVETAINĖJE, PROVIDENCE ST., 
WORCESTER, MASS.

Kalbės vietinis kleb. kun. Aug. Petraitis, kun. K. Krušnauskas, kun. 
Adomas Morkūnas, MIC. ir J. Kumpa, LDS Naujosios Anglijos Apskr. 
Pirmininkas. Puikią programą išpildys 9-to skyriaus mokiniai ir didysis 
choras, vadovaujant muzikui J. Žemaičiui. Nuoširdžiai kviečiame daly
vauti. Įžanga dykai. RENGĖJAI.
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Philadelphijos Sv. Kazimiero Mokyklos 
Sidabrinis Jubiliejus

kalbą dažniau!... šeštoji: 
Na, tai padainuokim, mer
gaitės, kol ateis mūsų 
“Motinėlė - Mokykla”. Ir 
tuoj užtraukia linksmą 
dainą: “Mūs lietuvaitė”, 
mokyklos chorui prita
riant. Joms bedainuojant 
įeina į sceną gražiai pasi
puošusi “Ateitis” ir, jomt 
pabaigus dainą, prašneka 
i mergaites, uŽKlausdam^. 
delko jos šiandien taip 
linksmos, delko taip links
mai dainuoja? Mums šian 
dien džiaugsmas, atsake 
mergaitės, nes mūsų mo- 
.ykla šiandien švenčia 3. 
metų savo gyvavimo ir 2.. 
uet'ų Seselių darbuotė: 
’idabrinį jubiliejų. Čia 

•joj ateis mūsų Motinėlė- 
lokykla ir papasakot 
aums savo 30 metų istori
ją. Ir tuoj pasigirsta tri- 
nitų balsai ir nuo galeri
jos žygiuoja per salę į sce- 
lą, it drausminga kariuo- 
įenė, išsirikiavę po du 
lokyklos vaikučiai šau
tuose rūbuose, trisde- 
imties metų “Praeities 
lokykla” su savo Motinė- 
e - Mokykla priešaky. Vi- 
os, 30 mergaičių, baltai 
r puošniai pasirėdžiusios, 
t nuotakos į sutuoktuves, 
r kiekvienos krūtinėje si- 
labrine spalva išrašyti 
ne tai, pradedant nuo 1906 
■1., mokyklos įsikūrimo. Į- 
'inant į sceną 6 mergaites 
asitinka ir sveikina Mo- 
inėlę - Mokyklą ir veda 
ą prie paruošto sosto, gi 

’“Visi Metai” išsirikiuoja 
nie Motinėlę, mergaitės 
v.sėda prie jos kojų. Suė

jus visoms į sceną ir atsi-
Bedainuojant šias dai- gręžus į publiką prabyla 

nas atsidaro puikiai iš- Motinėlė - Mokykla: Na, 
puošta scena, kur 6 mer-' mano mylimi 
gaitės puošia “Mokyklai- į 
Motinėlei” sostą ir klauso- . kyklos 30 m. sukaktį, 
si gražių dainų. Chorui 
užbaigus, pirmoji prabyla: 
Man taip brangios mūsų 
1 autos dainos! Antroji: Ir 
mano širdį jos džiugina! 
Trečioji: Kas jas dainuo
ja, geriau pažįsta savo tė
vynę. Ketvirtoji: Ir myli 
ją širdingiau! Penktoji: 
Brangina ir vartoja josios

Gruodžio 26 d., praeiti! 
metų, Šv. Kazimiero para
pijos mokykla šventė tris
dešimties metų savo gyva
vimo jubiliejų ir dvide
šimt penkerių metų Sese
rų Kazimieriečių darbavi
mosi sidabrinį jubiliejų. 
Tąjį reikšmingąjį jubilie
jų atjautė visa parapija, 
taigi ir šventė jį labai iš
kilmingai. Jubiliejus prasi 
dėjo iškilminga Suma, ku
rią atlaikė kun. dr. V. 
Martusevičius, asistuojant 
diakonu S. Mažeikai ir 
subdiakonu V. Vėžiui. Ce
lebrantas pasakė atatin
kamą ir jubiliejui pritai 
kintą gražų pamokslą, 
žmonių buvo prisikimšus’ 
pilna bažnyčia. Choras, 
muz. J. Mickūno vedamas 
gražiai pagiedojo, ypač 
žavėjo visus savo gražiu 
balseliu solistė Emilij? 
Mickūnaitė. 4 vai. p. p. pa- 
rapjos salėje buvo vaidi
nimas, kur Seselėms vado
vaujant buvo gražiai iš 
pildytas programas, ypač 
gražiai Seselių paruošta ir 
atvaizduota trisdešimties 
metų mokyklos istorija 
Prisikimšo pilnutėlė salė 
publikos. Ir taip: pirmiau
siai mokyklos choras gale- 
lijoj sugiedojo “Sveikini
mo dainą” ir 4 mažyčia4 
vaikučiai puikiai papuošti 
prieš sceną ant laiptų vis4 
kartu pasakė “Pasveikini
mą”, po kurio parapijoc 
choras gražiai sudainavr 
dvi dainas: “Darbininke 
daina” ir “Jaunimo dai 
lia”. :
MOKYKLAI - MOTINĖ

LEI

vaikeliai, 
dabar pagerbiant šios mo- 

su- 
i giedosime Mokyklos him
ną: “Ei, muškim varpą”. 

! Visa scena su mokyklos 
choru sutartinai užtrau
kia himną, gi galerijoj 
skamba varpai. Tai jaudi- 

i nants buvo momentas, ko
ne visa publika šluostė a- 
šaras.

