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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiko.

Vyskupas Ketteleris

Tą dieną yra gimęs Ab
raomas Lincoln’as. Jo gy
venimas ir darbai yra pla
čiai visiems žinomi. Daug 
apie jį yra prirašyta, visų 
jis laikomas pagarboje la
biausia už tai. kad jis bu
vo teisingas žmogus. Jis 
pasakė: — Jei negali būti 
teisingas advokatas, tai 
nebūk advokatas. —

Lincoln’as mylėjo laisvę, 
suprato jos reikšmę už tai 
ir reikalavo, kad visiems 
žmonėms būtų suteikta 
laisvė. Laisvė jam buvo 
labai brangi, ir jis norėjo, 
kad visi galėtų ia džiaug
tis. Jo įsakymu Amerikoje 
buvo panaikinta darbinin
ku vergija.

šeštadienį, vasario 12 d. 
minime Abraomo Lincolno 
gimtadienį.
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ISPANIJOS SUKILĖLIAI
PAĖMĖ 3,000 I NELAIS

VĘ

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius — Šio
mis dienomis smarkūs mū
šiai Teruel srityje buvo 
nelaime radikalams. Suki
lėliai paėmė apie 3,000 ra
dikalu kareivių į nelaisvę 
ir atsiėmė keletą svarbiu 
pozicijų. Sukilėliai nušovė 
8 radikalu orlaivius, o ra
dikalai giriasi, kad jiems 
pavykę nušauti 6 sukilė
lių orlaivius.

PRIGĖRĖ LIETUVIU
KAS

Brockton, Mass. — Trys 
jauni vaikinukai, tarp ku
rių buvo Jonas Malakaus
kas, 17 metų amžiaus, pri
gėrė ežere, ledui įlužus. 
Nepatartina dabar eiti ant 
ledo, nes jis yra sugadin
tas ir silpnas.

3UGOSLAVIJA NESU
DARO KONKORDATO

Londonas, Vas. 11. — 
Jugoslavijos valdžia norė
jo sudaryti konkordatą su 
Vatikanu. Tas būtų visą 
šalį geriau suvienijęs, ta
čiau pravoslavų dvasinin
kai ir bedieviai privertė 
valdžią sutarties su Vati
kanu klausimą atidėti. 
Valdžiai tai yra didžiau
sias pažeminimas, gi pra 
voslavams pergalė.

CAMBRIDGE, MASS.

BAISI ŠVENTVAGYSTĖ 
KATALIKU BAŽNYČIOJE
St. Louis, Mo. Vas. 11,-- 

Į Šv. Andriejaus Katalikų 
bažnyčią nakties metu į- 
sibriavė vagys. Jie išdras
kė altorių, išėmė švenčiau- 
sį Sakramentą, išbarstė 
Komunijas ant grindų ir 
kojomis jas sutrinė. Kieli- 
kus, monstranciją ir kitus | 
šventus daiktus, vagys pa
liko už bažnyčios, mato
mai, aiuos kas nors pamatė: 
ir jie palikę daiktus pabė
go. Žmonės sužino ję anie į 
baisią šventvagystę susi-j 
rinko i bažnvčią ir ilgu 
meldėsi, kad atlveint.u 
Dievui už tuos baisius Jo 
priešų darbus.

LENKAI NORI DERĖTIS 
SU LIETUVA

Kaunas — Paskutin 
laiku užs. spaudoje pasi
rodė daug žinių, jog lenkai 
norį paruošti dirvą dery
boms su Lietuva. Lenku 
seime įneštasis užs. r. mi- 
nisteriui paklausimas dėl. 
santykių su Lietuva ir lau-1 
kiamas atsakymas būsian
ti “pradžia” naujų mėgini
mų.

DARBININKU UŽTARĖJAS

V OKIETIJOS KARININ
KAI BĖGA Į ŠVEICARI

JĄ

Vas.Vienna, Austrija,
11, — Yra žinių, kad 20 
V okieti jos kariuomenės 
karininkų slapta pabėgo 
iš Vokietijos ir bėga į 
Šveicariją. Iškilus nesuta
rimams tarp kariuomenės 
vadų ir Hitlerio padaryta 
didelės permainos. Hitle
ris paėmė kariuomenės 
vadovybę savo žinion. Ka
rininkai tur būt nujautė, 
kad Hitleris gali pasekti 
Staliną ir laiku pabėgo.

ŽIAURI MASKVOS 
PRIEVARTA

STALINO SEIMO ATSTO
VAI SAVĘS NEUŽMIRŠTA

Londonas, Vas. 11, — 
Susirinkus naujam sovie
tų seimui, Pravda ir Izves- 
tia pirmiausia pagarbina' 

; Staliną, sakant: —Prie( 
į ko galima palyginti žmo- j 
[nių džiaugsmą, kada jie i 
pamato savo mylimą va- į 
dovą, kuris juos veda į lai-! 

,mę?—
Stalino seimo atstovus, į 

(“kurie yra pasišventę' 
žmonių tarnai”, Pravda' 
palygina su “buržujų sei- 
migatstovais, kurie apgau-i 
dinėja ir išnaudoja žmo
nes”. Tačiau vėliau pasa
ko, kad tie “pasišventę 

I žmonių tarnai” seime pir
miausia nusistatė sau al
gas nė kiek nemažesnes už 
buržujų, atstovus ir daug, 
sykių didesnes už darbi
ninkų žmonių, kurių “tar 
nai” jie yra.

Vokietija Draudžia 
Katalikams Vykti.

Į Budapeštą
ROOSEVELTAS REIKA 

LAUSIĄS SUVARGU- 
SIEMS DIDESNES 

PAŠALPOS

Amsterdam, Vas. 11, — 
Iš visų pasaulio šalių tik 
Rusija ir Vokietija drau
džia Katalikams dalyvauti 
Eucharistiniame Kongre
se. Budapešte, gegužės 
mėnesį.

Apie 25,000 Vokietijos 
i yra susiorgani-

• v

Jonas

KARDAS GALINGESNIS 
UŽ SPAUDĄ.

Ateinantį sekmadienį, 
vas. 13 d. 7:30 vai. vakare, 
par. svetainėje įvyks įdo
mūs debatai temoje — 
“Kardas Galingesnis už 
Spaudą”. Teigiamąją pusę 
laikys Steponas Bugnai- 
tis, neigiamąją
Kumpa. Reikia pažymėti, 
kad debatai bus labai įdo
mūs, nes abejose pusėse 
vra patyrę debatoriai. 
Taipgi yra tam vakarai 
pakviestas kalbėtojas kur. 
Krušniauskas, Šv. Kazi
miero par. vikaras, Wor- 
cester, Mass., kuris nela
bai senai yra atvykęs iš 
Lietuvos. Kalbės ir mūsų 
kleb. kun. Pr. Juškaitis. 
Taigi, prašome visų Cam
bridge’aus lietuviu skait- 
linvai tą vakarą dalyvauti, 
nes išgirsite daug ką nau
ją. Įžanga dykai.

ŠV. TĖVAS, POPIEŽIUS PIJUS ĮXI
Vatikano Miestas, vasario 10 d. — Šeštadienį, va

sario 12 d., Šv. Tėvas, Popiežius Pijus XI mini 16-tą 
metinę karūnavimo sukakti. Katalikų Bažnyčios Gal
va šiandien pripažįstamas kaipo žymiauisas vadas 
pasaulyj. 4

Popiežius Pijus XI yra pirmas Popiežius, kuris 
vartoja automobilių; pirmas Popiežius, kuris kalbėjo 
per radio; pirmas nuo 1870 m., kuris būvi) išvykęs iš 
Vatikano.

Popiežius Pijus XI yra silpnas sveikatoje, ligos 
spaudžiamas, bet galingas dvasioje.

Karūnavimo dienoje ir kasdien pajsimelskime, 
F^.d Aukščiausis Savo Įpėdinį stiprintu sveikatoje, 
kad Jis šiais neramumų laikais galėtų rodyti pasau
liui tikrą kelią į gerbūvį.

Ispanijos Kataloniečiai Grąžina 
Katališkas Pamaldas

ra-“Journal de Geneve” 
šo, kad Sovietų vyriausy
bė surado naują būdą pri
versti grįžti į Maskvą už
sieny gyvenančius diplo
matus: išleistas dekretas, 
kuris už nusikaltimą 

verčia atsakyti ne tik

v •

Londonas, Vas. 11, — 
Yra patikrinančių žinių, 
kad Kataloniečių (Ispani
joje) valdžia nori grąžinti 
Katalikams bažnyčias ir 
leisti jiems laikyti visas 
pamaldas. Katalo p i j o s 
prezidentas, Senor Compa- 
nys. sakoma nori grąžinti 
Katalikų Bažnyčiai laisvę. 
Tačiau, sakoma, kad toks 
staigus prielankumas Ka
talikams Katalonijoje, ku
rios valdininkai buvo di
džiausi Ispanijos radikalų 
(lojalistų) pritarėjai, ne
atsitiko be priežasties. 
Kataloni jos vyriaus y b ė 
supranta, kad būdas išls.i-; klasių kovos būtų

v •

kų Bažnyčia tik reikalau
ja iš pasaulinių valdžių 
leisti žmonėms laisvai gar
binti savo Dievą.

SOCIALIZMO VILTIS — 
KLASIŲ KOVA

I

AMERIKOS DARBO 
FEDERACIJA PAŠALI 

NO TRIS UNIJAS

IVashington, Vas. 11. — 
Sakoma, kad prezidentas 
Rooseveltas rengia įteikt: 
Kongresui prašymą, kad i kaTaiikų’ yra susiorgani- 
valdžia paskirtų $250,00C. zaVę važiuoti į Kongresą, 
000 sumą įvairių va^s’ bet patikrinančios žinios iš 
Lybių žmonėms šelpti. I- vaJdžios išeina. kad Kata- 
vainų valstybių valdinin- j likams bus uždrausta iš 

J3Yezidentui pranese. Vokietijos išvažiuoti. Vc- 
---- ;™. —. į kietijos nacių valdžia tam 
padidėjo ir nusistatymui nepaduoda 

tikru priežaščių, bet kal
iau pinigu juos sušelpti. bama kad bijosi kad ka_ 

talikų atstovai per Eu
charistinį Kongresą nepa
sakytų pasaulio katali
kams kaip valdžia netei
singai juos persekioja ir 
varžo: toliau, naciai neno- 
įi. kad vokiečiai išleistu 
pinigus svetimose šalyse. 
Nesuprantama kaip nacių 
valdžia tikisi sulaukti kitų 
šalių palankumo taip var
žydama žmonių laisvę. Ži
noma. tas persekiojimas 
Katalikus sutrauks į tvir
tesnę vienybę ir savo Baž
nyčiai ištikimybę.

kai ]
kad bedarbiu skaičius šiuo 
metu žymiai ] 
vra būtinas reikalas dau- r. . . - - - ■
Manoma, kad prezidentas 
tuojau pareik ai a u s i ą s 
Kongreso tuo dalyku susi
rūpinti.

*•
_________________

TRANSLIUOS MIŠIAS 
KATALIKAMS RADIKA

LŲ VALDŽIOJE
Miami, Fla, Vas. 11, — 

Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavime nutarta 
pašalinti iš ADF tris uni
jas, būtent. United Mine 
Workers of America, Fe- 
deration of Flat Glas 
Workers and Tnternatio- 
nal Union oŲMine^ir Mill 
and Smeltei- Workers. Vi
sos tos unijos sudaro anie 
680.000 narių skaičių. Jos 
visos priklauso prie CIO.

ADF pirrrAninkas Green 
pasitraukė iš angliakasiu 
unijos, kurios nariu jis bu
vo ilgus metus... Neišrodo. rie yra Franco valdžioj) 
kad organizuotieji darbi- tokio leidimo prašė, sakv- 
ninkai greitu laiku suda-j darni, kad katalikai radi
nys vieningą frontą. Vadų kalų dalvse neturi kitokiu 
savotiški užsispyrimai 
darbininkams neša nelai
mę.

Vatikanas, Vas. 11. — 
Vatikano yra pranešta, 

i kad To Šventenybė. Popie
žius Pijus XI, davė leidi
mą Ispanijos katalikams 
po Franco valdžia, kiek: 
vieną sekmadienį per ra
dio transliuoti šv. mišias, 
kad katalikai gyvenantie
ji radikalu (lojalistų) vai 
domoje šalies dalyje girdė
tų pamaldas. Ispanijos 
dvasinė vvriausybė (ku-

būdų išklausyti šv. mišių.

NIKOLAI V. KRYLENKO 
PAŠALINTAS

VOKIETIJA NETURĖ
SIANTI UŽTEKTINAI 

KUNIGŲ

I
I

i

VOKIETIJOS NACIAI
UŽDARĖ JĖZUITU 

LAIKRAŠTĮ

Berlynas, Vas. 11, —
Gerai visiems žinomas vo
kiečių jėzuitų kunigu lei
džiamas žurnalas “Stim- 
men der Zeit” užbaigė sa
vo dienas. Vokietijos na
ciu valdžia uždraudė je- 
zuitų kunigams toliau žur
nalą spausdinti.

Antwerp, Vas. 11. —Bel
gijos socialistų partijos 
pirmininkas, Emilius Van- 
develde, pareiškė socialis
tams, kad klasių kova bū
tų smarkiau varoma. Jis 
sakė: — Be klasių kovos 
darbininkai nieko geresnio 
nesusilauks. Apleidim a s 

i socia- 
kyti Kataloniją nepriklau- , lizinui mirtis. Klasių kova 
somą, tai nesipriešinti Ka-'turi būti vedama ne tik 
talikų Bažnyčiai, gauti vienoje šalyje, bet visamepati nusikaltėlį, bet ir jo KataIoni1os ir vis0 pasav-1 pasauly”, 

artimuosius. 1 lio kataliku pritarimą. Jie ---------------
iikrastis pastebi, kad mat0 kad lojalistai bai-

. . . . . . . . . . — ’ i! ISPANIJOS NACIONALIS
TAI ATSIIMA TERUEL!

Maskva, Vas. 11, — Ni- 
kolai V. Krylenko, žiau
riausias žmonių nepriete
lis, pašalintas iš teisingu
mo komisaro vietos.

JAPONAI PUOLA KI
NUS ŠIAURĖS DALYJE

—
Berlynas, Vas. 11, —Vo- 

' kietijos katalikai susirū
pino sumažėjimu pašauki
mu į kunigus. Diecezijų 
seminarijose klierikų skai
čius žymiai sumažėjo. Be
veik baigiančių kunigų 
mokslus yra daug, bet 
pradedančiu mažai. Už ke
letą metų Vokietija netu
rės užtektinai kunigų. Na
cių vyriausybė spaudžia 
jaunimą dėtis prie Hitlo-

SOVIETU ATSTOVAI 
DINGO RUMUNIJOJE

Laikraštis pastebi, 
toks žiaurus įstatymas e- 
sąs tik vienoje Sovietų Ru
sijoje.

Sovietų polpredui Jaku- 
bovičiui buvo įsakyta sku
biai grįžti į Maskvą, ta
čiau jis, nu jausdamas, kad 
ten laukia liūdnas likimas, 
grižti atsisakė. Jakubovi- 
čiui atsisakius grįžti,

GPU įsakymu buvo su
imti Maskvoje gyveną 
<lu jo sūnus, o pačiam
Jakubovičiui pagrasin- jos valdžia uždraudė radio cionalistus pietų dalyje, kad Kinija prašo Anglijos 
fa, kad jeigu jis ligi nu- stotims transliuoti žydų prie Granados, kad ati- tarpininkauti taikos suda- 
rodyto termino negrįš, parašytą muziką. Laikraš- trauktų Franco kariuome- rymui. Visuose frontuose 
abu sūnūs bus sušaudy- tis Tevere pareiškia, kad nę nuo Teruelio fronto. Japonai nugali kiniečius,

ti. ’ I tas yra reikalinga, kad pa- Neužgina Franco laimėji- Jie mato, kad geriau su-
Gavęs tokį grasinimą. Ja- laikyti Italų muziką, kuri mn net radi kai ų vyriau- daryti taiką, kaip netekti
kubovičius iš Helsinkio iš- išreiškia tų žmonių jaus- sybė, tik - sako, kad ir visos šalies ir būti sveti-
vyko į Maskvą. i mus ir įpročius. ’>> I jiems gerai sekasi. mų valdžioje.

gia visą pralaimėti, ir jei 
jie pasiliks didžiausi Kata
liku priešai, žmonės tokios , 
valdžios nepalaikys, ir ga
limas daiktas, kad Franco 
turės Kataloniją prijungti 
prie savo valdžios. Kata! L

v

ITALIJOJE ITŽDRAU
DŽIA ŽYDŲ MUZIKĄ

Roma, Vas. 11, — Itali-

Alfambra, Ispanija, Vas. 
H, 
nacionalistai užima Terue- 
lį ir spaudžia radikalus į 
viduržemio juros pakraš
čius. Radikalams nėra

Generolo Franco

I
Shanghai, Vas. 1.1, —Ja

ponų kariuomenės dvi da
lys, viena iš pietų-rytų pu- r’° jaunimo organizacijos 
sės, kita iš šiaurės-vaka- ’r i*e Yra nustatomi 
rų, tikisi suspausti 400,000 Pr;(?š Katalikų Bažnyčią, 
kinų kariuomenės, kuri gi
na savo poziciją prie svar
baus jiems geležinkelio — 
Lung-Hai, šiaurės Kinijo
je. Japonai nori atkirsti 
juos nuo didžiosios kariuo
menės.

Kinai 
smarkūs 
Wuhu ir
se vietose jie atlaikė Japo- 

vilties Teruelį išsilaikyti, nų puolimus.
Bet jie pradėjo pulti na-' Iš Tokyo pranešama,

Bukareštas, Rumunija, 
Vas. 11, — Sovietu atsto
vas Budenko staiga dingo 
Rumunijoje. Tik keletą 
savaičių atgal Budenko 
užėmė tą vietą. Pirmiau 
Rusijos atstovas Rumuni
jai buvo Ostrovskis. Os- 
trovskis buvo atašuktas į 
Maskvą, bet jis Maskvos 
nepasiekė, dingo, ir nie
kas ju nesuranda. Ar jie 
buvo Stalino isakymu “lik
viduoti”?

Darbininkų Radio Programa

praneša, kad 
mūšiai eina prie 

Hangchow, kito-

DARBININKŲ RADIO MINI LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS SUKAKTĮ 

Programa nuo 2 iki 3 valandos po pietų 
šeštadienį, vasario 12 d. š. m. 2 vai. po pietų i- 

vvks Darbininkų Radio programa. Programa bus pa
dalinta į dvi dali, būtent, nuo 2 iki 2:30 vai. progra
ma bus kaip paprastai šeštadieniais, o nuo 2:30 vai. 
iki 3 bus Lietuvos Nepriklausomybės šventę paminė
ti. Vadinasi, turėsime progą išgirsti gražių dainų, mu
zikos ir kalbų per visą valandą.

Programą išpildys Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos (Lavvrence, Mass.) Radio Grupė, vadovaujant 
muzikui Povilui Sakui, ir Keturių Karalių orkestras. 
Patriotinę kalbą pasakys p. Kazys Čibiras, žurnalis
tas iš Lietuvos.

