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VATIKANAS SUSIRŪPI
NO LIETUVOS LIKIMU

Vatikanas, Vas. 24, — 
Londono laikraščio The 
Catholic Herald korespon
dentas iš Vatikano prane
ša, kad ten daromi paly
ginimai tarp Latvijos val
džios, kuri pasirašė naują 
sutartį su Vatikanu ir Lie
tuvos valdžios, kuri kas
kart rodo didesnį nusista
tymą prieš Katalikybę, ir 
katalikus.

Sakoma, kada Latvijos 
užsienių reikalų ministe
ris Dr. Munters rašėsi 
naują sutartį su Šventuo
ju Sostu, tai tuo pačiu lai
ku, Lietuvos valdžia priė
mė naujos konstitucijos 
punktus griežtai priešin
gus Katalikybei. Lietuvos 
naujos konstitucijos punk
tai atima Bažnyčiai laisvę, 
kurią ji turėjo.

Tuo pačiu metu Lietuvo
je susekta sovietų šnipų 
organizacija, 
savo skyrius 
apskričiuose.
Kratą, rasta pas juos ir 
ginklų. Lietuvos tautinin
kų valdžiai bus sunku ko
voti prieš komunizmą ir 
Katalikų Bažnyčią.

Tai skaudi mums žinia. 
Latvija, kurios tik 10% 
gyventojų yra katalikai 
sudarė sutartį su Šventuo
ju Sostu, o Lietuva, kur v- 
ra daugiau kaip 80% ka
talikų ne tik neturi sutar
ties su Vatikanu, bet per
sekioja Katalikus, varžo 
katalikiškas mokyklas ir 
katalikus pašalina iš val
džios vietų. Tai didelis ir 
nedovanotinas Lietuvos 
vyriausybės nusikaltimas.
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kuri turėjo 
įvairiuose 
Padarius

v •

SOVIETAI SIUNČIA
AGENTUS I PASAULIO

KRAŠTUS
Maskva, vas. 24, — CP 

žinių agentūra praneša, 
kad sovietai siunčia iš Ru
sijos 125 agentus į Angli
ją, Prancūzija, Ameriką, 
Šveicariją ir Čekoslovaki
ją. Tų agentų tikslas bus 
vesti tose šalyse komunis
tinę propagandą. Kiekvie
nas agentas yra geras ži
novas tos šalies kalbos į 
kurią jis siunčiamas.
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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680

V

KAUTA 5 CENTAI

Mirė Prelatas Dambrauskas-Jakštas

Prieš 15 metų atvaduoto Klaipėdos krašto vaiz
dai. Klaipėdos krašto lietuvninkai senovės lietuvių 
tautiniais drabužiais.

AUSTRIJOJE NACIŲ 
RIAUŠES

Iš KAUNO Į KLAIPĖDĄ 
PER VALANDĄ

Kaunas. — Per Lietuvą 
eina kelios oro linijos, ku-

•į
Vienna, Austrija, vas.

24, — Padarytoje sutarty
je Vokietijos su Austrija riomis Karaliaučių ar Rv- 
draudžiama politinės pa- gą galima pasiekti per va- 
rados ir demonstracijos, landą. Susisiekimo Minis-

1 Tačiau naciai, priešingai terija įveda tiesioginį oro 
įstatymams, sudarė para- susisiekimą su Klaipėda, 
dą gatvėmis. Iškylo susi- Susisiekimas orlaiviais 
rėmimas su policija; 20 Lietuvoje mažai branges- 
nacių areštuota. Vienuos nis už susisiekimą geležin- 
universitete iškylo studen- keliais, todėl orlaiviais ke
ti] riaušės. Katalikai stu- leivių niekumet netrūksta, 
dentai susimušė su na-' ---------------
ciais; policijos studentus KONGRESININKAI AP- 
išvaikė ir universitetą už-j LENKS VOKIETIJĄ 
rakino, šeši žydai nusižu
dė, sakoma, Kad iš baimė 
nacių.
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Gerb. Darbininko Skaitytojų Dėmesiui!
Šiame numeryj, 4 puslapyj, telpa Gerb. K. straip

snis^ antrašte: “TAUTININKIŠKAS NAMELIS ANT 
SMĖLIO PASTATYTAS”, kuriame Gerb. Autorius 
numaskuoja Brooklyno tautininkų-liberalų laikraščio 
“Vienybė” redaktorius. To laikraščio redakcija sufu- 

išeriavo prel. Laukaičio kalbą, kurią jis pasakė seime 
ir ją įtalpino, kad savo skaitytojams parodyti, jog 
prel. Laukaitis pilnai užgiriąs dabartinės Lietuvos 
valdžios konstituciją ir prieškatalikišką tautininkų 
kryptį. Gerb. Skaitytojai, perskaitę Gerb. K. straips
nį, pamatys, kad “Vienybės” redaktoriai bando suktu 
ir melagingu būdu pridengti Lietuvos tautininkų val
džios antikatalikišką kryptį.

Gerb. “Darbininko” Skaitytojai tą straipsnį turė
tų ne tik patys atydžiai perskaityti, bet jį skaityti 
draugijų susirinkimuose, kad įrodyti ir tiems lietu
viams, kurie neturi “Darbininko” namuose, o gal skai
to “Vienybę”, kaip naiviai ir melagingai tas laikraštis 
apgaudinėja savo skaitytojus.

Lisbon, Portugalija, vas. 
24, — Portugalai pradėjo 
r inkti aukas ir jas rinks 
per metus ar daugiau lai
ko, kad jų sostinėje, Lis- 
bone, pastačius tautinį pa
minklą Kristui Karaliui. 
Portugalijos minist e r i s 
pirmininkas yra žymus 
Katalikas, Dr. Antonio De 
Oliveira Salazar.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

--------------------- ----------------------------
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Maskva, vas. 24, — Ko
munistų partijos laikraš
tis Pravda pasakė, kad už 
Hitlerio nusistatymą prieš 
bolševizmą, sbvietai jam 
taip pat mokės atsilyginti. 
Hitleris savo kalboje pa-į 
sakė, kad Rusija yra vie
natinė šalis su kuria Vo
kietija nenori sudaryti su
tarties.

i
Londonas, Vas. 24, — 

Kadangi Vokietijos nacių 
valdžia uždraudė tos ša
lies katalikams važiuoti į 
Budapeštą, Eucharistinį 
Kongresą, tai Anglijos ir 
Airijos katalikai nutarė 
važiuodami aplenkti Vo
kietiją. Tų šalių kongresi- 
ninkai važiuos per Pran
cūziją, Šveicariją ir Aus
triją.

PRANAŠMŪKUKILIMA 
MEKSIKOJE

KAUNAS, LIETUVA, vasario 24 d. — Žiniomis 
iš Kauno praneša, kad vasario 19 dieną mirė įžymus 
mūsų tautos literatas, prelatas Aleksandras Dam- 
brausks-J akštas.

Vasario^22 d. iškilmingai palaidotas arkikatedros 
kriptoje, valstybės lėšomis. Laidotuvėse dalyvavo 
Bažnyčios vadai, vyriausybė, organizacijų atstovai ir 
tūkstantinės minios žmonių.

A. a. prelatas Dambrauskas-Jakštas gimė 1860 
m., rugpiūčio 26 d., Kuronių kaime, Pagirio par., Uk
mergės apskr. Už lietuvybę rusų buvo ištremtas iš 
Lietuvos penkeriems metams. Grįžęs į Kauną buvo 
Kunigų Seminarijos profesorium, žemaičių vyskupo 
sekretorium ir Petrapilio Kunigų Akademijos profe
sorium.

Pasižymėjo literatiniais gabumais kaipo poetas 
ir publicistas. Redagavo keletą žurnalų, parašė ir iš
leido daug įvairaus turinio knvgu. Rašyti pradėjo 
1884 metais.
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BERLYNAS, — Vokietijos nacių valdžia tikisi 
sudaryti sutarti su Anglija, kaip tik Anglija susitars 
su Italija taikos klausimu. Anglija, kad sulaikius Eu
ropinį karą, yra pasiryžusi Vokietijai sugrąžinti po 
didžiojo karo prarastas kolonijas, ir nesipriešinti Hit
lerio žygiams Čekoslovakijoje. Čekoslovakijoje yra a- 
pie 3.500.000 vokiečių, iš kurių 80% yra Hitlerio pri
tarėjai. Naciai visai neabejoja, kad jie Čekoslovakiją 
valdys, kai dabar jau valdo Austriją.

Vokietijos maršalas Goering, Lenkijos preziden
to Ignaco Mosciekio kviečiamas, išvažiavo į Lenkiją 
“medžioti”. Hitleris savo kalboje pasidžiaugė Vokie
tijos santykiais su Lenkija.

i
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VENGRIJOS NACIAI 
SMARKIAI ORGANI

ZUOJASI

Budapeštas, Vengrija,— 
Vas. 24, — Policija susekė 
slaptus nacitj susirinki
mus, daug jų suareštavo 
ir sugrūdo i kalėjimus.

Meksika, vas, 24, —Mek
sikos darbininkų seime 
Vincente Toledano pasakė, 
kad čia 
fašistų 
valdžią, 
rinkusių
gintų valdžią, visi šaukė: 
“Si, Si” ir dainavo “inter
nacionalą”. Svetainės sie
nos buvo papuoštos Mek-

yra planuojamas 
sukilimas prieš 
Jis klausė susi- 
atstovų ar jie

PARYŽIUS — Užsienių reikalų ministeris Yvon 
Delbos pareiškė, kad Prancūzijos valdžia nenori pasi
likti „viena. Ji palaikysianti santykius su Anglija ir 
taip pat pradėsianti tartis su Italija ir Vokietija, ir 
būsianti sudaryta Europos keturių didelių valstybių, 

• Vokietijos, Italiios, Anglijos ir Prancūzijos sąjunga. 
Prancūzija nuo Rusijos atsiskirs.

Vokietijai pavergus Aus-i-ikos,. Kinijos ir radikalų 
triją, naciai ir kitose šaly- įP3111^.!3!^0®.^1?,3^ 
se smarkiai pradeda veik
ti, kad Hitleriui prirengus

mis. Taip pat papuošti 
Markso, Lenino ir paties

i kelią. Ar Vengrija taip Toledano paveikslai.
pat nepaklius į Vokietijos 
rankas ?

BOLŠEVIKAI PANAU
DOS NUODINGAS DU

JAS KARE

GYVENTOJŲ SURAŠY
MAS KAINUOS 50 MILI

JONŲ DOLERIŲ

ROMA, — Primieras Mussolini pasirengęs yra 
pradėti derybas su Anglija.

VARŠUVA — Lenkijos užsieniu reikalų ministe
ris važiuoja pasikalbėti su Mussolini. Viskas užlaiko
ma slaptai.

v •PRAHA, ČEKOSLOVAKIJA — Vokiečių atsto
vai Čekoslovakijos seime nasakė: “Persekiokite mus, 
bet atsiminkite, gailėsitės”.

VIENNA, AUSTRIJA — Austrijos gyventojai 
bijosi nacių demonstracijų. Vidaus reikalų ministeris, 
Hitlerio paskirtas žmogus, reikalauja palaikyti taiką 
ir tvirką.

Slapta Sušaudė Du Sovietų Admirolu
-

niekas nebuvo girdėjęs. 
Matyt, juodu sušaudė be 
teismo. Taigi nėra žinių ką 
sovietų budeliai padarė su 
admirolu Viktoroff, kuris 
buvo užėmęs laivyno vy
riausio komandieriaus vie
tą. Jo vardo taip pat jau 
nėra sąraše. Spėjama, kad 
ir jis gavo Stalino bude
lių kulką į pakaušį. Tokiu 

šnipus ir šabo- tai būdu Stalinas likviduo- 
kurių šimtai ja net savo buvusius išti- 

sušaudyta ir tūkstančiai kimūosius vadus, 
kankinami kalėjimuose. Į Jeigu jau apie tokių 
Maršalas Vorošiloff ati- stambių karininkų likimą 
dengė dar dvi aukas, ku- ’ pasaulis neturi žinių, tai

Maskva, vasario 24 d. — 
Sovietų Rusijos karo ko
misaras, maršalas Kle- 
menty E. Vorošiloff, kal
bėdamas raudonosios ar
mijos 20 metų įsikūrimo 
sukaktuvių proga, pareiš
kė, kad šiandien raudonoji 
armija yra galinga. Jis 
taipgi kalbėjo ir apie so
vietų Rusijos vidujinius 
priešus: “i 
tažninkus”,

Maskva, vas. 24, — So
vietų karo komisaras Kle- 
menti E. Vorošilov pareiš
kė, kad raudonoji armija 
yra pasirengus kare pa
naudoti nuodingas dujas. 
“Jei priešas mus užpuls, 
mes paleisime nuodingas 
prisirengę. Mes karo neno- 
prisirengę. Mas karo neno
rime, bet jei priešai mus 
privers kovoti, mes kovo
sime visomis priemonėmis, 
visokiais ginklais”.

Washington, Vas. 24, — 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių valdžia, 1940 me
tais, darys visų gyventojų 
surašymą ir jų gyvenimo 
padėtį. Tas surašymas 
kainuosiąs 50 milijonų do
lerių. Žinoma, surašymas 
valdžiai yra naudingas, 
bet tiek pinigų išleisti, ka
da minios badauja, rodos, 
netikslu.

ČEKOSLOVAKIJA 
SMERKIA HITLERIO 

KRITIKUS

HENDAYE, PRANCŪZIJA — Ispanijos naciona
listai atsiėmė Teruelio miestą: apie 60,000 lojalistų 
(radikalų) žuvo kovose.

TOKYO, JAPONIJA — Kiniečiai iš lėktuvu bom
bardavo Japonu miestus; daug nuostoliu uadarvta. 
Sakoma, kad Kiniečių lėktuvai yra atsiųsti iš Rusijos.

Smerkia Darbininkų Nuo ♦ 
Darbo Atleidimą

Chicago, III. Vas. 24, — 
Harry Nunn, prezidentas 
Milwaukee čeverykų kom
panijos susirinkusiems į-

pat teisę gyventi, kaip if 
darbdaviai.

rias “nusavino” kruvinojo 
Stalino budeliai, būtent, 
slapta sušaudyti admiro
las Vladimir R. Orloff, ku
ris pereitais metais buvo 
atleistas iš vyriausio Ru
sijos laivyno komandie- 
riaus vietos, ir admirolas 
A. K. Sivkoff, buvęs Bal
tijos laivyno admirolas. A- 
pie tų dvibjų admirolų tei
smą ir sušaudymų ligšiol

ką kalbėti apie paprastus 
eilinius darbininkus.

Kaunas — Praeitais me
tais Danija mažiau pirko 
Lietuvoje nei pardavė. Va
sario 9 d. pasirašyta su 
Danija sutartis, kuria ei
nant ji privalo tą skirtu
mą išlyginti.

Praha, Čekoslovakija, — monininkams pasakė, kad 
Vas. 24, — Čekoslovakijos taį yra nežmoniška atleis
ta ldžios įsakymu buvo su- ti darbininką nuo darbo ir 
naikinta daug laikraščių, neprižiūrėti ar jis turės iš 
kurie kritikavo Hitlerio pragyventi ar ne. 
kalbą. Sakoma, kad val
džia nenori sukelti jokio 
susikirtimo su Vokietija.

i

LENKAI VĖL SUĖMĖ
12 LIETUVIŲ

Varšuva — Vokiečių te
legramų agentūra prane
ša, kad Lydos apskrityje 
suimta 12 lietuvių knygy
nų vedėjų. Jie, esą, suimti 
už “valstybės išdavimą”?

VOKIETIJA RAGINA 
KINIJĄ PRIEŠ KOMU

NISTUS

Hankovv, Kinija, vas. 24, 
Vokietijos ambasada ats
pausdino pranešimą, kad 
Vokietija dėtų pastangas 

j sudaryti taiką tarp Kini- 
| jos ir Japonijos, jei Kini
ja išvarytų visus komu
nistus ir sutiktų prisidėti 
prie Italijos - Vokietijos 
sąjungos prieš komunis
tus. Vokietija tiki, kad so-

ir vadams aukštas algas vietų Rusija tikisi įsigalc- 
mokėti, bet darbininkus ti Kinijoje, bet Hitleris y-

Nieko nėra taip nežmo
niška, kaip atleisti darbi
ninką nuo darbo ir palikti 
jį su šeima be pinigų, be 
duonos. Ką toks darbinin
kas mano apie kompani- 

t v~* jas, kurios turi užtektinaikūną išpildys Tnjų pinigų nuoSiračius mokėti

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, vasario 26 d., 2 vai. po pietų įvyks

Darbininkų Radio programa, ] 
žvaigždžių orkestras ir kiti. Programa bus įdomi ir 
turininga. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant j v ,________ y ~ ___ __ ___
1120 kilocycles ir klausytis dainų, muzikos ir kalbų atleidžia nuo darbo, ne ra nusistatęs, kad komu- 
iš WCOP radio stoties. Boston, kurios plauks oro ban- sunku yra suprasti. Darbi- nistai būtų pašalinti iš Ki- 
gomis į jūsų, Gerb. “Darbininko” skaitytojai namus, ninkai, jis sako, turi tokią nijos.gomis į jūsų, Gerb. “Darbininko” skaitytojai namus.
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AT YOUR

JAUNIMO SAVAITE

JAUNIMUI REKOLEKCI
JOS

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
502 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Metinės jaunimo reko
lekcijos Šv. Kazimiero 
garbei įvyksta Šv. Petro

Malonėkite prisimint, kaip jus žiūrit 
į šį apgarsinimą, kad tie paveikslai 
negali teisingai parodyt tas žvilgan
čias, gražias lempas. Bronza užbaig
ti pastatai, daugelis tikro šilko dan- 
gais, ir daug pagarsėjusią I. E. S. 
modelių — visos nupigintos % tikro
sios jų 
rėkite.

va-
JonasDYKAI Tik patele

fonuok i t e 
“Home Ligtiting Ser- 
viee“ HANcock 3300 
kad gauti naudingų 
patarimų apie šviesų 
namuose veltui ir be 
obligacijų.

IŠLYGOS Prieina- 
m o-s

Edisono Kostumeriam. 
Ant pirkinių už $15.00 
ar daugiau, mažas j- 
mokėjimas — balansas 
lengvais mėnesiniais 
mokėjimais.

Švelni, šviesa
nuo naujos I. E. S. 
Mokinimosi Lempos, 
palengvina namų dar
bą. Šis modelis kai
nuoja tik $4.47 šiame 
išpardavime!

I
Iko

su

ruošia vakarėlį — “Whist 
party”, kovo 1 d., 7:30 vai. 
vak., parapijos salėje, 4Ū2 
E. 7th St., So. Boston, 
Mass. į

i

Garsioji, Kmito išversta 
operetė “Tetos Druisilėsj 
Darželis”, bus geriausiai 
ir gražiausiai vaidinama 
vas. 27 d., 3 vai. p. p., ir 
7:30 vai. vak., bažnytinė
je salėje. Ji buvo suvai
dinta vas. 20 d. ir vas. 22 i 
d. Bet tai buvo tik prisi
rengimai prie tikrojo vai- ' 
dinimo, ateinantį sekma- bažnyčioje, kovo 3, 4, 5 ir 
dienį. Tuomet scenerija ir 6. Rekolekcijas šįmet ves 
vaidinimas bus tiksliau- kun. J. Stašaitis, salezie- 
siai priruošti. Atsilankys tis. 
svečių ir viešnių. Jų tarpe 
bus kun. A. Baltrušiūnas, 
muz. Vaičaitis, Seselės Jė- ■ 
zaus Nukryžiuoto, Seselės 
Kazimierietės iš Worces-į 
terio ir k.

nupigintos 2S° |o

STUDENTŲ VAKARĖ
LIS

Studentų vietine kuopa

DAKTARAI
Tol. So. Boston 2360
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W Broadway, So Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12. nno 
1:30 lkt 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dienų. 
Sulįstomis nuo 9 ik! 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 ik! 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)

Šie gražus bar- 
genai greit tuš
tinami ir tik ke
lioms 
beliko...
į vietinę Edisono 
Krautuvę dabar.

dienoms
Nueikit

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
• (KEPSYS>........ ,ltoo

____  - . > į į »«»„
: LIETUVIS GYDYTCKTAS"'’

Ofiso .Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inmau arti Centrai Sq.,

Cambridge, Maąs.
. ....