DARBININKAS 
PRAEITIS IR ATEITIS ’i

Sugiedojus himną Moti- 
įėlė - Mokykla, paaiškina 
saikučiams, žinoma ir vi
sai publikai, ką reiškia šie 
palydovai su pažymėtais 
krūtinėse metais ir ką rei
škia “Praeitis ir Ateitis” 
ir sėdasi soste. “Praeitis”, 
'Atsistojusi šalę Motinėlės- 
Mokyklos, trumpai paaiš
kina, kad šioje vietoje nuo 
1842 m. ligi 1905 m. čia 
garbino Dievą ir mokė 
vaikučius metodistai, ta
čiau 1905 m. šventos at
minties kun. J. Kaulakic 
rūpesčiu tapo čia suorga
nizuota lietuvių - katalikų 
parapija ir parapijiečių lė 
šomis ši vieta su jų baž
nyčia tapo nuo metodistu 
nupirkta. A. a. kun. J 
Kaulakis, suorganizavę0 
narapiją, tuoj pasirūpino 
įsteigti ir lietuvišką mo
kyklą ir jau 1906 m. ji ir 
nradėjo veikti. Iš pradžios 
susirinko tik apie 50 vai
kučių. Pirmieji mokytojai 
buvo, anglikė Mrs. Mary 
Smith ir lietuvis S. Kviet- 
kus.

VISI METAI
Toliau “Visi metai” iš 

eilės papasakojo savo is
toriją, kas juose ypatingo 
atsitiko, kas mokino kiek 
buvo mokinių, kiek moky
klą baigė, kas baigė ir tt. 
Ir taip: “1907 metai” pra
nešė, kad padidėjus vai
kų skaičiui buvo pakvies
ta trečia mokytoja angli
kė Miss May Sweeney. 
“1911 metai” pranešė, kad 
tais metais jau buvo 150 
vaikų ir kad jų tarpe bu
vo du garbingi asmens, 
būtent: kun. St. Norbutas, 
Frackville klebonas ir ku
nigas K. Klevmskas, Mi- 
nersvillės klebonas, Pa. 
Motinėlė - Mokykla atsi
stoja ir sveikina garbin
gus klebonus.

“1912 metai” pranešė, 
kad jų metai, tai buvo mo
kyklai ir visai parapijai 
džiaugsmo metai, nes tais 
metais rugpiūčio pabaigo
je atvyko čia mokytojauti 
šv. Kazimiero Seserys — 
lietuvaitės iš Chicagos, III. 
Pirmosios čia darbavosi: 
Sesuo Marijona, Sesuo

T* .

Sesuo Gabrielė ir Sesuo < 
Domicėlė. Tais metais jau Į 
susirinko 200 vaikų.

“1913 metai” pasigyrė, < 
kad tais metais jau buvo ; 
mokykloje 300 vaikų. Se- 1 
sėlių - mokytojų pritrūko, ; 
tai vėl joms padėdavo mo- ; 
kyti Š. Kvįetkus.

“1917 metai” įdomiai 
pranešė, kad tais metais 
buvo pradėta statyti nau
ja mokykla. Geri parapi- 
iiečiai noriai aukojo ir 
šimtinėmis. Pirmutinę au
ką padarė a. a. kun. J. 
Kaulakis, auko damas 
>100.00. Jį pasekė, taip 
-‘at aukodami po $100 09: 
\nt. Užumeckis, a. a. Ūrš. 
Kairienė, ir šios draugys
tės: Šv. Cecilijos, Gyvojo 
Rožančiaus, Šv. Kazimie
ro, Šv. Izidoriaus. Šv. Mv- 
volo ir Lietuvių Dukterų 
^u viršum šimtas naraui- 
iiečių aukojo po $25 00. ir 
daugiau. Praneša, kad tais 
metais baigė mokvklą n-lė 
Fmilija Mickūnaitė (solis
tė). ’1 " \

DAINUOJA DAINĄ
Ir vėl atsistoja Motinė

lė - Mokykla, sveikina so
liste p i? E. Mickūnaitę ir 
kviečia palinksminti vai
kučius ir publiką savo 
švelniu balseliu. Solistė E 
Mickūnaitė padainavo dvi 
dainas: “Plaukia sau lai- 
veJis” ir “Kūr bakūžę sa
manota”, akompanuojant 
broliui muz.-J. Mickūnuj, 
kurios taip patiko publi
kai, kad aplodismentams 
nebuvo galo...

“1918 metai” 
kad tarp baigusių tais Hus ir šokiai. Bus ir kito- 
metais mokyklą buvo ir kių pamarginimų, užkan- 
Stase Ružipikaitė, kuri a žiu ir gėrimų.
• • — “ — “ ——— - • — - ■ “ • *Įau 
darbuojasi Chicagoje, kai- tras. 
po Sesuo Elena ir kad tais Rengimo komisija: A. 
metais buvo atidarytas Jablonskis, K. Baltruko- Kouse”, 
našlaitynas, kuriame Se- nis, A. Noreika, ir Petras 
serys prižiūrėjo apie 50 Burokas širdingai kviečia 
vaikučių.

v —

EKSKURSIJOS
i- LIETUVON!
i fiEGUŽĖS-HAY 14 D.,
; Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eucharistinį 
J Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRITANIC.
! Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkūnas.

GEGUŽĖS-MAY 21 D, - - - - - - —
Holland-American Linijos nauju, modernišku, ką tik pastatytu 33,000 to
nų laivu — NIEUW AMSTERTAM. Ši ekskursija yra Stepono Dariaus 
Amer. Legijono Posto No. 317, kuriai vadovaus vienas iš legijoninkų.

21 D.. ■
Holland-American Linijos laivu —NIEW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čių ekskursija.

GE60ŽĖS-MAY 22 D, - - - - - - - - - - - - - - -
Cunard Linijos laivu — LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be 
persėdimo į Klaipėdą.

L1EP03-JULY1 D,, Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

* " i
I
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Vykstantiems j Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesnių 
informacijų prašome kreiptis:

Darbininko I
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

Kurie manote ateinančią vasarą vykti į Lietuvą, prašome iš anksto 
užsisakyti vietas, nes vėliau užsisakant yra sunku gauti geresnius 
kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų ankščiau pradėti rūpin
tis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga išgauti grįžimo dokumentai 
“Reentry Permit”.
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pranešė. 331 Earp St., Kopūstų ba- ja Zamenhofytė, duktė ži muzika. Panelė Zamen- 
daktaro Liudo Zamenhofo, hofytė šiame mieste bus i 
sustatytojo tarptautinės ki vasario mėnesio, (ve 
kalbos, vadinamos: Espe
ranto.