Tikimės, kad Gerb. Radio Programų Klausytojai 
tą valandą paskirs išklausymui lietuviškos patrioti
nės, Lietuves Nepriklausomybei minėti skiriamos pro- 

• gramos.
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Nepriklausoma Lietuva
Dvidešimts metų nepriklausomybės! Kas tam, ro

dos, betikėtų? Tačiau tai stovįs prieš mūsų akis isto
rinis faktas, kurį šiandien iškilmingai minime. Mūsų 
išeivijos širdis vieningai plasnoja su visa Lietuva jos 
džiaugsmo dienoje. Gi džiaugtis yra ko, nes mūsų 
nuvarginta tauta po Didžiojo Karo tarsi iš numirusių 
atsikėlė.

Metę kritiška akimi į netolima praeitį — vo^ 20 
metų atgal, mes. vos iš laikraščių numaną liūdną Eu
ropos padėtį Didžiojo karo baigoje, negalime tverti iš 
nuostabos, kaip tokia maža lietuvių tauta galėjo iš- 

. likti gyva ir dar gi turėti tiek gyvastingumo, kad ga
lėtų siekti nepriklausomybės, kuomet tokie milžinai 
kaip Rusija ir Vokietija taip bejėgiškai suklupo. Bet 
šičia kaip tiktai ir glūdėjo Lietuvos išganymo mo
mentas. Didingi milžinai bekovodami pailso, jų orga
nizuota pajėga visiškai subyrėjo, jų vadai nugriuvo 
nuo sosto, liko nužudyti ar ištremti — žodžiu, dviem 
galingiem Lietuvos kaimynam - prispaudėjam atėjo 
tokios panikos bei nusiminimo momentas, kokio isto
rija nebuvo mačiusi. Gi Lietuva, taip pat nelaimių 
prispausta ir krauju pasriuvusi, rado savyje tiek jė
gų, kad ištartų tą magišką žodį: būsiu nepriklausoma 
— dabar, arba niekad! Žodis drąsus, tiek drąsus, kad 
atrodė beprotiškas, bet jis buvo tikrai lietuviškai ryž
tingas. žūt-būt! tarė lietuvis, ir išėjo būt!

Čia reikia atiduoti garbė tų laikų tautos vadams, 
tiem dviem desetkam garbingų vyrų, kurie pasirašė 
Nepriklausomybės aktą ir sudarė pirmąją Tautos Ta
ryba. Jie Įamžinti Lietuvos istorijoj kaipo laisvosios 
tautos tėvai - didvyriai. Taip pat mums tenka nusi
lenkti prieš pirmuosius didingus kovotojus už tautos 
laisvę nes jiems teko ginti Lietuvos žemę skubotai ir 
ryžtingai. Lietuvos priešai - kaimynai, pastebėję, kad 
ji nejuokais virto nepriklausoma, tuojau puolė ją pa
smaugti. Kiekvienas paskirai daug už ją galingesnis, 
visi trys beveik kartu šoko pavergti jos žemę. Ir įvy
ko tikras stebūkas. Lietuva be ginklų, be organizuo
tos kariuomenės, be pinigų, stojo ryžtingai kovoti už 
savo laisvę ir apsigynė! Tos didvyriškos lietuvių ko
vos primena heroiškas mažosios Grekijos kautynes 
su nesuskaitomais persų pulkais senovės laikais.

Mums be galo malonu prisiminti, kad pirmieji 
didvyriai - savanoriai susidarė iš katalikiškos jaunuo
menės Ateitininkų ir Pavasarininkų. Jie liejo kraują 
ne veltui. Lietuva liko nepriklausoma. Bet jie ne tik 
už nepriklausomybę kovojo. Jie mirė ir už tėvvnęs 
laisvę. Taigi laisvė, taip brangiai katalikų nupirkta, 
ne privalo būti jiems paneigiama. Katalikų kraujas 
šaukiasi teisingumo. K.

' Prašome visų gražiai lie
tuviškai pasipuošti. Labai 
prašome vaikučius pa
puošti ir atsiųsti juos į 
vaikų Jubiliejinės pamal
das 8:30 vai. ryt., lietuvių 
Šv. Petro bažnyčion.

įsigykite Jubiliejaus ap- 
vaikščiojimo programos 
knygelę.

Lietuviškų spalvų ir pro
gramą galima gauti baž
nytinėje svet., klebonijoje Į 
ir “Darbininke” nuo vas. 
11 d.

V

intert

PIRMIEJI AUKOTOJAI:

DAKTARAI
PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešama, kad 
Dr. Antano J. West, 478 
Gallivan Boulevard, Dor
chester, ofisas bus užda
rytas nuo Vasario 10, ligi 
Kovo 14 d. š. m. Pp. dak
taras su žmona praleis sa
vo vakacijas per tą laiką 
Floridoj.

PRIRENGTAS

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A, L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:3O ik! 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

- LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inmau arti Centrai Sq . 
£ „ Cambridge, Mass.

Tel. S. B. 2805-R Į
LIETUVIS

iOPTOMET RISTAS
Išegzatninuojii akis j 
priskiriu C-'“!— | 
kreivas 
sinu ir

koše (aklose) akyse
Šviesą tinkamu laiku.

akinius: 
akla atltle- Į 
amhliJoniA f 

sugrąžinu Į

J. L. PASAKARNIS, 0. D. Į
447 Broadvay, South Boston i

GRABORIAIpo globa Mot. Šv. draugi
ja. Tai šios draugijos me
tinis balius, tik šis bus di- 

I dėsnis ir linksmesnis nei 
i kitais metais. Matote, jis 
■ įvyksta visų mylimo Ame
rikos prezidento Lincolno 
gimtadieny ir didžiulio 

i Lietuvos Nepriklausomy 
bės minėjimo išvakarėse.

Gros puikus orkestras, 
o moterys, baliaus šeimi
ninkės, pavaišins visus at- 

Į slankiusius gėrimais ir 
visokiais skanėsiais. Įžar.- 

j ga maža. Visus nuoširdžiai 
kviečia atsilankyti.

Rengėjos

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS SIOS VALSTIBE8 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

Paskelbus spaudoje, kad 
‘Darbininkas’ užsakė nau
ją raidėms rinkti mašiną 
— intertypą, kuri kainuos 
apie $7,000.00, tuojau atsi- 

zių, kurie 
aūkas. Iki 

iuntę aukų sė
menys ir kuopos:

Reikia tik melstis, kad Steponas Bugnaitis, Cambridge, Mass. .........
' Kazys Kapsas. So. Boston, Mass. . .. ............

J. Vizinys, Mančhęstef, N. H/” .........................
Mataušas Norbutas, Cambridge, Mass............
V. Zaremba, Manchėster, TST/įL??.?.?...........
A. Kikutis, Manchester, N. H. .........................
LDS 5 kp. WąierbųĮy, Conn?.:..... ....................
Kun. Dr. L. Mendelis, Baltimore, Md...............
Kun. A. Dubihskas, Baltimore, Md. ...............

„ „ Kun. V. Puidokas,’Wėstfield, Mašš..................
So. Bostone yra Run j Kripąs, Hartford/'Čoūn.^...................
lę netik South Ig. Mačiulaitiš/So. Bdston, Mass.......................

D Bostonie- LDS 113 kp. ‘GpeenfTėld, Mass. ....... ..............
čiai, bet ir jų alumnai ir Mr. ir Mrs. A. Marcelioniš/Bradford, M^ss. ... 
—Kun. J. Bakanas, Worcestęr, ‘Ma^: './../r.?/.....

Kun. Pranciškus M. Jurąš, Lavzr^hcę, Mąss.....
V. Rimša, WorcęstęĮ;, Mass.' /.........
V. Barisas. Worėėstėr, Mass......................... .
LDS Naujosios Anglijos apskr. .......................
V. Stasevičiūš, vargonininkas, Norvyood, Mass 
A. F. Kneižys, Nonydod, Mass. ........ 
Jonas Kumpą, So. Boston, Mass.....
A. Peldžius, So. Boston, Mąsš/ ’.......
Cl. vjri iga.ua. vinuo, uv. «uwo.

IJedvyga Fronėkiene, Chelseą, Mass

Viso .........................................   $259.02
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausiai dėkui. 

“DARBININKO” INTĘRTYPE 
FONDO KOMISIJA.

būtų geras oras. Kitas vis- j 
i kas prirengta. Visi eikime 
jį Jubiliejaus iškilmes.

UŽSIINTERESAVĘ 
JUBILIEJUMI

Tautinio jubiliejaus mi
nėjimu, r “

• susidomine
Bostoniečiai ir

i
I

I

v •

dė
• <* v

.< i

(KASPERAS) . 
į Lietuvis Graborius ir 
| Balsamuotojas 
į ' TSOHA.'RY PUBLIC

502 East Broadway 
{ South Boston, Mass. 
5 Tel. ŠOU Boston 1437
t Residence: 198 M St.S TeL ŠOU Boston 3960
5 Patarnavimas Dieną ir Naktį

JOSEPH W. CASPER
$ 5.00

10.00
1.00 

25.00
1.00
1.00 

25.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00
5.00
7.77
1.00
5.00 

25.00
1.00 

.25 
50.00
5.00

10.00
10.00
10.00 

.. 10.00
1.00

i
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MOTERŲ SA-GOS 13 KP.

susirinkimas įvyko vasa
rio 1 d., Šv. Petro par. sa
lėje, So. Boston, Mass. Su
sirinkimas buvo labai gy
vas ir įdomus. Išklausyta 
raportas iš įvykusicfe ar
batėlės, kuri buvo sureng
ta kuopos narių ponų Ja- 
nušonių namuose ir jiems 
nuoširdžiai dėkota. Arba
tėlė buvo sėkminga. Švai
styta Jubiliejinis 20 metų 
Lietuvos nepriklausomy 
bes minėjimas. Nutarta 
dalyvauti vasario 13 d. 
šv. mišiose ir koncerte. 
Taipgi išrinkta atstovės į 
Katalikų Seimelį, kuris į- 
vvks vasario 22, š. m. 
Cambridge, Mass. Nutarta 
raginti visas nares ir ne 
nares dalyvauti rankų iš
dirbinių parodoj, kuri i- 
vyks liepos 4, Marianape- 
lio Kolegijoj, Thompscn, 
Conn. Taiogi išrinkta ir 
komisija rūpintis tos pa
rodos reikalais.

P. Juškienė,
Prot. Rašt.

prieteliai.
Dr. Petras Zareckas, Jr., 

| iš “Home for Aged Men” 
sako: “Aš į profesionalų 

i pamaldas nei pusryčius jo
kiu būdu negalėsiu pribū
ti. Dėkingas už pakvieti- 
mą Baigiu darbą 2 vai. po;A peldžįu ■ šof Boston, ^. :.....

į pietų. -Rioj bėgsim i Jubi- St. Griganavičius, So. BosM'Mass 
Jieiaus koncertą . j- - ~

Dr. Veronika Budrevi- 
čiutė iš St. Francis Hospi- 
tal, Charleston, W. Vn, 
sveikina visus.

Dr. kun. J. Navickas, L.
Kolegijos Rektorius rašo: 

“Kadangi šeštadienyj iš
puola šv. Tėvo vainikavi- cher draugas ir bendra- 

i mo ir Lincolno sukaktis, darbis.
tai pas mus kolegijoje bus i Suffolk Law School yra 
laisva diena. Todėl visi baigę ir keliolika lietuvių. 
Bostono Studentai jau Toji mokykla buvo ir yra 
penktadienio vakarą galės 
išnykti namo ir, tokiu bū
du. imti dalyvumą sekma
dienio iškilmėse. Iš mūsų 
pusės žadėjo vykti kun. 
dr. Alfonsas Jagminas, p. 
Jonas Pilipauskas. Jie 
greičiausia, bus Bostone 
šeštadienio vakare.

“Reiškiu vilties, kad Jū
sų ruošiamosios sekmadie- gelbsti profesoriui biologi- 
nyje, iškilmės bus pilnas jos kurse.

. pasisekimas, vertas tos 
dienos ir josios ruošėjų”.

Ir daug daugiau reiškia 
i didelio užsiinteresavimo 
So. Bostono apvaikščioji- 
mu.

I
• v •

• v

/

prieinama visiems, nes 
mokoma dienomis ir va
karais (pradžioje tik va
karais). Suffolk Universi
tetas taip pat turi dieni
nius ir vakarinius kursus. 
Tarp to universiteto pro
fesorių ir instruktorių yra 
vienas lietuvis, būtent, p. 
B. F. Kubilius, kuris pa-

f*

K

■ ■

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC

Lietuvos Nepriklauso
mybės 20 metų sukakties 
Jubiliejaus minėjimas, So. 
Bostone, Federacijos sky
riaus vadovybėje, jau pri- 

1 rengtas.
Vas. 13 d., per visas šv. 

Mišias, kurių bus penke- 
rios, Šv. Petro bažnyčioje, 
parapijiečiai, svečiai ir 10 
draugijų “in corpore” eis 
prie Šv. Komunijos. Išpa
žintį jie bus atlikę iš vaka
ro.

Po 9:30 šv. mišių profe
sionalai turės bendrus 
pusryčius, vadovybėje Dr.

, bandžiaus ir Stepono Da
riaus Posto Auxiliary (rė
mėjų). Profesionalai ir ko- 

! legistai-ės šio minėjimo 
i reikalais gali kreiptis: Dr. 
J. C. Seimour, M. D., 534 
Broadway, South Boston, 
Mass. Telephone So. Bos
ton 2712.

11 vai. ryt., padėkos pa
maldose dalyvauja parapi
jiečiai, alumnai ir valdy
bos 25 draugijų. Išeinant 
bus imami atstovų paveik
slai, taip pat ir po 9:30 
vai. mišių.

2 vai. p. p., Municipal 
; Salėje virš minėti žmonės 
ir draugijos dalyvauja Ju
biliejaus puikiame koncer
te. įėjimas nemokamas. 
Viduje bus visi nufoto
grafuoti.

v •

SIDABRINIS VEDYBŲ 
JUBILIEJUS

\ -

Ančiukaitienė visuomet 
priklausė ir uoliai darba
vosi.

Ančiukaičių šeima yra 
pavyzdinga. Gražiai sugy
vena ir gerai auklėja savo 
vaikučius. Be savo 4 sūnų 
(vienas miręs) Ančiukai- 
čiai išlaiko po savo pasto

ge 4 našlaičius, kurių tė
vai yra ligoninėje. Tik tik
rai pasišventusi ir krikš
čioniško idealo moteris ga
li atlikti tokius labdarin
gus darbus. Palaiminta 
šeima, kurioje gyvena 
krikščioniška meilė.

Pp. Ančiukaičiams linki
me ilgiausių metų ir gau
sios Dievo palaimos.

Sąjungietė.

IĮ

C-

NUOŠIRDUS AČIŪ

Sekmadienį, vas. 13, su-
_________ kanka sidabrinio vedybų 

IIMH/CDCITCTH ICItfūD! jubiliejus Antano ir Mor- Urll I LOu! ILIU ĮOlAURi**1 tos (Pocaitės) Ančiukai-
■ ■/fe 1 T-., ; __ a. _ . _ * MMO IŠKILMĖS čių. Jų intencija bus atlai

kytos šv. Mišios Šv. Petro 
bažnyčioj 8:30 vai. ryte.

j Sekmadienį vasario 6 d., Dalyvaus visi Ančiukaičių 
3:30 vai. po pietų įvyko giminės,'draugai ir pažįs- 
Suffolk Universiteto įsikū- tami, ypač Moterų Sąjūn- 
rimo iškilmės, kurias mal-į gos 13 kp. narės, prie ku- 
da atidarė protestantų rios organizacijos Morta 

i ministeris ir palaiminimu —------- - ------------------—
užbaigė katalikų kunigas, ĮVAIRŪS skelbimai 
Rt. Rev. Augustine F. Hi ' __________
ckey. Tose iškilmėse daly-į 
vavo iš įvairių Universite-, 
tų profesoriai ir jų atsto
vai, Suffolk Law School 
alumnai ir profesoriai.

• v

I

PRANEŠIMAS
Lietuvių Ko-operatyvės 

Bendrovės šėrininkų susi-
— . _ . . • n rinkimas įvyks Vasapo-

'cT-JVT, Y T’’ Feb. 16 d., 163 Harvest St., ĮSuffolk Universiteto pre- Cambridge 7.[V
vai vak. Sėrininkai, kurie > 
norite atsiimti nuo Ko
operacijos savo įdėtus pi
nigus, būtinai turite savo 
šėrus su savim šiame susi
rinkime turėti.

Kari F. Ernest, Sekr.

zidentas Gleason Leonarda 
Archer, LLB, LLD. pasa
kė įžanginę kalbą ir sutei
kė penkiems profesoriams 
kitų Universitetų daktara
to laipsnius. Iš tų penkių, 
daktarato laipsnius gavu
sių, pažymėtinas Thomas I 
Jefferson Boynton, Sūf- 
folk Universiteto korpora
cijos prezidentas, buvęs 
Šios valstybės prokuroras, 
kuris buvo Suffolk' Law 
School vienas iš pirmųjų 
įkūrėjų, artimas prez. Ar-

I
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RADIO — REFRIGERATORS —' WASHING MAOHINES

STANLEY RADIO COMPANY
355 W. Broadvvay 1044 Washn Norwood.

Tel. Šou. 0558 Tel. Norwood 1498-W

—

JAMES B. GOTTER
GRABORIUS

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVE

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

UTHUA.N1AN FVRNTTŪRB CO.
326-328 W. Broadvvay, So. Boston 

Tef. SOUth Boaton 4618

DĖKOJAME
Moterų Sąjungos Kuo

pos Vakarėlis labai gerai 
pavyko. Dalyvavo gražus 
būrys sąjungiečių ir vieš
nių ir svečių. Visi linksmai 
laiką praleido žaisdami 
“beano”. Buvo gražių ir 
brangių dovanų, kurias I 
suaukavo šie: pp. Zalets- 
kai, Strigūnai, Kasparie- 
ne, Puodeliėnė, Venienė, 
Pivariūnienė, Slaičiūniene, 
Masiulienė, Masiulytė, 
Marksienė, Kiburienė, Sta- 
niulytė, Balūtienė, Kohan- 
skiene, Gailiūnienė, Kum
pienė, Stravinskienė, Ja- 
kunskienė, Narinkevičienė, 
Janušonienė, Sauciene, 
Kauneliene, Juškienė, Pet
rauskienė, Skūdrienė ir ki
tos. Jeigu kurių vardus 
per klaidą praleidome, tai 
prašome neįsižeisti, bet 
Dranešti M. S. kuopos ko- 
miisjai. Tariame visiems 
ir visoms aukotojams nuo
širdų ačiū už dovanas ir 
dalyvavimą tame vakarė
lyje.
Moterų Sąjungos Kuopos 

Valdyba.

Sausio 27 d. š. m. atsi- 
I skyrė su šiuo pasauliu mū- ’ 
į sų mylimas tėvelis a. a. j 
Petras Vilutis. Mes reiš- i 

i kiame nuoširdžią padėką 
kun. K. Jenkui ir kleb. 
kun. P. Virmauskiui už 
dvasinį patarnavimą prieš; 
mirtį ir mirus; dėkojame | 
graboriui D. Zaletskui už 
patarnavimą laidotuvėse, 
ir bendrai dėkojame vi
siems už dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse ir 
mums pareikštą užuojau
tą nuliudimo valandoje. 
Dėkojame šeimininkėms, 
kurios pagelbėjo namuose.

