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Katalikas, kurs neremta 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
ĮNINKĄS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680
Elphin, Airija, sausio 26, 

— Garsus Ispanijos radi
kalų pritarė jas kun. O’Fla- 
nagan. kuris važinėdamas 
Amerikoje t inko aukas Is
panijos lojalistams, buvo 
Kataliku Bažnyčios vysku- 

o už nusikaltimus suspen
duotas. Daug sykių buvę 
pranešta, kad dabar jis e- 
sąs tvarkoje su savo vys
kupu. Kada buvo atsiklau
sta vyskupo, tai gautas ši
toks atsakymas: “Aš pa
kartoju, kad kun. O’Flana- 
gan buvo suspenduotai 
1925 metais ir suspendavi
mas nenuimtas”. Pasirašo: 
Elphino diecezijos vysku
pas Doorly. Kun. O’Flana- 
gan kalbėdamas Londone. 
Empress svetainėje, pasa
kė: “Katalikai turėtų atsi
skirti nuo Bažnyčios, ku
rios Vadas ima įsakymus 
nuo Mussolinio”. Komunis
tu laikraščiai aukština ku
nigą O’Flanaganą, ir kada 
jiems buvo įrodyta, kad jis 
suspenduotas, tai jie pasa
kė netikią tam.

Valstybė Privalo Rūpintis 
Darbininkų Gerove

Detroit, Mich. sausio 26, 
— Kun. John P. Boland, 
kalbėdamas Katalikų dar
bininkų susirinkime pasa
kė: “Valstybė nėra tik
tvarkos prižiūrėtoja, bet 
nrivalo rūpintis žmonių ge
rove. Valstybė turi prižiū
rėti. kad tarp darbininkų 
ir darbdaviu būtų sutiki
mas, kad darbininkai ne
būtu skriaudžiami. Kada 
iškyla nesusipratimai tarp 
darbininkų ir darbdavių 
valstybė privalo tarpinin
kauti”.

Kunigas Apgina Darbininkų 
Unijų

KATALIKU PASAULIS

Belgija — Cologne Jo E- 
minencija Kardinolas pa
skelbė maldos dieną už žu
vusius kareivius. Įsakė 
kad per visą dieną, Švč 
būtų viešai įstatytas, ir 
žmonės melstusi už miru
sius kareivius, už pasauli
ne taiką, išnykimą atskalų, 
kad būtu viena Bažnyčia ir 
Vienas Ganytojas.

Belgija — Karalius Leo
poldas III apdovanojo Jc 
Malonybę vyskupą De 
Clerq kryžiumi Leopolde 
ordino.

Kiniia — Kinų banditai 
užpuolė Jo Mal. vyskupą 
P. Misner, C.M., Apaštal. 
Vikara Yukiang Kiangsi ir 
Jo Mal. J. O’Shea, C.M.. 
Anašt. vikara Kanchow. 
Jiedu vos ištrūko nuo ban
ditų.

Prancūzija —12 šimtme
čio kryžius atrastas Anti- 

. bes bažnyčią remontuo- 
iant. Antibes randasi neto
li Nice, kur 1940 įvyks 
tarptautinis Eucharistinis 
kongresas. Sakoma tas 
krucifiksas buvo paslėptas 
revoliuci jos laikais.

Paryžius — Paryžiaus 
daugiau kain 1000 Boy 
Scouts atliko šventkelione 
i katedrą Panelės Švč. 
Chartres. Visi dalyvavo 7 
vai. Šv. Mišių aukoje ir Šv. 
Komunijoje.

Paryžius — Nuolatinė 
Eucharistinio tarptautinio 
kongreso komisija laikė sa
vo metinį susirinkimą. Vi
su tautų atstovai dalyvavo

Airija — Dieviškojo žo
džio vienuoliai atidaro 
naują vienuolvną Airijoje, 
Donomon Castle. Roscom- 
mon apskrityje.

K. P. J.
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Portland, Me. sausio 26, 
— Kun. Michael A. Mulcai- 
re, C. S. C., Portlando uni- Į 
versiteto ekonomi jos sky
riaus profesorius, kalbėda
mas darbininkų unijos 
kongrese Oregone pasakė: 
“Tai vra didžiausia netei-' 
sybė sakyti, kad CIO yra 
komunistinė organizacija”.

Laisvės Ir Demokratijos 
Pamatas—Religija

New York, sausio 26, — 
John D. Rockefeller pasky
rė 825.000 pastatymui New 
Yorko pasaulinei parodai 
Religiios šventovės. Jis pa
sakė: “Be religijos laisvė 
ir demokratija yra neįma
noma: ji yra pamatas ant 
kurio turime statyti visuo
menės namą”.

PERSEKIOJIMAI NUGALĖS 
VOKIETIJOS HITLERĮ

Lenkai Nesusitaiko Su 
Čekais

Gyventojai Sveikino IšgelbėtojusBoston, Mass. sausio 26,! 
— Buvęs Vokietijos vai-I 
džios ministras Heinrich 
Bruening pareiškė, kad ti
kybos persekiojimai nuga
lės nacių valdžią. Jis sakė: Pastaruoju 
“Tais persekiojimais Vo- Vilniuje nuteisė eilę buvu- 
kietijos žmonės piktinasi šių lietuvių liaudies moky- 
ir tas duoda vilties, kad tojų nuo vienerių iki pen- 
Hitlerio valdžia neilgai te- kerių metų kalėti, 
išsilaikys...” Kitas įžymus 
vokietis. Dr. Emil Brunner, 
dabar Princeton universi
teto profesorius pasakė: 
“Hitleris, norėdamas pa
naikinti reliną, daugiau 
iai pasitarnavo, negu kuris 
kitas žmogus Europoje. 
Europos žmonės, kurie iki 
šiol buvo apsileidę savo ti
kėjime, dabar yra pasiry
žę už iį kovoti'. Hitleris 
juos pažadino, davė jiems 
suprasti, kad religija yra 
reikalinga. Hitleris nieka
da religijos nesunaikins, 
nes kuo labiau jis Katali
kus persekios ir snaus, 
tuo labiau juos sutvirtins”.

Lenkai Nuteisė Eilę Lietuvių 
Mokytojų

Vilnius, sausio 26 d.— 
laiku lenkai

Išsprogdinta Katalikų Baž
nyčia Meksikoje

ve

i

Komunistai Nenustos Kovoję 
Prieš Tikybą

I
I

Maskva, sausio 26, —Ru
sijos bedievių vadas Jaros- 
lavski pakartojo, kad so
vietų Rusi ja nenustos ko
vojus prieš tikybą ir kuni
gus iki jie bus visai išnai
kinti. Sovietų bedievių są
junga rengiasi kitais me
tais paminėti 50 metų su
kaktį kovos prieš tikybą.

Paryžius — Notre Dame 
de Bonne-Nouvelle — Šv. 
Barboros šventėje, gruo
džio 4, dalyvavo Prancūzi
jos kariuomenė: 26 genero
lai. 55 pulkininkai, virš 
2000 oficieriu. reservų ir 
daugybė kareivių.

Franco Kariuomenė Užėmė

ČNTŪRA-
S CfF\IAUN

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

Hendaye, Prancūzija, — 
Sausio 26, Generolo Franco Į 
kariuomenė užėmė Ispani
jos radikalų svarbų miestą 
Barceloną. Visi radikalų 
valdininkai pabėgo į Gero- į 
na, netoli Prancūzijos ru
bežiaus. Ispanijos radika
lai supranta, kad jiems ne
bėra vilties atsilaikyti. Bet 
vra nusistatę visą sunai
kinti ir visus turtus iš kra
što išvežti. Jie jau seniai 
auksą ir visus krašto tur
tus išvežė į Prancūzi ją ir 
Rusiją. Jie nėra Ispanijos 
krašto mylėtojai, bet išda
vikai, kurie yra parsidavę 
Maskvai. Generolo Franco 
valdžia nesykį yra pareiš
kus. kad nė vienas pėdas 
Ispanijos žemės nebus ati
duotas Vokietijai, Italijai, 
ar Rusijai. Ir Ispanijos 
žmonės, kurie savo krauju 
atvadavo kraštą iš radika
lų vergi jos, prižiūrės, kad 
kytų.

Jungtinių Amerikos val- 
vyriausybė savo žodį išlai- 
stvbiu piliečiai laivais išve
žami iš Ispanijos miestų... 
Italija perspėjo Prancūzi
jos valdžią, kad nesikištų į

Ketvirtadienį, sausio 26 ne radikalai — komunistai.
• d. pietų metu 
pranešė, kad 
gen. Franco kariuomenė j Kada gen. Franco įėjo į 
paėmė visą Barcelonos miestą, tai minios žmonių 
miestą ir apylinkę savo tuojau sudarė denionstra- 
kontrolėn. Jau sudarė mie- ei jas ir sveikino išgelbeto- 
sto valdžią, įsteigė virtu- jus nuo kruvino jo komu- 
ves, kad pavalgydinti išba- nizmo. 
dėjusius gyventojus, kurių 
esą apie du mili jonai. Ispa
nijos radikalų valdžia pa
bėgo. Bėgdami paskleidė 
žinias, kad Barceloną gin
sią iki paskutinio kraujo 
lašo. Kai kurie suklaidinti 
žmonės ir gvnė, bet tik jau

per radioi Jie pirmieji Dabego į užsie- 
Ispanijos nius.