Šokiams 
devyriioHkti metai gros Jono Bulovos orkes-

Bijūnas.
(Bus daugiau)

PHIt ADELPHIA, PA,
ŠV. VARDO DR-JOS 

PARENGIMAS
Sekmadienį, sausio 30 d., 

įvyks Šv. Vardo draugijos,
Agnietė, Sesuo Bernadeta, Šv. Kazimiero parapijoje,

jinai
prakalbą (sakė esperantiš- 
kai, o Mr. Dubin’as vertė 
angliškai) ir demonstravo 
— rodė tą, kaip kuoleng- 
viau yra išmokti tarptau
tinę kalbą 
Laike prakalbos jinai aiš
kina tą, kad iš taip vadi
namų gyvųjų — tautinių 

! kalbų, tai kuo gražiau 
skamba ispanų kalba, bet 
Esperanto viršija ir ją; ir 
tikrai pasakius, kaip jinai 
kalbėjo, tai tartum skam- 

senos “kontrės” p-lė Lidi- bėjo kokia tai maloni gra-

liau važiuos į kitus mies
tus). Ji čia, kaip ir kituo 

Sausio 8 d. vakare sve- se miestuose mokys Espe 
tainėje, “Friends’ Meeting ranto, nes ir ik profesijom 

jau sakė ^ra m°kytoja — už kurss

"Darbininko" Knygyne Galite 
Gauti Sekančių Kkygų

ABC Pradžiamokslis, vaikams ele
mentorius, 40 pusi, kaina ........ 30c.

ARITMETIKA lietuvių kalboj, 63 
pusi. Kaina ............   20c.

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽO- 
DINĖLIS ..........„........... 75c.

AR SOCIALIZMAS ĮVYKDO
MAS? 24 pusi. Kaina ................ 10c.

ATSARGIAI SU UGNIMI!— apie 
spaudos itekmę, 41 pusi. Kaina 10c.

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė 
Kun. A. Alekna 245 pusi. Kaina 50c.

COOPERATION AMONG THE 
LITHUANIANS IN THE* UNI
TED STATĖS OF AMERICA, 
parašė Kun. F. Kemėšis 86 pus
lapiai .............................................  25c.*

“DARBININKAS” IR JO REI
KALAI. Parašė Kun. K. Urbo
navičius, 16 pusi. Kaina ...........

DANGAUS KARALIENĖ, pada
vimai apie Švč. Paną Mariją, 
.157 pus.l. drabužio apdarai. Kai
na ............   $1.00.

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ.... $1.00 
DIEVO KARALYSTĖ JUMYSE 

YRA. Vertė Kun. P. L. 73 pusi. 
Iv. am a .. .....s...

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKI
MAS ANT KALNO LA SALE- 
TTE, vertė Ig. A. Abromaitis, 
65 pusk Kaina ------ ---- ........----- 25c.

DORYBĖS, , parašė Kun. Dr. K. 
Matulaitis, MIC. gerai*. tpda- 

t rais, 189 pusi- Kaina —......... $1.00.
I)R. VINCO PIETARIO RAŠTAI. 
» Tomas III, kietais apdarais, 

26f pust Kaina • •»• • • A •• «• <;»••• 75c. nu ........

••V

5c.

15c.

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS, I 
dalis Negyvoji gamta: Žemė, 
vanduo ir Oras, parašė J. Ba
ronas, 112 pusi. Kaina

GAMTA IR ŽMOGUS. Parašė Dr.
S. Šultė 20 pusi. Kaina .................5c.

GEGUŽĖS MĖNUO. Iš vokiško 
verte Kun. Pr. Žadeikis, 182 
pusi. Kaina......................  25c.

GELIŲ PINTINĖLĖ, apysaka 96
pusi. Kaina..................,.......   20c.

GERAS IR BLOGAS AUKLĖJI
MAS PAVYZDŽIUOSE. Vertė
Bendruskis, 84 pusi. Kaina.......25c.

GYVENIMO GABALĖLIAI, 50
pusi. Kaina ............................... 20c.

TDĖJA IR DARBAS, 84 pusi.
Kaina ..............      20c.

IR AŠ MAŽAS BUVAU,. Parašė
Pr. Mašiotas. 69 pusi. Kaina .... 10c. 

JONO KMITO EILĖS, 189 pusi.
popieriniais apdarais .........-....  50e.
Storais drabužio apdarais........ $1.00 

KAIP ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGA
LĖJO, parašė Pr. Mašiotas, 44 
pusi. Kaina........—..................  20c.

KATALIKŲ TIKYBA sulig Apaš
talų sudėjimo. Parašė Vyskupas
P. Bučys, MIC. I Tomas. 215 
pusi. Kaina • ••••••••••■■••••••••'••e 75c.• «•<

30c.

5c.

KATORGON! Atsitikimai Mųrav- 
rasč P. 

10c.
jovo laikais Vilniuje. Pa:
B. 18 pusi. Kaina ...........

TRUMPAS KATEKIZMAS, vado
vėlis pradžios mokykloms ir pir
mai vaikų išpažinčiai. Parengė 
Kun. J. B. Končius, S.T.D., Kai-

KATEKIZMAS vaikeliams ren
giantiems prie Pirmos Išpažin- 
Kun. V. Kulikauskas. Kaina .... 20c.

KATEKIZMAS mažiems vaikams, 
anglų ir lietuvių kalbose.. Vertė 
Kun. J. K. Miliauskas. Kaina.... 20c.

KAUKAZO LEGENDOS, 30 pusi.
Kaina ....................  10c.

KULTŪROS VIEŠPATIJĄ, para
šė J. Jakštas, 23 pusi. ............   10c.