Tel. S. B. 2805-R
LIETUVIS

OPTOM ET RISTAS=

1

SUTAUPYSIT
* «k a ? “ ■

net
no

! tojai. Paskui koncertinę 
dalį ir vaidinimą patieks 

j Marianapolio kolegijos 
' studentai. Jie suvaidins du 
i veikalu: iškilmėms pritai
kintą pjesę “Savanoriai”, 
paimtą iš nepriklausomy
bės kovą, ir dramą — 
“Skriaudų Keliu”. Tai di
delis veikalas, kuris suža
vės žiūrovus savo linksmo
mis ir kartais labai liūd
nomis scenomis. Tai vie
nas geriausių veikalų, 
kius studentams teko 
vaidinti.

Vakaro pradžia 7:30 
landą vakare.

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC

Tel. South Boston 0815

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS MINĖ

JIMAS
Vasario 20 d., Šv. Kazi

miero draugijos salėje įvy
ko Lietuvos Nepr. 20 metų 
sukakties minėjimas.

Žmonių prisirinko pilnu
tėlė salė. Choras, vado
vaujant vargonininkui V. 
Burduliui, kuopuikiausiai 
atliko savo užduotį. Solo ir 

i duetus sudainavo: B. Jo
naitytė, H. Jutkiūtė, N. A-; 
domaitienė ir O. Svikliu-; 
tė. Kalbėtojais buvo, apart 
vietinių, kun. A. Petraitis* 
iš Worcester, Mass., J. 
Grigaitis iš Worcester, 

i Mass. ir policijos inspek-

I 
i 
i

Jaunimo rekolekcijoms 
užsibaigus, tęsis jaunimo 
savaitė.

i Kovo 7 d., 7:30 vai. vak., į
• tėvas Stašaitis duos ilius
truojamą paskaitą apie 
misionierius ir jų darbus 
jaunimo tarpe.

(Kovo 8 d., 7:30 vai. vak. 
Lietuvos Dukterų draugi- i 
jos mėnesinis susirinki
mas) .

Kovo 9 d., po Gavėnios 
pamaldų, kalbės apie kata
likiška jaunimą p. K. Čibi
ras iš Lietuvos žurnalis
tas, vadovybėje Vyčių.

Kovo 10 d., 7:30 vai. vak. 
kalbės kun. P. M. Juras, 
ir K. Vencius, vadovybėje 
susivienijimo.

Įvykusįjį, vasario 20 d., 
■į-Lietuvos Nepriklausomy

bės paminėjimą, Lietuvių, 
salėje, ruošė ir visas su 

> ruošimu surištas išlai- 
ida s padengė So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugi
ja. Aukos, kurių per minė
ta minėjimą surinkta $46. 
08 iki vienam centui bus 
pasiųstefls Vilniui Vaduoti 
Sąjungai, Kaune, šelpimui 
vilniečių. Nors į šį pami
nėjimą svetimtaučiai - val
dininkai nebuvo kviečiami, 
bet Mass. Valstybės De
mokratų komiteto pirm.

i Patrick J. McDonough tei- 
i| kėši lietuvius pasveikinti 
Į per Piliečių Draugijos 
| į pirm. A. Bernotą šitokio 
į turinio telegrama: “Con- 
- gratulations to the# Lith

uanian Citizens Associa- 
_ tion on the 20th vear of 
“| Lithuanian Independence”. i 

Paminėjime priimta ir 
į kablegrama pasiųstas Lie
tuvos Prezidentui šitokie-

I 
I 
j

i

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniS- 

kose (aklose) akyse sugrąžinu 
šviesų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston 

teta t ••««•« *«*<■■(«•••••••• I

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

: ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAMU

866 Broadway, 
South Boston, Mass

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomai Pk., TeL S. B. 1046

Prisiekęs Advokatas

i JUOZAS B. GAUKIS
♦.
Veda visokias provas. Daro ri- 
< sus legalius dokumentas 
•17 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mase.
Telefonas: Son Boston 2732

Namų: Talbot-2474

į

Į

I

t urinio pasveikinimas:
“1 sietuvos Jubiliejų minė
dami, Piliečių Kliube, 1000 
Bostono lietuvių sveikina 
Tėvynę, Kariuomenę, Šau
lius. Linki Lietuvai amži
nos laisvės, gerovės ir 
greito Vilniaus atvadavi
mo”.

Minėjimo laike, vilnie
čių reikalams po $1.00 au
kavo šie: A. J. Jokūbaitis, 
Martin Valiulis, Jonas Ve- 
nis, Juozas Dilis, S. Moc
kus, A. Bernotas, Albinas 
Neviera, J. Markelionis, 
Aleksandravičienė, adv. J. 
B. Gailius, J. Strigūnas, 
M. Venis, F. Kengris.

■ Ruošimo komisiją, vi
siems aukavusiems ir ko
kiu nors būdu prisidėju- 
siems prie pasekmingu mo 
šio paminėjimo, reiškia 
nuoširdžią padėką.

Ruošimo Komisija

TAUPYKIT MATYMĄ SU 
GERESNE ŠVIESA.

Edisnii Simu
vičienė, J. Jankausko žmo
nos motina. Iškilmingai 
bus laidota su trejomis šv. į torius V. Šimkus, 
mišiomis, šeštadienio ryte, Visi kalbėtojai savo 
9 va^. _ _ i kalbose nupiešė dabartinę

Nuliūdime paliko tris. Lietuvos padėtį, jos lais- 
dukteris: Jankauskienę, ‘vės svarbumą ir Amerikos
Cambridge’iuje, Biliotie- ! lietuvių galią laisvės ir lie- 
nę So. Bostone, Buzienę,' fUVyb§s išlaikyme. Išneš- i 

. Lynne ir sūnų Jackevičių ta protesto rezoliucija" 
ir brolį Joną Tribušauską, i prieš lenkus už lietuvių .

Vasario 27 Užgavėnių iM9htell°j: Lietuvoje bro-^ terorizavimą Okupuotame '
sekmadienį įvyks^netinė -aS’ 6 hUS J°kUbą ir Faustma- krašte Vietinis kl^h
parapijos vakarienė. Šįmet 
vakarienė bus įvairi prog- I 
rama ir skaniais valgiais. ; 
Gaspadinės paruošė ska 
nius kalakutus, gardžiais i S 
iš Jurbarko dešras su; 
Prienų kopūstais ir tikrai i 
Lanavykiškus kumpius su j— 
Žemaitiškais krienais. Busi -- ,, * «. . T, tdaug iš Floridos ir Cali. pato. 2! M St So. Bostone, eW P Marijos bažnyčioj Ka-, 
fnrnri-inc Sviriu vni«in ir tr°S SVieS0S’ t011et?S talikų Seimelis.

jgun; ffnTTuainuaĮT.MrTu ~~—----- • v

I

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

I

CAMBRIDGE, MASS.
METINE VAKARIENE

VIENAS doleris. Visiems 
kaina prieinama. Rengė
jai kviečia visus parapijie
čius ir svečius ateiti į šią 
vakarienę, . 430 Windsor

MIRĖ
Vasario 22, po ilgos li

gos, mirė Liudvika Jacke-
—

t

Rengėjai. Biržų ir Pasvalio apsk. 
Lai Visagalis suteikia 

jos vėlei amžiną atilsį!
Jis.

JAMES B, GOTTER
GRABORIUS

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
% į krašte. Vietinis kleb. kun. 

: V. Puidokas dėkojo vi- 
■ siems, iškilmių dalyviams, 
ypatingai svečiams už 
gražias kalbas ir chorui 
už gražiai išpildymą muzi 
kalūs dalies. Programa 
baigėsi tautos himnu.

KATALIKŲ SEIMELIS
Vasario 22, 9:30 iškil

mingomis Šv. Mišiomis ir -----------
IŠSIRENDAVOJA 3-ra kamb. pamokslu prasidėjo N. P. ATVAŽIUOJA KOLEGIS-- ------- . - ----------  T. T... J TAI

r •. v . - - • i “us oTicovo, ia/ik-kk, m tLdiiAų ocuucus. Pirmą gavėnios sekma-
ornijos šviežių vaisių ir knmai Renda $12.00 į mėnesi. 10:30 vai. prasidėjo po- dienį, 6 d. kovo (Mareli), 

daržovių. Visi atėję gaus, Atsišaukite Room 460 Pederal kur;e zražioi nuo- 7 vai vakare atvažiuoiapavalgyt iki sočiai, atsi- Building (Genėtai Post Office) : sėdžiai,,kurie gražioj nuo ( vai. vakar, atvažiuoja 
įert iki valiai ir palinks-: Bostone. (15-25) I taikoj praėjo. Vedeju bu- Lietuvių Kolegijos studen-
mint konogeriausiai. Di
dysis choras pateiks gra
žų koncertą, vaikučiai pri
juokins visus. Kalbų bus, 
bet neperdaug. Įžanga tu- 
1 ėtų būt mažiausiai du 
doleriai, bet bus tiktai

i

I
I

I
I

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

I JUOZAS M. DILIS

FOLKLORAS
DAINA

Paguldyk naštelius 
J n žalios pie vėlas,i n zanos pie veias, 
Pamainysma mes žiedelius 
In baltos runkelas. 
Žiedeliais mainysma, 
Ugnelį kurinsma — 
Mes tų žalių vainikėlį 
Čionaj sudeginsma. 
Braliukas pamate, 
Maciūtei pasakė. 
Bara mani matinela — 
Su bernaliu kalbi! 
Supyka mačiute, — 
Tėveliui pasakė — 
Siuntė mani tevukelis 
Upėn undenelia.

I
iĮ

i

f

Užrašė VI. Dičiūnas. Pa
dainavo Uršulė ŽųsinieneJ 
51 m., gyv. Plavėjų km., I 
Salako par., 1937. X. 8. Jos ’ 
atminime nedainavo jau.

P. G.

•t

i <•>»

r ■*
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RADIO — REFRIGERATORS — WASHING MACHINES

STANLEY RADIO COMPANY
355 W. BnMuiway ;?> į, f . 1044 Wa«h., Norvood

Tel. Šou. 0558 Tel. Norwood 1498-W

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKEB
Automobiliu ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių ISdirbysčlų auto
mobilius. Taisymo Ir demonstravl 
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. ffapočianos ir Peter Trečiokas 

savininkai

vo adv. Ciunys iš So. Bos* tai su gražiu ir patrijotiš- 
tono. Dalyvavo virš du ku teatru, kuri gražiai ža- 
šimtai atstovų iš įvairių da suvaidinti. Vaidinimas 
kolonijų. Buvo apie 20 k u- įvyks bažnytinėje salėje, 
nigų. Padaryta daug gra- Tad prašomi ne tik vieti
nių sumanymų, rezoliucijų, niai lietuviai atsilankyti 

I kurias spaudoj vėliau ma- pasižiūrėti vaidinimo, bet 
t yrime. Buvęs, L . 2_7 7-177 22_1_ 2_1 21 ...

w $149

Pabandyk Naujam

CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Geri] 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių 
Specialūs Pietūs 30c and 35c. 

TOWN CAFETERIA 
338 Broadvvay 

SOUTH BOSTONE

MEMORIAL CRANITJE CO..

I

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS 
PERK RA Ė S

TOM E
Visur

PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

IATHUANIAN PVIOilTUHE CO. 
326-328 W. Broadway, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

ir visi kiti lietuviai iš ar
timesnių ir tolimesnių ko
lonijų. Kr. ir Br

•-------------
Šv. Kazimiero draugija 

Pas mus vasario 6 d. bu- rengia prieš gavėnią, šeš- 
vo suruoštas didelis kon- tadienio vakare, Vasario 
certas. Todėl Lietuvos 20 26, šokius savo svetainėje, 
metų nepriklausomo gyve- 22 William St. Visiems na- 
nimo minėjimas teko ati- riams ir jų šeimynoms į- 
dėti net iki 27 d. vasario, žanga dykai; svečiams 
Tą dieną pas mus ruošia-j 25c..; Jaunimui, kuris vai- 
mas didelė programa tai; kinas atsives merginą, a- 
dienai atminti, parapijos biem įžanga 25c. 
svetainėje.

Be vietinių pajėgų, bus nų. Kas nori linksmai lai- 
pir- ką praleisti ir pasišokti a- 

teikite. R.

ATHOL, MASS.

ir svečių. Žinoma, 
miausia bus svečiai katbe-

Orkes
tras bus geras iš 6 asme

I

GAUKITE
Permanent wave su mo
demiškomis mašinomis

CASPERS BEAITTY 
SALON 

’ 83 L Street 
(OTtr^st.) * b 

South Boston, Mass. 
Tel. Šou 4645

I

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinink.

»
447 Broadway, So. Boston.

Parduoda Overglobe ir kitu 
išdirbyščių čeverykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.
Atidarymo diena —
VASARIO 18, š. m.

PAIEŠKAU savo sesu- 
t ės Leonoros Petrauskie
nės ir švogerio Viktoro 
Petrausko, kuris išvažiavo 
•š Panevėžio į Ameriką 
prieš 48 metus. Labai pra
šau atsišaukti sekančiu a- 
dresu: Antanina Palkotai- 
tė, Daukanto gatvė, Nr. 6, 
b. 4. Kaunas, Lithuama.



Penktadienis, Vasario 25 d., 1938 DARBININKAS

50,000 Lietuvių Katalikų Atstovavo N. Anglijos Seimelyj
Antradienį, vasario 22 d. 

(W ashingtono Gimtadie
ny j), Cambridge, Mass. į- 
vyko Naujosios Anglijos 
lietuvių katalikų seimelis, 
kuris prasidėjo iškilmin
gomis šv. mišiomis Nekal
to Prasidėjimo P. Švč. pa
rapijos bažnyčioje. Šv. mi
šias atnašavo kun. dr. 
Starkus, Marianapolio Ko
legijos profesorius. Asis
tavo kun. K. Jenkus ir 
kun. J. Skalandis. Pamok
slą pasakė kun. Pauliuko- 
nis, MIC.

Tuoj po šv. mišių prasi
dėjo seimelio posėdžiai 
parapijos mokyklos sve
tainėje. Seimelį atidarė į- 
žangine kalba N. A. Fede
racijos Apskričio pirmi
ninkas p. A. Zaveskas; 
maldą sukalbėjo kleb. kun. 
P. Juškaitis.

Prezidiumą sudarė šie 
atstovai: vedėjas — adv. 
J. Cunys; pagelb. — Pra
nas Razvadauskas; rašti
ninkai — stud. P. Aikšno- 
i as ir p. Jereckaitė.

Mandatų kom i s i j a: 
pp. Mažuknaitė, Oksaitč ir 
L. Venčienė. Rezoliucijų 
komisija: J. Svirskas, J. 
Jakavonytė ir Gurskis.

Seimelį sveikino: kleb. 
kun. P. Juškaitis, kun. J. 
Švagždys, stud. Skeivis, p. 
Razvadauskas, kun. K. Ur
bonavičius, kun. P. Vir- 
mauskis, kun. dr. A. Bru
žas, kun. P. Juras, kun. 
dr. Starkus, kun. Pauliu- 
konis, kun. A. Petraitis, 
kun. P. Juraitis.

Seimelio dienotvarkę pri
ėmus, prasidėjo darbas. 
Vedėjas pakvietė p. K. 
Čibirą, žurnalistą iš Lietu
vos skaityti referatą apie 
spaudą. Referatas buvo 
labai įdomus, turiningas. 
(Tilps “Darbininke”.) Sei
melis dėkojo referentui p. 
Čibirui už taip rūpestingai 
paruoštą ir skaitytą refe
ratą. Tuo ir užsibaigė pir
mas seimelio posėdis. Pas
kelbta pietus. Pertrauko
je nusifotografuota.

Antras seimelio posėdis 
prasidėjo 2:10 vai. po pie
tų. Referate iškeltus klau
simus svarsto seimelio da
lyviai. Seimelis pripažista, 
kad katalikai permažai rū-

• v •

y* •

pinasi sava ja spauda. Pra- į 
šo referento, p. K. Čibiro, 
kad jis savo referatą pa
vestų spaudai, kas duotų 
progą ir kitiems, seimelyj 
nedalyvavusiems, susipa
žinti su referate iškelto
mis mintimis.

Po to, prezidiumas kvie
čia mūsų išeivijos vadą, 
kun. Kazimierą Urbonavi
čių skaityti referatą. Kun. 
K. Urbonavičius skaito 
referatą apie Marianapo
lio Kolegiją; įrodo jos 
svarbumą ir reikalingumą 
ją remti. Seimelis dėkoja 
kun. K. Urbonavičiui už 
gražų referatą. Kyla įvai
rių sumanymų Kolegiją

Intertypo Fondas Auga

3

liai gyvenę Lenkijoj. Tarp 
ištremtųjų yra žymus vei
kėjas, Vilniaus Un-to IV 
kurso studentas, tačiau 
ištremtųjų pavardžių Vil
niaus laikraščiai neskel
bia.

'tina, “valstybės priešus”, Renata šteineraitė, kuri 
kurie dabar jau beveik vi- Reissą-Eberhardą buvo į- 
si “likviduoti” — sušaudy- j viliojusi į automobilį, kil
ti, tai visos industrijos vėl riame jis buvo nužudytas.

i pradėsią pilnai ir tvarkiai Taigi, toji šteineraitė su
dirbti.

į Tačiau yra rimtesnių tat jai, matyti, nelabai pa- 
priežaščių, kaip tai, maši- tiko, nes ji nusprendė teis- 

mo organams viską išpa
sakoti, kad tik greičiau 
būtų baigta kvota. Ji ir 
papasakojo, kad Reissi nu
žudyme dalyvavo ir Sovm-

i

NAUJI AUKOTOJAI: j 
------------ i

Nors ir sunkūs laikai — 
nedarbas, bet katalikai, 
suprasdami spaudos reikš
mę, aukoja “Darbininko” 
intertype fondui kiek kas 
išgali. Beveik kiekvieną 
dieną į intertypo fondą į- 
piaukia aukų. Šią savaitę 
aukojo sekantieji:

$25.00 
30.00 
5.00 

.50 

.50 
2.00 
1.00 
1.00 
5.00 
2.00

dėjo šveicarų kalėjime, ir

Kun. Pr. Juškaitis, Cambridge, Mass................
Kun. Steponas Kneižis, Norvvood, Mass.............
Kazys Kapsas, So. Boston, Mass........................
B. Žemeikienė, Montello, Mass............................
K. Daukantaitė, Montello, Mass........................

remti. Kun. A. Petraitis į- J°nas Dobilas, Cambridge, Mass........................
neša seimely padaryti rin- James Norbut, So. Boston, Mass........................
kliavą. Surinkta Kolegijai Mrs. O. Lenkauskas, Cambridge, Mass.............
$57.19. LDS 2 kp. Montello, Mass...................................

Iškeltas LDS ir laikraš-!J- Jeskelevičius, Montello, Mass........................
čio “Darbinniko” klausi- Ju^us Baronas, Montello, Mass...........................
mas. Plačiai referuoja Kazimieras Grigas, Montello, Mass....................
kun. P. Juras, LDS Centro Adomas Jarmalavičius, Montello, Mass.............
Vice-pirmininkas, kun. J. Jurgis Šokelis, Montello, Mass...........................
Švagždys, LDS Centro Adomas Petkus, Montello, Mass........................
Pirmininkas, kun. A. Pet- H. A. ir Kotrina Plekavičiai, Cambridge, Mass. 
raitis, kun. K. Vasys, p-lė n. N., Hoosick Falls, N. Y...................................
Kilmonytė ir ^kitL Sei- Elzb .Stonienė, Farley, Mass...............................

Juozas Meškauskas, So. Boston, Mass.............
Mari jona Kilmoniūtė, So. Boston, Mass.............
Mrs. A. Yurgutis, Detroit, Mich........................
Elena Jodkienė, Lawrence, Mass........................ __a___w__ ______ „ ___

Viso ...................................................  $111.50 rio 24 d. — Ispanijos suki-
Pirmiau gauta aukų...................... 259.02 lėliai apsupo Teruel ir pa-

Viso ...................................................  $370.52 ėmė nelaisvėn tūkstančius
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausia ačiū. į radikalų kareivių, amuni- 

“DARBININKO” INTERTYPE I cijos ir karo ginklų. Šim-
FONDO KOMISIJA, iradikalų žuvo, kada jie 

bėgo per taip vadinamą 
sukilėlių plieno lanką.