Nuliūdę
Dukteris — Katrina Ru
dienė ir Ona Nedvinienė ir 

sūnus Petras Vilutis.

a.
JUOŽAS M. DILIS

LAIKRODININKAS 
Parduodu Įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

✓ -• A

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. 1043

LĮNRŠMAS balius
Šį šeštadienį, vasario 12 

d. (AbrahAm Lincbln gi
mimo dienoje) Parapi ja - 
salėje, E. Seventh St., So. 
Boston, Mass. 'įvyksta di
delis ir linksmas balius. Jį 
ruošia Lietuvos Dukterį)

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

rus legalius dokumentus
117 F. Et. (kampas Broaduay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

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

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome vlxokisj fSdlrbysčtų auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

60UTH BOSTON, MASS. 
toe. Kavočiunas ir Peier Trečiokas 

savininkai

GAUKITE
Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis 

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass. 
Tel. Šou 4645

iga.ua


t

Penktadienis, Vasario 11 d., 1938 DARBININKAS

Apsireiškimas Liurde
Vasario 11 dieną, 1858, Laisvamaniai naiviafnu-Į 

metais, Švenčiausioji Pa- sijuoks ir pasakys, kad 
nelė Marija, Liurde, pran- stebuklai negalimi. Jiems 

reikia pasakyti, kad prie 
Liurdo didžiosios bažny
čios yra gydytojų įstaiga. 
Toje įstaigoje yra Katali
kų, protestantų, žydų ir-.

cūzų žemėje apsireiškė 
mažai mergaitei, Berna
detai Subiraitei. Tai buvo 
pirmas apsireiškimas, bet 
vėliau tas pasikartojo aš- 
tuonioliką sykių. Apsireiš- bedievių gydytojų. Laikas 
kusią Dievo Motiną matė 
tik Bernadeta, kiti žmonės 
matė tik ją klūpant prie 
uolos ir kalbant, bet apsi
reiškimo nematė. Užtat- 
žmonės nenorėjo Bernade
tai tikėti. Kada ji pasakė.

’ kad jai apsireiškė “graži 
moteriškė”, jos motina ją 
išbarė; o kada Bernadeta 
paklausė Dievo Motinos 
kas ji yra, ir gavo atsaky
mą: “Aš esu Nekaltas

nuo laiko gydytojų sąsta
tas mainomas. Kada ligo
nis pareiškia, kad jis ste
buklingai išgijo, tai būrys 
gydytojų nuodugniai viską 
ištyria, kaip seniai ligonis 
sirgo, gauna nuo jo gydy
tojo liudymus, koki liga 
buvo, ar nebuvo vilties iš
gydymui? Ar dabar išgi ji
mas tikras? Ar po metų 
laiko nuo stebuklo įvyki
mo liga nepasįreiške? Jei 

Prasidėjimas”, tai jai bu- pasirodo viskas teigiamai, 
vo uždrausta eiti prie uo- tada gydytojai, pareiškia, 
los ar apie tai kalbėti.

Dvasiškiai nenorėjo tikė- išgijo.
ti ir įspėjo žmones; vai-j išgyjimų kasmet yra daug 
džia griežtai buvo uždrau- Kas seka spaudą, tas žino

Liurdas su savo stėbuk- 
žmonių atvedė 

Jei dar daug 
tai vien 

žmo-! dėl to, kad žmonės tingi

ir “in eorpore” priėmė Šv. 
Komuniją. Šv. Mišias ir 
progai tinkamą pamoksią 
pasakė klebonas kun. P. 
Juškaitis. Po pamokslo bu
vo panaujinta blaivybės į- 
zadai.

Vakare, 7 valandą įvyko 
graži programa. Komedi- 
jėlę “Sukim laikrodį su 

l Klara” parapijines moky
klos mokiniai nepaprastai 
įspūdingai suvaidino. Per- 

j traukose gerbiamas kle
bonas apie blaivybę kalbė- 

■ jo. Žmonių buvo pilnutėlė 
svetainė. Vakaro vedėju 
buvo kun. J. Plevokas.

Buvęs.

d .

kad ligonis stebuklingai 
Tokių stebuklingu

dusi žmonėms eiti prie
Liurdo uolos. Tik vėliau, lais daug 
kada Bernadeta nenustojo Į prie Dievo, 
tikrinus Marijos apsireiš- Į yra netikinčiųjų, 
kimus, buvo leista 
uėms ten rinktis ir mels- ’ mąstyti ir užsispyrę savo 
tis. į nusistatymuose. Jiems io-

Liurdas yra priebėga ki įrodymai nieko nereiš- 
nesuskaitomai daugybei Ii- kia.
gonims. Kasmet daugiau j Liurdo aosireiškim a s 
kaip milijonas žmonių ap- ‘ mums Katalikams yra la- 
lanko Liurdą. Iš visų pa- į bai brangus, nes tai dar 
šaulio kraštų žmonės su-: vienas ženklas Marijos rū- 
važiuoja į stebuklingą vie- nesnio ir motiniškos mei- 
tą. Kasmet daugybė ste- les žmonėms. Liurdas 

daugybė skelbia kaip Dievo Motin? 
ligomis rūpinasi žmonių kūno ir 

I sielos reikalais. T.

buklų įvyksta, 
neišgydomomis 
sergančių ligonių išgi.ja.

v

ĮVAIRIOS ŽINIOS

L DS 8 KUOPOS PAREN
GIMAS

Vasario 13, vietinė dar
bininkų kuopa rengia šau
nų vakarą. Programa susi
darys iš kalbų debatų, į- 
vairių pamarginimų. Šio 
parengimo pelnas skiria
mas “Darbininko” Inter
type Fondui.

Praeitą sekmadienį, ger
biamas klebonas visus ra
gino pasiimti aukoms pa
gamintus vokelius. Prašė 
tuos vokelius su aukomis 
atnešti tą vakara, vasari o 
13 d.

* rž t J *% z t . . • ; 1 i : - ’ ;

February Clearance
\ *■ r /

IŠPARDAVIMAS

Bernardas Koraitis

, t
I. J. FOX, didžiausia kailinių firma Amerikoje skelbia FEBRUARY CLEARANCE 

SALE — Vasario mėnesio Išpardavimą, sumažintomis kainomis. Taigi, moterims ir mergi
noms gera proga pasinaudoti šiuo dideliu nu piginimu, šiame dideliame I. J. Fox kompani
jos išpardavime lietuviams — moterims ir merginoms tarpininkauja ir mandagiai patarnauja 
lietuvis atstovas Bernardas Koraitis, kurio atėjusio j krautuvę ir reikalaukite. Per jį pirk
damos kailinius sutaupysite dideli nuošimtį

Kailinius galite pirkti su mažu imokėjimu ir prieinamais mėnesiniais išmokėjimais.

411 nvashington street 
BOSTON, MASS.

NE ATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

DETROIT, MICH.
EAST SIDE

— Britų Suvienytos Spau
dos Biuras iš Bombay, In
dijoje, praneša, kad Pon- 
num kaimely, Vakarinėje 
Malabar kunigaikštystės 
daly, mirė viena indusė se
nutė moteris, sulaukusi 
128 m. amžiaus! Ji paliko 
dvi savo “dukreles”, kurių

trūkus medžiagos, o laužv- I-ieutenant Colonel Char- 
klos darbininkams darbo, 
reikėjo nuskelti kalno da
lis laužyklos dugnan, kad 
gavus pakankamai ak- svaidžio kulipka smarkiai 
mens, ir darbininkams sužeidė jo gerklę. Nuo to 
darbo parūpinus. Tam tik- laiko, jis visiškai nustojo 
slui, 4 specijalistai darbi- kalbėjęs. Šiomis dienomis 
ninkai per 3 mėn. J T,; * p-
laužyklos kalno papėdėje, gavęs, ----- 1.L1 ...
išgręžė 52 pėdu ilgio tune- kosėti. Vieną kartą staiga1 vyresnioji — 100 me.ų, o 
lį, panašų į raidę T. Į tą labai jam užsikosėjus, — jaunesnioji, — 98 m. am- 
tunelių vėliau tapo sudėta jis iš burnos išspiovė dide-, žiaus. Ir abi dar gyvos ’ 
4 V, tono dinamito. Lvgiai lį gabalą taip vadinamų, Jų dviejų mirusioji 128 m. 
3 mėn. praslinkus, šūvis Blod Cloth (kraujo Audi- amžiaus motinėlė, nuo sa- 
tapo galutinai priruoštas nių). Porai valandų po to , vo gimimo iki mirties, nė 
ir elektrinio kabelio pa- išspiovimo praslinkus, jis Į vieną kartą nesirgo, ir sa- 
galba padegtas. Sprogi-i jau pradėjo patylomis vc sveikata niekuomet rė
mas buvo toks baisus ir šnabždėti. Dabar jo kalbos besiskundė.

l-vilonr Voarlin-n Trio oim zJĮ.i
F’ O ' </ A Į

sulig matininku anskait-; dvn ir garsyn, 
liavimo, 
kūmo 
kraštą. 50 tonų sunkumo 
akmens gabalas, tapo 100 
mąstų nublokštas šalin 
nuo sprogimo vietos. Tam 
milžiniškam susprogdini
mui, vien tik pats dinami
tas kainavo 595 svarus 
sterlingų.

les Pieson. Per 20 metų 
jis buvo visišku nebyliu. 
Mat karo laike, kulko- 

i ______ ............................................. ...

I

Lietuvos nepriklausomy • 
bes 20 metų sukakties mi
nėjimo koncertas, kurį iš
pildys Šv. Jurgio parapi
jos choras, vadovystėje 
Bronio Nekrašo, įvyks 
sekmadienį vasario 13, 
1938, 7:00 vai. vakare Šv. 
Jurgio parapijos svetainė
je, Westminster ir Cardo- 
ni Avė. Bus svečių kalbė
tojų: Šv. Petro parapijos 
kleb. kun. Masevičius, Dr. 
Jonikaitis, adv. Uvikas ir 
kiti. Bus ir solistų Išpildys 
ištraukas iš operos “Lu- 
cia”.sekantis ąuintetas: S. 
Bukšaitė. A. Jodsnukaitč. 
Petras Medonis, Jr., Juo
zas Beliskas ir J. Stanevi
čius. Šv. Jurgio parapija ir 
choras kviečia visus daly
vauti. Programai pasibai
gus bus šokiai. Įžanga 25e, 
vaikamslOc.

laiko, Pieson matomai šaltį pa- 
pradėjo smarkiai

20 METŲ LIETUVOS 
NEPRIKL. MINĖJIMAS

Vasario 20, Cambridge- 
iečiai iškilmingai minės 
Lietuvos Nepriklausomy
bės 20 metu sukaktį. Ryte 
11 vai. visi pavieniai ir 
draugijos su savo ženklai 

į dalyvaus šv. mišiose, ku- 
irios bus atnašautos už žu
vusius dėl Lietuvos Nepri
klausomybės kariautojus. 
Bus atmenama ir gyvieji, 
kad nepražudytu Lietuvos 
brangiai iškovotos laisvės, 
šv. Mišios bus iškilmingos 
— su asista. Per mišias 
raginama ko daugiausiai 
eiti prie šv» komunijos. 
Gražus bus įspūdis jei vi
sos draugijos bendrai eis 
Šv. Komunijos.

Nepaprastai gražų pa
mokslą, progai pritaikintą 
pasakys kun. Pr. Aukšti
kalnis, Jėzuitas. Jis nors 
gimęs ir augęs Amerikoje, 
bet kelis metus praleidęs 

į Lietuvoje, labai gerai yra 
į apsipažinęs su Lietuvos 
praeitimi, jos kovomis už 

, laisvę ir dabartiniais rei
kalais. Jo, tai dienai, pa
mokslas bus nepaprastas.

Tuoj po Sumos bus su
teiktas Švč. palaiminimas. 
Po tam visi eis į parapijos 
gražiai išpuoštą salę, ku
rioj įvyks gražus koncer
tas. Dainų programą išpil
dys didysis bažnytinis- 
choras, muzikui M. Kar
bauskui vadovaujant. Bus 
suvaidinta gražus veikalė
lis. Kalbų bus pakanka
mai. Kun. A. Petraitis, 
IVorcesterio Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas pa
sakys įspūdingą kalbą.

i Jis praeitą vasarą aplan
kė Lietuva ir daug ko pa
tyrė. Todėl jo kalba bus 
svarbi, žingeidi ir labai 
interesinga. Kalbės taipgi 
kunigai: P. Aukštikalnis, 
S. JM P. Juškaitis, klebo
nas ir kiti. Kviestas yra 
kalbėti ir p. Čibiras.

Visi Cambridgeiečiai, 
brightoniečiai, lyniečiai ir 
iš apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti šiame 
20 metų Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo su
kaktyje kaip bažnyčioje 
taip ir svetainėje. Parody
kime savo vieningą veiki
mo frontą. Kvieslys.

I i

I AWRFNPF MA^ im.mras Čibiras._ Muzika''*
LRi¥nLRuL| IvInuOi j išniidvs Šv

--------  — j Pranciškaus naram ios w- 
Lawrence’o lietuviai ka-lmi choras. v°dovani?.rd 

mvvii-ni n. Povilui Sakui.
Vietinė anglu snauda la

bai daug ir pni^nkiai rašo 
apie- minimas iškilmes.

talikai 20 m. Lietuvos Ne-Į 
priklausomybės sukaktį į 
minės net dviem atvejais. 
Sekmadienį, vasario mėn. 
13 d. specialės bažnytinės 
iškilmės įvyks 9:30 va! 
ryte, o vakare 6 vai. sve
tainėje rengiama prakal
bos, koncertas ir perstaty
mas. Gi trečiadienvj, va
sario mėn. 16 d. radio ban
gomis 2 vai. iš stoties 
WLAW bus perduota kal
ba ir lietuviškos dainos. 
Kalbės žurnalistas Kazi-

I

I

CAMBRlDfiF. MASS.
BLAIVININKAI MINĖ

JO ŠVENTE
Vasario 6. T.Rt^p Bk 7 

'-nonos nariai iškilmingai 
minėjo savo metinę šven- 

P.vte 9 vai. visi nariai 
dalyvavo šv. Mišiij aukoje

Vasario 14. 1938, Jauna- 
metės, Moterų Sąjungos 
54 kuonos narės rengia 
Valentine Bunco Partv, 
šv. Jurgio mokvklos sve
tainei, 8:00 vai. vakar?. 
Komisija kviečia visus at
silankyti. Įžanga tik 25c. 
Būtų labai malonu, kad tc-

galingas, kad jis atplėšė balsas kasdien vis eina di- 
. Gydytojai 

mano, kad porai mėn. pra
slinkus, Pieson visai nor
maliai galės kalbėti.

60,000 tonu sun-’ 
akmeninį kalno j

i

I
1
I

—Škotų dienraštis “The 
Ewening Citizen”, išspaus
dino vieno nežinomo rašy- 

iš Is- tojo, pasirašiusio trimis

I

VIŠTA NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ 

škotų savaitraštis “The 
Sunday Post”, praneša, 
kad Anjilana kaimely, Ju
goslavijoje, įvyko tikrai 

vėliai paragintu savo iau- niekam netikėtinas įvykis.
puolius dalyvauti. O. Y

TRUMPOS ŽINUTĖS
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik 
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

I

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin HilI Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau lee Creamą ir užkąri 
džius piknikams ir visokiems 

parenfirimams

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PASALPIN1 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė.
625 E. 8th St., So. Boston, Masa.

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Bronė Cnnlenė,

29 Oould St., IV. Rorbnry, Mass.
Tel. PAR 1864-W.

Fln. Rašt — Marijona Markoniutė, ,,,^ rillu o<-., w
4115 Washington St.. Koallndale, Mass. Mnrsaika, Jonas Zalkls,

TeL ParkWay 0558- W
Iždininkė — Ona Staninllntė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. Mass.
Kasos Globėja — Ona Slanrienė,

443 E. 7th St.. So. Boston. Mass.
Draugija saro susirinkimus laiko kas

antra atarnlnka mėnesio.

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas, Juozas švagždys,

601 *6th St., So. Boston, Mass. 
Vire-Pirm. Albinas P. Neviera,

16 Winfiel<i SL, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt Jonas Glineckis,

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

1514 Columbia Rd„ S. Boston, Mass. 
Iždininkas, Andrius Zaleskas, 

■ 702 Fifth St., So. Boston, Mass.

7 Wlnfield St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko snairlnkimus kas tre 

čig ned?ldlen| kiekvieno mėnesio, 
į 2 vai. po pietį). Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mana. ■

— Škotų dienraščio “The 
Scotsman”, specijalis ko
respondentas iš Muniche- 
ro, Bavarijoje, praneša, 
kad Passion Play (V. Jė
zaus kančios vaidinimai, 
Oberammergau miestely, 
įvyks 1940 m. Tuo reikalu, 
vaidinimų komiteto valdy
ba turėjo specijalį pasita
rimą su vietine nazių vy
riausybe, kuri pasižadėjo 
jokių trukdymų V. Jėzaus 
kančios vaidinimus beruo
šiant ir juos pradėjus vai
dinti, visiškai nebedaryti. 
Tačiau kiek laiko prieš tai, 
buvo spaudoj pasklidę 
gandai, kad naziai tų vai
dinimų visiškai nebeduo- 
sią leidimo vaidinti. Bet 
tie gandai nebuvo teisingi. 
Vyriausias tų vaidinimų 
režisierius ir galva, pa- 
skyrta Herr Johann Georg 
Lang. Gi muzikos dalių iš
pildyme kur reikės, diri
gentų paskyrta Heinricb 
Rutz.

— Višta mirtinai ant vie
tos nušovė žmogų! Visa 
tai įvyko prie sekančių a- 
pv stovų: Jovan Marko- 
vic, ruošėsi eiti medžioti. 
Pirm išeisiant miškan, — 
jis pasistatė užtaisyti sa
vo šautuvą į 
(Tur būt ruošėsi dar pa- i 
valgyti!) Tuo tarpu alka
na višta būdama po stalu, 
ir matydama ant stalo e-! 
sant maisto, šoko jį pa-Į 
grobti. Bet ji nepataikė 
užiekti tiesiai ant stalo, o 
tik ant galo bestovinčio 
šautuvo vamzdžio. Marko- 
vičiaus nelaimei, višta na
gais nebegalėdama susi
griebti ir susilaikyti ant 
poliruoto šautuvo vamz
džio, — ūmai nusprudo 
žemyn, ir savo nagais su
judino šautuvo kojutę. 
Tuo momentu ūmai pykš
telėjo šūvis,

i vič pas patį šautuvo vam
zdį tuo tarpu stovėjęs, 
krito tarsi akmuo žemėn 
mirtinai peršautas, nes šū- 

i vis pataikė jam tiesiai į 
i gal.vą.

v —

— “Centrai News” 
tambulo (Konstantinapo- raidėmis S. A. F., jam pri- 
lio), praneša, kad didžiuly siųstą laišką, kuriame mi- 
Chillikkale kaime, Anato- nimas rašytojas rašo, kad 
lijos Provincijoje, Turki- jam neseniai lankanties 
joje, nakties laike kilusi pas Ispanijos raudonuo- 

i ugnis, taip greitai ir ba> Įc-įUg Madride, raudonųjų 
singai išsiplėtė, kad po oficijalai nejučiomis jam 
trumpos valandėlės, visas 1 - • - -
didžiulis kaimas, ūmai pa
virto viena liepsnojančia 
jūra. Kaimo gyventojai 
daugumas vienuose balti
niuose vos spėjo su savo 

i šeimynomis ir vaikučiais 
iš ugnies pasprukti ir ko
kį mažą daigteli pagrobta 

i O apie turto gelbėjimą ne
bebuvo ir kalbos. Ugny žu
vo 5 žmonės ir 100 galvi- 

įių. 120 gyventojų liko be 
prie” stalo.! pastogės ir turto.

l prisipažinę, kad nuo karo 
pradžios iki dabar, Madri
do mieste, oficijaliai jie 
sušaudę 65,000 nacijona- 
iistų simpatizatorių. Prie 
to bendro skaitliaus, ecą 
dar 10.000 sušaudyta slap
tai, ir žmonėms, anie i ’ 
mirtj neduota žinoti. Tat 
viso tik Madride, pasidaro 
75,000!