LEGENDOS APIE KRISTŲ. Iš
vartė Kun. A. Alekna, 136 pusi. 
Kaina ...........................  , 35c.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO REI
KALU, Parašė Kan. Prof. F. 
Kemėšis’, 15 ,pusl. Kaina5e.

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJE 
KARĖJE, Parašė Kun. J. F. Jo
naitis, 64 pusi. Kaina ................ 10c.

MEILĖ, Poema, parašė Kun. M. .
Gustaitis, 24 pusi. Kaina....... . 15c.

MŪSŲ DAINIAI, KRITIKOS
BRUOŽAI, parašė Kazys Pui
da, 142 pusi. Kaina .................... 35c.

MŪSŲ JAUNUOMENĖS IDEA
LAI. Parašė Pr. Penkauskas, 68 
pusi. Kaina ..-

MŪSŲ. TIKĖJIMAS, vertė Jonas
M^ Širvintas, 100 pusi. Kaina.... 35c. 

MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE, 216
pini. Kaina ..... ........ ...^....35c.

MARIKĖ, parašė Vargšas. 60 pus- ..
lapių. Kaina ..........     10c.

NAUJOS EILĖS IR DĖKIAMA-
UIJOS, parašė P. P. Mikalaus
kas, 92 pusi. Kama .... 25c.

NOVENA prie šv. Pranciškaus A- 
syžiečio; Vertė K............„....'...j.... 15c.?

NUSIŠYPSOK. Surašė J.- K. M.

20c.

Joje tilpsta daugybė juokų. Ge
ri audeklo apdarai, 150 pusi. 
Kaina 60c.

PAMALDŲ VADOVĖLIS, stačiįorf ' 
ir graud&s verksmai,

kaip savo draugijos na
rius, taip ir visus parapi
jiečius atsilankyti į minė
tą gražų parengimą, sek
madienį, sausio 30 d. F. P.

ZAMENHOFO DUKROS, 
P-LfiS LIDIJOS ATVY

KIMAS
Sausio 2 dieną, šių, metų 

į šitą miestą atvažiavo iš

kun, J. B. Koncevičius. Kaina lOe. 
• PETRIUKAS, apysaka, vertė S.

Rakauskas 30 pusi. Kaina .......
Pilietybės Katekizmas, pamoki

nantis apie Amerikos piliečio 
teises ir priedermes. Parašvtas 
lietuvių ir anglų kalboje. Kaina 20c. 

PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, pa- 
, rašė Gerutis, 87 pusi. Kaina .... 20c.

. PRAMONĖS DEMOKRATIJOS 
. PAGRINDAI. Parašė Uosis, 146 
•.pusi. Kaina...... ...... ................... 35c.
RELIGIJOS MOKYMO METODI

KA, sutaisė K. J. Skruodys, 157 
pusi. Kaina..... ...................... ...... 50c.

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠ
TAI- . Parašė Pr. Mašiotas, 67 
pusi. Kaina...................................20c.

SKAITYK — RASI UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė.Kun. V. Kuli
kauskas, MIC., Kaina ...............  20c.

SOCIOLOGIJA, 73 pusi. Kaina .... 15c. 
SPARNUOTI LIETUVIAI — Da

rius ir Girėnas, Parašė kap. P. 
Jurgėla, gerais apdarais, pavei
ksluota. Kaina...........................$1.60

ŠVENTIEJI METAI IR KATA
LIKIŠKOJI AKCIJĄ. Kaįna .... 5c.

TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖ
JAS, 13/ pusi: Kaina ...............

TIK NE KOMUNIZMAS, parašė 
. Udarnikas. Kaina .................

TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA,. Sutaisė Juozas 
Damijonaitis, 119 pusi. Kaiųa ....40c- 

TRUMPA LIETUVOS ISTORIJA 
TAVEIKSLUOŠE 13 - 7 - 1937, 

■*un. M. Urbanavičius,
, G ....... .......................  50c.
i DARBYMEČIUŲ J. Mur-

40c 
ir NAMŲ -' 
215 pusi. .

atrašė1- Kun
' KTU., Kaina ....... ......................._---

ka. vaikams skaitymų knyga,

v

10c.

25c.

5c.

Esperanto

Kaina ..........................................  $1.00
ties ir Šv. Komunijos. Sutaisė 

VIENUOLINĖ LUOMĄ, parašė 
kun. P. Saurusaitis, 191 pusi.
Kaina ..........................................  35c.

ZOOLOGIJA. Parašė Jurgis Eliso
nas. Knyga iliustruota įvairiais 
paveikslais. 272 pusi. Kaina....... 75c.

MALDAKNYGĖS
AUKSO ALTORIUS maža knyge

lė  ................................................. 50c.
MALDAKNYGĖ .............................  60c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais o-

dos apdar.................................... $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, celiuloi-

do balt, apd...................................  $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais

apdarais ............................................ 75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais

celuiloido apd.............-............ 90c.
PULKIM ANT KELIŲ, skuros

juodais apd........................-.......  $2.50
TINKAMI SCENAI VEIKALAI 

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvi- 
das. šioje knygoje tilpsta tris 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 ak
tu. Vaidina 2 vvrai ir 7 mote
ris. “FABIOLA”, 5 aktų. Vai
dina 12 asmenų ir grupė. Daly
vauja 7 vyrai, 5 moterys, minia, 
sargai ir kareiviai. “LIURDO 
STEBUKLAS ”, 4 aktų drama. 
Dalyvauja 21 moteris, šios Kny
gutės kaina

DILPELIS MINISTERIJOJE
TARNAUJA, parašė Sofija ’ 
Čiurlionienė. Tilpsta monologas 
ir laiškai Kaina........... ............. 15c.

EMŲS IR KALBĖK, parašė J. V. 
Kovas. Jėje tilpsta vakarų pro- 
gramams prakalbsiu, monologų, 
dialogų ir deklamacijų ...........

ESUMAS HI Dramos dalis “Gims 
Tautos Genius”, parašė kun.

65c.