Mūšyje sukilėliai pasiro- 
. dė stiprūs. Radikalai iš

nos pasenėjo, išdilo, nes 
darbininkai nemoka jų 
prižiūrėti, neturi užtekti
nai mašinų aliejaus: ge
riausi vyrai priversti tar
nauti kariuomenėje, fabri- tų torgpredstvos (preky- 
kuose pasilieka silpnesni, bos atstovybės) Paryžiuj 
menkesni; 
spaudimas darbinininkų; 
jei mašinos “pavargsta”, 
tai ką besakyti apie žmo
nes. Sovietų valdžia bešok
dama statyti naujus fabri
kus, užmiršo skirti sumą 
pinigų mašinų pataisymui.!
Dabar pinigų nėra, i 
nos sudilę. į

per didelis

JUGOSLAVIJOJ 15 MIL. 
GYVENTOJŲ

Belgradas — Belgrade 
paskelbti nauji duomenys 
apie Jugoslavijos gyven
tojų skaičių. Pagal tuos 
duomenis Jugoslavijos gy
ventojų skaičius nuo 11, 
984,911 asmenų 1929 m. 
padidėjo iki 15,173,608 as
menų 1937 metų galo.

sekretorė Lidija Grošovs- 
kaja su savo vyru, kuris 
taip pat tarnavo Sovietų 
atstovybėj Paryžiuj. Abu 
jiedu esą GPU agentai ir 
smulkiai paruošę Reisso 
nužudymo planą.

Remdamasi šituo Šteine- 
maši- raitės prisipažinimu, Švei

carijos vyriausybė papra- 
i Sovietų valdžia smarkiai šė, kad Prancūzų vyriau- 

1.00 perka įvairias mašinas už- svbė Grošovskają suimtu 
sienyje. Tuo metu, visoje ir atiduotu jiems.

v •

v •

JŪRININKYSTEI PA
GALBA LIETUVOS 

PAJŪRYJE
Kaunas — Pašto Valdy

ba Lietuvos pajūryje į- 
rengs 4 radio švyturius.

KOMUNISTŲ VADAS 
GRĮŽO IŠ RUSIJOS

Kiimonytė ir kiti. : 
mėlis labai nuoširdžiai pa
sisako už LDS ir “Darbi
ninką” ir visi pasižada 
remti, ypač dabar einant 
“Darbininko” naujos In
tertype mašinos fondo va- : 
iui.

Kalbama jaunimo, blai
vybės, Tautos Fondo ir 
kiti svarbūs klausimai.

Mandatų komisiia išduo
da raportą. Pareiškia, kad 
seimely dalyvauja apie 
200 atstovų, kurie atsto
vauja parapijas ir katali
kiškas organizacijas ir 
draugijas. Vėliau paaiškė
jo, kad seimelio atstovai 
atstovauja apie 50,000 or
ganizuotų lietuvių katali
kų Naujoje Anglijoje.

A. F. Kneižys žodžiu ir 
raštu referuoja apie Lie
tuva, jos valdžią ir sun-

tartų savo žodį Lietuvos 
ir Vilniaus krašto reika
lais. Kas ir padaryta. (Vi
sos rezoliucijos, priimtos 
Seimelyj, tilps sekančia
me “Darbininko” nume
ry]).

1.00 sienyje. r“
1.00 Rusijoje žmonės
1.00 sviesto.
1.00 parduodamas.

25.00 --------
j™ ISPANIJOS RADIKALUS 
100 SUTRIUŠKINO TERUELYJ j 
5.00

.50

Dabar
neturi tik paaiškėjo, kad prancū- 

Visas sviestas zai Grošovskają buvo suo
mę, bet tuoj įsikišo Sovie
tu ambasada Paryžiuj, ir

New York, Vas. 17, —A- 
rnerikos komunistų parti
jos vadas E. Browder su
grįžo aplankęs Rusiją ir 
kitas šalis. Jis mano, kad 
Ispanijos ir Prancūzijos 
socialistai ir komunistai 
vienijasi, bet Amerikoje 
netaip aišku.

.7__7._J.T_r. L 'užstatą buvo paleista.
| Šveicarai yra įteikę ati- 
tinkamiems prancūzų or-

Hendave, Prancūzijos- ?anam.s vjsus dokumentus. 
100 Ispanijos rubežius, vasa- !:ur,le »r°do’ k?d 

-- 1 prek. atstovybes sekreto
rė Grošovskają tikrai da
lyvavo Reisso nužudyme. 

2/ Jie laukia Paryžiaus atsa
kymo, bet prancūzai dar 
nėra apsisprendę — išduo
ti Grošovskąia. ar ne. Jei
gu ją tuoj išduotu, apie 
balandžio mėn. Lozanoj 

15- Pasidėtų Reisso nužudy- 
Seimelis užsibaigė labai blaškytiU°vJ2Zr begalės ™°.Vvla- kuri žada netna' 

------ tęsti civilį kasrą. Kain jau za įdomiu staigmenų.
buvo pranešta, kad Angli
ja ir Italija tariasi įsikiš
ti į Ispanijos reikalus ir 
baigti karą. Vokietija mi
nimų valstybių žygį užgi
na.

misijos ir toliau tęsti dar
bą.

v •

Kaimas — Vienoj byloj 
kilo ginčas, ar vienuolis 
gali paveldėti turtą, ar ne, 
kadangi stojęs į vienuoly
ną vienas tokis kandida
tas padarė neturto įžadus. 
Tribunolas paskelbė prin
cipinį nutarimą, kad vie
nuolio įžadai dar nepanai
kina jo juridinių teisių į 
turtą.

MflLL'AM J. CHISHOLMgražia ir pakilusia nuotai
ka. Išreikšta padėka kleb. 
kun. P. Juškaičiui už sve
tingą priėmimą ir prezi
diumui už gražų Seimelio 
vedimą. Kleb. kun. P. Juš
kaitis Seimelį užbaigė mal
da. Po to sugiedotas Lie
tuvos himnas. Seimelio at
stovai skirstėsi vieni kitus 
ragindami dirbti Katali
kiškoje Akcijoje su dides
niu pasiryžimu.

IŠTRĖMĖ 4 LIETUVIUS GRABORIUS
•4RMEVZAK4S PATARS AVfif AR'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

Tš Vilniaus praneša, kad 
administracinė valdžia iš 
Vilniaus vaivadijos ištrė- 

I ------------- i m ė keturis lietuvių tauty-
KINIEČIŲ LAKŪNAI bes asmenis, kurie nelega- 

BOMBARDAVO JAPONI-
I JOS SALĄ

Lietuvių Katalikų Spau
dos Bendradarbių fondo 
komisija: kun. V. Puido
kas, Pr. Razvadauskas ir

i ra
portą iš savo veiklos. Fon- 

s ra
portą priima ir prašo ko-

kią katalikų būklę. Jis įro- s Bugnaitis išduoda 
d o, kad Amerikos lietuviai 
katalikai būtinai turi pa- įč yra $26.00. ŠėimčiiŠ
dėti savo broliams tėvynė
je apginti Katalikų Baž
nyčios ir katalikų teises. 
Taipgi kalba ir anie Vil
nių ir vilniečių lietuvių 
vargus ir kančias. Reiškia 
pageidavimą, kad Seimelis

Shanghai, Kinija —Pi a-j 
nešama, kad kiniečių lakū-

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 į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS.

K* ŠIDLAUSKAS

918 Ę. Broadway
Tel. south Boston 9S67

Pristatau Tce Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Plrmlnlnkfi — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Maaa 

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — BronS Cunlenė,

29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. Rašt — Marijona Markonlutė, 
4115 IVasbingtdn St, Koniindale, Mass.

Tel. Psrtvray 0658-W
Bkllnlnke — Ona Stanlullute,

106 West Bth St, So. Boston, Mass.
Tvarkdare — Ona MlzglrdienS,

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

443 E. 7th 8t, So. Boston, Maaa.
Draugija savo susirinkimą laiko kas 

antra utnrnlnkg ■Bossts.

tV. JONO EV. BL. P Ai ALPINI 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vire-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfleld St, So. Boston, Mass. 

Prot Rašt Jonas OUneekis,
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. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldienĮ kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietą, Parapijos salėj. 492 

Ę, 7th St, So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS NAUJOS 
ANGLIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Įvyks Sekmadienį kovo 27 d., 1 vai. po pietų, šv. 

re, Mass. Šiuomi raginami visi Federacijos skyriai 
| prisiųsti savo atstovus į Apskričio suvažiavimą, nes 
šių metų suvažiavimas žada būti įdomus ir svarbus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS I bOmbardaVO Japonijos Siunmi roorinomi iriai rndaroniino alriri-iai

TURKIJA SMARKIAI apie du suimtus Punsko a-
PRADEJO GINKLUOTIS pylinkės lietuvius. Bijoma. 

------------ i ar jie nebus taip pat 
nuodyti bakterijomis, 

i
I
I

nu-
New York, Vas. 24, —

Turkijos valdžia pradėjo 
derybas su Amerikos karo į Vilnius — Uždarius 
ginklų kompanijomis. Iš sas lietuvių draugijas, len-

vi-

Amerikos Turkija nori 
daug kariškos medžiagos. 
Ji jau daug užsakymų yra 
davusi Vokietijai ir Čeko
slovakijai. Sausio mėnesį 
Turkijos valdžiai skyrė 35 
milijonus dolerių kariš
kiems ginklams. Juodose 
jūrose Turkija turėsianti 
tvirtesnį laivyną už Rusi
jos.

kai tuo nesiliovė, bet pe
rėjo prie privačių butų: 
daro kratas lietuvių stu
dentų butuose ir užants
paudavo vienintelį lietu
višką knygyną Vilniuje.

j miestus — Taihoku ir Cm- Į 
! kutoh, kurie randasi For- I 
moša saloj. Padaryta daug 
nuostolių, nemažai žmonių 
užmušta ir sužeista. Tai 
dar pirmas įvykis nuo ka
ro pradžios, kad kiniečiai 
susirūpino. Kiniečių oriai-! 
viai buvo taip aukštai, i 
kad šūviais jų negalėjo 
pasiekti.

Praeitą rudenį netoli
SOVIETŲ INDUSTRIJOS Lozanos, Šveicarijoj, buvo 
SUMAŽINO GAMYBAS rastas nužudytas Sovietų

i •

11

metų suvažiavimas žada būti įdomus ir svarbus. 
Apskričio Valdyba —

Pranciškus Strakauskas, Dvasios Vadas, 
Antanas Zavetskas, Pirmininkas, 
B. Jakutis, Sekretorius. . .

CREMO TALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

LENKAI BAKTERIJOMIS 
ŽUDO LETUVIUS

Gauta žinių, kad Suval
kų kalėjime lenkai bakte
rijomis nužudę du lietu
vius. Vilniaus krašte apie 
suimtuosius jų giminės 
nieko negali žinoti, nes ad
ministracija neteikia jokių 
žinių. Kas dabar darosi 
visam Vilniaus krašte, Su
valkų apskrity jau buvo 
vykdoma ir seniau. Dabar 
vėl negaunama jokių žinių

rastas nužudytas Sovietų 
žvalgybos agentas Reis- 
sas-Eberhardas. Iškart, 
kaip atsimenam, pakilo 
didelis triukšmas; buvo 

versta svarbiausiose in-j išaiškinta, jog tai GPU 
dustrijose sumažinti ga- darbas. Bet netrukus Pa- 
mybos reikalavimus. So- rvžiuj buvo paslaptingai 
vietų valdžia turėjo nūs- išsprogdinta keletas tro- 
tačius kiek kiekvienas fa- besiu, Breste buvo pasike- 
brikas turi padaryti daik- sinta pagrobti ispanų vy- 

Darbininkai turėjo riausybininkų laivą, iškilo 
skubėti, kad išpildžius vai-; ispanų pulk. Troncoso ir 
džios reikalavimus. Dabar kaguliarų afera, ir visi tw 
viskas pradeda įrti. Pati 
valdžia pripažįsta, kad 
svarbiausios industrijos, 
kaip tai} plieno, geležies, 
automobilių ir kitų negali 
padaryti nustatyto skai
čiaus. Sovietai už tai kai- buvo ir Šveicarijos pilietė

Maskva, Vas. 11, — Pir
mą sykį į daugelį metų, 
sovietų valdžia buvo pri-

tų.
t

skandalai nustelbė Reissc 
nužudymo sensaciją.

Ryšium su tuo nužudy
mu šveicarų ir prancūzų 
valdžios organai buvo su
ėmę tris asmenis; tarp jų

Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

t• r
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Amerikos tautininkai, savo vienminčių politikai 
apginti, pasigriebė prelato Laukaičio kalbą, pasakytą 
ryšiumi su naujosios Lietuvos konstitucijos klapsi
mu. Tą kalbą spausdindama, “Vienybė” išmetė svar
biausiąją jos dalį. Padaręs tokią keistą opieraciją, tau
tininkų dienraštis pasiėmė antraeiles kalbos dalis ir 
tik tuo būdu priėjo išvadą, kad prel. Laukaitis pilnai 
užgiria dabartinę prieškatalikišką tautininkų kryptį, 
o iš to jau daro kitą išvadą, kad Amerikos katalikų 
spauda ne tik bereikalingai, bet ir neteisingai tauti
ninkus kritikuoja. Tačiau tuoj pamatysime, kad tau
tininkų argumentai, pastatyti ant neteisingo pamato, 
savaime atpuola.

Štai “Vienybės” praleistoji prel. Laukaičio kal
bos dalis:

“Visų pirma reikia pastebėti, kad Kataliky
be, kaip tokia, yra antvalstybfne. Būdama to
buliausias religinio principo reišknnasiš ir įsi
kūnijimas, Katalikybė stovi aukščiau už visą 
šią prigimtąją tikrovę, vadinasi, aukščiai! ir už 
valstybę. Ji yra antgamtinė, taigi ir antvalsty- 
binė. Ji iškyla viršum visų Šios žemės pavidalų 
ne ta prasme, kad su jais visai nešušisTėktų, bėt 
ta, kad valstybinis ir religinis gyvenimas nėra 
vTenos plotmės dalykai. Religija, kaip dvasinė 
galia, iš vidaus peskverbia valstybę Ir Visą gy
venimą, o ne iš viršaus esti įstatoma į valstybę. 
... Katalikybė klestėjo ir absoliutinių monar
chijų metu, ir demokratijos laikais, ji klesti 
diktatūrose ir autotiretinid režimo kraštuose. 
Kiekviena valstybinė forma yra žmogaus su
kurta, kuriai Katalikybė stengiasi iš vidaus su
teikti antgamtinio turinio Gyvosios Dvasios vei
kimu. Gali istorinės vietos ir laiko sąlygos Ka
talikybę susieti su viena kuria valstybine lyti
mi. Bet tai yra žmonių padaras, kuris sutrupa, 
kaip ir visi šio pasaulio daiktai. Vienas tik da
lykas yra nepakeičiamas: kiekviena valstybinė 
forma turi susiderinti su katalikybės principais. 
Principų neigimas iš valstybes puses padaro, 
kad Katalikybe tokioje valstybėje išsitekti ne
gali. Formos ir priemoiiės čia yra antraeiles. 
Jos yra žmogiškasis dalykas, todėl gali kisti ir 
faktiškai kinta”.

Čia tikras tautininkams pamokslas, todėl jį ir iš
metė, naiviai manydami, kad niekas to nepastebės.

Vadinasi, prel. Laukaitis, taUtininkiško seimo 
narys, drąsiai pareiškia, kad katalikybė aukštesnė už 
valstybę ir kad kiekviena valstybinė forma turi susi
derinti su katalikybės principais. Kodėl tautininkų 
laikraštis neišdrįso tų jo pagrindinių žodžių pacituo
ti? Dėlto, kad jie sugriauna visą jo argumentaciją ir 
tautininkų ausyse tie žodžiai skamba tarsi jų švento
vės išniekinimas. Ir kaip gi tokį žmogų įskaityti į sa
vo talkininkus? Bet jis jiems verkiant reikalingas, 
kaip katalikų kunigas, tariamai užginąs jų politiką. 
Tai kitos išeities nerado, kaip išmesti patį pagrindinį 
dalyką, o panaudoti tik tai, kas jiems atrodo sukan
čiu jų malūną. Bet, kaip paskui pamatysime, ir čia 
neapsėjo be iškraipymo jo žodžių.

Taip tvirtai pastatęs principą, prel. Laukaitis ei
na prie “žmogiškųjų dalykų” bei susitarimo formų. 
Jis čia optimistiškai teigia, kad “naujosios konstitu
cijos projektas religiją laiko teigiamu veiksmu”. Ta
čiau pora eilučių paskiau jam priseina tas ne tai su- 
švelnyti, ne tai paneigti. Tiesa, — sako prelatas — 
naujosios konstitucijos projekte jaučiamas tam tikras 
nepalankus nusistatymas praktinio bažnytinio veiki
mo atžvilgiu. Jaučiamas taip pat noras suvaržyti ju
ridines ir administracines priemones (par. 52, 53, 54, 
56), kuriomis katalikai naudojas savo veikime”. Jeigu 
jau taip skamba konstitucijoj, tai kaip bus praktikoj? 
Religija laikoma teigiamu veiksmu — tai tik tuščia 
nereikšminga frazė, kurią galima vartoti bet kokiam 
tikslui, vien gražbylystės dėliai. Panašių išsireiškimų 
yra ir sovietų konstitucijoje. Už tai “nepalankus nu
sistatymas praktinio bažnytinio veikimo atžvilgiu” ir 
“noras suvaržyti juridines ir administratines katalikų 
veikimo priemones” yra labai reikšmingas ir konkre
tus užsimojimas ryžtingai persekioti katalikų tikėji
mą. Lengvutis konvencijonalinis sakinys neatsveria 
griežto tautininkų pasiryžimo net juridiniai ir admi
nistraciniai, vadinasi, planingai suvaržyti tikėjimo 
teises, ir todėl tautininkų teigimas, kad jų vyriausy
bė palanki katalikams, yra tik beširdis pasityčiojimas 
iš savo aukų. Negana, kad smaugia, dar ir tyčiojasi.

Bet kas įdomiausia, kad tautininkai visą savo ar
gumentų ašį atremia štai į kokį prel. Laukaičio saki
nį: “Neigiamai (valstybės krypties atžvilgiu) nėra nu
siteikusi ir nemaža dalis pačių katalikų”. Kadangi čia 
turėjo būti lemiantis argumentas, ir pasakyta, kad 
tik nemaža dalis katalikų neneigia valstybinės kryp
ties, tai “Vienybė” čia iškreipė prel. Laukaičio žo
džius ir pasakė: “Neigiamai nėra huSiicikūSi ir dau
guma pačių katalikų” (Negražu, vyrai, negražu!) 
Tarp “nemaža dalis katalikų” ir “daugtima katalikų” 
yra labai didelis skirtumas, nuverčiąs visą argumen
to vertę.

Pastatę savo namelį ant smėlio (skaityk: ant me
lo), tautininkai daro triukšmingas išvadas: x

Tautininkiškas Namelis
DA&fclNtNKAS

• v

I

I

1. ^Lietuva nuo 1928 m. pasuko nauja linkme, 
stengiasi atitaisyti pasenusias liberalistinės demokra
tijos klaidas ir tt.”

Dieve jai padėk, tik nežinome kame, nes “pase
gusios liberalistinės demokratijos klaidos” yra toks 
mišinys, kurio ir autorius nebepajėgs išaiškinti.

2. “Kai kurie katalikai nesuprato naujos dvasios 
ir neprisidėjo prie naujos tautines kūrybos, kuri ėjo 
be jų ir šalia jų ir tt.”

Labai būtų gaila, jei būtų neprisidėję prie svei
kos tautinės kūrybos. Jei tokių yra, tai jų vardas tau
tininkai ir — šiaudiniai katalikai. Bet jeigu tik tauti- 
ninkiškoji “kūryba” praėjo pro šalį, tai laimingos jai 
kefionės.

3. “Daugumas katalikų pritaria naujai tautinei 
l&khiei (t. y. eina išvien su tautininkais)”.

Tas argumentas drauge su tautininkiška “kūry
ba” praeina pro šalį, nes jis smėliu ar melu pagrįstas.

4. “Lietuvos valstybė mums yra sava, brangi ir 
reikia ji tobulinti”.

Taip, ji mums katalikams yra sava ir bent de
šimtį kartų brangesnė negu tautininkams, ir dėlto 
mėginame ją tobulinti, kiek palauždami tautininkams 
ragiis. - -4?^

5. “Katalikybė neatsako ir neturi nukentėti dėl 
kai kurių katalikų “protestantų ir kovotojų” prieš 
tautininkų politiką”.