Visi pasitiko gen. 
su di-

Meksika, sausio 26, — 
San Juan dėl Rio mieste 
piktadariai išsprogdino 
Katalikų bažnyčią. Pada
ryta dideli nuostoliai.

Breslau, Vokieti ja, sausio 
26. — Tescheno krašte vėl 
pasikartoio Lenku susirė
mimas su Čekais. Sakoma, 

ikad vienas lenkų karinin
kas buvo sunkiai sužeistas, 
kiti mažiau.

komunistų

I Rusijos Kunigai Yra Kalėj: 
muose

Franco kareivius 
džiausiu džiaugsmu.

Dabar mažai kas betiki, 
kad radikalu
valdžia begalės išsilaikyti. 
Manoma, kad Barceloną 
užėmus, baigsis Ispanijos 
civilinis karas.

.Didis 2e™s DrebėjimayČiie |
Lenkai Iškilmingai Sutiko 

Vokietijos Ministerį
Čile, Pietų Amerika, sau

sio 26. — Apie 10,000 žmo
nių žuvo ir daug sužeista 

j smarkiame žemės drebė ji
me. Padaryta milijoninių 
nuostolių. Nuo žemės 
drebėjimo daugiausia nu
kentėjo Talca. Linares. 
Nuble. Concencion. Arau-

Vatikanas, sausio 26, — 
Rusijoje dar yra 137 kuni
gai, bet jie visi, išskyrus 
du svetimtaučius. 
Maskvo je ir kitas 
prade, yra sovietu 
muose.

vienas 
Lenin- 
kalėji-

I Italija Sudarė Sutartį Su
Jugoslavija

I Belgrade, Jugoslavija, — 
Sausio 26, — Italijos val
džia sudarė sutartį su Ju
goslavija. Italija pažadėjo 
naskolinti Jugoslavijai 50 
milijonu dolerių, kuriais ji 
galės pirktis karo ginklų 
Italijoje.

Varšuva, Lenkija, sausio
26 d. — Vakar čia atvyko 
Vokietijos užsieniu reika
lu ministeris Joachim von 
Ribbentron. lydimas 50 u-
niformuotų vokiečių karei- ca, Malleco ir Biobio pro-1 
vių ir laikraštininkų. Vo- vincijos. I
kieti jos ministerį stoty je __
sutiko Lenkiios užsienių SOVIETAI LEIDŽIA LENKAMS 
mimstens Becka su savo 
sargyba ir Vokietijos am 
basadorius. Lenkai Vokie ATIDARYTI BAŽNYČIĄ

________ ♦*—
Maskva, sausio 26, — So

vietų Rusų valdžia, bi joda
ma, kad Lenkija per daug 
nesusidėtu su Vokieti ia. 
pareiškė, kad leisią jiems 
atidaryti bažnyčią NIaskvo- j Prancūzi jos socialistų va- 
ie. Lenkai turėjo Maskvoje; das Leon Blum pažadėjo 
Šv. Petro ir Povilo bažny-Įremti ministerio Daladier 
čia. kuria komunistai buvo!valdžią, jei jis sutiksiąs 
navertę į svetainę. Komu- duoti žymią pagalbą Ispa- 
nistai pažadėjo lenkams nijos radikalams. Po ilgų 
bažnyčia grąžinti, bet nėra svarstymų Prancūzi jos 
Maskvoje kunigu, iuos vi-į valdžia nutarė Ispanijos 
sus bolševikai išžudė arba radikalų neberemti. 
ištrėmė į Sibirą.

Misijų Kraštuose Darbuojasi
12,641 Kunigas

VVashington, D. C.—Kiekį 
laiko atgal Automobilių 
Darbininkų Unijos taryba, 
kurią sudaro daugiausia 
bolševikuojančio elemento 
žmonės, suspendavo tos u- 
nijos prezidentą Homer j 
Martin. John J. Lewis, CIO 

; nrezidentas suspendavimą 
patvirtino ir tuo pridavė 
komunistams daug džiaug
smo, nes Homer Martin 
buvo griežtas komunistų 
priešas.

Taigi darbininkų nesuta
rimas padidėjo. Amerikos
Darbo Federacija dar vis ti ios ministerį labai karš- 
negali susitarti su CIO, o tai priėmė. Pulk. Beckas 
štai dabar ir CIO Automo- suruošė iškilmingus nie- 
bilių Darbininkų unijoje tus, laike kurių pasakyta 
kilo nesusipratimai, kurie “draugišku ir nuoširdžiu 

kalbų” Lenkiios - Vokieti
jos adresu. Šis Vokietijos 

'ministerio atvykimas vra 
surištas su naminėiimu 
Vokietijos - Lenkijos ne
puolimo sutarties, kuriai i 
suėjo 5 metai, sausio 26 d. 
š. m.

Patys ne mažėja, bet didėja.
t Kiek laiko atgal Homer

Amerikos ar Martin suspendavo 16 ko-

Ispanijos reikalus, 
radikalai pripažįsta karą 
nralaimėie. .
kitų kraštų pagalba jiems munistinio plauko Auto- 
nieko nepadėtų, nes žmo- mobiliu Darbininkų Uni- 
nių minios ir kareiviai link- jos viršininkų, tai dabar 
smai sutinka Franco ka
riuomenę ir prie jos prisi
deda.

Jungtinių Amerikos vals
tybių prezidentas šiomis 

į dienomis gavo laiška su 
■250 parašų, protestantų ir 
j žydu, tarp kuriu pasirašo 
septyni protestantų minis- 
teriai reikalaujant, kad A- so^ pasaulio

» 
I

I

I 
I

merika leistų siųsti karo 
ginklus Ispanijos radika
lams.

I

I

tos unijos taryba atsilygi
no Martinui.

POPIEŽIUS ĮSAKO KATALI
KAMS MELSTIS UŽ ŽYDUS

______ «-------------------------
Ispanijos Žmonės Meldžiasi 

Už Franco Laimėjimus
Vatikanas, sausio 26, — 

Popiežius Pijus XI įsakė vi- 
» katalikams 

melstis už žydus, kurie yra 
persekiojami. Toks Popie
žiaus isakvmas labai nepa-

Franco kareiviai, užėmę tiko Vokietijos ir Italijos! 
tuias vietas, randa jas valstybių vadams, kurie lnaujas vietas, i^.----- ,7---r --------- , ------ ,

radikalų nuteriotas, mies- žydus persekioja ir išvaro j 
tus sudegintus, žmones nu
kankintus: bažnyčias, ku
rios dar išliko, randa radi
kalų paverstas i arklvdes. 
krautuves ar šokiu svetai-Į 
nes. Visur Ispanijos radi-: 
kalai palieka komunizmo'
v tt T •’ —

iš tų kraštų.

Rašytoja Priėmė Katalikų 
Tikėjimų

Prancūzijos Socialistai 
Gerinasi Vyriausybei

Amerikos Kareiviai Pabėgo 
Iš Radikalų Ispanijos

Saragossa, Ispanija, sau
sio 26, — Ispanijos žmonės, 
pabėgę iš radikalų valdžios 
sudarė grunes kasdieną 

• kalbėti rožančių už Franco 
i laimėjimą.

Lozoraitis Paskirtas Lietu
vos Pasiuntiniu Romoje

f 
f į 
i 
I

Dubi i n, sausio 26, — Žy- Kaunas, sausio 26 d. — 
ženklus. Ispanijos žmonės mi Amerikos rašytoja,!Buvęs Užsienių Reikalų 
visur sutinka Franco ka-lMiss Helen Landreth. šio- Ministras Stasys Lozorai- 
reivius su dideliu džiaugs- mis dienomis priėmė Kata-į tįs-paskirtas Lietuvos pa- 
mu. ’ ' llikų tikėjimą. i siuntiniu Romoje.

------------Perpignan. Prancūzija.—
Vatikanas, sausio 26. — Sausio 26. — Amerikiečiai 

Misi i” kraštuose dabar savanoriai, kurie tarnavo 
darbuojasi 12.641 kunigas Ispanijos radikalams, pa- 
ir 34,000 brolių vienuolių ir bėgo iš Barcelonos į Pran- 
seseru. cūziia.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, sausio 28 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, kurią išpildys Al. Stevens or
kestras iš So. Boston ir p. Julės Vilkišiūtės vadovybė
je dainuos solistė ir skambins pianu jos du mokiniu.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locvkles ir klausytis gražios lietuviškos programos iš 
\VČOP stoties, Boston.
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Amerikos Kompanijos Siunčia

VVashington, D. C. sausio Ispanijos radikalų-komu- 
26, — Jungtinių Amerikos nistų komisarai ne tik pa- 
valstybių karo ginklų kon
trolės skyriaus vadai pra
nešė. kad dvi kompanijos 
neteisėtai siuntė kariškus 
orlaivius Ispanijos radika
lu valdžiai. Kompanijų 
vardai buvo paminėti. Sa
koma, kad Amerikos gink
lų kompanijos pasiuntė or
laivius į Kanadą, kad iš 
tenai būtų pasiųsti į Pran
cūziją, o iš Prancūzijos į 
radikalų Ispaniją.

tys pabėgo, bet jie i užsie
nius išvežė auksą ir sidab
rą. Tik šiomis dienomis Is
panijos radikalai išvežė 45 
tonus aukso ir sidabro Į 
Prancūziją.