30c.

to mokslo reikia mokėt 
<5 dolerius. Kas norėtų si 
ja susirašyti arba asme 
niai sueiti, tai štai jos a 
dresas: Miss Lidia Zamen 
hof, % Mr. Dubin, 64( 
Westview . St., Philade! 
phia, Pa.

Bet kam būtų neparan
ku pasimokyti Esperantt 
jos metodą, tai gali tinka: 
mą vadovėlį tos kalbos į- 
gvti pas Kazį Vidikauską 
2833 Livingston St., Phi- 
la.. Pa. Plunksnos Kazys

L. Vaičekauskas ......  10c
GYLIUKINGAS VYRAS. 2 aktų 

komedija ir CICILIKAS. mono
logas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 
6 vyrai ir 3 moterys ................ 15c

IŠGAGNYMO APSIREIŠKIMAI 
arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė 
V. Juozas K-s. Vaidinimas su 
dainomis. Dalyvauja 65 asmenys 
ir choras ........................................ 50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto 
komedija. Sulietuvino Gineitis. 
Vaidinime dalyvauja 4 asmenys
3 vyrai ir 1 moteris. Kaina....... 15c.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. 
Vertė V. Akelaitis. Dalyvauja 
6 asmenys — 3 vyrai ir 3 mo
terys ............................................ 35c.

UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRU
MAS, 3 veiksmų komedija, pa
rašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot. 
Kaina ............................................ 25c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RA
BINU 1-no veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja
4 asmenys — 4 vyrai ................ 15cr

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ
BALIUS, vienoje knygoje dvi 
komedijos su dainomis. Parašė 
Seirijų Juozukas. Ubagų Aka
demijoje dalyvauja 5 asmenys 
ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje 
dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti 
3 asmenys. Kaina .....—... ............ 35c.

VAIKŲ. TEARAI.. Tilpsta trys' 
veikalėliai: “Ištyrsime paskui”, ’ 
“Antanukas našlaitis” ir “Mė
ginimas” f

Visus užsakymus prašome siųsti; 
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, So. Boston, Mass

15c.
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Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN.

DĖMESIUI
LDS 5-tos kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks 23 d. 
šio mėnesio, pirmą vai. po 
pietų, Šv. Juozapo parapi
jos senos mokyklos kam
bariuose.

Visi nariai-rės kviečiami 
atsilankyti į šį svarbų su
pi rinkimą ir prašomi atsi
vesti naujų narių. Kurie e- 
sate atsilikę su duoklėmis 
malonėkite kaip galint 
greičiau atsilyginti, kad 
laikraštis nebūtų sulaiky
tas. J. Totilas,

kp. rašt.
‘ Sekmadienį, sausio 36 
d., 2:30 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių kultūros klubo 
pamokos, 774 Bank St. 
svetainėje. Bus 
tuojama kaip ir 
du pagaminti 
maistą.

Kitas klubo
mas įvyks vasario 4 d. mi
nėtoje vietoje. Turėsime 
svečių kalbėtojų, kurie 
kalbės apie nevirškinimą 
ir reumatiškus skausmus. 
Klubo nariai atsiveskite ir 
savo draugus.

Korespondentas.

instruk- 
kokiu bū- 

tinkama

susirinki-

IŠ DARBININKŲ 
GYVENIMO

Šiomis dienomis užsida
rė dirbtuvė, kurioje dirbo 
įvairius šaukštus, peilius 
ir šakutes. Toje dirbtuvė
je dirbo apie 300 darbinin
kų, nemažai ir lietuvių. 
Ten dirbo senas LDS na
rys, J. Augys, buvęs 5 kp. 
pirmininkas, buvęs iždi
ninkas, daug dirbęs kuo
pai, apskričiui ir centrui.

Dabar toji
kraustosi į Meridan,

ii iš uždarbio.
Mašinų dirbtuvėse dar 

neblogai dirba. Iš tų dirb
tuvių nei darbininkų neat
leido. Daugiausia darbi
ninkų atleido iš Clock 
Shop.
Iš ŠV. JUOZAPO LIETU

VIŲ PARAPIJOS
Per kelis metus šios pa

rapijos auditorijoje buvo 
rodomi judami paveikslai 
ketvirtadieniais ir sekma
dieniais, bet dabar rodo 
tik sekmadieniais, o ket
virtadienių vakarais ren
gia “Bingo”. Daug žmo
nių atsilanko ir už 25c ga
li žaisti 25 sykius. “Bingo” 
parengimams vadovauja 
kun. E. Gradeckis; jam 
pagelbsti Šv. Vardo drau
gios nariai. Pelnas para
pijai.

A. Vaškelis skaitė pereitų 
metų parapijos atskaitą. 
Pajamų buvo virš 16 tūk
stančių dolerių, išlaidų 
virš 12 tūkstančių dolerių. 
Skolos žymiai sumažintos. 
Atmokėta net 6 tūkstan
čiai dolerių.

Bet tokioje parapijoje 
pajamos, rodos, permažos. 
Girdėt, kad mažesnės lie
tuvių parapijos pralenkia 
su pajamomis. Štai pavyz
džiui Bridgeporto lietuvių 
parapija turėjo 18 tūks
tančių pajamų. Taigi new- 
britoniečiai pasidarbuoki
me daugiau parapijai.

šios

Marcelė

BASKETBALL ŽAIDI
MAS

Sausio 15 d. parapijos 
auditorijoje įvyko basket- 
ball žaidimas. Du rateliai 
ai vyko iš Meriden, Conn. 
ir žaidė su mūsų Šv. Var
do ir L. Vyčių rateliais. 
Mūsiškiai pralaimėjo. La
bai nusiminė, bet nėra ko 
nusiminti. Pasilavink’te 
daugiau ir kitą kartą su - 
plieksite kitus.