Čia tai jau tautininkų dalykas. Jeigu katalikybė 
neatsako ir neprivalo nukentėti dėl “kovotojų bei 
protestantų” prieš tautininkų politiką, tai kodėl tau
tininkai katalikybę už tai baudžia? Tur būt tų “kovo
tojų” yra labai daug, tiek daug, kad jų jau nė išskir
ti nebegalima, ir visa katalikybė dėl jų nukenčia iš 
tautininkų rankos. Juk net prel. Laukaitis buvo pri
verstas prašyti tautininkų, kad “bet koks pyktelėji
mas neturėtų būti įamžintas pagrindiniame mūsų val
stybės įstatyme”. Čia tur būt esama ne kokio “pykte
lėjimo”, bet stambios neapykantos, kad net į konsti
tuciją įnešama projektas susiaurinti juridines ir ad
ministracines katalikų veikimo teises. Dėl vien pyk
telėjimo nebūtų tai daroma. Čia turėjo būti ne kai 
kurių katalikų “kovotojų” išsišokimas, bet vieningos 
katalikijos sąjūdis. Tas faktas dar labiau sugniuždo 
tautinifikų teigimą, kad dauguma katalikų pritaria jų 
politikai.

6. “Naujoji konstitucija užtikrina senąsias teisės 
Katalikų Bažnyčiai, todėl katalikai turi remtis tuo 
pagrindu ir įsijungti į naują Lietuvos valstybės kryp
tį, kurią surado ir pasiūlė tautininkų vyriausybė”.

Kodėl ne? Mes ne kerštingi. Jei tik duotų gerą, 
rimtą konstituciją, tai katalikai aūtomačiai atsirastų 
tautinės kūrybos prieky, kaip kad jie feuvo nepriklau
somybės kūrimosi metu. K.

Filo de patrujo.

Lietuvos Kaime
žiemužės stori, balti patalai — Džiuginantis laiškas— 
Kad būt toks sapnas? — Ir atsirado pražuvęs!... — 

Tiltas per Atlantą.

Prasidėjo nauji metai. Į tavoje dobilai neužderėjo. 
—x -u— šalčio .Šiaip šią žiemą kaime

tikra žymiai lengviau. Greičiau- 
visi žmonės

griuvo.</•

I

Žemė visur balta, 
nedaug, bet visgi 
žiema. Su žagre eiti į dir- šia, tur būt, 
vas nebe laikas. O dar ne- pavalgę, sotūs. Tur būt 
seni metai — ūkininkai a- kaime nebus reikalinga šį- 
pie Kalėdas kartais arda- met “Žiemos pagelbos” ak- 
vo lauke. Šįmet daina jau cija. Ūkininkai baigia mi
kita! Buvo sausas rūdenė- si samdyti sau reikalingus 
lis, dabar prisnigo daug ir samdinius vasaros dar- 
labai kai kur storai. Tiek bams. Vaikinų ir merginų 
storai apklojo laukus, me- ūkininkai ieško ir mažai 
džius rr trobesius, kad derasi. Dažnai stengiasi 
silpnesni stogai neatlaikė, samdiniui, jau samdomam 
Įdubo daugely vietų sto- kito kaimyno, pridėti dau- 
gai, kitufr ftet ir trobos į- giau algos ir paveržti dar- 
griuvo. bininką iš kaimyno. Jau ir

Šu vandeneliū ' sunkoka, taip darbo atlyginimo hor- 
kūrie tūri daūgiaū gyvulių 
ir Šulnio vanduo šėkhis. 
Jaū jie senaS šu kubilais ir 
statinėmis vandenį iš upe- 
litj vežioja, kiti tirpdo in
dus su sniegu. Vis dėlto 
vargas.

Vieškeliai ir plentai sto- | 
raii šriiėgu apkloti, rogė-į 
mis kėKas nelengvas, nely
gus. Autobusai ir automo
biliai nebe jūda. po kairnoj 
laukus. Apvalyt keliai per-' 
brangiai , kainuotų, tad1 
teks palaukti pavasario.

Gyvuliai, kurie prastes
ni —- visai nebrangūs. 
Arkliai menkesni, , Senos 
karves ir t.t. Mat jaučia
ma Žymi ph&rtĮ šfėka deL

mos šįmet aukštesnės visu 
trečdaliu^ o gal ir daugiau.

• Apie Kalėdas ir Nąu- 
jtiosius metus kiek padau
gėjo laiškų ir kitokių do
vanų iš Amerikos. Tai vis 
gi ašių, širdingų papročių 
ir tradicijų pažymys. Šė- 
niaU Ainerika buvo “a'ūk- 
šo šalis”, todėl iš ten vie
no mūsų kaimas ir telau
kė: — dolerių. Tiesa, Lie
tuva pergyveno Sunkių, 
vargingų dienį, ji para
mos buvo labai reikalinga. 
Šitib metu sulaųkęš svėn- 
tems kefetos dolerių per
laidą iš Amerikos nuo gi
minių — labai Apsidžiau
gia. štai vieno miestelio 

to, kad pereitą vasarą Lie- pašto įstaigoje kaimie-

i

Pp *
A

moka•- <
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v
tis atėjo atsiimt laikraš
čių. Padavė laikraščius ir 
dar du laišku iš Amerikos. 
Kaimietis apsigrįžo ir ei
na lauk. “— Palauk, . — 
šaukia valdininkas, — štai 
dar pakvietimas dvidešim
čiai dolerių”! — “O gal iš 
balos!” — sušunka atsisu
kęs, visas pradžiugęs kai
mietis. Ir čia pat, prie ki
to langelio ir gavo pinigus. 
Jis buvo linksmas, pra
linksmins taip netikėtai 
namiškius iš miestelio par
važiavęs. Jog ir vaikas ei
damas keliu radęs -sviedi
nį džiaugtus arba mergyt' 
gavusi nuo krikšto mot 
nos pirktą lėlę 
iš džiaugsmo, 
iki šiol ir šiaip nieko ne
trūko: — buvo pavalgę ir 
švariai aprėdyti. Ir kai
miečiai, kurie gauna dova
nų šventėms, — daugumo
je — “nieko netrūksta”, 
jei taip būtų galima pasa
kyti, turint minty, kad 
žmogus retai kada pasi
tenkina tuo ką šiandien 
turi.

Bet jau iš mažystės pas 
žmogų yra toki sielos da
lelėj kuri ilgisi. Ji ilgisi, 
dažniausia savųjų, jų il
gai pamiršti negali. Lietu
vos kaimas ilgisi savo bro
lių, sesučių, kai ir senai 
išvykusių svetur. Jie lau
kia iš jų laiškų, o sulaukę, 
apsidžiaugia, kaip ir vai
kas radęs jam malonų, 
brangų daiktelį. Bus labai 
daug tokiu, kurie labiau 
laukia širdingo laiško, ne
kaip kelių doleriu, — žino
ma. jei nepasitaikys koks 
šikštuolis? Didelio vargo 
jau kaime jog nebėra.

Aš dar atsimenu prieš 
trisdešimts mętų sulauk- 
davom laiškų iš Amerikos. 
Tuomet patys laiškai bū
davo pagražinti gėlėmis, 
eilėraščiais — neskaitant 
visų sielos jausmų paties 
laiško autoriaus. Ir kaip 
džiaugdavomės tokį laišką 
gavę!

Ateina mintys, kad no
rėtus užmigti susapnuti 
tokį sapną, — “kad štai 
tasai platusis Atlantas 
tiek susiaurėjo, kad per jį 
jau buvo pratiestas “til
tas”. Mūsų broliai iš sau- 
lėlaidžio šalies automobi
liu važiavo pas mus, o mes 
skubiai pasikinkę juodbė
rį, įsidėję* abrako didelę 
t.erb'ą — skubiai važiavom 
jų patikti!”... Ištikro, deja, 
Atlantas dar tebėra pla
tus. Jūs, broliai amerikie
čiai, reti svečiai, p mes 
gal dar retesni. Metas bū
tų ieškoti siauresnės vie
tos per Atlantą, kur būt 
galima mėginti tiesti “til
tą”. Tasai tiltas, tai ŪUs 
ne kas kita, kaip mūsų 
nuolatinis • bendravimas. 
Jūsų laiškai kaip džiugi
no, taip ir toliau džiugins 
mus Lietuvos kaime.. Tie 
laikai kaT kada nuraminę 
ilgų metų ilgėsį, ypač tų 
brolių, kurie savo vaikys
tę praleido Lietuvoje, ku
riems aušo pirmoji jauny
stė, kaip gražus pavasario 
rytas gifedant lūkštir^alai. 
Tiems visuomet pasiliks 
brangi gimtinė. Teko ir, 
main ilgėtis net kelis me
tus toli nuo tėvynes. Lau-
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— šokinėtų 
nors jiems

pensiją. Už ką? Už bedie
vybę.
LAISVAMANIAI LIETU

VYBĘ IŠNAUDOJA 
Šiuo tarpu lietuvių tauti

nis ūpas yra pakilus. Lie
tuvos 20 m. nepriklauso
mybės sukaktuvių proga 
tikrieji tėvynainiai, lietu

siai katalikai rengia įvai
rias pramogas sukaktu
vėms paminėti. Bažnyčio
se laiko atitinkamas pa
maldas, svetainėse bankie- 
tus ir koncertus. Pelną 
nuo tų pramogų katalikai 
skiria Vilniaus vaduotos 
reikalams. Laisvamaniai 
Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių proga iš
naudoja saviems reika
lams. Taip pavyzdžiui’, 
Brooklyno “Vienybė” ren- 
uė koncertą, Čhicagos 
‘Marsrutis’ bankietą sai o 
naudai, bet žmones kvietė 
vardu tėvynės meilės su
kaktuvėms minėti.
VALDŽIOS ORGANAS
Tysliava, sakyd amas 

“spyčių” Brookliniškių su
sirinkime, pasakė, kad 
“Vienybė”, kuri buvo arti 

į.pplitikūoja, bet viSgi nega- vuos, kaip ilgai gyvuos 
?5Pa: sa^yti, kad jos auk- ^.į Lietuva. Iš to yra da- 

' s?!ay civiliza- romos išvados, kad dabar-
enoiė net. kad ir nz betn- Lietuvos valdžia, no

rėdama turėti čion išeivi- 
vijoje savo interesų gynė
ją, pasirinko “V.” ir ją pa
laikys.' Jeigu tame būtų 

j tiesos, tai pasirodytų, kad 
i dabartinė Lietuvos val
džia savo sudėtimi yra la- 

■ bai silpna, jeigu tokius sil
pnus organus savo intere
sams ginti tepasirenka.

ELGTASI KAIP KOKS 
NUOMININKAS

Dabartinė Lietuvos val-

• ■>

>T

džia Dr. Jonui Šliupui mo
ka pensiją. Šliupas 
rniausią savo gyvenimo 
dalį praleido J. V. ir čion 
darbavosi. Jo darbai vi
siems labai gerai yra žino
mi. Jis daugiausia dirbo 
platindamas bedievybę. 
Lietuviuose jis sėjo neapy
kantą, juos skaldė ir tuo
mi labai daug pakenkė lie
tuvybei. Lietuviuose au- 

įgafiti tautinį susipratimą 
! kiekviena proga išnaudo-

I

skriaudžia katalikišką 
Lietuvą’. Juk p. JurgeTa 
gerai žino, kad Lenkiją 
valdo tokio pat plauko 
tautininkai laisvamaniai,! 
kaip ir Lietuvą. Todėl ne 
katalikai, bet Lenkijos 
tautininkai - laisvamaniai 
skriaudžia Lietuvą.

P. Jurgelos virš minėtu 
klausimu raštas yra taip 
skystas, kad skaitant net 
koktu ir gaila darosi, kad 
mes lietuviai taip skystai 
protaujančių žmonių dar 
turime. Jis kaip penkių 
metų vaikas pirmą kartą 

|į cirką atsilankęs, visa ei
lę klausimų pristatė. Sli-j 
augę žmonės klausinių 
griebiasi tik tuomet, kuo
met savo teigimui parem
ti i‘r apginti argumentų 
neturi.
LAISVAMANIŲ CIVILI
ZACIJOS SUPRATIMAS

Laisvamanių “Vienybė”, 
neva cituodama kitą be
dievių laikraštį, sako, kad, 
“tauta kuri mažiau mel
džiasi, mažiau politikuoja 
yra aukščiau pažengusi ci- 
cilizacijoje”. Laisvamani ų 
protėviai beždžionės visai1 
nesimeldžia ir, rodos, ne- 
pplitikūoja, bet višgi nega- V11OS kaip ilgai gyvuos

iščiau pažengusios civiliza
cijoje” net, kad ir už lietu-, 
viškus laisvamanius, ku- 
lie labai daug politikuoja. 
J. V. lietuviai katalikai 
daug meldžiasi, taip gi 
šiek tiek ir politikuoja, bot 
turi gana aukštos civiliza
cijos žymių. Turi daug 
bažnyčių, Kolegiją, moky
klų, kelis našiaitnamius, 
ligoninę, d lietuviai laisva
maniai, kurie melstis lio
vėsi tų žymių neturi.
PENSIJA UŽ BEDIEVI- i 

BĘ
Dabartinė Lietuvos vai- džia su savo krašto turtu 

elgiasi kaip koks sąžinę 
praradęs nuomininkas. Į 
užsienį viską veža, kad tik 
eksportą padidinus, o sa
vame krašte visko trūks
ta. Užsieniui daug dalykų 
pigiau parduodama, negu 
saviems piliečiams. Sulig 
oficialių pranešimų, Lietu
va iškirto ir į užsienį iš
gabeno daug daugiau gi
rios negu kad įstatymais 
nustatyta. Jeigu taip bus 
daroma ir toliau, tai Lie
tuvoje už keliolikos metų 
medžio ir kurui pritrūks. 
Juk ir dabar ūkininkai nu
siskundžia, kad net ir ku
rui užtektinai mąikų ne
gauna pirkti. Būva tokių 
atsitikimų, kad ūkininkas 
nuvažiavęs į girią varžyti
nėse medžių šakų kūr.ū 
pirkti po dvi dieni ir dau
giau girioje išbūva kol 
gauna mecŠių šakų nusi
pirkti.

žv-

tuvą nebuvot rašę. P Lie
tuvoje, gavęs tokį laišką 
saviškis, begalo apsi
džiaugs. Apsidžiaugs, kad 
štai atsirado brolis, kuris 
buvo pražuvęs; pasigarsi
no sesuo, kurią laikė din
gusią ar mirusią. Šven
čiant 20 m. Lietuvos ne
priklausomybės šventę — 
pradėsime tiesti tiltą per 
platųjį Atlantą.

man ilgėtis riėt kelis ftie- 
t L* 
kiaii bet kokios žinutės iš 
ten, o gavęs džiaugiaus 
begalo.

Dabar sulaukus didelių 
sukaktuVių, pirmlati Ver- 
ga^niSiOs SVetnnienfc, Savo 
tėvynės — na‘f aŠvkit i Lie
tuvą saviškiams po haiška, 
mielas broli ar sesutę. —

ir daug metų niekam į Lie

DARBININKAS
(THE W0BKEB)

Published every Tuesday and Friday except Holidays sucb m 
New Year, Good Friday, Meno oriai Day, Indenendence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
— t»y--------------f 4 v

PRENUMERATOS KAINA i,
- ■- M

Užsieny t tart mvaJUJ metams $2JV) 
1.S 
J ■

SUBBSCRIPTION KATES:,
Domestic yearly ......................... $4.06,\ro«rikoje metanu .......... I
torelėm yearly ........................ $5.00 Užeieny 1 tart savaitėj metama I
Oomestlc once par weak yearly $2.00 Viena kart savaitėje metama I 
roreiga tftfte per week yearly $2.50 Uhletiy metame .............. *1

M W«1 South
Telephone 80Uth Boston 2680 ’ _



xiAfi.8iiiiNK.Ab..
fcun. a. t.

Kataliką Apaštalavimas k Spauda
Sakoma,, jei šiandien gy-; Smagu matyti, kad lietu- 

ventų Šv. Povilas, tai KrI- viai katalikai Rytuose ir 
staus Evangelijos skelbi- Vakaruose pradėjo jungtis 
mui ar garsinimui ir Jo į vieningą katalikiškąjį 
Karalystės plitimui čia, veikimą. Jei visi lietuviai 
žemėje, jis panaudotų katalikai susiprastų, kad
spaudą. O katalikiškoji yra tikri katalikai ir su- 
spauda, kaip tik ir eina prastų katalikų pareigūs, 
tas pareigas, kurias Išga- tai mūšų tautos gyvenime 
nytojas įpareigojo SaVO a- nebūtų tiek atskalūnų ir 
paštalams ir būsiantiems 
kunigams, jiems įsakyda
mas: “Eikite ir mokykite 
visas tautas... mokydami 
juos laikyti visa, ką tik ė- 
su juins įsakęs”

£ūrsiai skaitydami bedie
višku laikraštį, vafku- 
čianlš įdiegia bbdievišką 
dvasią ir vfea tai. kas pa
goniška ir šėtoniška?

Skaitytojai, turintieji a-i 
kiš, matote, kad gyveni
me taip yra, ir nieko ne
sako iY tyū. Čia pasirodo 
tikras tamsumas bei apa
kimas £r pačių katalikii 
nesusipratimas. T argi, sto
dami į vieniūgą katalikiš
kąjį veikimą, mes tampa
me pasauliniai apaštalai ir 
nurodome kiekvienam tik
rojo kataliko pareigas, 
kurias kiekvienas turi ge
rai žinoti, kas ir kokie y- 

' ra Bažnyčios mokymai, 
kad galėtų kitus mokinti. 
Katalikas riėgaleš apginti 
savo religijos, jei jis nėra 
mokytas tikyboje. Jis turi 

. . . .. . . . būti apsipažinęs su Katali-
E Vangeli jos ūz- mia tokią bedievišką spau- kiį Bažnyčios tiesų ir pri-

vi »I

bedievių, nebūtų ištvirkū- 
sio gyvenimo ir divorsu 
šeimose, negyvuotų pago- 
nizmas namuose ir tėvai 
nesiųstų savo vaikų į vie- 

(Mat. šas mokyklas, namų židi- 
XXVIII, 19). Ir katūlikiš- nyje nebūtų vietos bedfe- 
koji spauda visada buvo viškai spaudai, kuri neigia 
ištikima Kristaus įsteig- Dievo ešinią, pajuokia ir 
tąjai Bažnyčiai ir Jai ištf- šmeižia katalikų tikėjimą, 
kibiai tarnavo, nešdama ir paties kataliko, kurs re- 
Krištauš ' 
davinius 
nuotaiką į pasaulio toli
miausius *—~x"~ —""" 
dama dorovę ir artimo po kojų mindžioja savo ti- rie patys gali apsiginti 
meilę, statydama tvirtus kejimą ir naikina išgany- nuc bedievių puolimo reli- 
pagrinduš visuomenės pa- m* -*• •- — *
ciorfai tvarkai ir valstv-'*■ I 
bes pastovumūi, 0 pačiai tį 
žmonijai b’bv'd paguodos | jokime patį gyvenimą ir mokym'afe, reškia prie to 
saltmiš, giėdrids Anties p^^ej^kimė į kai kuriuos pratintis nuo jaunatvės iš 
kūrėja, visuomeninių žaiz- ’ katalikus, kurie sekmadic- katalikiškųjų mokyklų. sa- 
dų gydytoja ir krikščionis-' lliais įr šventomis dieno kyklos, religinių pamokų, 
kosios labdarybės žadinto-■ rnis eįna į bažnyčią Šv. misijų, rekolekcijų ir dva-j 
Ja- j Mišių išklausyti, atliekai \ ’

Kaip tik tuo žvilgsniu y- išpažintį ir priima Patį Katalikų Bažnyčios 
ra susidomėjusi Katalikiš- Dievą į savo širdį, o parė- kymų žinojimas yra išga- 
koji akcija, kuri per spaū- ję į namus, tuojau ima be- mugąs kiekvienam. Juo 
dąir gyvu žodžiu ragina dievišką laikraštį į rabkas. kas daugiau žino apie ti- 
ištikimudsius sūprūsti sa- ir jį skaito prie mažų vai- kėjimą, tuo labiau laikosi 
vo tikėjimo kilnius uždą- kų, prie tų vaikų, iš “ku- tikėjimo, ir daugiau jį 
vipius ir savo (karpo išti- rių yra Dangaus Karalys- gerbia, myli, ir didžiuoja- 

pareigas rūpestingai vyk
dyti Kristaus Karaliaus likai, Žin6, kad bedieviško- 
garbei ir Jo Karalystės ji laikraštija griauna tikė- 
plitimui čia, žemėje. jimą, neigia Dievo esimą, .