1
* į

Sudėty Vadas Grasina 
Katalikams

Ispanijos radikalai vai
kus. jaunas mergaites ir 
moteris verčia dirbti sun
kiausius darbus. Vyrai vi
si paimti Į kariuomenę 
ginti komunizmą. kuris 
baigia savo dienas Europo
je.

! KATALIKAI DARBININKAI 
TURI REMTI UNIJAS 
________________ ----------------------------------—----- ■--------------

Londonas, sausio 26. — 
Laikraštis Tinies praneša, 
kad nacių Sudetų vadas 
Herr Henlein, buvęs kata
likas. grąsina uždaryti Ka
talikų bažnyčias. Jis būk 
pasakęs: "Jeigu kunigai 
nenustos kįštis į politikos 
dalykus jie greitai pama
tys. kad ju bažnyčios bus 
uždarytos". Ir pasitikrina 
nasakvmas. kad Bažnyčios 
didžiausi priešai vra jos 
buvę vaikai.

Daug Valstybių Turi Santy
kius Su Vatikanu

Detroit, Mich., sausio 26, 
— J. E. Arkivyskupas Ed- 
ward Mooney, kalbėdamas 
1,000 darbininkų ir ju va
dams, pareiškė, kad kiek
vienas katalikas darbinin
kas turi aiškią pareigą ak
tyviai veikti darbininkų u- 
nijose. “Jeigu darbininkai, 
kurie myli savo tikėjimą, 
savo namus, ir savo šalį, 
leidžia griovimo agentams 
paimti unijų kontrolę, tai 
jie prisideda prie steigimo 
komunistinės arba fašisti
nės diktatūros Jung. Vals
tybėse”, sako J. E. Arki
vyskupas Mooney.

Garbingasis Ganytojas 
sako, kad ne tik darbinin
kai, bet kunigai ir kiti reli
gijos vadai turi aktyviai 
vadovauti ir dirbti, kad bū
tu įsteigtos geros darbi
ninkų organizacijos, pa
remtos demokratiniais 
principais.

NUOTRUPOS

Katalikė Paskirta Valstybės 
Sekretore

Wilkes-Barre. Pa. sausio 
26. — Gubernatorius Ar- 
thur H. James paskyrė pa
nelę Sofiją M. R. O'Hara, 
atsižymėjusią Katalikų 
veikė ia. Pennsylvanijos 
valstybės sekretore. Panelė 
Sofija yra baigusi Šv. Ma
rijos mokykla. VVilkes-Bar- 
re. Pa. ir 1913 metais gavus 
advokatės laipsni. Ji buvo 
per ilgą laiką Katalikų Mo
terų sąjungos pirmininkė.

Ispanijos nacionalistų la
kūnai iš orlaivių bombar
duoja Valencią.

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Vatikanas, sausio 26. 
Vatikano išleista knyga, 
Annuario Pontificio, 1939 
metams nurodo, kad 59 
valstybės turi santykius 
su Šventuoju sostu. Liūd
na, kad mūsų Katalikiška 
Lietuva yra atsilikusi nuo 
kitų valstybių ir su Vati
kanu nesudaro santykių.

Išdalino 547,701 Labdary- 
bėms

Racine. Wis. sausio 26. — 
Šv. Vincento Pauliečio dr- 
ia i keturius metus išdali
no $47.701 doleri sušelpi- 
mui pavargėlių.

300 Darbininkų Gaus Darbus 
Fabrike

Grand Rapids, Mich. sau
sio 26. — Automobilių 
kompanija, Fisher Body, 
Co. stato naują fabriką,
kuriame dirbs mažiausiai 
300 darbininkų.

i 

Į

I I 
i

Direktorija Perėmė 
Pareigas

Augustinijonės Seserys iš 
Salzburg, Austrijos vyksta į 
Chile. Naziai atėmė jų vienuo
lyną ir mokyklas.

Maniloje, filipinuose, katalikų 
jaunimas laikys Eucharistinį 
Kongresą nuo sausio 29 d. iki 
vas. 5 d.

Philadelphijos diecezija su
rinko $4,569, Kalėdų dovanų 
raupsuotiems.

Ispanijos raudonųjų kalėjime 
mirė Minorca diecezijos vysku
pas.

Garsus daktaras Harry M. Ar- 
cher, New Yorke mieste per Ka
lėdas priėmė Katalikų tikėjimą. 
Jo sūnus yra kunigu.

Paryžiaus laikraštis Lc Matin 
kritikavo socialistų ir žydų va
dą Leon Blumą už šūkavimą, 
kad Prancūzija atidarytų savo 
sienas įvešti ginklus Ispanijos 
raudoniesiems.

Kanados priemieras Macken- 
zie King vėl paskyrė mokslinin
ką kun. Alexande Vachon iš 
Lasai Universiteto nariu Cana- 
dian Broadcasting Corporation 
tarybon.

J. E. Vyskupas Josef Csaraz- 
ky, Kasa. Vengrijoje, remdama
sis Popiežiaus Pijaus X motu 
proprio užgyrė savo diecezijose 
bažnyčiose teatrales giesmes ir 
maršus.

200,000 katalikų Meksikoje su
sirinko prfe Katedros Panos Ma
rijos Guadalupe paminėti Pane
lės Švenčiausio pasirodymą toje 
vietoje, indijonui vaikučiui.

Generolas Franco su šeima, vi
daus reikalų ministeriu ir ūkio 
ministeris atlankė Portugalijos 
šventovę Compostelą gauti at
laidus. Jis karštai pasimeldė ir 
uždegė žvakelę už mirusius bai
sioje Ispanijos namų karėje. Pa
maldas laikė J. E. Vyskupas Ta
rnas Muniz Pablos. Suteikta čia 
Generolui Franco Šv. Jokūbo A- 
paštalo Arkibrolijos garbės kry
žius.

Klaipėda, sausio 26 d. — 
Gubernatoriaus paskirtoji 
Bertulaičio Direktorija 
oirmadienį perėmė parei
gas. Ta proga Gubernato
rius ją sveikindamas palin
kėjo sėkmingai dirbti, į ką 
atsakydamas Direktorijos 

; Bertulaitis
BUVO PASKENDĘS 

TAMSUMOJE tin.

VOKIETIJOS DARBININKAI Vilniaus miestas
J dttva DACLTNDEC pažymėjo, 1

NEGALI PAMESTI DARBŲ

Tikėjimo Kibirkštys 
Sovietuose

Berlynas, sausio 26, —, 
Vokietijos Hitleris išleido’ 
naują įsakymą darbinin-j 
kams. Darbininkai negalės į 
pamesti darbų be vyriausy- •: 
bes leidimo. Jeigu darbi
ninkas mestų darbą viena
me fabrike ir ieškotų ki
tur, jis turės pirma gauti 

i valdžios leidimą. Naujas 
Hitlerio įsakymas padaro 

i darbininkus panašius ka
reiviams, tik dar blogiau. 
Kareivis atitarnavęs savo 
laiką būna atleistas, bet 
darbininkas visą amžių bus 
prirakintas prie darbo.

Į

Studentai Pas Fin. Ministerį
A

i Kaunas — Gruodžio 29 d. 
atvyko Klaipėdos prekybi- 

| nio Instituto studentų ats- 
Ką tik gavome iš Lietu- tovybės delegacija, kuri 

vos Gyvojo Rožančiaus Pa- lankėsi pas p. Finansų mi- 
slapčių lapelius. Kiekviena nisterį dėl pašalintų iš Ins- 
Rožanėiaus Paslaptis ata- tituto 8 studentų. Delega- 
tinkamai ir Kražiai ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay.
So. Boston, Mass.

Lenkų Valstybinis Archyvas
Perimsiąs Senus Lietuvių 

Archyvo Aktus

Gruodžio 16 — 17 d. nak-1

ei ją ministeris sutiko labai 
palankiai ir paždėjo stu
dentus priimti atgal su są
lyga. jei jie parašys prašy
mus. nurodydami, kad juos 
sukurstė pašalinės jėgos.

Vilnius, sausio 26 d. — 
Lenkų valstybinis archy
vas Vilniuje perimsiąs Lie
tuvių Mokslo Draugijos 
turimus senus lietuvių ar
chyvo aktus.

Lietuvių KalbosGRAMATIKA
Dideli Potvyniai Lietuvoje
Kaunas, sausio 26 d. — 

Pastaruoju laiku orui atši
lus Lietuvoje tirpstantis 
sniegas ir ledai pripildė u- 
pes vandeniu, ko pasėkoje 
kaikuriose Lietuvos vieto
se Įvyko didelių potvynių 
net su aukomis.

Valstybės Taryba Ruoš 
Valdininkų Tarnybos 
Įstatymo Projektus

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu-

_ viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
s savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
I ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė- 

ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie- 
| gaidos ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū- 
v tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
| vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
3 ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva- 
e riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).

Užsakymus siųskite:
! DARBININKAS
I 366 Wcst Broadway So. Boston, Mass.