Sausio 16 d. šv. Juozapo 
iietuviu par. bažnyčioje 
laike šv. mišių patarnavo 
klierikas Vilčiauskas.

i

Sausio 23 d. įvyks LDS 
5 kp. susirinkimas, 1 vai. 
po pietų, Šv. Juozapo par. 
senos mokyklos kambary. 
Visi nariai kviečiami atpi

lti ir atsivesti naujų narių,
dirbtuvė Valdyba išduos metinę a- 

Ct., pvskatą. Pranešame, kad 
14 mylių nuo Waterbury. naujiems nariams jokio į- 
Kaip sustatys mašinas, tai stojimo mokesnio nėra, 
žada senuosius darbinin
kus priimti darban, o da
bar pasakė darbininkams 
eiti į Nedarbo Apdraudos 
raštinę ir užsiregistruoti, 
kad gautų pašalpą.

Taipgi daug darbininkų 
atleido ir iš kitų dirbtu
vių. Darbininkai skundžia
si ir nežino kas bus toliau. 
Ir dirbantieji dirba trum
pą laiką. Sunku pragyven-

t- t-

Taigi visi darbininkai ir 
darbininkės rašykitės į 
lietuvių katalikų darbi
ninkų organizaciją LDS.

Korespondentas.

NEW BRITAIN, MII.
METINĖ PARAPIJOS 

ATSKAITA
Pereitą sekmadienį per 

visas šv. mišias kleb. kun.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

♦

alE
60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd_ 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

* f

i

ŠV. MIŠIOS Už MIRU
SIUS KLEBONUS

Tretininkų vietinė kuo
pelė gražiai veikia dvasi
niuose dalykuose. Šią sa
vaitę, sausio 22 d., 7 vai. 
ryte šv. Andriejaus lietu
vių par. bažnyčioje šv. 
mišios už mirusius
parapijos klebonus, a. a. 
kun. J. Žebrį. kun. E. Gri
kį, kurias užprašė Treti
ninkų kuopelė.

Patartina visiems ateiti 
išklausyti šv. mišių ir pa
kelti savo širdis prie Tėvo 
Dangiškojo už jų vėles.

Kun. J. Žebrys mirė nuo 
sužvėrėjusiu lietuviu be
dievių socialiętų rankų 24 
metai atgal. Kun. E. Gri
kis mirė 7 metai atgal. Jie 
daug darbo ir sveikatos i- 
dėio mūsų parapijoje, tai
gi nepamirškime jų vėlių.

Tretininku kuopelei su- 
7naniai vadovauja motina 
P. Kochanskienė, viena iš 
senesniųjų darbuotojų šv. 
Andriejaus parapijoje.
LEGIONIERIAI HART

FORDE
Sausio 15 d. L. Legio

nierių S. Radzevičiaus 4 
postas dalyvavo Hartfor
de Sabonio posto valdybos 
priesaikoje. Kartu su jais 
buvo nuvykęs ir mieste 
mayoras Quigley, kuris 
gražiai savo kalboje pa
sveikino Hartfordiečius ir 
užgvrė jų veikimą. Adv. 
T. Kubilius buvo priesai
kos ceremonijų vedėjas.

T. M.

nė; Junior vice-pirm. — 
Kotrina Žalnieraitie n ė; 
adjutante — Mrs. Amelia 
Hoyt; kasininkė — Ona 
Sekienė; Kapelione —Pau
lina Ambrasienė; color 
bearers (spalvų - vėliavų 
nešiotojos) — Ona Dzikie- 
nė ir Magdalena Urbonie
nė; trustee 
Kurtinaitienė.

Naujosios valdybos ins- 
talacija įvyko šeštadienio 
vakarą (sausio 15) moky
klos salėj. Vakaro vedė
jas buvo National Judge 
advocate lietuvis advoka
tas Tarnas Kubilius iš 
Nevv Britain. Instalacijos 
oficierius buvo National 
Commander — Juozas Ka
valiauskas; jam pagelbėjo 
Pranas Norkūnas ir Juo- 

j zas Ivanauskas iš Nevv 
Britain.

O Auxiliarv i^stnbcijo- 
ie vadovavo National pir
mininkė K otri m Norkū- 

jnienė. Jai pag^P’-"4^ Ona 
Norkūnienė. Abidvi iš 
Nm Britain.

Dalyvavo daug žmonių. 
Kviesti buvo Nevv Britai- 
r»n ir Waterbury’o uostai 
ir šiain svečiai. Guberna
torius ir majoras buvo ir- 

kviesti. Jie atsiuntė de
legatus.

Sveikiname naująsias 
valdvbas ir linkime ioms 
smarkiai veikti per šiuos 
metus, ir kad nariai-narės 
dirbtu išvien.

BASKfcTBALL

i
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HARTFORD. CONN.
IŠ LEGIJONIERIŲ 

VEIKIMO
Su Naujais Metais lietu

viai ex-kareiviai Hartfor
de pradėjo visu smarkumu 
veikti. Išrinkta nauja val
dyba. Sekantieji sudaro 
naująja valdyba: pirm. — 
komanderis— Vincas Kur- 
tinaitis: senior vice-ko- 
manderis — Antanas Ur
bonas; Junior vice - ko
manderis — Jurgis Danie
lius! Adjutantas —Pet
ras Jankauskas; kasinin
kas — Jurgis Zablaitis; 
Kapelionas — Klemensas 
Skarupskas; Dienos oficie- 
rius — Vladas Apanavi
čius; Color bearerš (spal
vų nešiotojas) Konstan
tas Pundžius ir Jurgis 
Kaminas; SDalvų sargai 
(color guards) — Juozas 
Litvinas ir Adomas Karpi- 
nas; Inspektorius — Pra
nas Kazlauskas.