*

J. Butkevičius.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

Atėję j tavernos ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

ir Marko-

KOSULIU ATGAVO 
KALBĄ

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

7:30 vai. vakare, pob*žnytlnėj »ve 
rainėj

Visai* draugijo* reikalai* kreipkite 
paa protokolų raitininke.

%

— Deunion Quary, Mėly
nojo Akmens laužykloje. 
Jedbutgh, Škotijoje^ kuris 
yra vartojamas prie nau
jų kelių ar miesto gatvių 
šaligatvių dirbimui, pri-

— Britų Suvienytos Spau
dos Biuras iš Port Austin 
miestelio, Miehigan Vals
tybėje, Amerikoje, prane
ša, kad ten randasi vienas 
Didž. karo veteranas, —

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

MNM
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Da rbininkū’Geri ąusias 
Užtarėjas-Popiežius P1J us XI

SUBBSCRIPTION RATES: 
Domestic yearly .......................... I
Foreign yearly ............ .............
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 $2.50
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams .......................... $5.00

DARBININKAS
806 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680
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Minimumo Algų Įstatymas 
Jung. Valstybėse

^išvalyti”. Staknui atro
do, kad sovietų Rusijoje y- 
ra perdaug gyventojų. Bet 
svarbiausia yra tai, kad 
visas tas gyventojų per
viršius, anot Stalino, 
sergąs

ta kažkurioms pramo
nėms.

Californijos įstatymas 
apdengia visus užsiėmi
mus ir nustato minimumo 
algas moterims, nepilna
metėms mergaitėms ma
žiau 21 metų ir vaikams 
mažiau 18 metų. Algų ko
mitetas susideda iš darb
davių ir darbininkų atsto
vų, kurie rekomenduoja 
minimumo - algas, kurios 
turi užlaikyti sveikatą ir • 
gerovę darbininkų ir tin
kamą pragyvenimą. Indu- 
striališkas komitetas iš 
penkių narių pildo įstaty
mą. Jeigu darbdavys ne
prisilaiko Įstatymo, tai tas 
skaitoma prasižengimu: 

i darbininkai gali ieškoti at
gavimo užsivilkusių algų 
ir išlaidų.

i New Yorko valstybėje, 
Arkansas, Nevada, South įstatymas apsaugo mote- 

Dakota ir Puerto Rico, į-i ris ir vaikus, ir algų komi- 
statymas nustato minimu- tetas rekomenduoja ratas, 
mo - algų, bet paprastai į- Nevada, viena iš valsty- 
statymai aprūpina įsteigi- bių, kurios nustato mini
mą algų komisijos tyrinę- mumo - ratas Įstatymu, 
ti ir rekomenduoti komisi- apsaugoja tik moteris. Vi
jai arba kitoms organiza- si užsiėmimai apart val- 
cijoms, kurias įstatymas diskų ir naminės tarnybos, 
autorizuoja pildyti įstaty- apsaugo ir minimumo al
mą, minimumo - algų, ku- gas, nustato $3. Į dieną ar- 

: ries privalo būti nustaty- ba $18. į savaitę. FLIS.

Vasario 6 dieną, 1922 
metais, Milano Kardino
las, Achilles Ratti, buvo 
išrinktas Kristaus Bažny- 

! čios Valdovu, Šv. Petro į- 
pėdiniu. Jau šešiolika me
tų kaip Popiežius Pijus XI 
garbingai valdo Bažnyčią, 

i Jo valdžia nėra aštri ar 
žiauri, kaip kitų valdovų, 
bet maloni ir švelni, kaip 
To, kurio vietą jis užima, 
Kristaus. Jį gerbia ir Jo 
balso klausia 352 milijonai 
katalikų gyvenančių įvai
riose pasaulio šalyse.

Romoje vasario 12 die
ną, minint 16 metų Šven
tojo Tėvo vainikavimo su
kaktį, beveik visų pasaulio 
tautų atstovai, kiekvienas 

i savo valstybės ir savo 
tautos vardu jį pasveikins.

ŽMONIŲ TĖVAS
Popiežius Pijus XI pasi-Į 

liks pasaulio istorijoje 
) vienas iš garbingiausių 
Popiežių. Nuo pat pradžios 
savo popiežiavimo jis pa
sirodė tikras Tėvas žmoni
jos visuose varguose ir rū
pesniuose. Kada Rusiją iš
tiko baisus badas, ir žmo- _ 
nes milijonais mirė, Popie- 
žius Pijus XI, gruodžio 23 i - . - 
d. 1922 m. rašė: — Mes .

i privalome suirusioms tau-; 
įtoms visomis išgalėmis 
nešti pagalbą. Mes tai da- 

! rėme, kiek mūsų apribo
tas turtas leidžia. — Ir 
Rusijos žmonės džiaugsmo 
ašaromis dėkojo Šventa
jam Tėvui už pagalbą. Ir 
kada tik žmonės buvo kur 
vargų ir nelaimių prispau
sti, Popiežius jiems ištiesė 
pagalbos ranką.
DARBININKŲ UŽTARĖ

JAS
Tačiau gal labiausia Po

piežius Pijus XI bus me
namas darbininkų žmonių, 
nes jų reikalus jis su di
džiu pasišventimu gina. 
Vieną raštą paskui kita jis

Į

I

I

Komunistai vis'dar tebeteigia, kad Šv. Tėvas lie
pia katalikams dėtis su komunistais kovoje prieš ka
pitalizmą. Štai jų žodžiai:

“Vadinasi, popiežius Įsakė Francijos katalikams 
paimti komunistų ištiestą ranką. ‘Žinoma, jis sako, 
kad negalima paimti tos rankos tada, kada komunis
tai reikalauja nuo katalikų atsižadėti dievo (taip ir 
rašo Dievo vardą su maža raide — Red.) Bet juk ko
munistai, kviesdami katalikus i bendrą frontą už var
guolių reikalus, už socialinį teisingumą, ir nereika
lauja katalikus atsižadėti dievo, bei tikėjimo. Mes 
nuolatos pabrėžiame, kad mūsų vienintelis tikslas 
šiandien apvienyti visus darbo žmones kovai už so
cialinį teisingumą. Religinio klausimo mes nestatome 
kaipo sąlygos komunistų su katalikais bendradarbia
vimą”.

Nežinia, ar daugiau žioplumo, ar atkaklumo šia
me pareiškime. Kalbėdami į katalikus, komunistai ra
šo Dievo vardą su mažaja raide. Juk tai tas vienas 
jau katalikus atgrąsins. Ar jie jau nė tiek nesusivo
kia, kad kiekvienas katalikas tiek pasibaisės tokiu 
atkakliu bedieviškumu, kad nenorės su jais nė kalbė
ti. Kai dėl atkaklumo, tai tik bolševikas taip gali me
luoti, kad Popiežius būk tai įsakęs su jais dėtis. Pa
imti ištiestą suklaidintų komunistų ranką, kada jie 
norės pažinti Bažnyčios mokslą ir atsiversti — taip. 
Popiežius sakosi “labai norėtume”. Bet toliau Popie
žius štai ką kalba: “Mes aplamai neatsisakome paim
ti ištiestą ranką. Bet mes neprivalome paimti išties
tos rankos tiesos nenaudai. Tiesa yra Dievas, o Dievo 
negalima išsižadėti... Todėl mes paimkime jų ištiestą 
ranką tuo tikslu, kad atvestume juos prie Kristaus 
mokslo. Bet kaip gi mes juos atvesime prie to moks
lo? O gi patiekdami (išaiškindami) jį ir įgyvendinda
mi jį visame kame, kas yra gera”.

Jau, rodos, aiškiau pasakyti negalima, kaip kad 
Šv. Tėvas pasakė, jog reikia priimti ištiestą komunis
tų ranką, kad juos atverstume Kristui, o ne kad su 
jais eitume į bendrą frontą, kur Kristų galime praras
ti, nes komunistai ne tiek paisys apie mūsų ekonomi
nius laimėjimus, kiek apie mūsų subedievinimą. Prie 
to, mes gerai žinome, kad Šv. Tėvas išleido atskirą en
cikliką prieš komunizmą, kurioje jis griežtai pasmer
kia komunistų mokslą, tvarką, veidmainingą elgesį ir 
jų pasikėsinimus sugriauti visą krikščionišką civiliza
ciją. Po to visko tik aklas tamsūnas galėtų galvoti a- 
pie bet koki bendrą frontą su komunistais. Gal tokių 
tamsūnų vieną kitą komunistai prisivilios, bet nesusi
lauks iš jų jokios naudos. Iš viso, jų propaganda atro
do žiopliškai naivi. K.

i

Reikalaukime Grąžinti 
Paneigtąsias Katalikų Teises

rašo plačiajam pasauliui 
ir sako, kad nevalia j 
skriausti silpnųjų, kad 
darbininkas turi gauti tei
singą ir tinkamą savo 
pragyvenimui atlyginimą, 
kad darbininkams privalo 
būti leista laisvai organi
zuotis, dėtis į unijas. Jis 
aštriai pasmerkia nevyku
sią kapitalizmo sistemą, 
kuri leidžia mažai grupei 
žmonių valdyti visus tur
tus ir varginti tūkstančius 
kitų. Savo rašte apie be- 
dievišką komunizmą Jo ‘^1 gi “juo
šventenybe perspėjo dar- inalldoti? Tačiau 
binmkus, kad iie neklau-:. . _
sytų kląstingų agitatorių,
nes jų klaidingas mokslas nera tokie dume-
tik vergiją žmonijai teat-' daugel kam kad
neštų. Dabar patys darbi-' 
ninkai pradeda suprasti 
kaip teisingi ir tikri yra 
Šv. Tėvo žodžiai. Už tuos 
aiškius darbininkų reika
lais nurodymus, darbiniu-’ 
kai Popiežiui Pijui XI bus 
amžinai dėkingi. Jis tikrai 
pasirodė geriausis darbi
ninkų žmonių užtarėjas.

Popiežius Pijus XI yra 
i astuonios dešimties metų 
■--------- jo sveikata jau
į silpnėja, tačiau jis garbin
gai ir uoliai rūpinasi žmo
nijos reikalais. Visiems 
duoda tikrus nurodymus, 
visus užjaučia, reikale pa
galbą siunčia, už visus 
meldžiasi, ypač šiais lai
kais, meldžiasi už pasaulio 
taiką, ir prašo, kad visi 

i pasaulio Katalikai taip 
pat melstųsi jo intencijai.

Vasario 12 dieną yra Po
piežiaus Pijaus XI vaini
kavimo sukaktis. Tą dieną 
atsiminkite jį maldose; 
sekmadienį jo intencijai 
priimkite Šv. Komuniją ir 
melskitės, kad Dievas jį 
dar laikytų ilgus metus, 

’ kad per jo nurodymus ir 
reikalavimus pasaulio dar- 

I bininkai sūsilauktų geres- 
I nio gyvenimo. T.

esą 
labai pavojinga 

“Trockio Liga”, kuria esą 
neatbūtinai reikia gydyt’.. 
Tačiau tos ligos simpto
mai esą tokie pavojingi, 
kad juos nieku kitu ar 
vaistais nebegalima išgy
dyti, kaip tik visiškai juos 
sunaikinant. O jeigu taip 
sėkmingai nustatyta tos 
pavojingos ligos diagno- 
zas. ir parašyta tiems vai
stams reikalingas “recep-

Masiniai Areštai ir Žudimai, 
Sovietų Rusijoje Tebesitęsia
Kaip matyti iš visų pas

kiausių pranešimų įvairių 
agentūrų, bei kitų visų ži- 

i nių tiekimo šaltinių, apie 
1 sovietų Rusiją, — jos vi
daus tvarką ir veikimą, 
tat natūraliai tėmijant at
rodo, kad dabartinis ko
munistų viešpats ir vy
riausia galva — Stalinas, 
su savo ištikimomis talki
ninkėmis Čeką ir Ogpu, 
paskelbė ir pradėjo varyti 
ne bet kokį ir kaip, bet tie-

siog “herojišką”, kelių 
metų laikotarpio, Rusijos 
vidaus “išvalymo”, darbo 
planą. Juk namas, kiek il
giau jame pagyvenus, ar
ba automobilius, ilgesnę 
kelionę juo atlikus, arba 
kuris nors kitas, sudėtin
gas daigtas ar įrankis, 
daugiau ir ilgiau jį pavar
tojus, — viskas reikalau
ja išvalymo. Taip lygiai 
pat ir Rusiją, Stalino aki
mis žiūrint, prisėjo laikas

saulėžiūros aparatas. Tai buvo katalikiškos filosofi
jos fakultetas, kuriame auklėjosi katalikai inteligen
tai, busimieji katalikybės vadai, katalikiškos akcijos 
įvedėjai. Išauklėti katalikiškos filosofijos pasaulėžiū
roj, tie Lietuvos inteligentai gamina ir platina kata
likų literatūrą, atitaiso supuvusio rusų nihilizmo

Narsusis Kapitonas išsijuosęs gina tautininkų 
poziciją ir — neapgina. Vadinasi, gina iki nupuolimo. 
Į pačius svarbiausius persekiojimo katalikų faktus 
neturi nė žodžio atsakyti. Juos visiškai nutyli, tarsi 
neprimatęs ar nenugirdęs. Mėgina nagrinėti tik vieną 
— Filosofijos skyriaus uždarymą Vytauto Didž. Uni
versitete. To skyriaus vertę tiek sumažybina, kad jis 
atrodo tik kaip koks nevykęs pridėčkas, be kurio ne
tik galima apseiti, bet ir patogiau jį panaikinti, nes krypti, stabdo laisvamanybės plėtojimąsi ir užkelta 
tai tik antraeilinis ir tai ne perti ksliausias geografijos kelią bolševizmui. Jie yra sveikas antidotas bei vais- 
ir istorijos dėstytojas. Tuos mokslus esą daug geriau tas visokio plauko bedievybei, žodžiu, Filosofijos 
galima įsigyti Humanitarinių mokslų fakultete. Taip skyriaus auklėtiniai yra pilniausiai susipratę katali- 
sumažybinęs Filosofijos skyriaus vertę, “Vienybės” ' 
redaktorius klausia: “tai kur čia katalikų persekioji
mas”? (Jis čia užmerkė akis ant kitų faktų, kurių ne- 
užginčyjo, tik pasiėmė šitą, jo manymu, lengviausią 
ir su juo manė pigiai apsidirbsiąs. Tiek to.)

Iš tiesų, jei Filosofijos skyrius būtų tik gramoz
diškas pridėčkas prie V. D. Universiteto, tai jo panai
kinimas būtų ne minusas,,o pliusas, kaipo likvidavi
mas bereikalingo moksle sutrukdymo. Tai būtų pa
žanga švietimo srityje, kurią tektų tik užgirti. Deja, 
taip nėra. j j

Kalbamasai Filosofijos skyrius yra (verčiau pa
sakius, buvo, nes dabar jo nebėra) katalikiškos pa-

Jųng. Valstybių Aukš
čiausias Teismas išspren
dė, kad Washingtono vals
tybėse minimumo algų 
įstatymas yra įegališkas. 
'Dabar daug kitų valstybiij 
vėl svarstys šitą svarbų 
klausimą. Per pirmus 1937 
metų šešis mėnesius, Ari
zoną, Nęvada, Oklahjoma 
ir Pennsylvanjj.ą praved'! 
naujus minimumo - algų 
įstatymus. Massąchusetts I 
ir New Yorkas atnaujino 
įstatymą ir septynios ki
tos valstybės atgaivino sa
vo minimumo - algų įsta-į 
tymus.

Šiuo laiku* minimumo-al- 
gų įstatymas turi 24 vals
tybės. Oklahomos įstaty
mas yra vienintelis, kuris ■ 
liečia vyrus, kaip ir nepil
namečius vaikus.

I
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atrodo! Jie neleis plačioms 
Rusijos darbininkų ir val
stiečių masėms, “Trockio 
liga” supūti! Jie pasis
tengs juos gyvus ir dar 
nesupuvusius, pas Abrao
mą pasiųsti! Jie visa to, 
kas ne komunizmu kvepia, 
iš vai vm o tikri speci jaus
tai! Ir niekas kitas nebe
gali jų pamatyti, nė toje 
srity su jais susilyginti.

štai “The Glasgow He- 
rald” specijalis korespon
dentas iš Varšuvos prane
ša, kad nuo 1 d. gegužės 
mėn., iki 31 d. gruodžio, 

j 1937 m-, kai “Trockio Li
ga Apsirgusių”, išvalymo 
darbas įėjo į “Full Swing”, į 
Maskvoje ir keliuose ki
tuose didesniuose Rusijos 
miestuose, sušaudyta 1 
maršalas, 8 raudonosios 
Sovietų Armijos generolai 

į ir 577 kiti įvairių funkci- 
I jų aukštieji Sovietų valdi
ninkai. Gi per tą patį lai
kotarpį valstiečių ir darbi • 

j ninku, — sušaudyta 1,200. 
Skaitlinė tikrai didvyriš
ka! Valstiečiai ir darbi 
ninkai išžudyta ne po vie
ną arba kelis, bet ištiso
mis masėmis!... Bet tai.) 
dar anaiptol ne viskas!

Sausio mėn. 3 d., kaip' 
praneša ■ specijalis “Daily 
Express” korespondentas 
iš Varšuvos* Maskvoje au- . 
tomatiškai suareštuota 
profesorius Andrėj Saba- 
nin, 58 m. amžiaus, buvęs 
politinis caro diplomatas. 
Jis pirm kiek laiko perėjo 
bolševikų pusėn, ir už tai 
buvo Sovietų Vyriausybės 
pastatytas Sovietų Užsie
nio Reikalų komisarijate 
(Įstatymų Departmente), 
kaip vyriausias galva. Jis 
vra didelis Užsienio Rei
kalų komisaro Litvinovo j 
draugas. Kartu su Saba- 
ninu, suareštuota dar ii’ 
kiti 4 aukštieji Užsienio 
Reikalų komisarijato na
riai valdininkai, būtent: 
Fachner, Neumann, Scha- 
chow ir Beacmann. (Iš pa
vardžių, atrodo, kad visi 
4 turi būti žydeliai!)

Sausįo men. 4 d. š. m., 
Rrivaae, — Armėnijos so
stinėje, nuteista mirtin 
-8 aukštieji komunistų par
tijos nariai, — vaidinin
kai. Jų tarpe ir Agrikultū
ros komisaras, su savo pa
dėjėju. Mirties hausmė! 
jiems įvykdyta po 24 va
landų jų nuteisimo.