L

I

_______ ’tį visas Vilniaus miestas, 
Karolio Markso gimimo. Lentvaravas, Vilniaus Ko- 

120 metų sukakties proga lonija, Naujoji Vileika, 
SSSR bedievių sąjūdžio va- Juodasis Baras. Mickūnai 
das Jaroslkvskis išleido at- ir Trakai buvo netekę elek- 
sišaukimą, raginantį kovo-' tros šviesos. Buvo nusto
ti su tikėjimu. Įdomu, kad ięs veikti Vilniaus elektros 
pats Jaroslavskis oripažįs- fabrikas. Priežastis — fa- 
ta, jog religinių bendruo- brikas negalėjo gauti iš 
menių globoje Sovietų Ru- Neries upės vandens. Ne- 
sijoje dar tebėra 30,000 
bažnyčių! Pačioje Maskvo
je dar tebesą 18 bažnyčių 
ir 83 dvasininkai, iš kurių 
tiesa, tik trys tėra jaunes
ni kaiD 40 metų amžiaus.

Vologdos apylinkės girio
se GPU neseniai susekė 
slaptą vienuolyną, kuriame 
buvo 26 vienuoliai. Tie vie
nuoliai pabėgo iš vieno 

; Maskvos vienuolyno po to, 
kai jis buvo uždarytas, ir 
apsigyveno šiaurės Rusi
jos giriose. Viename kalne 
jie buvo įsitaisę bažnyčią, 
kurioje laikydavo pamal
das apylinkės gyvento
jams. Ūkininkai juos aprū- 

■ pindavo maistu. Dabar vie- 
; nuoliai nugabenti į kon
centracijos stovyklą, o a- 
nvlinkės gyventojai kvo
čiami ir suėminėjami.

Steigs Lietuvos Konsulatą 
Vilniuje

Kaunas, sausio 26 d. —Su 
lenkais tariamasi Įsteigti 
Lietuvos Konsulatą Vil
niuje, o lenkai steigtų savo 
Konsulatą Klaipėdoje.

Kaunas, sausio 26 d. —
| šiomis dienomis Vyriausy- 
r bė pavedė Valstybės Tary- 
| bai artimiausiu laiku pa- 
V ruošti administracijos su

tvarkymo ir valdininkų 
tarnybos įstatymų projek
tus.

I

Olandijos

j♦ 
i j
i

ries aukštupy susigrūdęs 
ledo yžui, Vilniuje upes 
vanduo tiek nusekė, kad 
fabriko vambždžiai visai 
negalėjo įtraukti vandens, 

i Pradėjus fabrikui teikti 
pagalbą, po kelių valandų 
miestas vėl turėjo elektros 
šviesą.

Dėl elektros jėgos susi
laikymo buvo sustojusios, 
veikti įvairios dirbtuvės ir 
negalėjo laiku išeiti visa 
eilė Vilniaus lenkų laikraš
čiu, kurie paprastai spaus
dinami būna naktimis.

I J

— “V.” ir “L.” rašo, kad 
Šiauliuose sulaikyti 2 stu
dentai, kurie plūdo ankštus 
asmenis ir kiršino prieš 
valdžią.

KINIJOJE BAISUS BADAS IR 
VARGAS

Vilnius

NUBAUDĖ PR. ŽIŽMARĄ
Gruodžio 7 d. Miesto sto- 

rastija administratyviniu 
keliu už Pirmosios Vil
niaus Lietuvių Sporto 
Šventės spalių 6—8 d.d. or
ganizavimą nubaudė Pra- 

I ną žižmarą sumokėti ata
tinkamą piniginę pabaudą. 
Pr. žižmaras Miesto sto- 
rastijos sprendimą skun
džia aukštesniajai instan
cijai, valstybės teismui.Į Olandija 

narlamentas nutarė gelbė
ti bėgančius iš Vokietijos

■ žydus ir katalikus. Dviejų 
mėnesių bėgvįe, jau su virš 
1000 katalikų kreipėsi, 
nr 
daug daugiau prašė prieg-

’laudos. | ties metų amžiaus.

Kun. K. Čibiro Jubiliejus

rašydami pagelbos. Žydų Kun. 
•j u? daugiau nrašo nrio?- \ sulaukė

Kun. Krištupas Čibiras 
------- • savo gražaus 50-

VVestphalia, la. sausio 26, 
— Vienuolė sesuo France- 
tta, sugrįžus trumpam lai
kui iš Kinijos, Kaifeng, 
kur ji darbavosi aštuonius 
metus, apsakė apie baisų 

• badą toje šalvie. Ji sakė:— 
(“Japonų ir Kinijos karas 
atnešė žmonėms baisų 

: skurdą ir badą. Kiniečiai 
neturi kuo apsirėdyti, ne
turi maisto; iie net savo 
vaikus valgo. Dažniausiai 
tėvai išmaino vaikus, kad 
nevalgyti savo sūnų ir duk
terų”. Ji taip sakė, kad 
vienuolės Kinijoje džiaug
tųsi. iei galėtų gauti nors 
tą, ką Amerikos žmonės iš
meta laukan. Kinijoje gy
venimas yra pavojingas ir 
skurdus. bet vienuolė 

iFrancetta vėl grįžta ten 
[globoti nelaimingus žmo
nes.

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta- 
dienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į- 
vyks Šv. Kazimiero liet, parapijos salėje, 41 Providence 
St., Worcester, Mass.

Seimelis prasidės iškilmingomis pamaldomis ir po 
pamaldų tęsis dienos programa. Pakviesti ir kviečiami 
referentai, kurie kalbės bei skaitys įvairiomis temomis 
neilgus, bet turiningus referatus.

Tvarka nustatyta maždaug sekanti:
9 vai. ryto, iškilmingos Šv. Mišios. Pamaldų tvar

ką ir celebrantą bei pamokslininką numatys ir kviečia 
i šv. Kazimiero par. liet, klebonas kun. Augustinas Pet
raitis.

10:30 vai. ryto atidarymas Seimelio ir pradžia dar
bo programos.

12 vai. pietūs.
1:30 vai. po pietų prasideda antroji sesija.

REFERATAI ir REFERENTAI:—
“Religija ir Politika”,—Adv. B. Sykes (20—30 min.) 
“Lietuvės Katalikės Moters Veikla”, Mok. L. Šukiū- 
tė (10—15 minučių).

“Ar Įmanoma Lietuvybė Be Lietuvių Kalbos” — Stu
dentas Antanas Skirius (20—30 minučių).

“Prof. Dovydaitis — Spauda — “Darbininko” Reika
lai”, — Kun. K. Urbonavičius (20—30 minučių).

“Vilnius ir VVS”, —A. F. Kneižys (10—15 minučių).

1)
2)

4)

5)
6) Rezoliucijos.
7) Diskusijos. (Diskusijos galės būti po kiekvieno re

ferato Skaitymo bei pranešimo. Seimelis galės pa
keisti sulig savo nuožiūros, kas tik bus reikalinga). 
Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž

nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į Ka
talikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22, (Pe
lenų dienoj), Šv. Kazimiero par. (Worcester, Mass.) 
salėje. Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarsto
mi gyviausi mūsų veiklos klausimai.

Į Seimelį kviečia rengėjai: Lietuvių R. K. Federa
cijos Naujos Anglijos Apskričio Valdyba ir klebonas 
kun. Augustinas Petraitis.

Kun. A. Petraitis, šv. Kazimiero liet. par. klebonas 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas

Jonas Kumpa, Vice-Pirmininkas 
Andriejus Pinelis, iždininkas 

Benediktas Jakutis, sekretorius.
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Darbininkams

Rusijos Žmonių Gyvenimas

I
Žmonės Neturi Duonos

I

v •

• v

Ar Komunizmas Davė Žmo
Saleziečiai Nukankyti Ispanijos

Jie Matė Komunistų "Rojų

Leninas Pažadėjo Duonos

v •

LDS

nems
Phila- 
už ko- 
Prašo-

rvs sykiu. Jų valais suside-
Neretas at-' da iš juodos duonos, kopū-

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

giausiai iš jų buvo patal-

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams _________  $4.03
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ....................... $5.00
Užsieny j 1 Kart savaitėj metams $2.50

iš Rusi-1 pastogėje gyvena apie 500 pasižadėjo niekad tenai
1 begrįžti.

II

Redakcijos Prašymai Ir 
Atsakymai

p. Teklei Balčiūnaitei, 
delphia, Pa. Lekuojame 
respondenciją. Jau tilpo,
me dažniau parašyti žinučių iš 
didžiosios lietuvių kolonijos.

p. Parapijonui, Waterbury, 
Conn. Art. Žukauskaitės koncer
to aprašymas tilpo kito kores
pondento. Tamstos aprašymas 
su įvairiomis pastabomis ne
tilps. Tas pastabas galite pada
ryti asmeniai.

p. Pranei Paulauskaitei, Wor- 
cester, Mass. — Dėkuojame už 
žinutes. Prašome rašyti dažniau.

p. Marijonai Brazauskaitei, 
Chicago, III. — Aprašymas til
po. Tikimės, kad Tamsta, pra
dėjus rašyti “Darbininkui" žinu
tes. nenutrauksite to gražaus 
darbo ir parašysite “Darbinin
kui” dažniau žinučių iš garsio
sios Chicagos.