Ladies — Moterų Auxi- 
liary ir gi turi išrinku
sios naują šiems metams 
valdybą: Pirm. — Barbo
ra Saukienė; senior vice- 
pirm. — Rožė Giedraiti^

Mūsiškiai basketballi- 
ninkai turi išlaimėję visus 
lošimus iki šiol! Jie “su- 
bytino” tokius ratelius 

į kaip Šv. Kazimiero lietu- 
Įvių Nevv Haven’e parapi
jos ratelį net du sykiu; 
Portland Ali Stars, East 
Hartford Coal Company, 
Simsbury, Glastonbury ir 
kitus. Jiems vadovauja 
Kazys Šimkus, patyręs il
gametis basketballininkas. 
Ir dabar jisai žaidžia su 
Royal Typewriter koman
da. Ateity manoma žaisti 
su Hartfordo senuoju bas- 
ketball rateliu parapijos 
naudai. Paskui turbūt žai- 
sime ir su Waterbury Ho- 
iv Narnės, Westfieldo Šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos kamanda ir kitais.

Malonu pastebėti, kad ir 
mūsų mergaitės pasižymi 
žaidimuose. Joms vado
vauja Antanas Manikas. 
Malonu pastebėti, kad vis 
daugiau ir daugiau lietu
vių atsilanko pamatyti 
žaidimų. Žinoma, kuo dau
giau žiūrėtojų, tuo geriau 
ir noriau žaidžia basket- 
ballininkai. Tuščioms kė- 
dėms nieks nemėgsta nei 
kalbėti, nei žaisti. Taigi, 
gerai daro tie lietuviai, 
jauni ir seni, kurie atsilan
ko į žaidimus, nes tas di
džiai paragina mūsų jau
nimą prie sporto ir vieny
bes.

DRAUGIJŲ NAUJOSIOS 
VALDYBOS

Lietuvos Vyčių: pirm.— 
Jonas Gaucas; vice-pirm.
— Kazys Barolis; ra§t.-- 
Viktorija Labeckaitė; ka
sininkas — Edvardas Ka- 
smonaitis; finansų rašt.— 
Marė Dapkus.

Vyrų Klubas: pirm. — 
Jonas Kablikas; vice-pirm.
— Kazys Gauba; kasinin
kas — Antanas Laskas;

L-
i

finansų raštininkas—An
tanas Ramoška; raštinin-• T ’ 
kas — Vadas J. Kukęnis.

Šv. Elžbietos Draugija: 
pirm. — m—1— 
ce-pirm. 
tininkė 
rašt. pagelbėtoja — Pat
ricija Deltuvaitė; kasinin
kė Ieva Povilonienė; fi
nansų rašt. — Servienė; 
finansų rašt. padėjėja — 
Viktorija Deltuvaitė; du
rų sargas — Kotrina Kas- 
monaitienė; tvarkdarė — 
Kočiūnienė.

Tik tiek tuo tarpu turiu 
draugijų naujųjų valdy
bų sąstatus. Vėliau spau
dai pateiksime kitų. Svei
kiname naująsias valdy
bas ir linkime joms smar
kiai veikti per šiuos me
tus, ir kad nariai ir narės 
su jomis dirbtų išvien.

ROCHESTER, N. Y
GRAŽU — GIRTINA

I Todėl parodykime savo 
susipratimą, neremkime 
savo idėjos priešų ir pa-

Stankevičienė; vi-
— Pugžlienė; ras-
— V. Ambotienė;

ŽINUTĖS
Ona Katkauskaitė, Nevv 

York Metropolitan Artis
tė, vietinė lietuvaitė, vė! 
atvyksta į Hartfordą, 
Bushnell Memorial Hali, 
rodos, sausio 30. Ji bus 
viešnia artistė Hartford 
Symphony Orkestros. Pe
reita savaite višnia artis
tė buvo Nino Martini. 
Lauksime Onos.

Antanas Pugžlys, kuris 
gyvena East Hartforde ir 
priklauso prie Lietuvos 
Vyčių, dabar yra East 
Hartford Policijos supcr- 
numery. Sveikiname.

Sausio 16, sekmadienio 
vakarą, mokyklos Junior 
High mokiniai - mokinės, 
vadovybėje lietuvaičių Se
sučių Praneiškiečių, su
vaidino linksmą, gerai ži
nomą veikalą, Huckleber- 
ry Finn. Veikėjų atvaiz
dai tilpo Hartford Times

Moterų Gildąs turėjo sa
vo metinį bankietą Hotel 
Bond, Old English Room 
pereitą savaitę. Atsilankė 
apie 100 narių. Dalyvavo 
klebonas kun. Ambotas ir 
kun. Kripas, kurie ir pra- 
kalbėles pasakė. Vakaro 
vedėja buvo Felicija Ruce- 
vičienė. Kalbėjo buv. pir
mininkės. Dainavo Valeri
ja Kaunietytė ir S. Griš- 
kiutė. Abidvi linksmai ir 
gražiai sudainavo lietuvių 
ir anglų kalbomis. Iš jų 
galima tikėtis, kad arti
moj ateityj turėsime ne
mažai džiaugsmo. Paskui 
buvo community singing 
ir įvairūs pasilinksmini
mai.

Marijos Vaikeliai, vado
vystėje Sesučių neužilgo 
vaidins veikaliuką.

Hartforde pasnigo iki 12 
colių.

Vietinė Susi vieny m o 
kuopa rengiasi suvaidinti 
veikaliuką, komediją.

Gerb. vargonininkas pra
šo prisirašyti prie Šv. Ce
cilijos choro jaunimo. Rei
kia ypatingai vyrų. Jauni
mas, kurie turite balsus, 
ateikite ir prisirašykite. 
Tai jums priduos naudos 
ir atneš džiaugsmo ir gar
bės Dievui ir Tautai.