Paskiausiu laiku tenka 
laikraščiuose ‘ pastebėti, 
kad net 27 Sovietų Rusijos

l
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kai, kas svarbiausia, inteligentai katalikai, atgaivin
tojai katalikiškos idėjos ir mintyse ir darbuose. Jie 
pasiryžę sukatalikinti visą Lietuyą, vadinasi, toj pras
mėj, kad lietuvių liaudis būtų katalikiška ne vien yar- 
du, bet ir esmėje. Štai ko bijo tautininkų vyriausybė. 
Štai dėlko tą katalikiškos filosofijos skyrių panaikino, 
palikdami ji tuščiu, beteisiu, nereikšmingu negyvėliu. 
Tai nebuvo bereikalingas pridėčkas, . bet katalikiško 
auklėjimo židinys. , . ’

Nebetekus tos paskutinės vilties katalikiškai auk
lėtis, Lietuva, kurioje oficialiai pripažįstama 80 nuo
šimčių katalikų, privalo vienu balsu reikalauti atida
rymo Katalikų Universiteto. K.

Lenkų laikraštis “Dzien- 
aik Wįįenski” Įdėjo straip
snį, kuriame apie lenkų, 
kaimo visišką nuskurdi
mą, be kitko, štai ką rašo 
“Dar nenuskambėjo lenkų 
karo sanitarijos viršinin
ko žddžiai, kur jis nurodė, 
kad lenkų naujokų sveika
ta yra neįsivaizduojamai 
bloga, kad 40 proc. jų rei
kia atleisti iš kariuomenės 
dėl džiovos, ir kitų sveika
tos negalavimų, kai iš viso 
krašto pradėjo plaukti dar 

| baisesnės ir neraminan
čios žinios.

“Sodiečių paminklai” su
ruko daug garsiau, kaip 
visi reportažai, statistikos 
ir mokslininkų išvados dėl 
krašto nepaprasto subled- 
nėjimo. Iš “Paminklų” pa
aiškėja, kad vieno žmo
gaus pragyvenimui kaime 

i per dieną neišleidžiama

daugiau, kaip 10 grošų.
Toliau rašo:
“Kaip pasirodo, vienam 

žmogui per metus mažaže
mių ūkininkų šeimose su
vartojama 2 kilogramai 
sviesto, o pramonės rajo
nuose vos 1 kg. Lašiniu 
suvartojama 5 kg., kiaus 
nių nuo 60 iki 100, 
nuo 10 iki 12 kg. (mies
tuose nuo 40 iki 60 kg.).

Kaimiečiai mažežemiai 
ūkiuose, kurių Lenkijoj y- 
ra daugiausia, maitinasi 
daugiausia pienu, bulri7- 
mis, miltais ir koše. Tau
kų. mėsos ir cukraus su
vartojama labai maža. Y- 
ra ištisų rajonų, kuriuose 
vaikai visiškai nepažįsta 
mėsos ir cukraus skonio. 
Taip pat yra tokių vietų, 
kur druskos gyventojai 
niekad neragauja. Daržo
ves sūdomos ten vandeniu 
nuo silkių! Tikro pieno 

peri kaimietis negeria, tik iš-

'X* 

mėse?

I 
i

bininkų Rojun”. Mat So 
vietų Vyriausybė, i 
slaptus, patikimus 
agentus, sužinojusi juos 
(pasiuntinius), visus e- 
sant “neištikimais”, pasi
ryžo visus iš užimamų už
sieniuose vietų namon at
šaukti. Tik šie pastarieji 
“užsinaraviję”, negrįžti ir 
gana! Mat 24 iš jų laukia 
teismas! Kažin, argi ir jie 
visi “Trockio Liga” apsir
go?

Pereitaisiais 1937 m..
i tasai valymo darbas, itin 
“pastūmėta pryšakin”, nes 
kaip įvairūs Žulių šaltiniai 229 advokatai. Iš jų Kau- 

i praneša, draugo Stalino į- ne gyvena 104 advokatai, 
steigtos Čekos ir Ogpu ku- Klaipėdos krašte tik 14, 
lipk orai s, iš “Darbininku) Alytuje 6, Marijampolėje 
Rojaus”, Į Mirties karali
ją, tapo “išvalyta”, viso 
labo per 1937 m., 4,800 a- 
biejų tyčių, įvairaus am
žiaus mokslo, kvalifikaci
jos ir rango Sovietų Rusi- 

pasiuntiniai — arabasado- jos darbininkų žmonių.
J J. Butkevičius.riai, Atsisako grįžti “Dar-

savo centrifuguoto.
Turėdami aukščiau nu

rodytus duomenis prisi
minkime, kad kaimas, tai 
83 proc., visos tautos. Kai
mo visiškas sugriuvimas 
paskui save traukia ir 
miestus.

LIETUVOJ 229 ADVO
KATAI

Dabar Lietuvoje su Klai
pėdos kraštu iš viso yra

i
10, Panevėžy 15, Šiuoliuo 
se 13, Ukmergėje 6, Vil
kaviškyje ir Kėdainiuos*' 
po 4, kitur mažiau. Vy
riausiajame Tribunole turi 
teisę vesti bylas 102 advo
katai ir du un-to profeso-• • nai.



Worcester, Mass
ŠV, KAZIMIERO PAR-JA LIETUVIŲ RADIO

PROGRAMOS

Penktadienis, Vasario 11 d., 1938 DARBININKAS

t ~ 
» A

■ * I—
Minės 20 metų Lietuvos 

nepriklausomybės sukak
tį, vadovybėje Katalikiškų 
draugijų Federacijos 13 sario 15 dieną, 
skyriaus. Iškilmingas mi- Nepriklausomybės 20 mi
nėjimas įvyks vasario 16 tij sukakties išvakarėse, 
dieną, 7:30 vai. vakare, ■ 
Šv. Kazimiero par. salėje. 
Kalbėtojai bus miesto ma
joras John Sullivan, kun. ’ 
Dr. Jonas Starkus iš Ma- ; 
rianapolio kolegijos, kleb. 
kun. A. Petraitis, neseniai 
grįžęs iš Lietuvos, kun. K. 
Krušnauskas, adv. A. Mi
leris ir kiti profesijonalai.

Prie to Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vado
vaujant muz. J. Žemaičiui, 
sudainuos naujausias pai
ri jotiškas dainas. Parapi
jos mokyklos mokiniai ir 
mokinės, vadovaujant šv. 
Kazimiero Seselėms, išpil 
dvs gražią programos dalį.
PROTESTO REZOLIUCI

JOS
Minint Lietuvos rfeprl- 

klausomybės sukaktį bu 3 
išnešta protesto rezoliuci
jos prieš lenkus ir tauti
ninkų režimą. Tą vakarą 
į salę jokios įžangos n*’ 
bus. Todėl visi seni ir jau
ni sueikime pasidžiaugti 
Lietuvos 20 metų nepri
klausomybe ir tarti ben
drą žodį už savo brolius 
lietuvius Vilnijos krašte. 
Parodykime pasauliui, kad 
mes Amerikos lietuviai vi
si kaip vienas užtariame 
mūsų brolius kurie yra 
taip persekiojami, žiauriai 
kankinami ir baudžiami 
Vilniaus krašte. Todėl, 
broliai lietuviai ir lietuvai
tės, nepamirškime vasario > 
16-tos dienos. Visi ta va
karą sueikime į Šv. Kazi-

1 •

VVorcester, Mass. — Va- 
Lietuvos

4 30 vai. po pietų, Sese
rims Kazimierietėms va
dovaujant, Šv. Kazimiero 
lietuvių par. mokyklos 8 
ir 9 skyrių mokiniai išpil
dys dainų ir vaidinimo 
programa iš radio stoties 
WORC (1280 kilocycles). 
Tai bus 15 minučių prog
rama. Kas tik turi radi?'/ 
setus, lai vasario 15 d., 
4:30 vai. po pietų pasuka 
ant 1280 kilocykles ir 
klausosi gražių dainų ir 
vaidinimo veikaliuko “Dėl 
Tėvynės” (L. Šimučio).

pino. Nemažai malonumo 
priduos dalyvavimas mū- 
su buvusių keturių Centro 
Pirmiųinkių, būtent, n.p 
Jokubaitė - Daukantienė, 
Liutkienė, Čižauskienė ir 
Mažeikienė. Dešimts metų 
kuopos gyvavimo “tortą” 
pristatys 10 gražiai pasi
puošusios mergaitės, ku
rios praneš jo tikslą. Ęięk 
girdėt, šiame vakare daly
vaus daug svečių. Pasima
tysim šį sekmadienį. Auš
ros Vartų parąp. auditori
joj, 5-tą vai. po pietų.

I

I
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Rytinių Valstybių Žinios
j^Mtapes.TaiarUkne-1 “Mea .„
bus čempionas žiemos mun“5t'» part,Ja lr ka,ku’ 
spo^e i finansais interesuoti

Nelaimių automobiliais dirba ranka rankon, kad į*

Kibirkštys
W*SHINGTON DEPOT, 

CONN.
kad Ko- mūsų reikalavimus pildytų 

ir kad neįveltų Jung. Vals
tybių į karą. Kiekvienas 
pilietis turi parašytį savo 
Kongresmonui ir Senato- 

. — Homer Mar-i riui pareiškimą, kad jis y- 
United Automobilei ra priešingas Amerikos į- 

simaišymui arba įstojimui 
į Tolimųjų Rytų ar Euro
pos karą.

Amerikai išėjus į karą, 
galimas daiktas, kad čia 
kiltų naminis karas, kurio 
kaip tik ir laukia komu
nizmo vykintojai. Apsau
gokime Ameriką nuo su
naikinimo. -

Komunistai, kurie skel- 
Homer Martin! biasi didžiausi karo prie

šai, nė žodžio nesako prieš 
Jung. Valstybių įsikišimą ; 
Tolimųjų Rytų arba Euro
pos karą. Yra priežasčių.

j Svarbiausia priežastis yra 
'į ta, kad Sovietų Rusijos 
I diktatorius kaip tik la
biausia nori įtraukti Jung. 
Valstybes į karą prieš Ja
poniją. Šiuo svarbiu mo
mentu komunistai aiš
kiausiai parodo savo veid
mainiavimą. Kur dingo 
komunistų organizacijos 
prieš karą?

! TAUTININKAI - LIBERA
LAI NEMINI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

stumti šią šalį į karą prieš 
Japoniją”, 
tin, 
Workers prezidentas.

Homer Mąrtin labai ge-j 
rai pažįsta komunistus iri 
jų siekius, nes organizuo-1 
damas automobilių indus-! 
trijos darbininkus jis tu-: 
rėjo vesti griebtą kovą su j 
komunistais, kurie prie 
kiekvienos progos norėjo 
panaudoti uniją komuniz
mui.

Toliau 
sako: “Stalinistai nori,
kad mes vestume Rusijos 
karą prieš Japoniją”. Tik 
ra tiesa. Rusija deda visas 
pastangas, kad ’ įtraukti 
Ameriką į karą prieš Ja- 

■ poniją. To paties siekia ir 
Angifija, nes jai rūpi jos 
finansiniai interesai Kini- 

i joje. Amerikos finansieriai 
nori įstumti Jung. Valst. 
į karą, kad pasipelnytų.

Prez. Roosevelt, kuris 
buvo nuoširdus taikos pa
laikytojas, šiandien jau tą 
neutralumą palaidojo; ne
žiūrint to ar Amerikos 
žmonėms patinka ar ne, 
Jung. Valstybės smarkiai 
ruošiasi karui. Prez. Roo- 
sevelt vietoj pasiūlyti 
Kongresui sustiprinti neu-l 
tralumo įstatymus, jis pa
siūlė sustiprinti armiją, 
karo laivyną.

Anglija, Prancūzija ir 
raudonoji Rusija kaip tik 
ir nori, kad Jung. Valsty- 

i bes išeitų prieš Japoniją. 
Tas jų noras laipsniškai 

veda chorus ir juose mūsų pildosi. Jau dabar Angli- 
jaunimas išmoksta gražiai jos diplomatai jaučia, kad 
giedoti ir dainuoti. Tik tor< 
tautiškos draugijos yra, 
tinkamos ir naudingos ka
talikams, kurios priklauso bus įvelta į Tolimųjų Rytu 
prie parapijos. Jeigu “tau- • *— • •

• tiškos” draugijos taip my- 
i Ii tautą, tai kodėl jos ne- 
; pastate nė vienos mokyk
los, kurioj būtų mokom? 
lietuvių kalba?

Nėra tautai garbės, jei
gu tos tautos draugijos

i yra gana daug. Neseniai 
taip n\ automobilius sunkiai su- 
darhų Jįgį^ p jgpą Daigą, 73 m. 

amžiaus. Jis seniau gyve
no Waterbury. *

Daug žmonių serga šal
čiais ir plaučių uždegimo 
Jaunas vaikinas, G. Krikš 
čiūnas sergą plaučiu užde 
girnų ir guli New Milfori 
ligoninėje. Lindime jam

Kaip miestuose, 
fanuose trūksta 
Daug dąrbįninkų negauną i 
darbų. Maisto kainos labai 
ankštos, tai nedirbantiems 
sunku pragyventi.

Ši žiema labai keista. 
Kartais būna šalčio nęt 19 
laipsnių žemiau zero. o 
staiga vėl atšyla. Šalčiai 
farmeriams pridarė daug įg veikti.

I

Aušros Vartų choro na
rė, Veronika Jurgelionytė. 
paskutinį metą lankanti 
“Commerce High School” 
šiomis dienomis žaidiųie 
“Field Hockey” laimėjo 
čempionatą ir gavo auksi
nį medalį.

Valio, Veronika!
i

šeštadienį, vas. 5, iš New 
Haven, Conn. buvo atvykę 
Vyčių Basketball koman
da. Žaidė su mūsų Vyčiais 
ir pralaimėjo. Mat mūsų 
vyrai buvo gerai prisiren
gę žaidimui. Aušros Var
tų komanda gavo 38, Nėw 
Haveniečiai 34. Buvo šo
kiai; atsilankė daug jauni
mo. Rap.

nuostolių. Daug automobi
liu ir namuose dūdų sus
progo nuo šalčio. Turėjo 
me ir sniego net 14 eolui 
gilumo. Bet 25 d. sausio 
lietus sutirpino.

Žiemos sportininkai tik
rai džiaugėsi žiema. Em 
Krikščiūnas, gabus lapių 
medžiotojas, giriasi dide
liais laimėjimais. Nušovęs

Trečiadienį, vasario 16 
d. įvyks Moterų Sąjungos 
29 kp. susirinkimas. 8 vai. 
vakare, parapijos svetai
nėje. Valdyba kviečia vi- 

atsilankyti. Rašt.sas

I

I

CAMDEN, N. J.nę, nes nežino kada grįš į 
darbą, nes reikia valgyt-. 
Dėkui Dievui, kad žiema 
nešalta ir nėra sniego. Ki
taip darbininkai tūrėtų i 
šalti, nes neturi iš ko nu
sipirkti kuro.

Sekantį, pirmadienį, vas. 
14 d., lygiai 10:30 vai. va
kare, Aušros Vartų para
pijos choras, muz. J. Či- 
žauskui vadov a u j a n t, 
transliuos per radio iš sto
ties WTAG. (kilocycles 
580. meters 516.9) lietuvių 
dainų programą. Kalbūs 
kun. J. Bakanas.

Kadangi stotis yra dide
lė, manoma, kad oro ban
gomis bus dainos toli gir
dėti.

Taigi užsukite savo ra-j Mileris, 
diušus išgirsite Lietuvos nis. Koncertinę programos 
20 m. nepriklausomybės [dali išpildys chorai": 
minėjimo programą. Rap. ros Vartų par. choras, va

dovaujant muz. J. Čižaus- 
kui ir Aušrelės choras, va
dovaujant Dirveliui. Solo 
dainuos muz.. J.. Čižąuskas 

i p. Mitrikaitė ir kiti.
A. Matjoška,

i irJ. Glaviekais, pirm.

Detroito Žinios

Šioje parapijoje Lietu
vos Nepriklausomybės mi
nėjimas įvyks vasario 16 
d., 7:30 vai. vakare, Me- 
chanics salėje, Main St. Į- 
žanga 25 centai. Kaltis 

: Lietuvos konsulas J. Bud
rys, kun. K. Vasys. adv. A. 

adv. K. Tamulio-

Auš-

Mot. S-gos 69-tos kps. 
jubiliejinis bankietas visa
pusiškai žada būti vienas 
gražiausių. Virėjos jau 
valgius gamina, daininin- 

miero par. salę. Lai kiek- kės balsus miklina, kiti ir 
lietuvio tą dieną kitos prakalbomis susirū- 

dega tėvynės '
vieno 
krūtinėje 
meilė.

Kviečia RENGĖ J AI
IŠRINKTA VALDYBA 

1938 METAMS
Vasario 4 dieną, katab- 

kiškų draugijų Federaci
jos 13 skyrius laikė meti
nį susirinkimą. Apsvars
čius Lietuvos 20 metų ne
priklausomybės minėjimo 
pianus ir tolimesnį veiki
mą, išrinkta valdyba:

Kun. A. Petraitis, dva
sios vadas; J.

ŠV. PETRO PARAPIJA ’ tarė prieš Gavėnią surer.ą-
Pereitą sekmadienį įvy- 

Petro draugijos
Dalyvavo
Į valdybą

pirm. A. Ja- 
vice-pirm.

Šios parapijos jaunimas 
į gražiai darbuojasi, kuris 
yra susispietęs į Šv. Vardo 
draugiją. Ši draugija įtai
sė bažnyčioje naujus var - 
gonus. Tai girtinas dar
bas.

I 
. I 
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I
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TAUTININKAS IR 
“TAUTININKAS”

Tautiškos draugijos 
ką jos reiškia? Tos gražiu 
vardu pasivadinusios dr- 
jos, beveik visos turi tiks-: 
lą atitraukti žmones nuo ' 
tikėjimo į Dievą Į Jo Baž
nyčios mokslą. Ameriko
nų tarpe, kurie nuo seniai 
čia apsigyveno, tokių 
“tautiškų” draugijų nėra. 
Yra klubai, pašalpos orga
nizacijos, sporto draugi
jos, dainos, dramos, socia- 
lės, bet jos beveik visos 
gerbia tikėjimą arba nors 
io nežemina. Tik vėliaus 
atvykusių tautų žmonės 
turi tokias neva tautiškas 
draugijas, kurių tikras 
tikslas ne tautą pagerbti, 
bet niekinti tikėjimą, nes 
tikras tautietis yra tas, 
kuris pripažįsta Dievą, 
kaipo pavienių žmonių ir 
tautų Sutvėrėją.

Tos neva tautiškos drau
gijos traukia katalikus, 
kuriuos paskui tik išnau
doja. Jeigu kuris klebonas 
ką nors pasako prieš to
kias draugijas, tai pri
klausantieji

I
i

Sausio 27 d. palaidotas 
np. Kazlaučiūnų sūnelis. 
Mirė staiga. Ilsėkis amži
nybėje. Tėveliams reiškia
me užuojautos. P K

jos tik yra bedievių įran
kis traukti katalikus, juos 
klaidinti ir bedievinti.

Kat alikai be tautininkų- 
laisvamanių pagelbos km 
kas geriau gali pasirodyti

į sporte, muzikoje ir tauti-, 
niuose parengimuose. Pa
rapijos turi gabius muzi
kus vargonininkus, kurie, 

l’ i I
I

I I

i

šiais metais Jung. Valsty
bės įsimaišys i karą, o 
1939 ar 1940 m. ši šalis

Šįmet tautininkai - libe
ralai ir sandariečiai taip 
susilpnėjo, kad nė Lietu
vos Nepriklausomybės 20 
metų sukaktuvių minėti 
nebepajėgia. Brooklyno 
tautininkai - liberalai, su
si špietę prie savo organo 
“Vienybė”, rengia to laik
raščio vardu koncertą, ne
va Nepriklausomybei mi
nėti, bet tai tik naudojasi 
natri jotinių lietuvių nuo
taika, nes to koncerto pel
ną skiria ne Lietuvai, ne 
Vilniaus krašto vadavi
mui, bet savo laikraščio 
naudai.