Gerb. Klebonu Dėmesiui!
Artinasi Gavėnia. Gerb. klebo

nai. kurie norite dvasinės pagal
bos su misijomis ir rekolekcijo
mis parapijoje, tai dabar prašo
mi pranešti, kad būtų galima iš 
anksto susitarti ir pasirinkti 
patogų laiką.

Rev. I. -4. Abromaitis. M. S. 
La Salette Novitiate. 

Bloomfield. Conn.

Penktadienis. Sausio 27. 1939
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DARBININKAS

Vakari) Europa Likviduoja 
Komunizmą

Senasis Kaunas, Nemuno ir Neries santakoje. Čia kai kurie pastatai dar Vytauto 
Didžiojo laikais statyti. VDV.

iI
Barcelona paimta. Po neįmanomai sunkių mūšių 

gen. Franco kariuomenė pralaužė paskutinę lojalistų 
apsigynimo liniją ir užėmė jų sostinę. Rašant šiuos žo
džius, dar tebeina atkaklūs mūšiai pačiam mieste, bet 
netenka abejoti, kad galutinis miesto užėmimas tai 
tik trumpo laiko klausimas. Iš radikalų lizdo Franco 
mano padaryti laikinę Ispanijos sostinę, kol nebus pa
imtas Madridas ir raudonųjų pasipriešinimas visiškai 
likviduotas. Tai gali užimti kiek laiko, bet rezultatas 
neišvengiamas — galutinis Franco laimėjimas užtik
rintas. Suprantama, kad visokio plauko radikalai — 
bolševikai, anarchistai, sindikalistai — priešinsis iki 
nupuolimo, nes jiems nieko daugiau nebeliekti, tik žū
ti. Tiesa, Franco paskelbė duosiąs priešams pilną am
nestiją bei atleidimą, tačiau jis čia apsidraudė, kad 
bus dovanota kovotojams, ne kriminalistams. Raudo
nųjų stambieji vadai jaučia, kad jiems nebus dovanota. 
Daugiausiai tai jie buvo ne tiek kovotojai, kiek krimi
nalistai — kankino ir žudė nekaltus žmones.

Barcelonai puolus, Madridui beliks tik viena išei
tis — pasiduoti. Nervingai keliamas bolševikų pasauli
nis triukšmas — gelbėti demokratiją tur būt pasiliks 
be atbalsio. Artimiausias Ispanijos kaimynas Prancū
zija, nežiūrint smarkiausių komunistų reikalavimų pa
dėti raudoniesiems, apsisprendė būti neutrali, bent o- 
ficialiai, nes privačiai prancūzų raudonieji kiek įmany
dami šelps Ispanijos vienminčius. Bet iš to nieko neiš
eis, nes Franco laimėjimes pilnai patikrintas. Tuo bū
du, komunistų frontas Europos vakaruose palaipsniui 
likviduojamas. Pasilieka dar Prancūzija, kuriai tenka 
sunkiai kovoti prieš bolševistinį slogutį. Tačiau atrodo, 
kad Prancūzijos branduolys pradeda atsigauti nuo ko
munistinio svaigalo. Užteko jau prancūzams tos amži
nos kamuotės su akyplėšiška bolševikų propaganda, i 
Dabar ypač nėra jiems jokio išskaičiavimo laikyti ko
munistų frontą, kada jis ne tik palaužtas, bet ir atkirs
tas nuo komunistinio centro — Maskvos. Ir pati Mas
kva kažkaip keistai nutilo. Ji turi pilnas rankas nami
nių bėdų. Prancūzai giliai atjaučia savo tautinį pažemi
nimą, kurį priversti kentėti dėl bolševikų sabotažo. Jie 
nužemintai lenkiasi prieš Hitlerį ir gražumu prašo, 
kad kreiptų savo žygius į rytus, o Prancūziją paliktų 
ramybėje. Kuomet prie to prieina, kad nugalėtojai len
kiasi nugalėtiesiems ir prašosi pasigailėjimo, tai reiš
kia, kad laimėjusi didįjį karą tauta susirgo vėžio liga. 
Tas vėžys tai komunizmas, kurs bežiūrint suėda vals
tybę ir tautą. K.

Komunistų konstitucijo
je gražiausias pasakymas 
yra šitoks: “Jeigu kas ne
dirba, lai ir nevalgo”. Jei 
komunistai nežinodami 
tuos žodžius įrašė, tai rei
kia jiems priminti, kad du 
tūkstančiai metų atgal, Šv. 
Povilas apaštalas iuos pa
sakė Tesolonikiečiams (2 
Tęs. 3,10); bet jeigu žinojo 
ir autoriaus nepažymėjo, 
tai pasielgė komunistiškai- j 
nesąžiningai.

Šv. Povilas tais žodžiais 
pakartojo amžinąją tiesą, 
kad Sutvėrėjas skyrė žmo-

LDS yra lietuvių katalikų darbininkų sąjunga, su
organizuota pagal Popiežiaus Leono XIII darbininkų 
klausimą enciklikos nurodymų. Katalikai darbininkai 
priklausą prie Amerikos Darbo Federacijos, CIO, arba 
kitų unijų, arba dar nepriklausą prie jokios darbininkų 
unijos, gali būti LDS nariais.

LDS tikslas yra nurodyti darbininkams Krikščio
niškus principus, kuriuos Popiežiai Leonas XIII ir Pi
jus XI savo enciklikose paskelbė.

LDS aukština ir apgina darbininkų unijas, nes tik 
per jas darbininkai išsikovos socialinį teisingumą ir 
geresnį gyvenimą.

LDS ragina lietuvius katalikus darbininkus dėtis 
į darbininkų unijas, nurodo jų teises ir pareigas ir ska
tina juos būti aktyviais unijų nariais.

LDS per savo organą “Darbininką” ir išleistas
ti, jis įsakė siųsti du mili- būtų mokomas didesnis at- knygas, nurodo darbininkams gręsiančius pavojus ir 

tikrą kelią į geresnį gyvenimą.
LDS stoja už darbininkų teisėtus streikus, per 

laikraštį “Darbininką” ir surengtas prakalbas, drąsiai 
pasmerkia visus darbo žmonių skriaudėjus ir išnaudo
tojus, o reikale, bedarbiams darbininkams suteikia fi
nansinę paramą.

LDS kuopos savo nariams padeda surasti darbą, 
jį užtaria, o nelaimėje suteikia pagalbą.

LDS nariai du sykiu į savaitę gauna laikraštį “Dar
bininką”.

LDS, šiais vylingų pranašų laikais, darbininkams

gruodžio 13,1937 m.).
Iš to rašto aišku, kad Le-' jonus rublių visų kraštų lyginimas, kad komumsti- 

ninui nerūpėjo suvargę ir komunistu partijoms. Jis nėję valstybėje visi turėtų 
išbadė ję Rusijos žmones, pažadėjo žmonėms duonos, gauti lygų užmokesnį, ta: 
bet jis siekė visoje Europo- bet davė baisų 1921 ir 1932- partijos sekretorių ; jam 
je sukelti komunistinę re- 1934 metais badą, kada mi- atsakė: “jeigu mes darbi- 
voliuciją ir užvaldyti šalis. Ii jonai žmonių mirė. O Ru- ninkams daugiau mokėtu- 
Kada pačioje Rusijoje sija yra turtingas kraštas, mėm, tai greitai 
žmonės neturėjo ko valgy- jos žemė derlinga.

kuris caro laikais už vagvs- 
tę buvo patekęs į kalėjimą. 
Bolševikų valdžia iš kalėji
mo ji paleido, sakydami, 
kad jis caro žiaurioje prie- 
snaudoje užtektinai pri- 
kentėio. Ir tas žmogus jai 

bet jį padidino. Pažiūrėki-1 sakė: “Tikėk, tamsta, man 
me ką sako apie Rusijos daug geriau buvo caro ka- 
žmonių gyvenimą, tie, ku-j Įėjime būti, negu dabar ko- 
rie tenai gyveno ir savo a- i munistų laisvėje. Kalėji- 
kimis visa matė. ! me aš gaudavau kasdieną

Rusų rašytoja, Tatiana po du svaru ir nusę duonos. 
Tčernavina, knvgoje: “We Ir koki gera buvo duona! 
Soviet Women”, aprašo pa- Kas man dabar iš tos lais- 
sikalbėjimą su vienu vyru, vės, kad neturiu duonos”.

Komunistas Pabėgo Iš "Rojaus"

Per dvidešimts vienus 
metus Rusijos komunistų i valdžia pristatė daug fa
brikų, pripirko įvairių ma
šinų, apginklavo kariuo
menę, bet žmonių skurdo ir 
vargo ne tik nesumažino,

p-u darbui; “savo veido 
prakaite valgysi duoną”. 
Vargas vra žmogui, kada 
iis negali dirbti ir neturi iš 
ko tinkamai pragyventi, 
bet dar yra didesnis var
das, kada jis yra priverstas 
dirbti, o neturi ko pavalgy
ti. Rusiios žmonės dirba 
katorgos darbus ir jų mili
jonai badu išmiršta. Rašy
tojas Gurian. knygoje: — 
“Future of Bolshevism”, 
sako,: “Rusijoje prie ko
munistų valdžios daugiau 
žmonių žuvo, nekaip per 
pasaulinį karą nuo 1914 iki 
1918 metų”.