Katalikiškoji akcija nė- net Diev0 vaT<^ ra
ra nanjas dalykas. Ji yra mažąja raide “d",.........................
įkurta kartu su Katalikų I niekina ir šmeižia katalikų žinojimą kiekviena^moky- 
Bažnyčios įsteigimu. Ti- ■ dvasiški ją. 
kinčiųjų vieningą bendra
darbiavimą su vyskupais 
ir kunigais jau liudija prasti tokį pasielgimą tu 
Bažnyčios istorijos se- katalikų, kuriA 
niauši šaltiniai. Tačiau, nė je katalikais L c_
vienas Popiežius nėra taip talikiskas pareigas, 
ryškiai nušvietęs ir išdės- bažnyčios parėję į namus 
tęs Katalikiškosios Akci- “ ‘z '' •
jos esminius bruožus, 
pagrindus ir siekimus, 
kaip dabaYtinis Popiežius 
Pijus XI.

Anot Popiežiaus Pijaus 
XI-ojo žodžių: “Katalikiš
koji Akcija susideda ne 
tik iš siekinio tobulinti 
krikščionies asmenį, kas, 
žinoma, pirm visako yra 
svarbiausias ir didžiausias 
tikslas, bet taip pat ^susi
deda iš tikrojo apaštalavi
mo, kuriame dalyvauja vi
sų klasių katalikai, susi- 
jūngę mintyse ir veikimu 
afpie tuos tvirtus doktrinos 
centruš ir didina socialini 
veikimą, teisėtai sutvar
kytą ir, kaipo paseka, vys-, 
kiipų autoriteto padeda- 
idą rr palaikomą”.

Į 
i

ir džiaugsmingą dų, pašiepia švenčiausius timų visais klausimais 
• " i ‘ . a a . • « . i ‘ Nr' •• • ' ■ •, jo isitikinimūs ir daro jį kaip, ir dėl ko, arba kam?!

kraštus, gaiviu- ! apakėliu ir išdaviku, kurs Tai yra tikrieji vyrai, ku-

i i
mo malones. j gijos dalykuose ir apginti

Skaitytojai gali primes ■ Bažnyčią. Kad apStpažinus j 
jog neteisybę rašau, su Katalikų Bažnyčios

kinių katalikų) gyvenime tė’' ,Mat. XIX, 14).

»•

S

s,iškų knygų skaitymo.
mo-

dą, netiešfoginiai ir tiesfo- 
gmiai. Netiesioginiu būdu 
katalikų spaudą remia taš41 
kuris nepritaria ir nepalai
ko nekatalikų spaudos;: 
tiesioginiai remia tas, ku
ris kiek galėdamas padeda 
katalikų spaudai iMikti ir 
klestėti. Esame įsTtrkin'ę; 
kad.ligi šiol šioje srityje 
per mažai pasidarbuota”.

Kunigas prof. A. Maliau- 
skis, kalbėdamas K.V.C , 

Į konferencijoje apie pasau
liečių apaštalavimą, štai 
ką pasakė: “Į katalikiškos 
spaudos platinimą turime 
žiūrėti, kaipo į švenčiau
sią sūvo pareigą, tiesiog 
apaštalavimą, nės tikrai, 
kas platina ir palaiko £a- 

! tulikų špatidą, atlieka a- 
paštaiavimo darbą, kadan
gi padeda plėsti visuome
nėje Kristaus mokymus, 
Jo dvasią ir dorovę”.

O dabartinis Popiežius 
Pijus XI sako: “Katalikiš 
kosioš spaudos įtekmingu 
mas ir galybė yra taip di 
dingą, kad ir mažas pasi
darbavimas teisingosios 
spaudos naudai visada esti ra!nol5sm 5 paurt.2 
didelės svarbos, nes gimdo Pazneikio g
išganingas pasėkas. Kas 
bus nuveikta bei pasidar
buota ypatingai dėl kata- ir artimui. Skaitlingas bū- 
likiškos spaudos, aš būsiu rys palydovų, kuriais baž- 
tos nuomonės, kad tai visa nycia buvo pripildyta, liū- 
asmeniškai daroma man dijo kaip dideliai įvertina

mas buvo Adomas savo
>xxU^<xx vxcx draugų ir pažįstamų tar- ųžgaVeninį pasilinksmini- 
r aš trkiUos P?* didėliam ‘nuliu- Tai buvo kunigų fun-

aime savo žmoną, tris sų- už jų vertą pagyrimo
nūs ir tris dukteris. Už datbą, lūZLL 
mirusio vėlę tariame Am- jobiliejaus”metu ‘ir Lietu-1 
žiną Atilsį, o liūdesy pa- vos Nepriklausomybės mi-

LIETUVIAI SPORTININKAI

A. A. ADOMAS PAZNEI- nas Kairys, Katalikų Fe- 
J KA dera'cijos .pirmininkas, bū-

Dar kartą mirties aplan- vo vakaro vedėjas ir vie
ke mūsų koloniją ir išplū- nintelis vakaro kalbėto
se iš mūsų tarpo ištikimą jas. Svetainė buvo pilna 
parapijietį, Adomą Paznei- svečių, kurie prie lietuviš
ką. Velionis sirgo ilgą lai- kos muzikos, gražiai links- 
ką bet vis buvo manoma, minosi iki vidurnakčio, 
kad jis pasveiks, tačiau 

. Dievo Apvaizda nulėmė ki
taip. Mirė anksti ketvir
tadienio rytą. Priklausė rapijos jubiliejaus vaka- 
prie ŠŠ. Vardo vyrų dr-jos rienė įvyks sekmadienį po 
beveik nuo jos pat įsikurt- globa Altoriaus ir Rožan-' 
mo, ir nė vieną ištikimy- "
bes kryžių pelnijo per tuos 
metus. Penktadienio vaka
re tos dr-jos nariai susi
rinko pas nabašninką ir 
atkalbėjo rožančių už mi
rusio brolio vėlę, šešta
dienio rytą įvyko laidotu
vės su trejomis mišiomis. 
Pamokslininkas pabrėžė, 
....-------- .... ■___—
venimas tai visiems pa
vyzdys ištikimybės Dievui

TRUMPOS ŽINUTĖS 
Paskutinė auksinio pa

čiaus dr-jos. Prasidės 6 
vai. vakare ir bilietas tik 
S 1.00. Manoma kad tai bus 
skaitlingiausiai lankoma 
pramoga, kadangi bus pa
skutinė prieš užgavėnes.

v.

I

Trečiadienį vakare Mo
terų Choras turėjo priva
tinį šeimynišką pasisve
čiavimą. Buvo daug gra
žių dainelių ir juokingų 
pasakėlių. Visos linksmi
nosi iki vidurnakčiui.

Mes turime daug lietu
vių sportininkų įvairiose 
kolegijose ir aukštesnėse 
mokyklose. Danielius Mi
lės, lietuvis Nonvoodietis 
Northeastern universiteto 
studentas, yra žymus 
sportinin kas basketball 

; žaidimuose. Jonas Mačio- 
' nis, Yale universiteto 
plaukikų ratelio kapitonas 

J ir buvęs Olympic plaukikų 
i žvaigždė. M. Dudis, Darth- 
mouth studentas, yra pa
sižymėjęs basketball žaidi- 

Imuose. Latvis iš Williams I — . . «... , ■\ yra kapitonas kolegijos 
basketball ratelio. Aukš
tesnėse mokyklose mes tu- 

irime R. Valį, kuris žai- 
džia Medford basketball 
rately; Pazniokas iš Nor- 

i wood žaidžią, basketball 
smark i a m e Norwoodo 
ciuintetų rately. Mes turi
me bėgiku ir šokikų, bū
tent, Miškinis. Skarinka, 
V. Pocius iš Brockton ir 
Grigas iš Chelsea. Taipgi 
yra pasižymėję žaidimuo
se Zibinskas ir Balsevi
čius iš Worcester. Balsevi
čius yra ratelio kapito
nas. Kitų pasižymėjusių 
rietuvių sportininkų var
dus paduosiu kitą kartą.

Rap.

v •

I

si iš jo. Dėl to, pašaūlio- 
Skaityfojai, geri kata- čių apaštalavimas kiėkvie- 

“* ' ------- . nam katalikai, kurs yra
apsipažinęs tikėjimo daly
kuose, šiandien reiškia, 
pagal Popiežiaus Pijaus 
XI-ojo mintį, kad tą savo

i Į

Argi ne skaudi tiesa? 
Taigi, kaip reikia su-

katalikų, kurie vadina sa-
> ir pildo ka- 

, o iš

JUOKELIAISekantį ketvirtadienio 
vakarą bažnyčios didysis 
choras turėjo savo prieš -pačiam. Kataltk i š k o j i 

spauda mano širdžiai yra 
labai artima, ir_  _____
iš jos sulaukti labai daug 
gero”.

Skaitytojai, aš tikiu, kad
iš viršum nurodytų pavyz- skendusiai Šeimai reŽkia- 
džių, patys suprasite savo me gilią užuojautą.
(kaipo katalikų) pareigas --------=■—
remti ir palaikyti" katali-! NEPRIKLAUSOMYBES 
kiškąją spaudą, o iš savo 
namų mesti bedievišką 
spaudą. Tie katalikai, ku
rie ligi šiol kalėjo bedie
viškosios spaudos vergi jo
je, tenusikrato pragariš
kųjų pančių, kurie varžė 
jų laisvę ir stūmė prie be
dugnės, juos ten įmurkdy- 
ti ir paskui gražiai tik nu
sišypsoti per didelius į - 
vairiaspalvius aki n i n s. 
Taigi, kiekvienas katali
kas tūri susiprasti, kad jė 
šventoji pareiga yra remti 
ir palaikyti katalikiškąją 
spaudą, nes ji iškelia skai
tytoją į padanges, priarti
na prie jo Kūrėjo — Amži
nosios Saulės, ir po dienos 
sunkių rūpesčių bei vargų 
leidžia vargšui žmogeliui 
pasišildyti, ir atsigaivinti.
ir atsinaujinti.

Kaip išganinga būtų 
mririfis katalikams, kad vi
si katalikai stfpkaštų savo

* •

nūs ir tris dukteris. atliktą parapijos

APIE AIRIO ŠYKŠTUMĄ 
__________ ii

Iš Londono į Edinburgą 
važiuoja traukiniu airis, 
kuris kiekvienoje stoty 
bėga į kasą ir perka bilie
tą.
— Kodėl jūs nenusipirko- 

te iš karto bilietą i Edin
burgą ? — klausia konduk
torius.
— Matote, aš Londone 

buvau nuvažiavęs nas gy
dytoją. kuris pasakė, kad 
mano širdis labai silpna, 
ir aš galiu kiekvieną mi
nutę mirti. Tokiu atveju 

i kuriems galams man pirk
ti bilietą ligi galo, jei aš 
galiu ligi jo neprivažiuoti?

nejimą.
i —

• Artinasi gavėnia, atgai-
■ los ir maldos laikas. Tre
čiadieniais Graudūs Verk
smai bus sujungti su šv. 
valanda. Kun. Mendelis 
užkvietė vaikučius susi
rinkti giedoti Graudus 
Verksmus, nes pereitą me
tą jų giedojimas . padarė 
nepaprastą įspūdį į visus 
Mūsų mokykla yra maža,

ŠVENTĖ
Lietuvos Nepriklauso

mybės 20 metų sukaktu
vės buvo minimos su ne
paprasta iškilme. Sekma
dienį, vasario 20 d. 11 vai. 
ryte buvo atnašautos šv. 
mišios Su asista, kurias 
celebravo kun. dr-as Men- 
debs. Jam pagelbėjo jo liet tikrieji didelius darbus 
brolis kun. Jonas ir kun. atlieka. Vaikučių giedoji- 
Antanas Dubinskas. Pri- mas sekmadieniais arba 
taikintą dienai pamokslą bent per kurias bažnytines 
pasakė mišių celebrantas, i pamaldas gėdina senes-:

tas tikyboje stengtųsi į- 
diegti į kitų savo brolių 
širdis, tvirtinant juose ti
kėjimą, iškeliant Kristaus 
Vėliavą pasaulio viršūnėse, 
ir, gyvenant krikščioniš
kuoju gyvenimu, duoti 
garbę ir šlovę Kristui Ka
raliui, “Kurs yra ištiki
mas liudytojas, numiru
siųjų Pirmgimis ir žemės 
karalių Kunigaikštis, Kurs 
mus mylėjo ir apiplovė 
mus Savo Krauju nuo mū
sų nuodėmių, ir padarė iš 
mūsų karalystę ir. kuni
gus Dievui Savo Tėvui: 
Ja/n garbė ir viešpatavi- 
iitss per amžių amžius” 
(Aplr. I, 5-^6).

Pasauliečių a^paštala’vi- 
nras ypatii^žti katalikų j 
spaudos įjlatirrimu didelį i uždavinį ir tikslą. Dėl to 
išganingą darbą atliks ne į ~ rastos
tik savo naudai, bet ir pa
sitarnaus Katalikų Bažny
čiai. Pasiklausykime, ką a- 
pie spaudą kalba Katalikų 
Bažnyčioj vadai. Popie
žius Pijus X, kalbėdamas 
apie katalikų spaudą, išsi
reiškė šitaip: “Veltui sta
tysite bažnyčias, rengsite 
misijas, steigsite mokyk- 
la‘s, labdarybės įstaigas, 
darysfte visokių gerų dar
bų — visčš jūsų pastan
gos nueis mėliais, jei ne
mokėsite naudotis apsigy- 

i nimo ir puolimo ginklu, 
kurs yra tikroji katalikiš
koji spauda”. Garbingos 
atminties Popiežius ‘Leo
nas XIII yra pasakas: “Vi
sų tikbrciųjų pareiga yra 
uoliai remti katalikų spau

I

skaito bedievišką laikraš- 
jos tį ir persiima bedieviškais 

Įspūdžiais ir pragaro dva- 
Į šia, kad kariauti prieš Ka
talikų Bažnyčią, kad iš
karti visus kunigus, kad 
panaikinti kunigų “išmis- 
iytą” išpažintį ir visks ka
talikiškas ceremonijas?

Kaip pavadinti tokius 
katalikus, kurie sunkiai 
UŽprakaituotais skatikais 
perka ir prenumeruoja be
dieviškus laikraščius, re
mia ir užlaiko bedievišką 
spaudą, kad iš širdies iš
gauti savo sielos išgany
mą ir pavesti šėtonui, kad! 
sugriauti tikėjimą į Pati 
Diė'Vą, Kurs yra žmogaus 
ir. visos Visatos Kūrėjas9

Kaip atsižvelgti į tokius 
katalikus tėvus, ''kurie

i

i

katafikij

RT ANAPILIO .KOLEGUO^ STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai” 
Vasario i/. — Čįardheę, įkass. 2 vai. $o įlietų 
Vasario 27 d. — Atfiol, Mass. 7:30 vai. vakarė 
Kovo 6 d. — Westfield, Mass. 7 vai. vakare, 
kovo 13 d. 
Kovo 13 d.
Kovo 20 d. -
Kovo 27 d. — Cambridge, Mass. 3 vai. po pietų, 
kovo 27 d., — Sb. Bbšttlfi,. Mass. 7:30 VfiL Vakare. 
Balandžio 3 d. — Norwood, Mass. 2 vai. po pietų. 
Balandžio 3 a — Brocktbn, Mass. 7:30 Ytti. vakare. 
Balandžio 10 d. — Lowell, Mass, 7:30 vai. vakare.

Ąnšonia, Conn. 2:3d vai. po pietų 
WkferBifry, Gonti. 7:3d vai. vakare. 
Hartford, Conn. 7;30 vai. vakare.'

i

gi mums būtinai reikia 
jungtis į Katalikiškąją 
Akciją fr žinoti, kad Po
piežiaus Pijaus XI-ojo 
šaukimas į tikrąjį apašta
lavimą yra be galo reikš
mingas, ir katalikai turėtų 
sušidOmėti ir laikyti savo 
pareiga tO šaukimo obtrl- 
sius vykdyti gyverriman. 
Turime atsiminti, kfitd pa- 
satftiėčfų ajfaštafavfmo pa 
ref^bš yra imti Kristų į 

; savo gyvenimą, būtent: į 
l savo širdį, į savo protą, į 
visą tSavo kūną — Kris
tau? Karalyste? > plitimu i 
čia, žemėje, kadangi “ar 
gyvename, gyvename Vie
špačiui (Kristui Karaliui Y, 
ar mirštame, Viešpačiui 
(Kristui Karaliui) miršta
me” (Rom. XTV, 8). .

visą savo kūną

LAIVE
— Valio’ Pone kapitone, 

žemė !
— Keleivi, jūs pasivūli- 

rriuosius, kurie bijosi ati- ; imte, ia jau anksčiau pa
daryti burnas. Kryžiaus matė Kolumbas, 
želiąs bus vaikščiojamas ’ 
penktadieniais 3:15 vai. po, v 
pietų, ir 7:30 vai. vak. j voškiūtė. 
Sekmadieniais 4 vai. po.

VAKARO KONCERTAS
Parapijos salėj 7 vai. va

kare antradalis dienos mi
nėjimo. Programą atidarė 
Mokyklos vaikučių choras._ ___ ______ _ __ r...
Jie sudainavo, “Ah Kain pietų. Malonės novena prie j ve^us» 
Gražu”, “Birutą” ir “Vii- šv. Pranciškaus Ksaverie-įr,auja mus^ parapijoj, 
niaus Kalneliai”. 5-to ir čio bus laikoma kasdien 
6-to skyriaus mokiniai iš- nuo kovo 4 d. iki kovo 12 
pildė “Aš atsikėliau Auks- dienos.
ti Ryteli”, “O Pasakyk 
Mergyt”, “Mūs Vėliava” 
ir “Lai Gyvuoja Mūs Tau
ta”. Ypač gražų vaizdą su
darė sekantis 5, 6, 7 ir 8-to 
skyriaus mergaičių nume
ris. Marijona Akelaitytė, 
kaipo Lietuva, buvo me-l 
niškai pasipuošusi ir gra
žiai sudainavo. Visa grupė 

i išpildė “Lietuva Motinėlė” t 
i ir “Noriu Miego”. 3-čio ir! 
f 4-to skyriai neatsilikdami 
pašoko kadrilių, padaina-! 
vo “Rašysiu Laiškelį”, 
“Kai aš Užaugsiu” ir “Va
lio Lietuva”, Mažyčiai vi
sus pąnnkSmihd savo mar
šu, Šokiu “Per Ežerą Skri
do” ir “Barė Ponas Kati- 
nčtį”. vaikučių programa 
užsibaigė Daratos Sitrfke- 
vičitrt& ir Margfiretoš 
Pkuliortiūtės piano sofai ir 
dnėtas. Sėkė Jfefiferų ?CHo- 
rss, kurs štidafiiavo trys 
mdfiriės. O bažnyčios' df- 
dv^is chotas, VštdčVybČje, 
Gerardo KadrišHJŪO užbai
gė vakaro iškilmes. P. Jo-

. buvo panelė Veronika I- 
. Ji buvo parva

žiavusį atlankyti savo te
kūne zakristijo-

Ausys.

SVECIAI Iš MAINU
Pereitą savaitę kelioms . 

dienoms lankėsi Baltimo- 
rėj ponai Stravinskai iš 
Scranton, Penna. Ponia 
Stravinskienė prieš šliūbą

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Para Street 
BALTIMORE, MD.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo
Iškilmių Lietuvoje proja

ŠVEDU AMERIKO5 LINIJA
IrLIETUVių LAlVOKORČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydFrhci, Metinlę 
tiesiogine Ekskursija į LIETUVĄ 
MODERftfJKUOJU BALTU MS "O&1PS . _
Išplauks B Nev Yorko GBGUztS 28 d.
perGOTHEN&uRGĄ,neper$ėdant [KLAIPĖDĄ

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm”
Antra .‘kskursljn, kuriai asmeniikni vadovauja VI.A-
I>AS .MI’CINSKAS, Amerikos I.fniJ«»< Hėiusiu
3kyrii»u.< vra)9*a, išplauks IS Ncw • Yorko I d.