Bostone tautininkai-san- 
dariečiai Lietuvos Nepri
klausomybę minėti užleido 
bendrafrontininkams’ so
cialistams ir komunis
tams. Kitose kolonijose 
toks pat susmukimas. Ko
dėl taip yra? Todėl, kad 
dalis tautininkų - liberalų 
susidėjo su ‘bendrafronti- 
ninkais’, o kita dalis norė
ti] susidėti su katalikais, 
bet katalikai, pažinę tauti
ninkus - liberalus iš jų 
darbų praeityje, nusitarė 
vieni, be bendrininkų 
rengti Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimus.

Pažymėtina, kad šiais 
metais lietuviai katalikai 
beveik visose kolonijose 
oaminėjimus rengia labai 
■škiimingai bažnyčiose ir 
svetainėse. Iš visų paren
gimų gal tik vienas, kitas 
parengimas įvyks “ben
dras”. Tas parodo lietuvių 
katalikų susipratimą ir 
vieningumą. Sveikiname!

Lietuviams katalikams 
nepakeliui nei su “bendra- 
frontininkais” socialistais- 
komunistais, kurie gra
žiais “(įemękratiniais” o- 
halsiąis prisidengę, siekia 
■audonojo komun i z m o 
Lietuvoje, nei su tautinin
kais - liberalais, kurie ak- 
’ąi gina tautininkų val
džios režimą. Kaip vieni, 
taip ir kiti užgina perse
kiojimą katalikų Lietuvo

je* . ...

arba Europos karą. Užsie
nis negali suprasti kaip 
Jung. Valstybės gali išsi
laikyti neutraliai, norėda
mos palaikyti prekybą su 
užsieniais.

Jeigu mes nenorime, kad 
paneigia tikėjimą. Tik tas ši šalis_ įsimaišytų į Toli- 
yra geras tautininkas, ku-

“katalikai” ri*s išpažįsta Dievą ir Dildo

ti vakarą parapijos ir 
draugijos naudai.

Sekmadienį, vasario 13 
d. šios draugijos nariai ir 
jaunimas Šv. Vardo drau
gijos prįįms bendrai šv. 
Komuniją.

I

c.

ko Šv. 
susirinkimas, 
nemažai narių, 
išrinkti šie: 
saitis;
Balkus; sekr. F. Apolskis; 
ižd. — C. Tonelis; maršai- 

Svirskas, ka A' Gedvila'
pirm.; J. Mažiuknienė, vi- į Prie draugijos prisirašė 

Urmonienė. 20 naujų narių, yisi jauni 
; M.

Gautas C. Y. C., katalikų 
sportininkų dra ų g i j o s 
kvietimas, kad šv. Petre 
jiarąpija prisiųstų ątsto-

v •

I

ce-pirm.; M
nutarimu rašt.: M. Anų- Labai geras dalykas, kad vus į meduj susirinkimą, 
šauskienė, iždininkė; P. i jauni vyrai rašosi į drau- įgalioti parapiją atsto- 

. Mankus ir A. Vaitkus, iž- gijas. Pirm. Jasaitis trum- 
do globėjai; V. Siniauskie-jpai, bet entuziastiškai ra- 
nė — tvarkdarė. gino draugijos narius dar

buotis ir būti pavyzdžiu 
kitiems, ir užtikrino kle
bonui, kad jis su draugi
jos veikimu bus labai už
ganėdintas. Draugija nu-

nė — tvarkdarė.
Linkime virš minėtai 

valdybai geriausių sėkmių 
darbuotis katalikiškoje ! 
akcijoje ir budėti tėvynės 
sargyboje. D-s.

i į drau- Įgaliotį parapiją 
vavtį pp Apeigą |r y
Malinskis, ir taipgi daly
vaus pats klebonas. Susi
rinkimas įvyks seminari
jos svetainėje.

I

I š
BATCHELflER WHITTEMORE COAL CO.
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and 
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834 MASS AVĖ.
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Hig 1920

TH€-FUCLfOR
108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.Modern
UOMCŠ

Vasario Į| d., 8 yąl. va
kare įvyks prakalbos Cass 
Technical High svetainėje 
Kalbės phiįosophijos įr e- 
konomi jos profes o r į u s 
Herman Derry apie mate
rialistinę bedievybę. Jo
kios įžangos nebus. Vert? 
visiems pasinaudoti tosriis 
prakalbomis.

mųjų Rytų ar Europos 
karą, tai mes turime rei
kalauti, kad Kongresasužsigauna, nes jiems “tau- įsakymus, štai kada 

tiečiąi” yra įkalbėję, kad Detroite ankesi Lietuvos 
klebonas nori jiems suvąr- sportipinhai. tai Dodge 
žyti laisvę, žiūrėk, po kiek 
laiko toki katalikai atšalė
ta nuo tikėjimo ir net pa-i 
sidaro atveri Bažnyčios' . . . „
uriešai. vo Jos kalbą.

Kalbant apie laisvę, nei _ , “ ~ .
nepagalvoja kaip katalikui' ?<““***« tuos, profesio- 
“tautietis” varžo laisvę.T . , , ■ i J vi savo skelbimais remiaKada kur nors katalikus <.Darbinink,". 
persekioja, tai tos tautis- ■ 
kos” draugijos džiaugiasi 
arba tylėjimu pritaria. 
Lietuvoje, tautininkai,*na- 
sigrobę vyriausybės vairą 
i savo rankas, persekioja 
katalikus ir siaurina ju 
teises. Suprask, tautinin
kai. Pasitaiko, kad kark.u- 
rie katalikai remia ir gina 
“tautiškas” draugijas, bet 
negirdėjome, kad “tautiš
kos” draugijos remtų ir 
gintų katalikus nuo perse
kiotojų. Nėra nė vienos 
taip pasivadinusios tautiš
kos draugijos, kurioje bū
tų norą pusę nirių-, prakti
kuojančių katalikų. Rau
gas nustelbia gerą vaisių. 
Todėl katalikai neprivalo 
dėtis prie taip pasivadinu

...“Aš matau pasaulyj?sportininkai.
Motors. viršininkas juos galingų pastangų, drąsii 
pagyrė kaipo katalikus,!bandymų pasiekti gražiau 
nes tik kątalikai yra tik-i sįą idealą, kokį tik žmo- 

! ijeii tautininkai, myli sa- j gaus protas gali nuvokti 
vo tautą, jos Kalbą. ; į§ kitos pusės, bujoj?

žemoji, aistra, kurios pa 
vyzdžiu, kaip tik dabai 
matome žmonių gyveni 
me” (Kettleris).

Pereitą penktadienį įvy
ko masinis unijistų susi
rinkimas Cadillac Square 
Dalyvavo apie 150,000 
dąrbįninkų. Susirinkime 
tiksiąs buvo pareikšti pro
testas dėl nedarbo ir rei
kalauti bedarbiams pašal
pos iš valdžios. Kiek tas 
tusi rinkimas atnešė gero 
sunku pasakyti, bet tas 
parodo kiek čia yra bedar- 

•bių. Darbininkai susirūpi- šių tautiškų draugijų, nes

✓ "• ■ -“““
ŠIAIS METAIS 
Aš VAŽIUOJU
I LIETUVAI

•‘GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?”

S. S, LANCASTRIA

Plank tiesiog į

KLAJPĖPĄ 
laivu 

per KIEL KANALĄ
Išplauks iš Wew York’o gegužės 21 d..— iš Bostono gegužės 22 d.

Štai yra Jam* fert prof aplankvti Lietsry 
Wv». kari* plauk, tieaaof j Klai- 

neJe per vaizdinio Kiel Kknalą. Paaitenkin- 
kite tara ir patodia kelione, koriai aameniv. 
kai ri*>naji POUS BUKSNATTIS. Conard 
White Star linijos Ii et avių akyriaoa vedėja*.

kambariai. fražz* Itaa-
hariai. plaakiojimn hnlaai, faraa valfit, 
praamtoa. mandato* MdrMvimaa ir (raita 
vaizdai plaakiant per padaraėjoai Kiei Ka- 
aala. SmolkiMalo informadįi) Veiplrttda pėa aavn viatiaj a<aM* arba

CUNARD WHITE STAR
393 Boylston St., Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVI 
KOLONIJOSE

GREENFIEID, MASS kviesta šios kolonijos glo
bėjas, dvasios vadas, kun. 
P. Juraitis, Šv. Pranciš- 

MINES DVIEJŲ ĮVYKIŲ kaus lietuvių par. (Athol, 
Mass.) klebonas, “Darbi
ninko” redaktorius p. An
tanas F. Kneižys, Stud. 
Antanas Tamulis adv. L. 
Jakimavičiutė ir kiti. 
Dainų programą išpildys 
Atholio par. dainininkų-ių 
grupė, vadovaujant muzi
kui J. Stačiokui. Taigi pri
žadėjo grupė jaunuolių at
vykti iš Gardner ir suvai
dinti veikaliuką.

Taigi S. Š. V. J. draugi
ja. jos komitetas ir komi
sija nuoširdžiai kviečia 
visus vietinius ir apylin
kės lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti šiame dviguba
me jubiliejaus minėjime. 
Ypač kviečiame iš Atho
lio, Gardner, Sunderland 
So. Deerfield, Amherst, 
Northamton. Orange, Tur- 
ner Falls ir kitų miestų 
lietuvius gausiai atvykti.

Saldžiausios Širdies V. 
Jėzaus draugija vra 
niausią draugija šioje ko
lonijoje. Tik gaila, kad 
per mažai gyvena lietuvių 
ir nepajėgia įsikurti para
pijos. Šios kolonijos lietu
viai yra geri katalikai. S 
š. V. J. draugija susiorga
nizavo vasario 2 d., 1P13 
m. ir 17 patriotingų kata
liku nariu. Pirmosios val- 
dvhos pirmininku buvo šio 
miestelio seniausias gy
ventojas Juozapas Miški
nis; vice-pirm. Pranas A- 
gucnis; pirmas rašt. Alek
sandras Ambrazevičius, 
antras rašt. Motiejus Toli- 
vaiša; ižd. Vincas Aguo- 
ris: kasos globėjas Vincas 
Valaitis: maršalka JoJnas 
Povilaitis.

Per tuos 25 metus savo 
gvvavimo draugija sušel-

• dsug narių ligoje ir ne
laimėje, sušelpė daug naš
lių ir našlaičiu, suteikė 
paskutini natarnavima sa
vo įnirusiems draugams, 
kasmet užprašo šv. mišias, 
ym aukonusi bažnvčiai.

Dabar draugija turi anie 
55 narius, tarn kuriu vr < 
būrelis jaunuoliu. Draugi
ja moka $6.00 pašalnos li
goje ir mirus nariui išmo-

• ka $100 pomirtinės ir na
riai sumoka no viena dole
ri sušelpiami velionio šei- 
mvnos. Nariai moka 50c. 
moheriui. Draugios tu.r- ’
♦p43 siekia $5.000.00. Turi , - - --
7-ietuyos, Amerikos ir dr- netuvižkus

JUBILIEJŲ
Šios kolonijos lietuviai, 

vasario 13 d. minės du ju
biliejų, būtent, Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 me
tų ir Saldžiausios Širdies 
V. Jėzaus draugijos 25 m. 
jubiliejų, 5 vai. po pietų, 
Knights of Columbus sve
tainėje. Draugijos komisi
ja ir šios kolonijos gabiau
sios šeimininkės gamina 
valgius, kuriais pavaišins 
visus svečius ir viešnias. 
Tai bus jubiliejinė vaka
rienė su dainų ir kalbų 
programa. Kalbėti pa-

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

Washington St. 
Nonvood, Mass.

Tel. Nonvood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 TVALN’UT AVĖ.
Tel. N«»rwood 1020

GRABORIUS
' 7MT4/7.V.4 VIMAF

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: -PI. 6286

I.

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS ,

CHARRON’S
20 Trumbull Št.
Worcester. Mass.

JUOZAS D1RSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

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

Tel. 4-3501 ir 4-3865

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki > 
niai, leiskite mums išegzami- t 
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass.
275 Main St.

DARBININKAS

• v

I

se-

i

6
SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES VIEŠPATIES JĖZAUS DRAUGIJA

Suorganizuota Vasario 2 d., 1913 m. Vasario 13 d.. 5 vai. po pietų, Knights of Columbus svetai
nėje, Greenfield, Mass. mini savo 25 metų gyvavimo jubiliejų ir taip pat Lietuvos Nepriklausomybės 
20 metų sukaktį. Ši draugija yra seniausia draugija šioje kolonijoje. Prie jos priklauso rinktiniausi 
lietuviai katalikai, kurie yra nuoširdūs rėmėjai visų kilnių sumanymų ir darbų. Tos draugijos nariai 
yra nariais ir kitų katalikiškų organizacijų, kaip tai, LDŠ. kuopos. Sveikiname Saldžiausios Širdies 
V. Jėzaus draugiją, jos organizatorius ir valdybą ir linkime sulaukti auksinio jubiliejaus ir dvigubo 
skaičiaus narių.

dinas, Aleksandras Stu- 
pinkevičius, Jonas Giknis.

A. Dėdinas.

MANGHESTER, N, H.

daug

augus
Juoza-

vyskupas Peterson, 
kunigų ir Seselių.

Adelė gimus ir 
Manchesteryj. Šv. 
po Katedros aukštesnę
mokyklą užbaigė 1934 m. 
Tai pavyzdinga lietuvaitė. 
Vienuolynan įstojo rug
piūčio mėn., 1937 m. Linki
me jaunai Seselei kantry
bės ir sveikatos. J.V.

1

vienas parengimas be j ) 
r.eapseina, ir visiems pa- 
i engimams patsai vado
vauja ir dirba. Todėl jam 
ir sekasi. Lai Dievas duo
da jam sveikatą su mumis 
darbuotis.

NASHUA, N. H. i
-4

DARBAI
Šioje kolonijoje darbai 

silpnai eina. Daug darbi
ninkų yra be darbo, oir 
dirbantieji dirba po keletą 
valandų į savaitę. Dar to
kio nedarbo šioje koloni
joje nėra buvę.

LDS 65 Kp.
Ši kuopa gavo laišką iš 

Centro, kuriuo pataria su
rengti prakalbas vajaus 
reikalu. Nutarta rengti. 
Taipgi nutarta paremti 
“Darbininko” naujos ma
šinos fondą ir tam tikslui 
rengti pramogėlę. Dzūkelis

VAŽIUOKITE 
LIETUVON 

Per
DARBININKO“

LAIVAKORČIŲ

U . c^tuL 
k PATARNAVIMAI

SSfegj
//

ROCKFORD, ILL,
Sausio 23 d. š. Šv. Petro 

ir Povilo parapijos klebo-

Tai didžiausias miestas 
New Hampshire valstybė
je. Bet lietuvių čia mažai 
gyvena. Darbininkų būklė 
labai varginga.Audinyčios, 
kurios čia buvo skaitomos 
didžiausios visame pasau
lyje, beveik visai suban
krutavo. Visa eilė dirbtu
vių stovi tuščios palei
Merrimack upę. Tik kai- nas kun. K. Juozaitis išda- 
kurios mažos dirbtuvėlės vė atskaitą už 1937 metus, 
kiek dar dirba. Vien tik • Pasirodė, kad parapijos 
Pacific Mill dar dirba keli stovis labai geras. Klebo- 
šimtai darbininkų, bet tai įnas kun. K. Juozaitis čio- 
maža pagalba tūkstan
čiams darbininkų.

Pastaruoju laiku ir čeve- 
rvku dirbtuvėse darbai 
susilpnėjo. Kitos net visai 
iš biznio išėjo. Taip, kad 
šiandien daugiau kain pu
sę Mancheesterio darbi
ninkų nedirba, taip kurių 
yra ir lietuvių.

nai klebonauja nuo birže
lio mėn. 1937 metų ir labai 
gražiai veda parapiją. 
Skolos per tą trumpą lai
ką atmokėjo 400 dol. Kle
bonas labai gražiai su pa
rapijiečiais sugyvena. To
dėl ir parapijiečiai labai 
jį myli.

Išklausius apyskaitos, 
prasidėjo pasilinksminimo 
programa ir laimėjimai 
parapijos naudai. Ne t ’<

DARBAI
mus darbai labaiPas 

prastai eina, o ypač rakan
dų išdirbystėje. Masinu 
dirbtuvės kiek geriau dir
ba, bet abelnai darbai pra
stai eina. Nepatartina va-

žiuoti pas mus darbo ieš
koti. jeigu kam būtų žtn- 
geidu žinoti apie Rockfor
do miestą ir jo išdirbystes. 
lai parašo Jonui Valentu- 
kevičiui, 721 Lincoln avė., 
Rockford, III., o jisai mie- 

; lai suteiks žinių apie šį 
į gražų miestą.

Dabartiniu laiku pas 
mus pusėtinai šalta, snie- 

i go neturime, tik ledas ir 
labai slidu, šaltis siekia 10 
žemiau zero.

Kabiališkls

T E.U. JO.BOITCN 2680.

NENUSIMINK!
Jeigu bandei be pasekmių'vais

tus, tai dabar pabandyk Deksnio 
Galingą Mostj, kuri tūkstančiams 
pagelbėjo nuo reumatizmo, ran
ki), kojų tirpimo ir atšalimo, ne
uralgijos, šalčio, dieglių ir nuo
vargio. Garantuojame pasekmes 
ar grąžiname pinigus. Kaina 75c, 
$1.50 ir $3.00. Dekens Otment 
parsiduoda visur —

| DEKENN’S OINTMENT CO.
Hartford, Conn.

0 BALIUS!
Rengia Lietuvių Radio Artistų Komitetas 

GEORGE VVASHINGTON DIENOJE

i 
9 
3 
8

Vasario-?2
February

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO 
SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver St., So. Boston, Mass. 
Prasidės 7:30 vai. vak. ir tęsis iki 1 v. ryte.

Sausio 9 d. kaip papras
tai aplankė šią kolonija 
kleb. kun. dr. A. Bružas iš parapijiečių, bet ir svetim- 
Nashua ir airių bažnyčio- taučių gausiai atsilankė i 
je pasakė pamokslą apie parengimą. Minėtas vaka- 
katalikišką spaudą ir jos ras parapijai davė pelno 
reikšmę žmogaus gyveni- suvirs 85 dol. Tai gražus 
me. Pažymėjo, kad katali- parapijos parėmimas. Rei- 
kai įsileisdami bedievišką kia pasakyti, kad tą vaka- 
spauda į savo 
mia aiškų savo priešą. Ra
gino skaityti ir platinti 
_________ 5 katalikiškus 
laikraščius ir knygas.

Kadangi laikraštis “Dar- 
Pas' bininkas” yra mums Nau- 

ioi Anglijoj gyvenantiems kos iki 24 d. sausio 
lietuviams į 
ir geriausias
Greičiausia mums suteikia 
žinių iš viso pasaulio, o y- 
nač iš Lietuvos, tai visi

BUS DUODAMOS DOVANOS
$200.00 VERTES I. J. FOX SEAL FUR 

COAT ir
$20.00 ELEKTRIKINE STALUI LEMPA. 