Aleksi Liberov,
jos pabėgęs komunistas, Į darbininku, vyrai ir mote- 
knygutėje: “I Was a Com-: 
munist” sako: “N—x---- x 1
sitikimas buvo Ukrainoje stų sriubos ir košės. Ku- 
matvti išbadėjusius žmo-! riems pasiseka pasirinkti 
nes kovojant už nudvėsusį sudžiūvusių daržovių lapų, 
šunį. Žmonės badu mirė, j tie pasidaro sau arbatos. 
Duonos nebuvo. Komunis
te valdžia anie žmonių pa
dėtį ir vargą nesirūpino. 
Jai tik rūpėjo gauti laukų 
javus ir iuos užsienyje nar- 
duoti, kad galėtų pirkti 
daugiau mašinų ir karo 

į ginklu. Visai nedaug dar- 
I bininkų tėra Komunistų 
partijos nariais. Kaip jūs 
žinote, partija turi aprube- 

I žiavus narių skaičių. Kurie 
I darbininkai vra partijos 
nariai, tie turi darbų pri
žiūrėtoju vietas. Jie sun
kiai nedirba ir neprakai- 
tuoia. Bet darbininku gy
venimas dabar yra daug 
blogesnis nekain buvo prie 
caro. Fabrikų darbininkai 
’nrvena vienoje didelėje 
lūšnoje anie 800 pėdu ilgio 
ir 15 ar 20 pėdų pločio: vi
dury yra pečius. Tokioje

!
i

visi ba
dautume. Mes, komunistai, 
privalome geriau valgyti ir 
patogiau gyventi už darbi- 

' ninkus, nes mūsų atsako
mybė yra didesnė... Ar tu 
nori gauti algą, kai tas be- yra būtinai reikalinga, kad apsisaugoti nuo pragaištin- 
mokslis kaimietis, kuris i- gų klaidų ir laikytis Krikščioniškų tiesų, 
ki šiol gyveno su gyvuliais 
ir kiaulėmis? Artu i 
kad tie tamsuoliai darbi
ninkai gautu tokį nat atly
ginimą už darbą, kai mo
kyti ir apsišvietę žmonės? 
Ar tu nori, kad mes taip 
gyventume kaip jie? Kaip 
galima dristi taip kalbėti? i LDS.
Tokios fantastiškos idėjos 
niekada nebus įvykdytos”.

. (Skaityk: “I Was a Soviet 
VVorker”, Andrew Smith). 
Ir Andrew Smith sugrįžo į 
Ameriką pasakyti anie Ru- 

I sijos darbininkų skurdą ir
ne-

LDS padės lietuviams katalikams darbininkams 
nori, išlaikyti savo tikėjimą ir paskatins juos darbuotis tė- 
----- vynės Lietuvos labui.

Kataliko darbininko pareiga yra paklausyti Šv. 
Tėvo Popiežiaus paraginimo ir prisidėti prie lietuvių 
katalikų darbininkų sąjungos.

LDS yra darbininkų ir darbininkams! Darbininkai 
T.

Cukraus ir pieno beveik vi
sai nėra... Pažadėk Rusijos 
darbininkui penkiolika do
lerių į savaite, pasakyk, 
'kad jis turės dirbti tik 40 
ar 44 valandas į savaitę, 
pasakyk, kad jis galės tu
rėti sau kambarį, galės nu
sipirkti kiaušinių, sviesto, 
duonos ir pieno, pasakyk 
jam ta, ir pamatysi, kad 
150 milijonų jų bėgs va
žiuoti i Ameriką. Bet iš Ru
siios darbininkui išvažia
vimo nėra. Per dvidešimts 
vienus metus Rusijos dar
bininkai ir ūkininkai vra 
vergijos pančiais surakinti. 
Kam pasiseka iš Rusi jos 
pabėgti, tas komunizmo 
ant visados atsižada. Var
gingiausi žmonės pasauly: 
yra Rusijos darbininkai”. Į

n

Siedenburg. 1938 metais, 
sugrįžęs iš Rusijos pasakė: 
“Rusijoje yra didelis trū
kumas maisto ir kiek jo y- 
ra, jis yra prasčiausias. Aš 
mačiau eiles žmonių sto
vint ir laukiant nusipirkti 
nenrinokusių obuolių ir su
vytusių vynuogių, kokių ‘ 
mes ir gyvuliams nešertu-į 
me”. Ir kada Rusijos darbi- j 
ninkai badauja, komunis-i 
t’1 komisaras M. Kalenin 

nepris- j 
javu,. 

sugrįžęs iš Rusijos nes žmonės per daug duo- 
(Skaityk, Iz- 

vestia. sausio 10. 1935 m.) 
Leninas žadėjo žmonėms 

duoti duonos, o davė badą 
ir skurdą: žadėjo darbinin
kams žemiška roi" o davei 
baisia vergija. Komunizmo 
nrieteliai pasakvs. kad Ru
si ioie nėra nedarbo, visi: 
dirba ir gauna atlvginimą. j

■ tai turi iš ko tinkamai Dra-' 
j jzvventi. Apie Rusiios dar- 
i bininkų darbą ir atlvgini- 
ma ir apie moterų laisvę 
kitą svkį pakalbėsime 
“Darbininke”. T.

Įžymus advokatas ir ra- sako, kad valdžiai 
šytojas Mr. Lee Meriwe- tatoma užtektinai 
ther, 
Gruodžio 2 d.. 1930 metais, nos suvalgo. 
Chase viešbutyje, St. Lo- 
uis, Mo. pasakė: “Jeigu ku
rios kitos valstybės žmonės 
skriaudžiami, kaip šiandie
na yra Rusijoje, jie tuojau 
būtų tain pavergti ir 
sukeltu revoliucija. Rusi
jos žmonės vra išvargę ir 
nusiminę. Tenai nepama
tysi linksmu veidu darbi
ninko, tik komunistų nro- 
naganda tikrina pasauliui, 
kad darbininkai vra links
mi ir patenkinti”.

Profesorius Frederick

niai... O jų kūnai!... Mes ne
turėjome laimės nei jų pa
matyti, nei tinkamą pagar
bą jiems atiduoti. Buvo su- 

! mesti į bendras duobes ir 
su gazolinos liepsna ir dū
mais pakylo į padanges, o 
pelenai paslėpti žemės gy

vumo je, laukia visuotinio 
kūnų prisikėlimo. Jų at- 

' mintis liks ant visados Sa
leziečių Kongregacijai di- 

i džiausiąs triumfas ir bran- 
giausis vainikas.

Dar apie 280 mūsų Kon
gregacijos gyvų brolių ran
dasi tame pradare: — Vie
ni slapstosi, kiti prirakinti 
prie įvairių sunkių darbų, 

Į o dar kiti mūšių laukuose 
kasa apkasus, arba net y- 
ra priversti vartoti ginklą 
prieš savo Ispanijos bro
lius. Ir kas gali įsivaizduoti 
kitą baisesnę tragediją! — 

Kun. J. Stašaitis, S. C.

Tuos Liberovo žodžius norėjo sovietų Rusijoje gy- 
natvirtina visa eilė kitų venti, kaip amerikietis ko- ziečiai turėjo 54 įstaigas 
žmonių, kuriems teko ma- munistas Andrew Smith. ” ’ ■ ’• -
tvti Rusiios gyvenimą. Sir Nuvažiavo jis į Rusija ap- 
tValter Citrine, Anglijos a- žiūrėti komunizmo rojaus, 
matninkų unijos kongreso Jis buvo iškilmingai sutik- 
gęneralis sekretorius. 1936 tas partijos vadų; jam bu- 
metais važiavo į Rusiją na- vo nupasakota kain laimin- 
sidžiaugti komunizmo ro-^p-ai ir gerai žmonės dabar 
iumi. bet sugrįžęs, knygo-, "v-vena; parodytos kaiku- 
je: “I Search for Truth”, rios vietos. Pilnai nasiten- 
nasakė: “Aš mačiau žmo- kinęs grįžta jis i Amerika 
nes gyvenant lūšnose, ko- sutvarkyti savo reikalų, ir 

į kiose mes gyvuliu nelaiky- paskiau važiuoja į Rusiją 
į tume. Tie dalykai mane jr ansigvvena ant visados, 
sudrebino”. Nuvažiavo. Dabar jis tik-

Fred E. Beal, amerikietis rai pamatė žmonių gyveni- 
komunistas, važiavo į Ru- ma. Jis rašo vvriausvbei 
siją gyventi. Bet pamatęs protestus, skundžiasi, kad 
tenai žmonių skurdą ir žmonės badu miršta. Ko-

Pirm pradedant civili- ga Moron, Ronda Collegio, 
niam karui Ispanijoje, toje Ronda Escneles Gratui- 
nelaimingoje šalyje Sale- tas).