Hartfordiečiai ture j o 
Vilniui Vaduoti Skyriaus 
susirinkimą, kad tinkamai 
prisirengus prie apvaikš- 
čiojimo Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų su
kaktuvių ir Klaipėdos at- 

| gavimo 15 metų.
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Tris garbingos pašaipi- matysime, kad jie nenu
neš draugi jos bendrai su- žingsniuos toli, bet bus 
rengė nepaprastai šaunų PriSPiUi prie sienos ir tu- 
bankietą sausio 9 d., skir- r^s parodyti tikrąsias sa- 
damos pelną parapijai. vo spalvas.
Bankietas buvo nepapras
tai geras, valgiai skanūs. 1 
Šio straipsnelio rašytojui i 
teko dalyvauti Jefferson 
dienos demokratų bankie- 
te, Nevv Yorko mieste, kur 
kainavo $50.00 tik už val
gį, ir kaip nustebau, kad 
draugijų pagaminti val
giai ir tiktai už 75c virši
jo gerumu. Tiesa, tenka 
pasakyti didelis lietuviš
kas ačiū rengėjams, be 
reikia apgailestauti, 
per mažai žmonių dalyva- i 
vo... nežinia kodėl? Dran-j 
gijų komitetas, būtent, iš! 
šv. Petro ir Povilo dr-jos, j 
švč’. Marijos Dangun Ėmi- j 
mo dr-jos ir Šv. Jurgio dr- j 
jos buvo pasirengusios pa
daryti daug pelno parapi- 
iai, ir komitetas sunkini 
dirbo, kad viską prireng
tų, bet daug draugijų na
rių nepasirodė. Visgi tai 
negražu. Randame lietu
vius linksmius savaitės 
pabaigoje pas savo tautie
čius ir svetimtaučius, o 
paremti savo įstaigą lig ir 
bijo atsilankyti. Atsimin
kime, broliai, kad reiks- 
•inga paremti ir savo tau
tiečius biznvje. bet remti 
savo parapiją ir ištaiga«. 
Mirias toii naraniia užlai
ko, yra reikalingiau.

RADIO PROGRAMA
Rubsiuvių Unija pradė

jo leisti per radio bangas 
iš stoties WHEC radio 
programą kiekvieną sek
madienį tarpe 1:30 ir 2 
vai. po pietų. Kurie esate 
namuose tuo laiku pasi
klausykite, o labai daug 
užgirsite, nes Unija nu
švies savo kelią ir parodys 
minioms žmonių kas yra 

^ reikalinga pagerinimui jų 
būvio. Vyturys.

BRISTOL, CONN.
kataliki š k o 

organizac i j a, 
of Lithuania,

Lietuvių 
jaunimo 
Crusaders 
išsirinko valdybą 1938 me
tams: pirm. — Juozas Či- 
zauskas; vice-pirm. Liu
das Taurinskas; sekreto
rius — Regina Dilioniutė; 
ižd. — Pranas Stučius, 
maršalka — Jonas Krau- 
čelis. Iždo globėjais: Juo
zas Čižauskas, Marė Krau- 
čeliūtė ir Sally Šimkuvie
nė.

Vietinio lietuviško jau
nimo pastangomis atida
ryta lietuvių kalbos mo
kykla. Mokinama ketvir- 

į tadienio vakarais. 7—9 
' vai., Šv. Juozapo parapijos 
■ mokykloje, Bristol, Conn. 
Mokytojas Al. Blažys. Mo
kinių skaičius kas kart 
auga. Atvyksta net iš toli
mesnių apylinkių kaip Te- 
rryville, Forestville, Meri
den, Collinsville ir kt. Ver
ti pagyrimo tie tėvai, ku
rie suprato lietuviškos 
mokyklos svarbą ir siun
čia savo vaikus mokytis. 
Reikia tikėtis, kad lanky
tojų skaičius padidės dar 
ne vienu desėtku, nes yra 
dar daug lietuvių jaunimo, 
kurio nesimato lietuviško
je mokykloje.

Lietuvių Visuomenės 
klubas rengiasi švęsti sa
vo 25 metų jubiliejų. Ruo
šiama vakarienė š. m. sau
sio mėn. 29 d. Klubas pa- 
šalpinio pobūdžio.

Bristoly gyvenantieji 
lietuviai, ypatingai pajau
tė dabartinį ekonominį a- 
toslūgį, arba vadinama 
“business recession”. Dau
gumas lietuviu be darbo ir 
nesimato gerėjimo. Tokiai 
būklei esant sunkus darosi 
ir visuomeninis bei kultū
rinis veikimas. Sunkus lai
kas spaudos platintojams.

Koresp.

I

MĖSŲ SPAUDA
Sekmadienį, sausio 14 d.. 

mūsų klebonas, skelbda
mas LDS kuopos susi
rinkimą, labai gražiai pri
minė mums, kad mes esa
me apsileidę savo reika
luose. Darbininkų Sąjun
gos kuopa gyvuoja tiktai 
iš vardo ir jokio veikimo 
neparodo. Klebonas ir pri
minė, kad daugelis net ir 
katalikų žmonių vaikšto 
po stubas ir platina gelto
nąją spaudą, kuri yra 
priešinga tikėjimui ir net 
sykiu su komunistais ka
riauja prieš tikėjimą, o 
savo laikraštį ar knygą 
paniekina. Šioje šalyje, 
turėdami spaudos ir žo
džio laisvę, turime remti 
savąją spaudą, gėrėtis 
ja ir platinti ją ir tiktai 
tuo savo susipratimu ir 
rėmimu kas yra savas už
kirsime kelią mūsų prie
šams, kurie naudojasi mū
sų apsileidimu. Savas nas 
sava — Katalikas pas ka
taliką, turi būti mūsų n- 
balsis, nes kitaip elgiantis 
mūsų priešai mums prime
ta, kad mes nesusipratę.
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LDS. NARIŲ IR “DARBININKO 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI! t 

s
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Šiuomi “Darbininkas” skelbia Sausį ir Va
sarį kaipo Katalikiškos Spaudos mėnesius — 
vajų. Per tuos porą mėnesių Darbininko kaina 
sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę metų — 
$1.50. Sykį į savaitę metams $1.50. J Lietuvą 
metams $4.00, pusei metų — $2.00.

Taigi prašome gerb. “Darbininko” skai
tytojų pasinaudoti šia proga — atnaujinti pre
numeratą iki vasario 28 d.

Primename ir LDS kuopų nariams, kad 
nevilkintų savo duoklių, bet pradžioje metų ap
simokėtų už organą “Darbininką”.
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