KURIĄ DOVANOJO LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

namus re- ,rą labai lijo, bet naranij 
čiai lietaus nepabūgo.

Į
I
į DIDELIS POTVYNIS

vėliavas. Mirus nariui.
risi nariai dalvvauja lai
dotuvėse ir atiduota
kutinj patarnavimą.

i Kovose dėl Lietuvos Ne-
r»ri V] a n somvbės draugija L
S š V J. prisidėjo: anka- *
no ir nirko Lietuvos Pas- -

Į kolos bona. Taipgi yra pri- ‘
ridėjusi ir prie kitų kilnių Ma,nchesterio lietuviai tv.-
ar ų. * retume jį skaityti. Dabar

. asano 12 d. abu jubi- proga* užsirašyti Kadangi po lietaus prisni-

!

I
Webster, Mass | į

EOW. V. WARABOW
(VVRUBLIASKAS) * 

LIETUVIS GPABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St 
NOKVVOOI). MASS.
TEL Norwood 1503 

Montello Office: 
10 Intervale St 

TEL Brockton 2005

TR

į lieju švęsime bendrai. Dar 
kartą kviečiame visus da- 
Ivvauti. Jubiliejinio paren
gimo - vakarienės komisi
joje yra šie: Andrius De-

L

BROCKTON SAVINGS BANK
ĮSTOK Į CHRISTMAS CLUB 

Corner Main and Conrt Streets
Deposits Received from $1 to $4,000 

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

Lietus pradėjo lyti 23 
d. sausio ir lijo bepertrau- 

> vidu- 
parankiausias dienio. Po to prade jd snig- 

laikraštisj ti, iš ko kilo potvynis 
Rockfordo apylinkėje. Dėl 
to turėjo iš namų išsi
kraustyti virš 600 šeimy
nų. Potvynis padarė daug 
nuostolių gyventojams.

• v

GRAŽI MUZ1KALE PROGRAMA
Kurią išpildys įžymūs artistai bei artis

tės ne vien vietiniai, bet iš Brocktono, 
Lawrenceo, Worcesterio ir kitų kolonijų.
AL STEVENS Radio orkestras gros lietu
viškus ir amerikoniškus šokius viršutinėj 
ir žemutinė j svetainėj.

nupiginta prenumeratos go ir pradėjo labai šalti, 
kaina, tik už $3.00 me- tai sunku buvo teikti pa
tams. J. V. gelbą nukentėjusiems.

Naujų Metų dienoje Sis- 
I terš of Mercy Vienuolyno 
koplyčioje 5 jaunos mer
gaitės sudėjo pirmuosius 
ižadus, pasižadėd a m o s 
Dievui tarnauti, tarp ku
riui buvo viena ir lietuvai
tė, būtent, Adelė Steckiu- 
tė, LDS 74 kp. nario, An
tano ir Saliomėjos Steckų 
dukrelė.

Iškilmėse dalyvavo J. E.

PARENGIMAS SU 
ŠOKIAIS

Sausio 30 d. š. m.' įvyko 
kitas parengimas parapi
jos naudai. Tuo parengi
mu buvo didelis susidomė- 
iimas. Pats klebonas kun. 
K. Juozaitis darbavosi ja
me. Ištikrųjų. mūsų klebo
nas kun. K. Juozaitis yra 
sumanus vadas, nes nei

STANLEY RADIO KOMPANIJA iš So. 
Bostono prirengė garsiakalbius viršutinėj 
ir žemutinėj svetainėj, kad šokiai, dainų ir 
juokų programa per pertrauką, apie 9-tą 
valandą, ir pranešimai būtų aiškiai girdimi 
po visą salę.
Bus skanių valgių ir gėrimų.

Gerbiamieji:
Į Lietuvių Radio Artistų Balių kvie

čiame visus atsilankyti ir pasilinksminti prieš pradžią Gavėnios. Šio baliaus 
linksmumą prižadame, kad atminsite pe r ilgą laiką. Įžanga 40 centų.

KOMISIJA.



♦ -Penktadienis, Vasario 11 d., 1938 darbininkas

I

I

Magdalena

bos narėms už jų pasišven
timą bažnyčios ir drjos la
bui, įteikė po gražų Ste
buklingos P-lės ŠŠ. meda- 
likėlį su retežėliu..

3-ČIOSIOS KUOPOS 
VAKARAS

Penktadienį vasario 4 d. 
įvyko prieš-gaveninis kor- 
tavimų vakaras, kurį su
rengė 3-čiosios kuopos A. 
ir R. dr-jos moterys. Ren-

MUSŲ DRAUGIJOS
Moterų Altoriaus ir Ro

žančiaus Dr-ja
Misijų ir jubiliejinių iš

kilmių dėliai, parapijinių 
draugijų veikimas buvo a- 
tidėtas iki vasario mėn. 
Štai sekmadienį, vasario 
6 d. kaip Sodalicija, taip 
A. ir R. dr-ja laikė meti
nius susirinkimus ir išsi
rinko naujas valdybas 
1938 m. Moterų draugijos gimo komisiją sudarė: Ie- 
vienbalsiai pakvietė seną- va Ratkevičienė, Ona ir 
ją valdybą pasilikti dar Emilija Remeikienės, Ona 
vieniems metams. Apsiė- Rakštelienė, Marė Rimke- 
mė. Šiems metams valdy- vičienė, Stepone Šilanskie-1 
bos sąstatas yra sekantis. 
Pirmininkė — Stepone Ši- 
lanskienė; vice-pirm. — 
Fetronė Adomaitienė; raš
tininkės 
Claytonienė ir Ona Grv.č- 
kunienė; iždininkė —Mag- jos parengimas šiais auk-’ 
dalena Višniau s k i e n ė, 
maršalkos, Ona Bikulevi- 
cienė, Ona Augaitienė, 
Pranciška Mockevičienė ir 
Veronika Prankuvienė.

Per šį susirinkimą buvo 
sumainyti dr-jos ženklelių 
kaspinai, 10-ies metų rau
donoji spalva pakeista 
gražia mėlina.

METINIS PASISVEČIA
VIMAS

susirinkimą įvyko 
dr-jos pasisvečia- 
kuriame dalyvavo 

parapijos kunigai ir mūsų čių metinės iškilmės įvyko metą, 
vargonininkas. Visi paša- sekmadienį, vasario 6 d.I PUSRYČIAI
kė kalbas, _ kfjrio^ gyrė* ryte. Per mišias 8:30 vai.; Po mišių visos mergaitės 
rnoterųištvermę * teiki- net 68 mergaitės gavo susiritfko* parapijos sve- 
mą gražaus pavyzdžio vi- dovanas už ištikimybę pe- tainėn pusryčiams. įvyko 
sai parapijai. Kalbomis įeita metą. Kaip kun?~Du- meiinis f 
užsibaigus, kun. dr-ras binskas pareiškė iš 117 valdybą 1938 m. įėjo se-' perstatė kaipo svarbiausi 
Mendelis visoms valdy- narių, kurios priklauso kančios sodalietės: pirmi-

v •

Prieš 
metinis 
vimas,

nė, Ona Voltarienė, Mag-i 
dalena Vaškevičienė ir A-1 
nielė Zablockienė. Žmonių 
atsilankė ne mažai ir pa-1 
rapijai pelno liko virš 
S100. Paskutinis šios dr-

“ ‘i
x O

sinio parapijos jubiliejaus 
metais įvyks sekmadienį, 
vasario 27 d. Tai busI 
prieš-užgavėn i n ė vaka- prje sodaliečių daugiau ne- 
r*enė. Sekančios apsiėmė gU pusė jų, nežiūrint vasa- 
pagelbėti su laimėjimais ros karščių ir žiemos šal
tą vakarąj Augaitienė, Jo- čių, nepaisant kaip toli jos 

gyvena nuo bažnyčios, nė 
vieną mėnesį per ištisą 
metą neapleido šv. Komu
nijos. Tai yra pagirtinas 
dalykas ir vertas viešo pa
stebėjimo. Maskevičių šęi- 

SODALICIJA raoj net penkios sesutės
Mūsų parapijos sodalie- buvo ištikimos per visą

kubaitienė, Vaškevičienė, 
Kisielienė, Kupriunienė, 
Pravadzevičienė, Šimkevi- 
čienė, Statkevičienė, Ado
maitienė Konstancija ir 
Veronika Pugevičienė.

Vaizdas iš šv. Alfonso lietuvių parapijos, Baltimore, Md. jubiliejaus minėjimo, sausio 23 d. š. m. 
Auksinio Jubiliejaus Dvasia — Adelė Budelytė ir jos palydovės (iš mokyklos vaikučių vaidinimo).

rinkė — Ona Simonaičiu-j biliejinių iškilmių, nutar- tiniais rūbais.
te; vice-pirmininkė—Mag- ta turėti tik vieną kalbė-; KRAPUOS STATISTI- 
dė Kalinauskiutė; rasti- toją, kad davus proga su- ~ 
ninkės — Zofija Maskevi- surinkusiems pasilinksmin- 
čiutė ir Aldona Paloviutė, ti. Jonas Kairys bus va- 
iždininkė — Ona Mikala- karo vedėju.

i juniutė. Susirinkusių tarpe GRA^US PAMINKLAS 
j buvo malonu pastebėti po- - - - - - - — - -
ries: T. Grajauckienė, O- 
na Mendelienė, Elena Ši- 
lanskienė, Marijona Wer- 
ner, Aldona Garbštienė ir 
Agnietė Višniauskienū. 
Kun. Dubinskas savo kai- j 
boję, sveikindamas visas 
sodalietės, betypač vedu- 

įsias, kurios grįžo Sodalici-, 
susirinkimas. Į jon pagal naują tvarką, |... ~ •_ __ .' . - , , . .j

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

i

r

GEGUŽĖS-MAY 14 D.,
Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eucharistinį 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRITANIC. 
Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkonas.

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.

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

GEGUŽĖS-MAY 22 D.,
Cunard Linijos laivu — 
persėdimo į Klaipėdą.

LIEPOS-JULY1 D., Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.i——————■—

«-

LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be
*

f i t 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 dokumentą' 
“Reentry Permit”.

Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesnių 
informacijų prašome kreiptis:

Darbininko Laivakorčių Agentūra
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass

* -Tel. SOUth Boston 2680

4
Šv. Mišios ir taipgi bus pa
sakytas šiai iškilimai ati
tinkamas pamokslas.

Vakare 7:30 vai. šv. An
driejaus parapijiečiai pri
sidės prie bendro visų tri-; 
jų parapijų apvaikščioii-. 
mo Šv. Jurgio par. salėje, 
Richmonde, kur yra su
rengtos prakalbos ir kon
certas. Korespondentas

Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje pra
sidės šv. misijos sekmadie
nį, vasario 13 d., kurias 
skelbs garsus misijonie
rius. Lietuviai pasinaudo
kime Dievo malonėmis, 
gausiai ateikime į misijas. 
Pirma savaitė bus mote
rims, antra vyrams.

GIRARDVILLE. PA.
PAGERBĖ SPORTI

NINKĄ
Antradienio vakarą, va

sario 1 d., vietinis Ameri
konų Gun Klubas pagerbė 
mūsų lietuvį, Juozą Drulį, 
šauniu bankietu už pasi
žymėjimą Footbolėj. Juo
zas Drulis mokosi Temple 
Universitete. Jis 1937 m. 
buvo minėto universiteto 
vienas iš žymiausių foet- 
bolistų. Už tat universite
to vadovybė išrinko Juozą 
žaisti footbolę su “East” 
prieš “West” San Francis- 
co 1 d. sausio. Juozas la
bai pasižymėjo tame žaidi
me, kad grįžus jam namo, 
surengė Amerikonai pa
garbos bankietą. Šiame 
bankiete dalyvavo garsus 
sportininkai ir k. t. Chick 
Fullis, Young Battler, 
Temple Line Coach ir kiti. 
Visi jie pagyrė Juozą už 
jo narsumą ir gabumą. 
Juozas žada užbaigęs šį
met mokslą būti Coach- 
Mokytojum Sporte. Be to; 
jo broliukas Kazys irgi 
mokosi tame pačiame uni
versitete. Jis seka savo 
broliuko pėdomis, nes 193" 
metais jau pasižymėjo 
footbalėj. 1938 metais jis 
ketina aktyviai stoti į 
rungtynes su dideliais uni-. 
versitetais. Mes lietuviai 
džiaugiamės, kad mūsų. 
tautiečiai garsina mūsų: 
vardą sporte. Todėl linki
me abiem laimingos atei-. 
ties.

Iš parapijos finansinės 
atskaitos buvo įdomu iš
girsti, kad pereitais me
tais pinigiška apyvarta 
siekė net $43,000 ir skola 
sumažinta $5,000. 1937 m. 
parapijiečių aplankyme, 
kunigai surado 1213 vyrų, 
1194 moterys ir mergaitės, 
ir 459 vaikus, (kurie dar 
neturi 16 metų), kurie tu
ri šokius tokius santykius 
su parapija. Tais pačiais 
metais krikštų buvo 37, 
vestuvių - šliubų 35, ir 33 
laidotuvės. Draugijos: ŠŠ. 
Vardo vyrų turi 309 na
rius; Sodalicija 118, Alto
riaus ir Rožančiaus 243. ir 
Tretininkių yra 101.
'MOKYKLOS VAIKUČIU 

BALIUS

Ponia Magdalena Kalus- 
kienė - Claytonienė, kuri 

1_ ne kartą ju yra parodžiu
si savo meilę tikėjimo ir 
savo didelį duosnumą, baž
nyčios reikalams pereitą 
savaitę pridėjo dar vieną 

i gražų paminklą prie savo 
gerų darbų. Dvigubai at
minčiai, a. a. savo sūnaus 
Juozo Kaluškos ir parapi
jos auksinio jubiliejaus 
sukaktuvėms, ji paaukavo 

. - i $400, kad apmokėjus už ką les sakramento pasitrau-,tlk isigytus auksinius rQ. 
misiąs is Sodahcijos na-|bus> kurie pirmą karbį 

bydu man^-a;buvo naudojami mūsų Ar-- 
sodalieciu skaitlius bus, kivyskupo per jubiliejines 
padvigubintas. pontifikales mišias. Rūbai
šš. VARDO VYRŲ DR-JAI yra be galo gražūs, vėliau-į Kun. dr-as Mendelis, į- 

Sekmadienį, vasario 13lsi? s.u dau? raikšdyfr‘indamas .,Sesučiu ir
d. per mišias ryte įvyksi Plea1^ Pa™tu !S Mokyklos valkumų pas
vyru draugijos jubiliejus. R,omos.kata^^ Nėra j šventusį darbą auksinio 
Tą rytą arti 150 vyrą gaus:, 3on.es’ ; ad S! .d!d“e a'2' 
ištikimybės kryžių. Tai vjk? ne. kartą poniai Cla.to- 
ra didelė vyrų metinė a“nel sutelks dvasl™> - 
šventė. Kunigai ir dr-jos dz,auSSI?°- . yPac kuomet Iii 
valdyba sudarė tinkamus iniat/® kun?us atnasau-lk 
pianus tos dienos iškil-Pant Sv: mi^,as; . a|?s,.re’,-| 
mėms. Kun. dr-as Mende>,?,us Jos Plrk,als ’’azn>- 
lis dr-jos įkūrėjas tars 
vyrams pasveikinimo žodį 
ir įteiks jiems užtarnau
tas dovanas. Sekmadienio 
vakarą 8 vai. ta pati dr-ja 
turės kortavimų vakarą

I dr-jos iždo naudai. Kadan- 
jgi ŠŠ. Vardo dr-ja sa^o 
narių skaitliumi pervirši
ja visas kitas parapijos 
draugijas, tai šis vakaras 
privalėtų būti vienas iš 
sėkmingiausių; nes nariai 
nemoka jokių duoklių. Bi
lietas tik tiems, kurie žais 
35 centai, o visiems ki
tiems įžanga dykai.
KATALIKŲ FEDERACI

JOS POSĖblS
Artinantis Lietuvos Ne

priklausomybės šventei, 
Federacijos vietinė kuopa 
sudarė planus, kad tinka
mai paminėti šias 20 metų 
Nepriklausomybės Lietu
vos sukaktuves. Komisija 
pasidalino darbais. ’ Nu
tarta' kviesti Sesutes su 
Mokyklos vaikučiais, Mo
terų Chorą ir Bažnyčios 
Didįjį Chorą. Po visų ju-

šių metų siekį, grąžinti vi
sas dėl priėmimo moterys

• V •

parapijos jubiliejaus iškil
mių proga, antradienį, va
sario* 8 d. 
jiems gražią

i kilčiai buvo
! linksminosi 
pietį iki vakaro.

Pennsylvanijos Žinios

“užfundino” 
“party”. Vai- 
pavaišinti ir 

per visą po- 
Ausys.

I
Į

/ •

PHILADELPHIA, PA, Į dainuos
----------- naujai susitveręs Vyčių 

susideda iš

• • i 
<»
< i

Šv. Andriejaus parapi-i choras, Jn!ns 
jiečiai ruošiasi iškilmin- v^rs 80 balsų, 
gai minėti keturioliktus, Rengėjai 
metus savo parapijos gy- ^vie.cia vl®us, _ t. x . 
vavimo sekmadienį, vasa- įJ?s- ir .^PYlinkės lietuvius 
rio 20, 11-tą valandą ryte piose iškilmėse dalyvaus, 
bus atlaikytos pabaldos i Teko girdėti, kad šiose is- 
bažnyčioje, o šeštą valan- ; kilmėse dalyvaus taipgi ir 
dą vakare įvyks didelis • vyčių pirmininkas Anta- 
bankietas parapijos salė-|nas Mažeika is Brooklyno. 
je. Valgiai bus pagaminti |Bus, malonu visiems isgir- 
kogeriausi ir koskaniausi. j S^1 Ke^s žodžius šio įzy- —. • * v a ii C? t q 1i vn i r /■»Bus keptų jaunų vistu su 
visais pridėčkais, gardžių 
caldumynų, vaisių ir ska-

nuoširdžiai 
Philadelphi-

maus jaunimo vado, ypač 
pradžioje jaunimo savai
tės. Rengėjai.

i

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

■o .

LIETUVOS NEPRI- 
i KLAUSOMYBĖS ŠVEN

TE
Trečiadienį, 16 d. vasa- 

. rio, Šv. Andriejaus parapi
ja minės 20 metų Lietuvos 

į Nepriklausomybės sukak
tuves. Ryte 8-tą vai. įvyks

MINĖS LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTĮ
Girardvilles koloni j a 

nors ir nėra didelė, bet 
pralenkia kai kurias di
desnes kolonijas savo vei
kimu. Lietuviai čia pasta
tė gražią mūro bažnyčią, 
ją labai gražiai išmalia- 
vojo. Pastatė gražų didįjį 
altorių iš balto marmuro, 
importuotą iš Italijos. Čia 
randasi daug įvairių drau
gijų ; jos visos aktyviai 
darbuojasi ir remia įvai
rius Lietuvos ir vietinius 
reikalus. Visas jų veikimo 
ašis yra tai jų jaunas ir. 
energingas klebonas kun. 
M Daumantas.

Vasario 13 d. vakare Šv. 
Vincento parap. salėj, vie
tiniai lietuviai rengia šau
nų vakarą, paminėti Lie
tuvos 20 metų Nepriklau
somybės sukaktuves. Susi
daręs būrys lietuvių, dra
mos mėgėjų, suvaidins 3- 
jų veiksmų labai juokingą 
muzikalę operetę “Kamin- 
kretis ir Malūnininkas”.
Apart šio veikalo bus juo
kingų dainų ir monologų. 
Bus kalbų. Parapijos gar
sus ir galingas choras iš
pildys koncertą.