Iš tų 67 Saleziečiai kanki
nių 17 priklauso Tarrago- 
nos Provincijai, 31 Colticos 
Provincijai ir 19 Beticos 
Provincijai. Mes žinome tų 
visų kankinių vardus, lai
kome juos mūsų širdies 
gelmėse, bet mums atrodo, 
kad kol kas nėra protinga

Leninas, lapkričio 8 die- nuo proletariatų vienybės 
na, 1917 metais, pažadėjo ir brolybės, tai mato reika- 
Rusijos suvargusiems 
žmonėms duonos, tai yra, 
tinkamą pragyvenimą. Bet 
už penkių savaičių išleido 
šitokį įsakymą: “Sovietų 
valdžia skiria du milijonus 
rubliu tarptautiniam revo-ivjvi uiviiuiiivicaM^avvdic. luamc- K.vi<iuiiiz>m<xa vun uun u»-
liucijos sąjūdžiui. Kadangi i Temporary Workers’ ant nai buvo baisiau, negu ka-į laikvtas”. Kada iis narei- 
sovietų valdžia priklauso Peasants’ Government, i Įėjime”. Gal niekas taip ne- kalavo, kad darbininkams

lą duoti pagalbą visų kraš
tu komunistams sukėlimui 
revoliucijos”. Pasirašo, ____ ______ _____ T „ ____ ______ ______  __
Rusijos sovietų preziden- varga. sugrįžęs į Ameriką misaras Jurovas jam atsa- 
tas Ulianof-Leninas. L. pasakė: “Sovietų valdžia y- ko: “Kas kad ir milijonai 

' Trockis, Bonch-Pruevič, N. ra didžiausia žmonijos is- išmirs, dar liks milijonai; 
iGorbonov. .(Gazette of the, tori joje apgavystė. Man te- komunizmas turi būti iš-

>• I 
Kad patenkinus Saleziečių 
bendradarbių pageidavi
mą, metai atgal (gruodžio 
mėn. 1937) “Saleziečių Ži
nios” — ispanų kalboje, o- 
ficialiai paskelbė sekančias 
žinias, kurios, kad ir ne vi
sai tiksliai, bet duoda gan 
gerą įdėją apie Ispanijos juos publikai skelbti.. Dau- 
Saleziečius.
— Brangus Pone: Iš 54 į- pinti kalėjimuose, kiti pa- 

staigų kurios randasi Ispa- grobti gatvėse, o dar kiti 
nijoje yra apskaičiuojama buvo surasti kur nors slė- 
67 kankiniai: 31 kunjgas, 
12 klierikų ir 24 broliukai. 
Tarpe nukankintų kunigų 
yra vienas Provinciolas — 

j Tėvas Calasanz ir astuoni 
įstaigų direktoriai, būtent: 
(Madrido Athoha, Madri
do Carabanchel, Madrido tąja pačia laime, kurią gė- 
Mohernando, Sarria Mala-1 risi pirmųjų laikij kanki-

piančiose vietose ir sužvė
rėjusių žmonių baisiausio
mis kančiomis nukankinti. 
Jų neperlaužiamas tikėji
mas ir visuotinas atsidavi
mas Dievo valiai mums 
tvirtina, kad jau jie gėrisi

fc.,
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Amerikietis Sportininkas Labai 
Laukiamas Lietuvoj

I

t

Amerikos Lietuvių Katalikų Apšv. Dr-ja "Motinė
lė” gruodžio mėn. 1938 m. kreipėsi per spaudą ieškant 
gabaus sportininko lietuvio, kad vyktų į Lietuves Vy
tauto Didžiojo Universitetą aukštiems mokslams eiti 
ir tokiam kandidatui buvo pasiūlyta pilna stipendija, 
apmokant net kelionę į Lietuvą.

Lietuvos Gimnastikos ir Sporto Federacija, suži-i 
nojusi apie "Motinėlės” Dr-jos skiriamą stipendiją, 
prisiuntė "Motinėlės” Dr-jos pirmininkui sekantį laiš
ką:

"Didelio džiaugsmo suteikė Lietuvos katalikams 
sportininkams žinia, kad "Motinėlės” Dr-ja rūpinasi 
surasti amerikietį lietuvį gerą sportininką ir atsiųsti į 
Lietuvą studijuoti.

"Lietuvos katalikų sporto organizacija "Lietuvos 
Gimnastikos ir Sporto Federacija” (LGSF) sveikina š: 
brolių amerikiečių sumanymą ir ypač Tamstos, Gerbia
mas Kunige pastangas. Tuo labiau, kad šiuo meti 
mums šios Tamstų pastangos yra labai reikalingos, 
nes visos kitos Lietuvos sporto organizacijos turi jau 
amerikiečių sportininkų - krepšininkų. Fersikvietimas 
gero amerikiečio lietuvio sportininko mums jau senai 
rūpėjo. Todėl ypatingai susidomėję "Motinėlės" suma
nymu, mes ir išdrįsome šiuo laišku kreiptis į Tamstą, 
Gerb. Kunige.

"Gero krepšininko atsiuntimas svarbus ypač besi- 
artinančiom Europos krepšinio pirmenybėm, kurios 
šiemet bus Lietuvoje.

"Priimkite Lietuvos katalikų sportininkų sveiki
nimus ir linkėjimus Tamstai ir visiems Amerikos lietu- tuo laiku iš Vilkaviškio Pa- į prival. darbo stovyklą. Iš- 
viams sportininkams. vasarininkų konferencijos vežtas gruodžio 21 d. vaka-

"Tikėdamies Tamstos prielankumo, reiškiame pavasarininkai, 18 asmenų, re. 
pagarbą_  'Sustabdė mašiną ir pirmie-į

(pasirašė) Doc. B. Vitkus. Pirmininkas ji atskubėjo prie gaisro. 
A. Keturakis. Sekretorius cia sumanių kunigų vado-

Studentas lietuvis, gimęs Amerikoj ir gabus spor- ^i'Jfe’dirbdami 6 'ekskrn' 
te, ypač krepšiniame sporte "Basket Bali“ ir norįs gau- saį J? ’ daa® *"r.
ti pilną stipendiją Lietuvos Univ-ersitete privalo kreip-1 tlngo turto. Gesindami gai- 

srą kai kas neteko kaliošų 
ir susvilo paltus, bet pa
tenkinti, kad nelaimėje Da- 

■ tarnavo artimui. Per gais
rą sudegė gyvenamas na
mas, tvartai, kluonas, “ 
klėtis su javais: be to, su
degė 3 avys ir kiaulė 
paršais.

Trobesiai buvo neap
drausti, gaisras kilo iš klo
jimo.

tis su prašymu sekančiu antrašu:
Rev. Dr. J. B. Končius, 

Mt. Carmel, Pa.

Mirė Didelis Vargšų 
Prietelius

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. I*. Juškaiti.s, 
— Pirmininkas; P. Mankus — 1 Vice-Pirmininkas; A. Skirius 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas. 7 MoŲ. St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabriene — Iždininke. 6 Coinmonvvėalth 
Avė.. VVorcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas— Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

Pirmas Degtindarys
L. TOLSTOJUS 

Vertė K. SAMAJAUSKAS 
šešių Veiksmų drama

(Tęsinys)
KETVIRTAS VEIKSMAS 

(Teatras vaizduoja tvartą. Vi
duryje katilas, užkaistas ant ug
nies su puodu ir kranu. Ūkinin
kas ir bernas).

Pirmas paveikslus. 
Bernas (laiko stiklelį po kra- 

į nu, geria degtinę). Jau išvirė. 
> Ūkininkas (atsitūpęs žiūri).

Klaipėdos uoste moderniškais įrengimais iškraunami ir pakraunami laivai. VDV. i Tai viralėlis! Iš tešlos vanduo 
bėga. Ar tai vandenį pirmiau nu
sunki ?

Bernas. Tai ne vanduo. Tai 
degtinė.

Ūkininkas, šviesi. Aš maniau 
bus raudona, kai alus. Į vandenį 
panaši.

Bernas. Pauostyk. Koks kva
psnis.

Ūkininkas (uosto). O kvėpian
ti! Pažiūrėsiu, kaip ji burnoje 
atrodo (Paragausim, bet atima 
iš rankų).

Bernas. Atsargiau, išliesi, (už
suka kraną, geria, smaguriauja 
liežuviu). Išvirė. Gerk!

Ūfcininfcas (geria iš pradžios

Didelis Gaisras Paželviy 
Sodžiuje

1

Dr. Karvelis Išslystas į 
Darbo Stovyklą

Kaunas — Dr. P. Karve-
28, ūkin. Ad. Kleinio ūkyje lis vid. reikalų ministerio 

Važiavusieji nutarimu išsiųstas 3 men.

Paželvių km., Liudvina
vo vaisė. 1938 m. gruodžio

t *

kilo gaisras.

Į darbo stovyklą 2 mėn. 
išsiųstas ir St. Kompaitis. 
P. V. Ivanauskas, kuris nu
tarta ištremti į Raseinių 
apskritį, serga ir guli Kau
no s. d. kalėjimo ligoninėj.