> Kelkunė <;<>TUHNBITU;-ST<K KHOLM-KI.AII’EU k
> / Ji Stv< kli<>'tH<. laivu S. S. MAIUEHOL.M”

Kiti lipia<ikhnai ii Yorko: 
Kovo 1». K<rvo 26. Bal. 16, 3.

Geriausia .Jutr.a |>atnmau8 agentas, arba i
SWEDISH AMERICAN LINE
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anglų kalboje veikalo reik
šmę. Minėtas vaidinimas 
visus lietuvius sugraudino, 
kurie sėdėjo prie radio a- 
paratų ir klausė šios .pro
gramos. Mokiniai gavo 
daug pagyrimų.

WORCESTER, MASS.
ŠV. KAZIMIERO PAR.

Šv. Kazimiero parapija 
iškilmingai minėjo 20 m. 
Lietuvo neprikl. sukaktį 
vasario 15 dieną, 4:30 vai. 
po pietų iš WORC stoties. 
Parapijos mokyklos vai
kai, vadovaujant Seselėms 
Kazimierietėms, labai ža
vėjančiai atliko veikalą 
“Už Tėvynę”.

Vaidino šie: A. Malec- 
kas — kareivis; R. Stepa- 
nauskaitė — motina; J. 
Gražulis — Sūnus; A. At-įas pasakė sekanti: kun. teaching 
kočius — garsintojas.

Vaidinant minėtą veika-j Petraitis, 
lą, garsintojas A.

Litfaianians of Woreester, 
Mass. eelebrated the 20th 
anniversary of the inde- 
pendence of the Republic 
of Lithuania. The spirit of 
the occasion vvas saddeped 
by the memory of Po- 
land’s umvarranted seizu- 
re of the birthplace of the 
Lithuanians nation, Vil
nius.

The assembly įmani
ai ously decided to forvvard 
their solemn protest to9 U1V11 ^viviiiii piULvai i-v

Vasario 16 dieną, Šv. Ka- you, against poland’s con- 
zimiero par. bažnyčioje tinued occupation of Lith- 
buvo atnašaujama iškil- uanian territory, and ex- 
mingos šv. mišios, žuvu- pecially, against the un- 
siųjų už Lietuvos Laisvę christian persecutions vi- 

: intencijai. Tą pačią dieną sited upon the inhabitants 
7:30 vai. vakare, bažnyti- for no other reason except 
nėję svetainėje įvyko šau
nus muzikalis vakaras ir

• patrijotinės kalbos. Kal-

against the un-
I

sited upon the inhabitants

that are Lithuanians and 
desire to 
customs 

11 ■« • *

Dr. J. Starkus, kun. A. children. 
........... ........... _______ ~ ‘ ‘ , kun. K. Kruš- 

- • -.......... . Atko- nauskas, miesto majoras
čius labai puikiai aiškino J- Sullivan. adv. A. Mile- 
•• i ris, Dr. P. Lankinis, J. Gri

gaitis ir programos vedė- 
ijas adv. J. Ginkus. Muzi- 
Kalę dalį gražiai atliko pa
rapijos choras, vadovau
jant muzikui J. Žemaičiui, 
ir mokyklos mokiniai, va
dovaujant Šv. Kazimiero 
Seselėms. Taipgi dainavo 
ir parapijos i_____ ___
ras. Abu choru sudainavo 
gerai ir daug patriotinių Prui5 
dainų. -i

Minėtos dainos publikai 
patiko. Aplodismentams 
nebuvo galo. Čia noriu pri
minti. kad šioje šventėje 
tiek šios parapijos rinkti
nės publikos susirinko, 
kad mūsų ruimingoje salė
je neužteko sėdynių. Tai 
buvo tūkstantinė minia 
žmonių. Prie to šioje 
džiaugsmo dienoje išnešta , , 
reolįucijos: Lietuvos Pre- nations

The Lithuanians of the 
City of Worcester, Mass. 

U. S. A.
Po šiomis rezoliucijomis 

pasirašė Katalikiškų dr- 
jų Federacijos Valdyba. 
Jo Ekscelencijai Kauno 
Arcivyskupui Metropolitui 

biliejų Lietuvos nepriklau- Juozapui Skvireckiui 
somybės. Prie Lietuvos §v. Kazimiero parapijie- 
Nepriklausomybės Atsta- čiai, minėdami 20 metu 

į tymo mes esame morali- Lietuvos nepriklausomy- 
nia ir finansiniai prisidė- bes jubiliejų, Viešai, pa- 
ję. Mums skaudu girdėti, reiškiame, kad mes esame 
kad Lietuvoje katalikai sąmoningi Romos Katali- 

i dabartinės vyriausybės kn Bažnyčios sūnūs ir 
skriaudžiami, laikomi po- dukterys, nuoširdžiai svei- 
sūniais, universitetas su- kiname Ekscelenciją ir lin- 
žalotas —. Prašome Vy- kime sėkmingai, vadovau- 
riausybę sutvarkyti santy- j ti Lietuvos katalikams, 

i kius su Šv. Sostu, leisti 
LAISVAI veikti mokyklai,

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St. 
Worcester, Mass. 

Dial 4-9430

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

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

Tel. 4-3501 ir 4-3865
—

perpetuate their 
and culture by 
them to their

žmoną, tris sūnus ir ketu- 
res dukteris.

Penktadienio vakare bus 
choro vajaus užbaigimas 
ir naujų narių priėmimas. 
Visi jaunieji pasistenkit 
tapti choro nariais, nes 
ruošiamės prie vaidinimo. 
Kuris bus tuojaus po Ve
lykų. Kiekvienas jaunuo
lis yra sprendžiamas iš jo 
draugų ir užsiėmimų, tad 
savo įstojimu pagerinsite 
savo stovį, tėvų ir savo 
parapijos reikalavimą at
liksite ir sueisite su nau
jais ir pavyzdingais drau
gais.

Vyčių susirinkimas bu? 
antradienį vakare, ir nau
jų narių vajaus užbaigi
mas. Pasinaudokime šio 
vajaus proga ir įstokime į 
pavyzdingą jaunuolių or
ganizaciją.

Todėl Gardnerio lietu
siai nuoširdžiai kviečiami 
kuoskaitlingiausia šiose 
Nepriklausomybės iškil
mėse dalyvauti, kartu su 
visais Amerikos lietuviais 
tą šventę atatinkamai mi
nėdami. Lietuvis.

talikų skaudžią būklę. Po 
mišparų sukalbėjo maldas 
už Lietuvą, kad Dievas 
apšhugotų savo ištikimų 
vaikų teises Lietuvoje, 
kad jie laisvai galėtų plės
ti Katalikiškąją Akciją 
Lietuvoje.

Tuoj po Mišparų, apie 4 
vai. p. p. įvyko prakalbos. 
Kalbėjo kleb. kun. S. P. 
Kneižis, adv. B. Sykes, “Dr. 
A. Gassonas, adv. Kazys 
Kalinauskas, vaistininkas 
A. Mickūnas, p. P. Rakau
skas, V. Kudirka ir A. F. 
Kneižys, ‘Darbininko’ re
daktorius. Kalbėtojai labai 
aiškiai ir plačiai atpasako
jo Lietuvos atgimimą ir 
kovą dėl nepriklausomy
bės, ir taipgi pažymėjo 
Vikiiaus lietuvių vargus 
ir kančias. Nepraėjo nepa
žymėję, kad ir Lietuvoje 
dabartinė valdžia, kurios 
priešakyje stovi p Anta
nas Smetona, sistematin- 
gai uždarinėja katalikų į- 
staigas, panaikina katali
kų organizacijas, suvaržo 
katalikų teises, ir kad pri
imtoji nauja konstitucija 
yra labai panaši į sovietų 
Rusijos konstituciją.

“Darbininko” redakto
rius A. F. Kneižvs gausiai 
susirinkusiai publikai pa
siūlė dvi rezoliucijas, bū
tent, protesto rezoliuciją 
prieš Lenkiją dėl perse
kiojimo Vilniaus krašto 
lietuvių, uždarinėjimo mo
kyklų ir net labdaringų 
draugijų, ir taipgi prieš 
Lietuvos valdžią, kuri i- 
vairiais būdais persekioja 
katalikus. Rezoliucijos 
vienbalsiai priimtos.

Pradžioje ir baigiant 
programą dainavo Šv. Ce
cilijos choras, vadovau
jant muzikui A. Šlaneliui, 
patriotines daines. Pradė
jo Lietuvos himnu ir už
baigė programą Amerikos 
himnu.

Programos vedėju buvo 
p. E. Balutis. CSN
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Parapijos choro nario, J. 
Belianio mamytė pasidavė 
ligoninėn operacijai. Lin
kime p-niai Belianienei 
greitos ir stiprios sveika
tos. Tenka girdėti, kad Ie
vutės Nadzveckaitės ma- 

j mytė ne užilgo iš ligoninės 
i sugrįš į namus.

■ ■■ ■IVas. 16 d. čia lankėsi 
Konsulas J. Budrys iš 
New Yorko. Tą pačią die
ną Lietuvos neprik. 20 m. 
sukaktuvėse (Kur dalyva
vo virš tūkstantis lietu
vių), Konsulas pasakė kal
bą. Prie apleidžiant mūsų 
koloniją, gerb. konsulas l 
muzikui Čižauskui įteikė 
nemažą dėžę papirosų iš
dalinimui chorui už gražų 
dainavimą. Choras džiau
gėsi paragavęs lietuviškų 
papirosų (Kaune padirb
tų) ir reiškė ponui konsu
lui lietuvišką ‘ačiū’.

L. " — - -
basket bąli komanda visu 
smarkumu rengiasi va- 
žuoti į Athol, Mass., L_. 
vas. 26 d. įvyks žaidi mi 
visų apylinkės vyčių ko
mandų. “Good luck Boys”!

Parapijos vikaras, kun. 
J. Bakanas jau antra sa- 

! vaite kai atostogauja.
iit
l Sekmadienį, vasario 20 
d., 5 vai. po pietų, Aušros 
Vartų parapijos bažnyti
nėje salėje įvyko Darbi
ninkų Katalikiškos Spau
dos reikalu prakalbos su 
programa. Šios prakalbos 
ouvo rengiamos vadovybė
je LDS 108 kp. Prieš pat 
orakalbas kleb. kun. K. 

i Vasys išdalino pluoštą 
i knygelių įvairaus katali- 

. jkiško turinio. Po to seko
_ kuopos programa ir kalbos. P-nas 

--J Glavickas atidarė vakarą 
i su įžangine kalba ir pers- 

^ur! tatė p-ną muz. Čižauską, 
i kuris su mažuoju, bet 
skaitlinguoju (apie 200) 
mergaičių choru sudaina
vo keletą dainelių. Po to 
sekė p-nios M. Čižauskie- 
nės vadovybėje duetai —

- - - —- v •

Trečiadienio vakare, va
sario 16 d., formališkai 
parapijos jaunimo klubas 
su šokiais ir užkandžiais 
buvo atidarytas, šis seniai 
laukiamas klebono, kun. 
Jono A. Vaitekūno “sap
nas” — išsipildė. Žinoma, 
tai noras ir “sapnas” kiek
vienos parapijos ir jo kle
bono, nes tam išsiblašku- 
siam jaunimui duodama 
progos laisvai suseiti pas
kirtoje jiems vietoje ir 
linksmai laiką praleisti lie 
tuvių jaunimo tarpe. Nes 
tas neramus jaunuolis, ne
turėdamas kur pasidėt, 
dažniausiai atsiduria blo
goje kompanijoje ir paga
liau bloguose klubuose ir 
užeigose, kur įgavę bloga 
dvasią, pasilieka joje —vi
sados. Todėl, kad apsaugo 
jus tą jaunuolį ir jaunuo
lę, šis jaunimo kambarys: 
yra paruoštas, ir gerb 
klebonas tikisi, kad jauni
mas juomi pasinaudos. 
Kambarys yra atidarytas 
kas vakarą, o sekmadieni 
nuo antros valandos po 
pietų. Trūbininkas.

Most of the Lithaunians 
are of the šame faith as 
the Poles, namely, Roman 
Catholic, and therefore, 
we cannot understand how 
your nation can in good 
conscience continue on the 
erroneous course which 
some unpricipled individu- 
al initiated.

In the performance of 
moteru"ėho- y°ur christian dlrty, we

urge you to forvvard this 
protest to your govem- 
____- vvith your recom- 
mendation that they cer- 
rect the abuses which 
your people have inflicted 
on ours, by immediately 
evacuating the city of Vil
nius and it’s territory.

We honestly believe that 
no other honorable course 
is open to the Republic of 
Polan,d, if she is to be 
numbered among the res- 

of the -i. y
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■ t .zidentui, lenku atstovui ir į 

sveikinimas Liet. Arki
vyskupui.
Jo Ekscelencijai Lietuves 
Respublikos Prezidentui 
Antanui Smetonai:

Mes lietuviai Šv. Kazi
miero parapijos džiaugia- 

_ mes minėdami 20 metų ju-
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PROVIDENCE, R. I.

• v

• v

GARDNER, MASS.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

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

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

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWO()I>. MASS. 
TEL. Norwood 1503
Montello Office:

10 Intervale St. 
TEL. Brockton 2005

IR
i spaudai, organizacijoms. 
19v8-II-16.

AVorcester, Mass.
Count Potocki, 
Polish Legation, 
AVashington, D. C. 
Dear Sir:

On Feb. 16, 1938,

BATCHELDER WHITTEMORE COAL CO.

We Recommend 
and 

Guarantee

♦ ♦ ♦

Mes visuomet su Eksce
lencija. 
1938-11-16.
AVorcester, Mass.

Viršminėtas iškilmingas 
minėjimas taip gražiai 
praėjo, kad geriau nei ne
galima. Prie šių metų Lie
tuvos 20 metų nepriklau

sė somybės sukaktuvių minė
jimo iš anksto rūpestingai 
ruošėsi kleb. kun. A. Pet
raitis, kun. K. Krušniaus- 
kas, Šv. Kazimiero Seselės 
ir Katalikiškų draugijų 
Federacijos 13 skyrius.

Tad. valio šv Kazimie-

834 MASS AVĖ.
BOSTON

. Hig 1920

♦ • •
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108 Dorchester Avė.. 
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.
W v • , r >
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Tad, valio, Šv. Kazimie
ro parapijos lietuviai ir 
jos vadovybė.

Dusmeniškis.

N0RW00D, MASS.

SUKAKTUVIŲ MINĖJI
MAS

Sekmadienio vakare, va
sario 20 d., bažnytinėje 
svetainėje įvyko puikus 
vakarėlis Lietuvos Nepr. 
20 metų sukakties pami
nėjimui. Programą išpildė 
vietiniai artistai, dain. An
tanas Giedraitis, ir choro 
kvartetas. Kalbėjo kun. 
Dr. Jonas Starkus, prof. 
J. Pilipauskas iš Thomp
son, Conn. ir kun. Jonas A. 
Vaitekūnas, vietinis kle
bonas. Po kalbų buvo ko- 
lekta ir surinkta $33.00 
Federacijai.

Po kalbų ir dainų Marle
nai iš Thompsono artistiš
kai suvaidino “Savanorį”, 
kuriame atvaizdavo pir
muosius lietuvių savano
rius lietuvių kariuomenėj. 
Dikcija artistų buvo gera, 
dainavimas ir grojimas 
malonus, “Šnipniuko” (J. 
Leono) kalba, elgesys ir 
“pusgalvio” nudavimas 
buvo begalo juokingas, 
kad visi prowidenciečiai 
nuo juoko penkiais svarais 
užaugo. Buvo girdėt, kad 
po Velykų Thompsono ar
tistai ketina pasirodyt dar 
geriau. Valio, Thompsono 
studentams.

Sekmadienį, vasario 20 
d., po pietų iškilmingai 
minėta Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų su
kaktis. Ryte bažnyčioje 
kleb. kun. S. Kneižis atna
šavo šv. mišias ir po abie
jų šv. mišių pasakė pa
mokslą apie Lietuvą ir ka-

Šį trečiadienį bus ypa
tingas “pupomis” žaidi
mas bažnytinėje salėje. 
Tad visi ateikit ankščiau, 
kad gavus vietą, nes pra
eitą trečiadienį kaip tik 
užteko vietos visus suso
dinti.

Sekmadienį, vasario 27, 
Aušros Vartų auditorijoj 
Vyčiai rengia gražią pro- piano ir dainų. Gražiai pa- 
gramą. Lygiai 7:30 vai 
vakare bus 
dviejų veiksmų juokingas 
vaizdelis “Gavau žmoną”. 
Grupė dainininkų, vado
vaujant muz. J. Čižauskui, 
sudainuos gražių dainelių, darbininkiškoje nuotaiko- 
Po programos bus pasi 
linksminimas. Verta vi- tikisi, 
siems šią jaunimo pramo- į 

gą paremti.
Sekmadienį, tuoj po miš

parų, parapjijos salėje, 
miesto siųstas p. Geo. A. i.jaLailka‘^__________________________

Wells, kalbrs ir aiškins a-' 
pie bedarbių apdraudą. Vi-' SLRKA 98 kuopa rengia 
si, kurie esate be darbo ir balių Užgavėnių vakare, 
kiti, kurie tuo įdomaujate pirmą kovo. Bus geri mu- 
kviečiami ateiti pasiklau- ’’ *- ----- -*-s ’—
svti.

suvaidinta
sirodė kaip choras taip ir 
paskiri numeriai. Kalbą, 
darbininkų ir “Darbinin
ko” reikalu pasakė J. 
Kumpa, iš So. Bostono.

Vakaras gražiai praėjo

X •
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Pas mus įvyks Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji
mas sekmadienį, vasario 
27 d. 2 valandą po pietų 
P.A.C.C. svetainėje. Prie 
šios programos sudarymo 
daug prisidėjo Mariana
polio kolegijos studentai, 
kurie išpildys ir progra
mą. Pradžioj kalbą pasa
kys stud. Jonas Petraus
kas, kilęs iš Gardnerio. Ji
sai ves ir visą programą.

Visų pirma bus kalbos. 
Kalbas pasakys kun. dr. 
Juozas Pauliukonis, Ma
rianapolio kolegijos profe
sorius, ir p. Jonas Pili
pauskas, “Studentų žo
džio” redaktorius. Be pra
kalbų bus dainų, muzikos 
ir vaidinimas.

Nepriklausomybės iškil
mėms pritaikintą veikalą 
suvaidins studentai, paim
tą iš nepriklausomybės 
kovų, užvardintą “Sava
noriai”. Tai labai gražus 
atvaizdavimas tų laikų, 
kada lietuviai, kovodami 
su įvairiais priešais, ne 
tiktai gynė savo tėvynę 
nuo įvairių pavojų, bet ir 
kovojo už josios laisvą gy
venimą.

Antras veikalas bus 
“Skriaudų Keliu”. Tai di
delis ir gražus veikalas, 
paimtas iš lietuvių gyveni
mo Amerikoje. Kiekvie
nam lietuviui labai su
prantamas ir artimas, nes 
tai mūsų gyvenimo reiški
nys. Studentai kas metas 
vaidina didelius gražius 
veikalus, bet šis veikalas 
pralenkia visus iki šiol 
studentų suvaidintus.

je ir So. Worcesteriečiai 
kad jie svarbiuoju 

“Darbininkui” momentu, 
i kada yra užsibrėžta įsigy- 
■ ti nauja rinkimui raidžių 
mašina, ateis su stipria 
narama.

Antradienį, vas. 22 d. iš 
Aušros Vartų bažnyčios 
iškilmingai su asista nuly
dėta į kapus a. a. Fruzina 
Akstinienė. Dideliame nu
liūdime paliko vyrą, ketu
ri': sūnus ir dvi dukteri; 
vieną brolį Lietuvoj.

v •Tą pačią dieną į amži- 
r.astį nulydėtas Pr. An
drulis; nubudime paliko

zi kantai ir pavaišinsime 
gardžiais valgiais ir gėri
mais. Tai bus užsigavėji
mas ir paskutinis pasilink
sminimas prieš gavėnią. 
Brangūs, nariai šitos kuo
pos ir 41 kp., ir visi jauni 
ir seni atsilankykite į šitą 
paskutinį parengimą. Mes 
užtikriname, kad būsite 
visi užganėdinti. Visiems 
lygus bilietas tiktai 25c., 
Aušros Vartų parapijos 
svetainėje. Kviečia valdy
ba.
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METINE- VAKARIENE
SEKMADIENY

Kovo - March 6 d., 1938
ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJA NASHUA, N. H. i 

Rengia 38-nių metų gyvavimo sukakčiai paminėti 
Vakarienę, O’Donnell svetainėje, 20 High St., 

Nashua, N. H.
Bus skanūs valgiai ir gardūs gėrimai.