Viską Girdėjęs.
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Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, GONN.

LANKĖSI “DARBININ
KO” ADMINISTRATO

RIUS
Pereitą savaitę mūsų ko

lonijoj lankėsi p. A. Pel-I 
džius, “Darbininko” admi-l 
nistratorius tikslu, kad 
čia surengti prakalbas 
laikraščio “Darbininko” ir 
darbininkų reikalais. Pra- ! 
kalboms laikas numatytas 
kovo 6 d.

vos, Punsko par., Radziuš- 
kių km. Lai Visagalis su
teikia jo vėlei amžiną ra
mybę. T.M.

WATERBURY, GONN.
DAUGIAU TIESOS

Nuo spalių pradžios, 
j 937, ‘Amerikos Lietuvis’, 
‘Vienybė’ ir kitos laisva
manių “gazietos” tiksliai 
melus skelbė apie Federa
cijos skyrių bei pirm. A. 
J. Aleksį. Ir kokių “praš
matnybių” (Žemaitaitis, 
Zig-Zag ir Rap.) tieji 
plunksnos “milžinai” ne-j 
prasimanė. Štai keli jų i 
“perlai”: 1) “Aleksis pa
reiškė, kad nei Kudirka, j 
nei Basanavičius Lietuvos 
neatgaivino, o tik jo dai
na”; 2) “Aleksis su Fede
racija pastatė ultimatumą 
ponam Aukštikal n i a m, 
kad apleistų katalikiškas 
organizacijas arba bedie- i 
višku draugijų vadovybę”; 
3) “Federacija ir Aleksis 
skleidžia neapykantą tarp 

i” 
ir kitokių vaikiškų “navv- 
nu” tieji mūsų “melagiu“ 
dėdės” išgalvojo. Tiesa, A- 
leksis koncertuose nekar- 

skelbs Tėvai Jėzuitai, kun. -'ra Pareiškęs, kad prie

MISIJOS UKRAINIE
ČIAMS

Šią savaitę, Šv. Andrie
jaus lietuvių par. bažny
čioje vyksta misijos kata
likams ukrainiečiams, nes 
jie šioje kolonijoje savo 
bažnyčios neturi. Misijas 
skelbia misijonierius uk- 
rainas iš Odesos, kuris 
trys metai atgal atvyko į 
šia šalį.

Daug lietuvių lankėsi 
pasiklausyti misijonie- 
riaus kalbos, kuris skelbia 
Dievo žodį.

MISIJOS LIETUVIAMS !
Trečią sekmadienį 

vonios mūsų parapijos 
bažnyčioje prasidės dvie
ju savaičių misijos, kurias

veikime yra įsimaišiusių 
pora “karjeristų”, kurie 
“biznio” dėliai išmainė'pa
vardes, susigiminiavo su 
svetimtaučiais bei laisva
maniais, mėgina organi
zuoti “bendrus frontelius”, 
visoms srovėms vadovauti 
ir iš visų pasipinigauti. 
Čia, tai kaip toje dainoje 
pasakyta: “Atvažiavo du 
jaunikiu ir abu nuplikę, 

i vienas senas, kitas jaunas 
ir abu netikę”... Prieš ke
lis metus iš Hartford’o at
vyko (su barzdele), sanda- 
riečių šulas bei lenkų gra- 
borius bendrininkas ir iš 
Penna jo pagelbininkas 
Kadangi jiedu “biznio” ne
pasisekimo dėliai buvo 
gana suvargę, tai jiems 
pirmiausiai ranką padavė 
lietuviai katalikai ir kat. 
organizacijos. Kiek vėliau, 

' mūsų “dėkingi ponai”, fi
nansiniai sustiprėję, pra
dėjo visom sriovėm pirštis 
įvadus ir sau nepatinka
mus asmenis šmeižti. Tad 
Federacijos paskutiniame 
susirinkime pareikšta jiem 
nepasitikėjimas ir tuomi 

| šis klausimas visiškai 
baigtas.

• v

I

P. Aukštikalnis ir kun. A. Di^uvos atgaivinimo ia- 
Mešlis. Visiems bus gera ■>a^ daug prisidėjo mūsų 

' ; liaudies dainos
(skaityk, p. Žemaitaiti, 

'Kudirkos raštus, tomas 1. 
pusi. 6-7, jeigu ‘Zig-Zag,ai’ 

Kas- dar protelio nesumaišė) ir 
savo na- drūčiai paveikė į mūsų 

po 11- didvyrių (Kudirkos ir ki- 
Paliko tu) tautinį atsivertimą 
ir dvi Federacija, nei Aleksis ne- 

‘ i teisės ni°- 
! nors diktuoti, 

brolius Lietuvoj. Velionis ;o ypatingai ponam Aukš- 
tulą laika gyveno apsilei- ■ tikalniam, nes pastarieji 
dęs tikėjime, bet prieš, vra jait “pabuvę” vyrai ir 
mirti susitaikė su Dievu ir patvs žino kur veikti ir 
gerai pasiruošęs mirė. Jo ' kokiose draugijose ben- 
paskutinieji žodžiai: “Jė-‘dradarbiauti. Federacijosj 
zau atleisk man mano vi-!skyrius bei pirm, 
sus prasižengimus”.

Palaidotas su trejomis tautiškai 
šv. mišiomis, kurias atna- 'kenkti ir 
savo kleb. kun. A. Vaško- j 
lis prie didžiojo altoriaus,; 
kun. E. Gradeckis ir kun 
P. P. Karlonas prie šoni
nių. Laidotuvvse dalyvavo 
daug žmonių. Palaidotas 
Šv. Marijos kapuose. Pa
tarnavo laidotuvių direk
torius A. P. Karlonas.

Velionis paėjo iš Lietu-

proga • pasinaudoti Dievo. tautinės 
malonėmis. I "r ’

• v
MIRĖ

Vasario 1 d. mirė 
tautas Aluška, 
muose Church St.,
gos plaučių ligos, 
nubudime žmoną 
dukteri, du broliu ir sese--nori ir neturi 
rį šioj šalyj ir sena tėvą ir. l:am kame i

• v

Aleksis 
niekad nemėgino jokiai 

draugijai pa
su visų srioviu 

šulais yra normaliuose 
santykiuose ir kain praei
tyje (Rimšos paroda ir 
Lietuvos Nen. minėjimai), 
taip ir ateitye, tūluose 

, tautos bendruose reikaluo
se neatsisako svkiu veikti. 
Tiesa, Federacijos vadovy
bė čia buvo pastebėjus, 
kad katalikiškų draugijų

I

♦

LIETUVOS NEP. MINI.
JIMAS

Vasario 16, Šv. Juozapo 
par. Mokyklos Auditoriu- 
me įvyks 20 metų Lietuvos 
Nep. minėjimas. Kalbėti 
užkviesta gen. Konsulas J. 
Budrys ir jau pasižadėjo 
atvykti “Darbininko” re
daktorius p. A. F. Kneižys. 
Bus dainos, Al. Jarus or
kestras ir šokiai. Tą-pat 
vakarą tūla “lyga” rengia 
“dešrų vakarienę”... Ar tai 
toks iš “tautiečių fronto” 
vienybės reiškinys?... Juk 
Vilniaus Vad. bei Fed. 
skyrių tą vakarą jau ke
linti metai kaip, Lietuvos 
N. šventę rengia. Ar tai 
gražu apie “vienybę” kal
bėti ir sykiu skaldyti ? 
Prie progos reiškiu pagei
davimą, kad laikraščių ko
respondentai, kuriems iš- 
tikrųju rūpi lietuvių gra
žus sugyvenimas, kilus ne
susipratimams, rašant ži
nutes, lai išklauso “abiejų 
pusių”, tai neteks su teisy
be apsilenkti. Galutinai 
prašome atkreipti domę, 
kad vietinis Federacijos 
skyrius susideda iš 19-kos 
kat. draugijų ir įvairiems 
“šiaudadūšiams” jau taip 
lengvai nepasiduos, visu” 
užsipuolimus viešai spau
doje atitaisys. Tiesa.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

Kiekvieną sekmadieni no 
pietų įvyksta du lietuviški 
radio programai.

Nuo 2:00 iki 2:30, iš ra
dio stoties WATR ir nuo 
3:30 iki 4:00, iš radio sto
ties WBRY. J. Totilas.

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

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

♦

XLt

Šv. Juozapo par. svetai
nėje ketvirtadienių vaka
rais įvyksta bingo žaidi
mas. Žmonės gausiai lan
kosi ir parapijai lieka ne
mažai pelno. Daugiausia 
ateina jaunimas. Laimėju
sieji gauna įvairias bran
gias dovanas. Įžanga 25c.

Basketball žaidimas įvy
ko vasario 5 d. Žaidė šv. 
Vardo draugijos ratelis su 
L. Vvčių. Pastarieji laimė
jo. Kitas basketball žaidi- 

i mas įvyksta penktadienį 
| vasario 11 d. vakare.

80 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
' 1410 Columbia Rd., 

South Boston
9

, PHONE
So. Boston

2271

Vasario 12 d. vakare i- 
vyksta L. Vyčių kuopos 
šokiai parapijos naudai. 
Gros dvi orkestros.

šv. Juozapo lietuvių pa
rapijoje lankėsi kun. Pau- 
liukonis, MIC it sekmadie-

DARBININKAS

Tas dubeltavas 

ir kitu eigaretu

s 8

< !

KLAUSYKITE, ŽMONES!

t

Vidujinis Užvalkalas 
H ••Cnltophon*'* 

atsidaro » VIRŠAUS

AR JŪS KADA NORS GĖRETE STIKLĄ 
ŠVIEŽIO PIENO, PAČIOJE PIENINĖJE?

pasiteiiki-

SVeiklI-.io.

"AR JŪS KADA NORS RŪKETE FABRIKINIAI- 
ŠVIEŽIĄ CIGARETĄ, KĄ TIK IŠ CIGARETŲ 

MAŠINOS PAČIAME FABRIKE?
Kokį Skirtumą Teikia TAS šviežumas!

PRYZINIO 

DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

Du (’eilophane užvalkalai. . . ne vienas, 

Dvigubai-Švelnių Old Golds. Kiekvienas ix 

neperleidžiantis (’ellophane; aukščiausios

Dėl

Amerikoniški’ i

<’ellophane apvvniojimas neperlciilžia drėgnumo, sausumo 

gerumo priešu. -Jis suteikia jums FABRIKINTA I-šVIl']ŽI *’S 

•••garėtus, taip šviežius kaip tas pienas, kuri Žalmargė duoda ant ūk 

Jūs n< salite nusipirkti nnvėsusio OLD GOLD.

h’eikalatrkite Dviguba i-Švelnių Old Golds dėl šviežumo. Dėl pilno 

ainio pasauliniai rinktiniausiais prizinio derliaus tabakais.

Tikram pasitenkinimui teisinga kokybe. Kaipo geriausiu

1 urkišku tabakų, kokius tik pinigai gali nupirkti.

Kokį Tai Skirtumą Tas ŠVIEŽUMAS Teikia!

Copr.. 1938.by P. LerillardCo.,Ine.
A

UiSISTATYKITE Radio i Old 
Goid Hoilywood Judžių Na
ujenybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

Kla ūkinis Užvalkalas 
iŠ ••CaNuphane” 

atsidaro iš APAČIOS

Established 1760

2 UŽVALKALAI 

DUBELTAVO 

"CELLOPHANE"
Palaiko juos 

FABRIKINIAI
ŠVIEŽIAIS

Į Laisvamanių laikraščio 
“parapijonas” rašo, kad 
“parapijonys skundžiasi, 
kad nemokina lietuviš
kai...” Įrodykite ir įvar
dykite parapijiečius, kurie 

i jums nusiskundė Seserų 
mokymu? Priešingai, pa
rapijiečiai labai patenkinti 
Sesučių darbu ir dėkoja 
Dievui, savo klebonui, kad 
turi progą leisti vaikučius 
mokytis lietuviškai.

M. Kaulelis.

HARTFORD, GONN.
BASKETBALL ŽAIDI

MAI
Švč. Trejybės par. vaiki

nų ir merginų basketball 
rateliai žais Švč. Trejybės 
lietuvių par. mokyklos 
svetainėje, šeštadienį, va
sario 12 d. Capitol Avė. ir 
Broad St. Vaikinų ratelis 
žais su Aušros Vartų lie
tuvių par. rateliu iš Wor- 
cester, Mass. Merginų ra
telis žais su Moriąrty 
Girls rateliu iš Manches- 
ter.

Žaidimas prasidės 7 vai. 
vakare. Visi kviečiami da
lyvauti. Pasibaigus žaidi
mams įvyks šokiai. Įžan
ga 35c.

Švč. Trejybės vaikinų ra
telis laimėjo 12 žaidimų ir 
tik vieną pralaimėjo šiame 
sezone.

Worcesterio ratelis yra 
žinomas kaipo vienas iš 
smarkiausių, nes jį suda
ro Aukštesniuju mokykių 
ir Kolegijų žaidikai. Taigi 
galima laukti smarkaus 
susirėmimo. Žaidimas bus 
tikrai įdomus. Dalyvauki
me visi. Rap.

nį per visas šv. mišias sa
kė pamokslus. Prieš miš
parus pasakė gražų pa
mokslą apie blaivybę. Po 
mišparų įvyko priėmimas 
blaivininkų į organizaciją

G. BROOKLYN, N. Y.
VARGONŲ AUKOS 

PLAUKIA

Navicko orkestras.
Laukiama atsilankant 

daug parapijos jaunimo.
Choras, J. Brundzos ve

damas, dalyvauja-- šį sek-

IŠ VYČIŲ VEIKIMO
Vietinė Lietuvos Vyčių 

Kuopa turėjo mėnesinį su
sirinkimą. Kaip paprastai 
atsilankė pilna saliukė na
rių. Naujas pirmininkas, 
Jonas Gaucas, gyvai vedė 
susirinkimą. Buvo atsilan
kę abu kunigai — Ambo- 
tas ir Krinas. Vyčiai turės 
vasario 13 (6 valandą va
kare) vyčių kambariuose 
Valentine party. Visi na
ciai ir narės ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. Vy
čiai turi pasisamdę busą 
važiuoti į C. L. C. 6 meti
nius šokius Waterbury. 
Tai bus vasario 18. Kas 
nori važiuoti matykite An
taną Rakauską. Kainuoja 
nuvažiuoti ten ir atgal tik
tai 75c.

Vyčiai rengiasi surengti 
tuojaus po Velvku ta sek
madienį Minstrel Shoxv 
Kviečia merginas ir vaiki
nus dalyvauti minstrel 
show.

Kunigas Kripas kvietė 
Vyčius ir Vytės atsilanky
ti i katekizmo ir lietuvių 
kalbos pamokas, kurios į- 
vyksta ketvirtadienių va
karais mokyklos kamba
riuose, 7 valandą.

IŠ MOTERŲ GIEDOS
Gildą turės Valentine 

Party, vasario 14. Jos tu
rės vyčių kambariuose.

Neužilgo C. L. C. turės 
susirinkimą Hartforde lie
tuvių vyčių kambariuose.

Men’s Club mėnesiniame 
susirinkime da 1 y v a v o 
daug narių. Buvo atsilan
kę trys kunigai: vietiniai, 
Ambotas ir Kripas ir kun. 
Gradeckas iš Waterbury’o. 
Visi pasakė trumpas pra- 
kalbėles.

Vilniui Vaduoti Sąjun
ga rengiasi tinkamai pa
minėti Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų ir 
Klaipėdos 15 metų atvada
vimo sukaktis.

Pradėjus naujų vargonų madienį L.R.K. Feder. ren- 
Lietuvos 

Nepriklausomybės pami
nėjime, kuris įvyks Grand 
Paradise svetainėje, 318 
Grand St., Brooklyn, N.V.

ir senieji nariai atnaujino darbą, pradėjo ir aukos giamam 20 m. 
įžadus. daugiau plaukti. Žmonės 

noriai aukoja, nes žino,
I

Vasario 16 d. įvyks Lie- kad nauji vargonai reika 
tuvos Nepriklausomybės lingi. 
minėjimas.

Vasario 27 d. šv. Juoza
po lietuvių par. choro te
atras - koncertas.

Kovo 12 d. Marianapolio lapijos jaunimo organiza- 
KoJegijos studentai vai- cijos turėjo j 
dins veikalą. j o,

Kovo 25 d. Marijos Vai- i vaitę. 
kelių draugijos vakaras, o 
Verbų sekmadienį Šv. 
Vardo draugijos jaunuo
liai, vadovaujant kun. E. 
Gradeckiui, suvaidins gra
žų veikalą. Balandžio 23 
d. Šv. Juozapo par. vaka
rienė. Gegužės 7 d. LDS 
5 kp. balius. Birželio 5 pir
mas ir parapijos piknikas. 
Rugpiūčio 28. Rugsėjo 4 
d. ALRK Federacijos sky
riaus piknikas. Prašoma 
draugijų, klubų ir kuopų 
skelbiamose dienose ne
rengti jokių pramogų, bet 
dalyvauti rengiamose pra
mogose.

Birželio 12 d. įvąiri’ 
tautų Šv. Vardo draugijų 
bendras iškilmingas minė
jimas. ' F

JAUNIMO PASITARI
MAS

Pereitą sekmadienį pa-
KEARNEY. N. J.

Brooklyne leidžiamas 
laisvamanių laikraštis, pa- 

pasitarimą, vadintas “Vienybė”, kuris, 
j kad surengt jaunimo sa- tiesa, palaiko vienybę su 

Nutarė kovo l-mą*vjsais bedieviais šmeižti 
dieną, arčiau šv. Kazimic- katalikus, o ypač jų vadus. 
ro šventės, kaipo jaunimo štai šiomis dienomis nei iš 
globėjo, turėt pasilinksmi- §io, nei iš to tūlas “para- 
nimą. ! pi jonas” rašinė ja į tą laik-

Už puikų mūsų choro raštį nusiskundimus, kad 
giedojimą’Elizabeth, N. J. Seserys lietuvių parapijoj 
vargonų pašvent i n i m o j nemokina lietuviškai, 
koncerte, kleb. Paulionis melas. Čia mokina Seserys 
__  _ V _ T “ • _ * ________• ‘Vi .11 • ’ a w« • . * « « a___________ ! ne kasdien, 

nes nuolatinės mokyklos 
neturime, bet paskirtu lai
ku. “Parapijonas” net ne
žino kiek mūsų parapi joje 
vra Seserų. Rašo, kad 6. 
Ne ‘6, bet 4. Jos mokina 
vaikus lietuviškai, o tik 
nemokantiems liet u v i u 
kalbos paaiškina angliš
kai. J. E. vyskupo Walsh 
pageidavimas, kad vaikai 
mokėtų poterius abejose 
kalbose: lietuvių ir anglų.

pažadėjo chorui iškelt vai- Pranciškietės 
šes, bet kadangi dabar 
toks supuolimas, tai kle
bonas pažadėjo visą para
pijos jaunimą pavaišinti, 
o atsilankęs, jaunimas gal 
prisidės prie parap. jauni
mo organizacijų, ynač prie 
choro, nes dedami naui 
vargonai, tai reikalinga ir 
choras didinti. Išrinkta 
komisija paruošt užkan
džius. Programa bus

o,

Koresp.įĮryįnpa, bet įdomi. Gros J.

Tai