Į šią vakarienę draugija kviečia visus, kaip 
narius, taip ir pašaliečius. Nariai būtinai turi da
lyvauti, nes pagal draugijos nutarimą, nariai, ku
rie nedalyvaus šiame parengime, vistiek turės už
simokėti įžangos duoklę.

Pradžia 1 vai. po pietų. Įžanga nariams $1.00. 
narių moterims — 50c.

Visus kviečia RENGĖJAI.

3CXXXX3C%3£X5C%M3CXX5C!CXX3CSC5«XXXJ0CS£X30CX3«SCX36SCSSX3aS3«3«3Ot3HCT

BROCKTON SAVINGS BANK
Corner Main and Court Streets 

Deposits Received from $1 to $4,000 
Joint Accounts from $1 to $8,000

“THE BANK ON THE HILL”
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Detroito Žinios_________
ŠV. PETRO PARAPIJA pija, minėdama Lietuvos 
Sekmadienį, vasario 27 Nepriklausomybės sukak

ti., šv. Petro lietuvių para- £ atitinkamai pagėręs 
pija minės Lietuvos Nepri-kur‘e k°™se dU 
klausomybės 20 metų su- Lietuvos Nepriklausomy-. 
kaktį. Minėjimas prasi- ^kentėjo, kurie tą ne
dės šv. mišiomis Lietuvos I
intencijai. Prašysime Die
vulio, kad apšviestų Lie
tuvos valstybė^ vairą vai
ruojančių vadų protus, 
kad jie nutrauktų kovą 
prieš Bažnyčią. Taipgi bus 
pasakytas pamokslas ir 
priminta kaip Lietuvos 
sportininkai pabėgo iš De
troito, kad jiems nereikė
tų išklausyti šv. mišių. 
Jie, matyt, padarė klaidą; 
gal manė, kad Detroito 
bedieviai ir jiems surengė 
programą. Ir jie dabar tu
ri drąsą rašyti Lietuvos 
valdžios oficioze, kuri ve
da griežtą kovą prieš Ka
talikų Bažnyčią, straips- 
nyj ‘Fiziškas Auklėjimas’, 
kad Detroito jaunimas esą 
pasidavęs bedieviams. Štai 
ką rašo: “Su Detroitie- 
čiais, rodos, bus lengva

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

ką jau pastątę iš viso apie
100.000 trobesių.

GAISRAI PROVINCIJOJ

laikė lietuvių kalbą ir ti- į I! 
kėjimą. Bet griežtai smer- !! 
kia ir smerks Lietuvos 
valdžią, kuri persekioja, 
katalikus, panaikina Lie
tuvos katalikų įstaigas, 
cenzūruoja spaudą ir pa
neigia kovotojus ir ištiki-1 
muosius Lietuvos sūnus ir 
dukteris. Lietuvos valdžia 
užmiršta tuos Amerikos j 
lietuvius katalikus, kurie 
dėl Lietuvos sudėjo milijo
nus dolerių, o aukština ir 
gerbia tuos, kurie prie Lie
tuvos nė darbu, nė pini
gais ne tik neprisidėjo, 
bet savo darbais ją žemi
no ir žemina. Ir dar drįs- Į 
ta skelbti savo išleistoje ( 
brošiūroje, kad 
jaunimas 
kas.

Taigi Šv. Petro parapijos 
santykiauti, nes daug yra Lietuvos Nepriklausomy- 
organizuoto, tautiškai su- minėjimas bus toks, 
sipratusio (?!) jaunimo, j k*oki tikri lietuviai patrio- 
Tdomu tas, kad sporto klu- *ai Sali surengti. _ 
bas nėra vienos, lietuviu! Vakare svetainėje įvyks 
tarpe įsigalėjusios srovės puiki programa, kurią iš- 
itakoje: jis jungia visus pildys parapijos.jaunimas, 
susipratėlius 
vius”

I

I

Detroito
esąs bedieviš-

(I
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GEGUŽĖS-MAY14 D.,
Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eučharistinį 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRITANIC. 
Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkūnas.

GE8UŽĖS-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 —NIEUW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čiu ekskursija. Ekskursijai vadovaus L. Vyčiu C. pirm. A. J. Mažeika.

GEGUŽĖS-MAY 22 D„ - - - - - - - - - - - - - - -
Cunard Linijos laivu — LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be 
persėdime į Klaipėdą.

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

Plungės vi., Milašaičių 
km. sudegė ūk. L. Žudic- 
kio gyv. namai. Padaryta 
apie 5,000 Lt. nuostolių. 
Nevarėnų vi., Petraičiii 
km. sudegė D. Juškos linų 
jauja. Nuostoliai apie 
1.000 Lt.

________ X, 
čios statymo iniciatoriun 
buvo Ąžuolų Būdos šaulii 
būrio vadas šaulys K. Ši 
manauskas, kuris yra y pa 
tingai uolus organizacinia 
me darbe. Ąžuolų Būdo 
šauliai yra pirmieji Lietu 
vos šauliai, kurie pasistat 
savo įgulos bažnyčią.

MIRĖ KUN. BERNATA 
VIČIUS

• Kun. Ignacas Bematav 
j čius, buvęs Dalmžių klebc
• nas, po sunkios ir ilgos 1: 
gos mirė savo tėviškė; 
Faežerių vienkiemy, Tros 
kūnų parapijoj, sausio 2f 
d. Palaidotas Kovarsk 
kapuose. Velionis turėj 

;CS metus.

A.A. ELŽBIETA BIRŽIŠ
KIENĖ — TRIJŲ PRO

FESORIŲ MOTINA

Viekšniuose (Mažeikių 
apskr.) savo namuose mi
rė Elžbieta Biržiškienė. Ši 
šviesios atminties moteris 
lietuvių tautai išauklėjo 
tris sūnus: Mykolą, Vaclo
vą ir Viktorą, visus tris 
profesorius ir žymius Lie
tuvos veikėjus. Elžbieta 
Rodzevičiūtė - Biržiškienė 
buvo gimusi 1858 m. Va
daktuose, Panevėžio aps
krityje. Iš profesijos ji 
buvo pedagogė ir muzikė.

ANTRASIS LIETUVOS 
UOSTAS ŠVENTOJOJE

Kurie manote ateinančią vasarą vykti į Lietuvą, prašome iš anksto 
užsisakyti vietas, nes vėliau užsisakant yra sunku gauti geresnius 
kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų ankščiau pradėti rūpin
tis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga išgauti grįžimo dokumentai 
“Reentry Permit”.

KAUNE RASTA TŪKS
TANČIAI KURAPKŲ________
Nuo gruodžio mėn. 10 d 

■Lietuvoje draudžiama ku 
raupkas ne tik medžiot 
bet ir pardavinėti ir va 
gyti restoranuose ir va 
gvklose. Vienoje kitoj 
vietoje netikėtai radus 
kurapkienos, buvo pačfc 
ryta krata ir visuose Kat 
ne viešbučiuose, restora 
nuošė ir valgyklose; rast 
apie 7,000 šaldytų kurap 
kų, kurias esą pristatę da 
nedraudžiamu laiku įva; 
rūs medžiotojai. Dėl ku 
rapkų tardymas dar ved? 
mas. Tsli

I MOKYTOJAI UŽSIENI!
LIETUVIŲ KOLONI

JOMS

Užsienio lietuviams rem 
ti draugija, remdama už 

sienio lietuvių mokykla 
joms parūpina ir mokyte 

i
Brazilijos Sao Paulo lie 

tuvių kolonijos mokyki? 
i paskirtas Šiaulių gimnaz 
• jos mokytojas Juozapa 
LJurgila, kuris yra baigę 
Tauragės Mokytojų Semi- 

i nariją ir Kūno Kultuvo 
i kursus. Į paskyrimo vieĮ 
J. Jurgila išvyksta sausi 
mėn. pabaigoje.

Prancūzijoje, Villerunte 
lietuvių kolonijai pradžioj 

i mokyklai organizuoti yrs 
■ paskirtas mokytoju J. Že 
j lionis, jau tryliką met" 
1 buvęs Lietuvoje mokyto 
ja. J. Tamoševičius grįž 
iš Sao Paulo, jo vieton pa 
skirtas St. Ivanauskas. Ji 
mokytojų seminariją bai 
gč 1932 m. ir yra atsargo 
leitenantas. Dar bus vie 
nas mokytojas Uragvaju 
je Montevideo lietuvių ko 
lonijos mokyklai.

ŽEMES PAGERINIMAS

Lietuva jau nuo 1922 m. 
pradėjo rūpintis Švento
sios uosto statyba. Tas 
uostas statomas vietoje, 
kur Šventoji upė įteka i 
Baltijos jūrą, apie 12 ki
lometrų j šiaurę nuo Pa
langos, netoli Lietuvos- 
Latvijos sienos. Nors jau 
seniai buvo pradėta šio 
uosto statyba, tačiau ji 
dar nebaigta. Atgavus 
Klaipėdos uostą, teko 
daug lėšų skirti šio pirmo
jo uosto tobulinimui. Lai
kinai Šventosios uosto sta
tyba buvo nutraukta. Pas
taraisiais metais vėl šiuo 
antruoju Lietuvos uostu 
pradėta labiau rūpintis. 
Šventosios uostas vadina
mas žvejų uostu, nes jis 
skiriamas daugiausia žūk
lės bei žvejų reikalams.

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

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

Tek SOUth Boston 2680

(?!) lietu- Dainuos parapijos choras, 
vadovaujant muzikui C. 
Smaliui. Kalbės klebonas 

čia ir kiti.
kad Vieną dalyką norime y- 

Detroito jaunimas yra be- oatingai pažymėti, 
dieviškas arba “ 
kas”, kitaip tariant lais- bedieviškas, 
vamaniškas. Lai Amerikos Lietuvos brošiūroje 
ir Lietuvos lietuviai žino, : tininkai”, bedieviai 
kad Detroite jaunimas' ne- įrodyti. Mūsų jaunimas y- 
ra bedieviškas. Tas klu- ra katalikiškas ir lietuviš- 
bas, kuris priėmė Lietuvos kas, tokis kokiais buvo ir 
sportininkus buvo sucr- yra jų tėveliai, 
ganizuotas Šv. Petro lietu-- -----------
viii parapijos klebono ir j 
yra katalikiškas , jauni-; sirinkime vėl būrys naujų rijampolėje veikė rusų į- prato moksloreikšmę i 
mas. Klubas suorganizuo-1 narių įsirašė į tą kilnią steigta gimnazija. 
tas kelti lietuvių vardą' 
per sportą. Detroito jauni-1 
mas nenori kištis į Lietu- 
vos politiką, ir jeigu tie iš 
Lietuvos atvykę politikie-1 
riai su sportininkais nega
vo progos kalbėti Detroi
te, tai tik dėlto, kad klebo
nas uždraudė jiems, nes 
jie atvyko iš Lietuvos, kad 
pro priedanga sportininkų 
galėtų čia varyti Lietuvos 
valdžios partijos anti-ka- 
talikišką politiką.

Šv. Petro lietuvių para-

Vadinasi Lietuvos 
viešėję svečiai mano

' ~ --------J---------------------------- ’tautis- Detroito jaunimas 
kaip

kad 
nėra 
toje 

“tau-! 
nori

LIETUVOS SENIAUSIOS jampolės gimnazijoj prieš
GIMNAZIJOS 
JUBILIEJAI

Šv. Vardo draugijos su- Jau nuo 1867 metų Ma-

į tą kilnią 
draugiją. Pažymėtina, kad 
tie visi nauji nariai yra 
jauni vyrai.

Šv. Vardo draugija ren
gia vakarėlį, kovo 1 d. Tai 
bus paskutinis vakarėlis 
prieš gavėnią, nes šios pa
rapijos parapijiečiai gavė
nioje nerengia jokių pasi
linksminimų. Ren gėjai 
kviečia visus atsilankyti i 
Šv. Vardo draugijos vaka
rėlį.

steigta gimnazija.

karą mokėsi didelis skai
čius Suvalkų krašto ūki
ninkų vaikų, nes suvalkie
čiai ūkininkai jau tada su- 

. , ir
Mari- savo vaikus sausiai leido _ I <■*

į Marijampolės ir Suvalkų 
gimnazijas. Prieš karą 
Marijampolės gimnazi ia

šeštadienį įvyks paskuti- į 

nis prieš gavėnią šliūbas.
Moterystės Sakramentą vtenFntelė gtankrija 
prnms T Batkus įs Eeor-^yjgoje Rusijos imperijote, 
se ir B De Jack is Wyan- kurioje buyo leį3ta ]aisyai 
dotte. Abu yra lietuviai ir. Uetuvi ka)ba Tag
, „ . , - , .v. IKrOLVU UCIUV1U AO.it>dažnai atvyksta j šią Iietuvių kalbo3 mokymo

Šio mėnesio paskutinį

DIDELE EKSKURSIJA
F | LIETUVRDėl informacijų kreipkite} i

COSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE _______

Prop. J. AMSRA^ZETUS
168 Grand St.. Brooklyn. N. T.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St.. Navark. N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St.. Hartford. Conn.

VIENYBE TRAVEL BURBAU
193 Grand St.. Brooklyn. N.Y. ,

C. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St.. Woree*tar. Maaa.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Moki St.. MontoDo, Man.

PAUL MOLIS •
1983 - 2Sth St.. Detroit. Mich.
UTHUANIAN NtWS m. CO.

NAUJIENOS
1738 S. Halatod St.. CMcago. m.

OHIO LITHUANIAN PŪBUSHING
CO. DIRVA
K. S. KARPIUS
6830 Suporior Ano.. ' ' •

Ovoiand. Ohio < t

JL VARASnjS
2D6 AB Natfon. Bank MAh* 
1388 Caraoa SU Pitteburgh. Pa.

—

Rengia ir prižiūri
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 
AMERIKOJE

Populiaria Ekspresini* Garlaivio

Is plauks ii New Yorko
GEGUŽES 3 čia 3938

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą
v

HAMBUBG-AMEBICAN LINE 
^cjNORTB GEBMABLLOTD nyčią, kad įsigytume Die

vo malonių.

I

rapiją, nors ir toli nuo De
troito gyvena.

—
Šią savaitę į Šv. Petro1 

parapiją buvo atvykę visi 
kunigai, kurie buvo įšven
tinti į kunigus kartu su 
vietiniu klebonu kun. Ma- 
sevičiu penkioliką metų 
atgal. Vietinis klebonas 
niekam apie tai nesakė, 
nes jis nemyli jokių iškil
mių dėl jo. Jis priėmė vi
sus savo klasos kunigus ir 
puikiai pavaišino. Klebo
nas iš penkiolikos savo 
kunigavimo metų šioje pa
rapijoje _ _____x..
vienuolika metų. Pernai minus vėl iškilo gimnazi- 
parapijiečiai jį pagerbti iš- j°s atvadavimo reikalas, 
kėlė puikų bankietą ir ap
dovanojo puikiomis dova
nomis.

išaugusi ir joje besimo
kančių mokinių skaičius 
buvo pasiekęs 1200—1300. 
Rygiškių Jono gimnazija 
mokinių prieškarinės gim
nazijos patalpose jau ne
besutalpino ir nemaža da
lis klasių bei įvairių moks
lo priemonių buvo patal
pinta prie gimnazijos pas
tatytu e flygeliuose. 1934 
metais Švietimo Ministe- 
rio įsakymu Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnazija 
buvo perskirta į dvi to pa
ties vardo gimnazijas — 
berniukų gimnaziją ir 
mergaičių; berniukų gim
nazija pasiliko senosiose 
patalpose, o mergaičių bu
vo perkelta į buvusios Ma
rijampolės mokytojų semi
narijos rūmus. Tokiu bū
du šiais mokslo metais 
valstybinei Rygiškių Jono

ŠAULIAI PASTATĖ
BAŽNYČIĄ

leidimas tautiniu atžvil
giu lietuviams turėjo dide
lės reikšmės, nes daugu
mas besimokančių nutau- 

■ tusių lietuvių laisvai dės
tomos lietuvių kalbos dė- 
ka sugrįžo prie lietuvybės.

Gimnaaja. Baugus ir su- dėlės sukaktys: 70 metų 
d O Ė YY1 11G ZVN * * ' nuo gimnazijos Marijam

polėje įsteigimo ir 20 metų 
nuo lietuviškos Marijam
polės “Žiburio” gimnazi- 

ijos, kurią vėliau suvalsty-

• v

Gimnazijai išaugus ir su- dėlės sukaktys: 70 metų
statė erdvius gimnazijos 
rūmus, kuriuose ir dabar 
tebėra Rygiškių Jono ber- 1 
niūkų gimnazija.

Laike didžiojo karo Ma-, bino ir pavadino Rygiškių 
rijampolės gimnazijoje Jono gimnazija.
mokslas buvo nutrauktas --------------

vra ištarnavęs ir karo audrai nusira- VALSČIAUS PONAI PA-
- -1 ------------------------ ------ ' SISAVINO 4.000 Lt.

Gimnazijos atgaivinimo 
darbo ėmėsi Suvalkijoje 
susiorganizavusi lietuvių 
švietimo draugija “Žibu

Rokiškio apskr., Pane
munio vi. viršaitis Ig. 
Daugėla ir sekretorius A. 
Jurkėnas neįnešė į kasą 

rys”, kuris 1918 metų sau- surinktų 4.063 Lt mokes-
sio 14 d. atgaivino Mari- čių. 
jampolės gimnaziją 
jau nebe prieškarinę rusų. Užvakar Ap.

Jau artinasi gavėnia. 
Trečiadienį, kovo 2 d. pra
sideda gavėnia. Gavėnios 
laikas yra tai prisilaiky
mas nuo visokių pasilink- o 
sminimų ir atgailos laikas, gimnaziją. Netrukus gim* 
Taigi visi žmonės turėtų naziją pasiėmė iš “Žibu- 
susilaikyti pertą šventos no” draugijos tvarkyti 
gavėnios laiką. Švietimo Ministerija. Kiek

Pamaldos šioje parapi- vėliau Marijampolės gim- 
joje bus trečiadienių ir naztja, pasirinkusi * savo

Už tai jie buvo nu
tik bausti po 9 mėn. kalėjimo. 

, Rūmai Jur- 
lietuviškąją “žiburio” i kėną išteisino, o DaugėlaiĮ '

draugijos tvarkyti 
Švietimo Ministerija. Kiek

bausmę patvirtino.

38,295 ASMENS GAVO
ŽEMES

Kaunas — Vykdant že
mės reformą, nuo 1919 rii.

_ __ft'”_____________~___ ________ ___ __ « .nuosavybėn duota 358.322 
sias, o penktadieniais sta-( Jablonskį, buvb’phvadintą ha žemės 38,295 naujaku- 
ei jos. Visi ateikime į baž- Rygiškių Jbno ^mnariją.Tuo būdu vidutinis

-o-. «*-.£**' — - T—_ . 1 W • • •**’’*#- t,-', r. < . t  ~ *--* _____  'f*- O

šefu mūsų rašomosios kai-penktadienių vakarais.
Trečiadieniais bus pamok- bos tėvą, Rygiškių Joną—

» • - «. . . . -r '____ ‘ l j*

Rygiškių Jono gimnazija 
savo laiku buvo gerokai

haujakurio ūkis ; yra 93 
ha. Naujakuriai per tą lai-

Vienas iš aktingiausių 
XIV Marijampolės rinkti
nės šaulių būrių yra Ąžuo
lų Būdos šaulių būrys. Ak
tyviai dirbdamas kultūros 
darbą, Ąžuolų Būdos šau
lių būrys spėjo pasistatyti 
gražius ir erdvius šaulių 
namus, kurie yra viso Ą- 
žuolų Būdos bažnytkaimio 
papuošalas, o šiais metais, 
būrys savo lėšomis ir jėgo
mis baigė statyti ir bažny
čią. Ąžuolų Būdos šaulių 
pastatytoji bažnyčia yra 
graži, erdvi, jos įrengimai 
jau galutinai baigti ir kas 
sekmadienis joje vyksta 
pamaldos. Suorganizuotas 
taip pat ir šaulių bažny
čios choras, kurį vadovau
ja šaulys Mecelis. Bažny-

Kaunas — Šiemet Lietu 
voje sukultūrins, paver: 
pirmos rūšies pievomi 
4500 ha. menkos vertė 
ganyklų.

•'GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?”

ŠIAIS METAIS 
Aš VAŽIUOJU 
I LIETUVĄ!

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš Bew York’o gegužės 21 d..— iš Bostono gegužės 22 d
tai yr« Jom* «er» aplnkyti Lietov*
vienio***!^ tara, kario ptatrn tMaf 
nėda n«r veizdint* Ki*l Kanai*. Paaitaakia- 
kit* <en ir pato** kelione, kariai aMianiė. 
kai oa<l<taai* PIJUS RUKiNATnS, Cananf 
WhiJe Sta N*įoa lietavt* Ayriaaa radlja*.

Plauk tiesiog j

KLAIPĖDĄ
teini

CUNARD WHITE STAR
393 Ęoylrton St., Boston, Mass.
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Rytinių Valstybių Žinios
VVATERBURY, CONN.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES MINĖ

JIMAS

, gą kalbą apie Lietuvos at
gimimą, nepriklausomybės 
paskelbimą, jos kovas su 
išoriniais priešais,' Vil
niaus krašto pavergimą ir 
vilniečių lietuvių vargus ir

Šios kolonijos lietuviai kovas, ir Lietuvos 20 metų 
katalikai iškilmingai mi- 1 
nėjo Lietuvos Nepriklau-• Lietuvos valdžios režimą 
somybės 20 metų sukaktį, ’ įr katalikų teisių siaurini- 
vasario 16 d., ALRK. Fe- Į mą Publika atydžiai klau- 
deracijos skyriaus vado- sėsi jo kalbos, 
vybėje.
: Ryte, Šv. Juozapo lietu
vių parapijos bažnyčioje 
atnašauta šv. mišios už 
žuvusius karius, kovoto
jus dėl Lietuvos Nepri
klausomybės ir už dabar
tinę Lietuvos valdžią, kad 
Dievas apšviestų jų protą. ti vilniaus pasus ir že„ 
kad ji sustotų persekiojus kle]ių arba šiaip auką

gyvavimą ir dabartinės

Adv. K. Balanda pasvei
kino susirinkusius Lietu
vos Nepriklausom y b č s 
proga; kun. E. Gradeckis. 
Federacijos skyriaus Dva
sios Vadas, detektyvas J. 
Bendleris, komp. Aleksis 
ragina susirinkusius įsi-

su
teikti Vilniaus vadavimo 
reikalams.

, Pasibaigus kalbų prog- 
i ramab Šv. Juozapo lietu- 

“ '"Lvių parapijos skudučiu be-
> į nas, vadovaujant laidotu- 
'•, vių direktoriui J. Stokos 
’ i ir valgomųjų produktu 

krautuvės savininkui J.

katalikus Lietuvoje.
Vakare, parapijos audi

torijoje įvyko koncertas 
ir prakalbos. ~ 
pradėjo ir vedė Federaci
jos skyriaus pirmininkas, 
komp. A. Aleksis. Kleb 
kun. J. Valantiejus pasa
kė įžanginę kalbą. Po to. 
Šv. Juozapo lietuvių pąra-Įs^s^oj^^iriusmu- 
P1JOS choras vadovaujant !zikos kurinėlius. Reikia 

Aleksiui, ^P^de pažymėti kad §v. juoza- 
po parapijos skudučių be

rną. Pazvmetina, <<ad na£ yra pįrmas toks benas 
komp. Aleksis labai suma- mf išeiviloje. šiais lai- 
mai sutvarkė dainų prog- kajs jau turj įr kitos 
ramą. Dainavo dainas, pa
rašytas nuo pat Lietuvos; 
atgimimo iki šių laiku. į 
Komp. Aleksis paaiškino dentų ir _ 
kiekvienos dainos reikšmę kuopos narės papuošė kal- 
ir kada keno ji parašvta. betojus ir garbės svečius 
Komp. Aleksis, pabaigęs tą vakarą gražiai tauti- 
dainų programą, perstatė niais ženkleliais.
p. M. Kanapkienę pasaky| Pasibaigus programai, i- 
ti eiles “Vilnius”. Ponia vyko šokiai. Grojo Al Jaro 
Kanapkienė išėjo pasipuo-lir jo Melodians orkestras, 
šus tikrais lietuviškais j Publikos buvo daug ir vi- 
tautiškais drabužiais ir 
patriotingai nusiteikus de
klamavo. Maža, parapijos 
mokyklos, rodos, 4-to sky
riaus mokinė, D. Markevi
čiui ė sudainavo dainelę 
“Leiskit į tėvynę” taip ga
biai, kad susilaukė iš gau
sios publikos daug aplo
dismentų. Solo gražiai dai
navo p. M. Alubauskaitė. j 
Duetus dainavo p-lės M. Į 
Andrikaitytė, A. Grėbliū
naitė ir sesutės Lušiūtės 
ir pp. A. Ulinskis ir A. 
Markevičius. Dainas, kaip 
choras, taip ir solistai la
bai gerai sudainavo.

Principaliu kalbėtoju bu
vo p. Antanas F. Kneižvs, 
“Darbininko” redaktorius. 
Jis pasakė ilgą ir turinin-

I

rupijos.
Lietuvių Katalikų Stu- 

Profesijonalų

sa buvo labai patriotiniai 
nusiteikusi. Galėjo būti ir 
daugiau, bet tą vakarą, 
“neutrali” knygyno drau
gijėlė, kaip tyčia, surengė 
užkandžius. Tos draugijė
lės pirmininku yra Dr. 
Hill (Aukštikalnis) ir vi
ce-pirm. Dr. Cilney (Auk
štikalnis) , kurie skaitosi 

i katalikai. Tiesa, prie tos 
> draugijėlės priklauso dau
giau laisvamanių, bet ro
dos, buvo galima įtikinti, 
kad minima Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktis 
ir draugijėlės parengimą 
atidėti. Bet to nepadarė. 
Dr. M. Colney (Aukštikal
nis) vistiek atėjo į Lietu
vos Nepriklausomybės mi
nėjimą.

U

>1

Federacijos skyrius, 
komp. Aleksis, P. Jaku
bauskas, K; Jasaitienė ir 
kiti yra paaukavę nemažai 
knygų, bet toji draugijėlė 
vistiek bando Federacijos 
veiklą trukdyti. Štai “ben
dras frontas” (komunistų 'j 
ir socialistų) tą patį vaka
rą buvo nutarę rengti ba
lių, bet pasitarę jie atidė
jo. Vadinasi ir bolševikai 
pasirodė džentlemoniškes- 
ni už knygyno draugijėlę.

Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą suruošė 
Federacijos skyrius ir visą 
programą priruošė sky
riaus pirm. komp. Aleksis. 
Svetainėje pasidarbavo M. 
Kašėtaitė, M. Karinaus- 
kienė, J. K. Jasaitienė, V. 
Vaglinienė, P. Markevi
čienė, U. Liutkevičieno, V. 
Urbonas, J. Jakštas, M. 
Benesevičius, A. šamba
rys, P. Liubinas, J. Kuds- 
tas ir P. Jakubauskas.

Federacijos skyrius ta
ria nuoširdų ačiū daininin
kams, kalbėtojms, darbi
ninkams ir darbininkėms 
ii visiems kokiu nors būdu 
pri side jusiems prie taip 
iškilmingo Lietuvos Ne 
pri klausomybės 
surengimo.

Vilniaus pasu 
lių parduota už

Beje, turiu
kad tą dieną Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos bažny
čia buvo papuošta Ameri
kos ir Lietuvos vėliavo
mis

Vasario 13 d. minėjome 
Lietuvos Nepriklausomy
bę per radio, vadovaujant 
komp. Aleksiui. Sudainuo
ta gražiu dainelių ir kun. 
Kripas iš Hartfordo atvy
kęs pasakė patriotinę kal
bą lietuvių ir anglų kalbo
je.

minėjimo

ir ženkle- 
$11.10. 
pažymėti,

Telefonas
Worcester, 5-4335

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.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH ' 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

Vasario 19 d. palaidota 
a. a. M. Virbickienė. šv. 
Juozapo lietuvių par. baž
nyčioje, 9 vai. ryte kleb. 
kun. J. Valantiejus atna
šavo šv. mišias už velionės 
vėlę. Asistavo kun. E. 
Gradeckis ir kun. B. Gau- 
ronskis. Prie šoninių alto
rių atnašavo šv. mišias 
svetimtaučiai kunigai. Ve
lionė paliko dideliame nu
liūdime vyrą M. Virbicką, 
dukterį Marijoną, sūnus 
Antaną ir Mykolą (pasta
rasis yra vedęs). A. a. M. 
Virbickienė sirgo ilgai 
taip vadinama cukrine li
ga. Ilsėkis amžinybėje!

Basketball žaidimą, va
sario 11 d., laimėjo Vyčiai. 
Jie gavo 80 punktų, o Me
ri den lenkai gavo 53. Šv. 
Vardo draugijos ratelis 
gavo 26, Tigers 28; Šv. 
Juozapo par. merginos — 
3, New Haven mergino* 
0.
Vasario 19 d. įvyko Rū

tos draugijos balius. Pu
blikos buvo daug.

Vasario 27 d., Šv. Juoza
po par. svetainėje įvyks 
teatras, vadovybėje kom
pozitoriaus Aleksio. Ren
gia Vyčių choras. Koresp.

‘ADOMAS IR IEVA*
Sekmadienį, vasario 27, 

įvyksta 15 metinis parapi
jos naudai choro teatras- 
koncertas, vadovy bėję 
komp. A. Aleksio. Bus su
vaidinta labai populiari 2 
aktų muzikalė komedija 
“Adomas ir Ieva”.

Waterbury ir apylinkės 
gerb. lietuvių visuomenė 
nuoširdžiai kvie č i a m a 
skaitlingai atsilankyti į šį 
nepaprastai linksmą, Už
gavėnių sekmadienio va
karą, tikrai lietuviškai pa
silinksminti, pasiger ė t i

DARBININKAS . , .

-

f

T

S

YJaus^te’
AR JŪS KADA NORS PASTEBĖJOTE 

KAIP ŽALIA ŽOLĖ DEGA?
JI DEGA LETAI ... kadangi ji turi

DRĖGNUMO
AR JŪS KADA NORS PASTEBĖJOTE 

KAIP SAUSA ŽOLĖ DEGA ?
JI DEGA GREITAI IR KAITRIAI ...

Kadangi JI YRA SAUSA

Taip pat yra ir su tabaku. Šviežias tabakas dega lėtai. Sau
sas tabakas dega greit. Šviežias tabakas yra vėsesnis rūky
mas, nes rūkytojas traukia ne sausą karštį į savo burną. Nė
ra progos kosoliui ar gerklės erzinimui. Prie to, jis suteikia 
jums ilgesnį rūkymą, nes jis lėčiau dega.

Dvigubai-Švelnūs Old Gold Cigaretai yra Šviežus cigareta;— 
taip Šviežus, kaip ką tik išėjęs iš cigaretų mašinos fabrike. 
Jūs negalite nusipirkti nuvėsusių Old Gold.

Du užvalkalai iš Cellophane ... ne vienas, bet DU ... saugo
ja Šviežumą Dvigubai-Švelniu Old Golds. Du užvalkalai, DU
BELTAVO Cellophane, daro' pakelį NEPERLEIDŽIANTJ- 
ORĄ. Du užvalkalai DUBELTAVO Cellophane, apsaugoja 
nuo drėgnumo, nuo sausumo ir nuo kiekvieno kito ciga^erų 
gerumo priešo.

Vidujini! Užvalkalas 
H "Caltophana” 

atsidaro » VIRŠAUS

PRYZINIO 

DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

Copr.. 1938. by P. LorillardCo.. Ine.

Iflaokinii Užvolkolm 
H "CaUopkcn*" 

oftMoro » APAČIOS

UŽSISTATYKITB Radio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na
ujenybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Network,nuo Kranto 
iki Kranto.

2 UŽVALKALAI

DUBELTAVO 

"CELLOPHANE” 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

Established 1760

Kalbėjo ir J. Tysliava iš 
Brooklyn, N. Y. Onutė Va
lentaitė pasakė dvi gra
žias eiles apie Lietuvą ir 
pašoko klasiškus šokius. 
Gražiai sudainavo panelės 
K. Ražaitytė, O. Tarasaus- 
kaitė, A. N. šimanskytė ir 
ponia O. Sintautienė — 
kvartetas, skamb i n a n t 
kanklėmis A. Valinčiui.

Solo dainavo A. Kazake
vičius, ir duetą ponas V. 
Sint autas ir J. Malinaus
kas. Gražias eiles pasakė, 
visi kartu išėję ir pasipuo
šę tautiškais drabužiais, 
du berniukai ir keturios 
mergaitės, būtent, J. Skra- 
bulis, V. Vilčinskas, O. 
Valentaitė, E. Varnaitytū, 
M. Riktoraitytė ir O. Plu- 
kaitė. Keletą dainų sudai
navo Lietuvių radio grupė, 
vad. p-lei E. Jenkeliunai- 
tei ir pianu skambinant 
M. Čeponytei.

Šv. Cecilijos choras su
dainavo žavėtinai tris 
liaudies dainas. Pianu a- 
kompanavo K. Žalnierai- 
tis. Pertraukoje padaryta 
rinkliava. Išnešta rezoliu- • 
cija prieš plėšriuosius len
kus. Programa užbaigta 
Lietuvos himnu.

>/ •

OPERETĖ
Nepamirškime, kad sek

madienį, vasario 27 d., 7 
vai. vakare, 354 Park St. 
salėje įvyks operetė “Ka- 
minakrėtis ir Malūninin
kas”, kurią suvaidins Šv. 
Cecilijos choras. Muzika 
V. Paulausko. Daug gra
žių dainų ir juokų. Taipgi 
yra tikrai pasižadėjęs at- 

į vykti gerb. J. Olšauskas ir 
į išpildyti dalį programos. 
Tad visi ateikime į tą va
karą, vasario 27 d. T.M.

i

BROOKLYN, N. Y.

gražiais jaunimo darbuo- pe jų randasi trys lietu-’nemažai, per virš 500 
tės “vairiais” ir nors per viai. Jie buvo teisme tyri- žmonių.

nėjami. Vienas tapo pa-J Programa buvo turinin- 
liuosuotas, o du po $2000 ga, kurią suruošė VVS 

teismas atiaė- vietinio skyriaus pirminin- « Va V , v •—

tės “vairiais” ir nors per 
keletą valandų pasijusti 
“tikrame rojuje”.

Tad visi, vasario 27, į kaucijos; 
“rojų” (parapijos mokyk- tas. 
los Auditorium) pamatyti 
“Adomą ir Ievą”.

Blakstiena.

Moterų Sąjungos 29 kp. 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyko vasario 16 d., 8 vai. 
vakare, parapijos svetai
nėje. Dalyvavo daug na- 

1 rių. Išklausyta raportai iš 
Feleracijos konferencijos 
ir ligonių lankymo. Nutar
ta surengti ‘Bunco Party’, 
laikraščio Amerika nau
dai. Komisija: O. Belevi- 

| čienė, Subatienė. Susirin
kimui pasibaigus, paminė
ta Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktis. Programa* 
užsibaigė Lietuvos himnu 
ir malda. • Rašt.

I

DĖMESIUI
LDS 5-tos kp. mėnesinis

DARBAI

kas P. Poškus, rašt. J. Ja
nušonytė, ir keli kiti na
riai, k. t. — P. Andrulio- 

J. Pitke- 
vičius, varg. K. Žalnierai- 
tis ir p. M. Jakubinienė.

Programos vedėju buvo 
P. Poškus. Vedėjas trum
pai pasveikinęs publiką ir 
pareiškęs tikslą, pakvietė 
L. L. Stasio Radzevičiaus 
4-to posto narius, kurie

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI

Dar nesimato, kad eitų' nis, M. Nevulis, 
geryn. Žmonės negali apsi
mokėti rendų už stubas. 
Namų savininkai varo 

susirinkimas įvyks atei- juos laukan. Sako negalį 
nantį sekmadienį, pirmą laikyti dykai, reikia tak- 
val. po pietų, Šv. Juozapo sas miestui mokėti už na- 
senos mokyklos kamba- mus, ir jiems reikia pini- 
riuose.

Nariai-rės, ypatingai tie,
gų-

Miestas šelpia bedarbius tvarkiai atėjo su posto ve-
kurie esate atsilikę su, kiek gali, bet visų^ negali kavomis į salę. Atėję, jie
duoklėmis malonėkite a- 
teiti į susirinkimą ir atsi
lyginti. Taipgi, kuri nori
te užsisakyti “Darbinin
ką” arba apsimokėti, atei
kite į susirinkimą, šis su
sirinkimas bus paskutinė 
proga užsisakyti “Darbi
ninką” numažinta kaina— 
nepraleiskite progos. Da
bar “Darbininko” kaina 
$3.00 metams, kitą mėnesį 
bus $4.00.

AREŠTUOJA
Kadangi mūsų mieste į- 

vyksta daug piktadarybių

sušelpti. Miesto pašalpos į- pastatė vėliavas scenoje, 
staiga praneša, kad 90 šei- po to šv. Cecilijos choras
mynų, kurios niekados ne
reikalavo pašalpos, o da-

sudainavo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Pianu a-r * 1 e i lJlt. LU VUb 11111111 U.O. JL lčLIlU. <1*

bar pareikalavo^ ^šiomis j komponavo varg. K. Žal- 
nieraitis. Gražias kalbas 
pasakė Kleb. kun. A. Vaš
kelis, miesto mayoras G. 
A. Quigley (pastarasis 
nors yra protestantas, bet 
jo kalba buvo įspūdinga, 
katalikams palanki). Jis 
ragino visus būti ištiki
mais tikėjime Dievui ir tė
vynei, sakydamas, kad 
“Dievas atidavė savo vie- 

Park St., lietuvių salėje į- natinį Sūnų mirti ant kry-

dienomis apie 5000 žmonių 
gauna pašalpą iš miesto.

J. Totilas, 
LDS 5-tos kp. Rašt.

NEW BRITAIN, CONN.
16 VASARIO

Pereitą sekmadienį, va
sario 29, 2 vai. p. p., 354

II

L. R. P., New Britain, 
Conn. — Tamstos praneši
mas suvėluotas ir todėl 
netilpo pereitos savaitės 
penktadienio numery j. Pa
kartojame, kad raštai tai
komi į antradienio nume
rį turi būti išsiųsti taip, 
kad gautume penktadienį 
arba vėliausia šeštadienio 
ryte, o raštai taikomi į 
penktadienio numerį turė
tų būti redakcijoje antra
dienį arba vėliausia trečia
dienio ryte.

Jurgiečnii, Philadelphia, 
Pa. — Dėl kaikurių nepa
sitenkinimo “netikėta pra
mogėle” Tamstos galite iš
siaiškinti ir nepasitenkini
mus likviduoti be laikraš
čio pagalbos. Netilps.

O Jr j x C*X IX MV.j AAVVUVlk^ MCftiVJV £ | IICXLJ11£ KJvlAIUt 111X1. VA CA11V *XX y

nakties metu, todėl poli- vyko įspūdingas minė ji- žiaus už jus ir už mane”.
A - Ima M M X '__________ -4 f* J   • • - t I T? «« • w • • * •cistams yra įsakyta areš- j mas 16 d. vasario, Lietu- Kalbėjo gražiai mūsų jau- 

tuoti visus besibastančius ^yos Nepr. sukakties. - - -
gatvėse vėlai- naktimis.

Jau dešimts tokių naktie nekoks, nes snigo, bet tė- 
baldų tapo areštuota. Tar- vynės mylėtojų prisirinko

nas miesto Councilman, J. 
Nors tą dieną oras buvo' Savonte:

-i nueitos 'veikti organizuo- 
□|tai savo ir tautos gerovei.

NENUSIMINK!
Jeigu bandei be pasekmių vais

tas, tai dabar pabandyk Deksnio 
Dalingą Mostį, kuri tūkstančiams 
pagelbėjo nuo reumatizmo, ran
kų, kojų tirpimo ir atgalimo, ne
uralgijos, šalčio, dieglių ir nuo
vargio. Garantuojame pasekmes 
nr grąžiname pinigus. Kaina 75c, 

-. . . >1.50 ir $3.00. Dekens Otmcnt
Parduoda visur —___ .“ . ---------- DBKBnr’8 onrrMENT co.

Hartford, Conn.