Silale

I

ir

150 Metų Istorinis 
Laikrodis

Dusetos, Zarasų apskr.— 
Dusetų bažnyčia turi įžy- 
menybę — istorinį laikro
dį, kurį bažnyčiai padova
nojusi lenkmečio sukilimo 
karžygė Emilija Pleteraitė. 
Laikrodis pagamintas ran
komis Anglijoje prieš 150 
metų, jis užtraukiamas 
žarnine styga, gražiai iš
raižytas, paauksuotas. Tą 
laikrodį I 
saugo, kaip didelę reteny
bę.

bažnyčia labai lašiukais, paskui po daugiau. Iš-

drių plovimo darbymetė. 
Nežiūrint didelių šalčių, 
prie nendrių dirba keli šim
tai žmonių. Už nendrių ka- 

m. pą parduodadant gauna

su

GAUSINGOS ŠEIMOS
Šiame krašte gana gau

singos šeimos. Dažnoj pir
kioj rasi 8 — 10, o neretai 
ir daugiau vaikų. Kai ku
rios gyvena šiurkščiose są
lygose. Daugelis jų, ypač 
žiemą, dejuoja dėl kuro 
brangumo.

Kaunas— Gruodžio
25 d. Panemunės Sanatori- tiek pat kaip ir už rugių 
joje, sirgęs plaučių taber- 
kulioze. mirė kun. St. Prei- 
kštas.

Amžinos atminties kun. 
St. Preikštas buvo pavyz
dingas, darbštus, uolus ku
nigas. kuris draug dirbo 
labdarybės srityje. Jo rū
pesčiu ir pastangomis Šan
čių parapijoje, Šv. Vincen
to a Paulo draugijos sky
riui nupirko namus už 30, 
000 litų, kur seneliai ir se
nutės senatvėje gauna 
prieglaudą: tuose namuose 
taip pat yra įsteigtas ir 
vaikų darželis.

Kun. St. Preikštas 1938 
XII. 28 d. palaidotas Šan
čių kapinėse.

centnerį, šiemet nendrių 
derlius labai geras.

Baisiai Siaučia Šiltinė

Ylakiai
— Miestelis turi apie 2000 

gyventojų. Atsilankiusiam 
daro gana malonų įspūdį— 

| visur švaru ir gražu. Gat- 
įvės primena net didmies
čius: plačios, tiesios. Vie
toj laužų pamažu dygsta 

' nauji namai. Negražesnį 
vaizdą sudaro tik senas 
medinis ugniag. namas, 
stovįs gale rinkos. Užtat 
restoranų, gausumas. Tuo 
tarpu kultūrinės įstaigos 
nėra.

Purpliai, Merkinės valse. 
Jau du mėnesiai, kaip A. 
Jurkevičio šeimynoje siau
čia šiltinės liga. Pirmiau
sia susirgo jo sūnus. Ne
spėjo praslinkti nė dvi sa- 
vaites, kaip urnai visa sei- n-rra 4 °
myna ligos buvo išguldyta: ’ __________
nuo mažiausio iki didžiau- Klaipėda — Paleisti iš 
šio. Tuomet pakvietė Aly- kalėjimo Bitėnų vokieti- 
taus apskr. ligoninės vyr. į ninkai Kosgalvis ir Ilneris, 

kurie kurstė prieš lietu
vius.

felčerį, kuris liepė kuo sku
biausiai vežti į ligoninę iri 
uždraudė kaimynams lan
kyti jų namus. Visa šeimy
na guli ligoninėje sunkiai 
sirgdama, serga 7 vaikai ir 
jų motina.

Ir kituose kaimuose su- 
Užšalus Kuršių marioms serga šiltinės liga tik ne- 

ir baloms, prasidėjo nen- taip sunkiai.

100 Darbininkų Pjauna 
Nendres

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
Price

PROTECTION PLAN

Ne.w | 
England 
Coke

496 First Street,

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Botrtbrvl540

— Prof. Iz. Tamošaitis iš-
! vyksta kuriam laikui i už- 
jsienius mokslo reikalais.
į — Lenkai pirksią už 600,
000 iitų bituko plytelių gat
vėms grįsti. Bituko plyte-. n....... .

į lės yra Lietuvos išradimas; jr bernas)’. 
Į*—“ .
i
I
I

I

I
Į

geria viską, paduoda stiklelį). 
Pilk dar. Stikliuką išgėręs sko
nio nepažinsi.

Bernas (juokiasi). Patiko 
(pripila).

Ūkininkus (geria). Tai gėralė- 
lis! Reikia žmoną pasišaukt. Ei. 

’: Morta I Eik šen ! Eik šen!
Antrasis paveikslas 

(Žmona, mergaitė, ūkininkas

jomis išgrįstos gatvės la
bai gražiai atrodo ir yra 
patvarios.

Degtinė Pražudė Šeimą

«

11500-tasis Laivas Klaipėdos 
Uoste
i____________

1937 m. Klaipėdos uostas 
džiaugėsi nauju rekordu, 
nes per metus į uostą į- 
plaukč 1400 laivų. Tokio 

\ laivų skaičiaus šis uostas 
dar nebuvo turėjęs. Atro
dė, kad jau nėra didelio 
pagrindo laivų judėjimui 

J sparčiai kilti. Tačiau 1938 
metai parodė, kad yra gali
mi ir nauji, gana žymūs, 
šios rūšies rekordai. Štai, 
1938 gruodžio mėn. 21 die
ną į Klaipėdos uostą į-
plaukė 1500-tasis laivas, i rytis dvasiškai nenorma- 
Tai buvo švedų laivas “Ka- pus. Kilus tam jų ginčams, 
stelholm” (Pernai tą dieną sūnus smoge motinai piau-

Žmona. Kas tau? Ko šauki?
Ūkininkas. Tik tu paragauk, 

ką mudu išsivirėva. (paduoda 
.stiklelį). Pauostyk, kuo kvepia. 
I Žmona (uosto). O, o!

Ūkininkas. Gerk!

’ kad mudu su tarnu rugius į nie
ką verčiam. O kokį skystimėlį 
mudu pasigaminova. Ką? Sakyk, 
geras ?

Žmona. Kaipgi nebus geras, 
jei senius į jaunuolius perdirba. 
Žiūrėk, koks tu linksmas pasida
rei! Ir man linksma. Užtrauk! 
Ei... Ei... Ei... (Dainuoja).

Ūkininkas. Taigi, visi jauni, 
linksmi būsim.

Žmona. Reikia anytą pasi
šaukt. Ji vis plūsta, nuobodžiau
ja. Kai pajaunės, geresnė bus.

Ūkininkas (girtas). Pasišauk 
motiną, Maryte! Bėk, motiną 
šaukis, ir senelis tegu ateina. 
Sakyk, aš liepiau! tegu lipa ant 
pečiaus. Jaunystę sugrąžinsim. 
Greičiau! (Mergaitė bėga).

Ūkininkas (žmonai). Dar po 
stikliuką! (Bernas pripila ir at
neša ).

Ūkininkus (išgeria). Iš pra
džios iš viršaus pajaunėjom, lie
žuvis laisvesnis pasidarė. Paskui 
į rankas perėjo. Dabar kojas pa
siekė. Jaučiu kojas jaunyn eina. 
Štai kokios miklios, (pradeda 
šokti).

Žmona (Išgeria). Ei muzikan
te. tarne skambink! (Tarnas i- 
ma kankles, skambina. Ūkinin- 

i kas su žmona šoka).
Bernas (Skambina scenos 

pryšaky ir juokiasi. Liaujasi 
skambinęs. Juodu vis šoka). At
silyginsi už riekę. Jau būčyje, 
neištrūksita. Tegu pamato Liu- 
cipierius.

Trečiasis paveikslas
({eina stora senė ir silpnas ži

las senis).
Senis. Ar jūs apkvailot? Žmo

nės dirba, o jie šoka.
Žmona (šoka, plodama del-

,nais). E. ė, ė, (Dainuoja). Nusi
dėjau Dievui. Viens tik Dievas 
be nuodėmių!

Senė. O tu. bjaurybe, pečius 
nepriruoštas. o ji šoka.

Ūkininkas. Mamyte, luktelk! 
_ i Pamatysi, kas čia daros. Senius 

į jaunus perdirbam. Štai! Iš
gerk. (Duoda stiklelį).

Senė. Vandens šuliny daug yra 
(Uosto). Ko gi tu čia įpylei? 
Koks kvapsnis.

Ūkininkas ir žmona. Tik tu iš
gerk.

Senė (ragauja). Oo! O išgė
rus. galo negausiu?

Žmona. Visa atsigriebsi. Jau
nutė pasidarysi.

(Bus daugiau)

Krosna — Vartų kaimo Žmona. Kad tik ko blogo nebū- 
gyventojo J. A. visi šeimos tų • . , ,
nariai buvo uolūs ir garsus' 

į visoje apylinkėje “naminės 
degtinės” gamintojai ir 
platintojai. Policijos buvo 
sekami kelioiiką metų, pa
galiau po daugelio kratų ir 
'ilgų bylų, sūnus ir tėvas 
už degtindarystę pateko į 
kalėjimą. Namuose liko šei 
mininkauti motina, 5 duk
terys ir sūnus J., kuris irgi 

! dėl girtavimo pradėjo da-

Ūkininkas. Gerk kvaile! 
Žmona (geria). Gardu! 
Ūkininkus (įkaušęs). Tai 

ralėlis! Lukterk, pajusi. Tarnas 
sakė, kad nuo jo visas nuovar
gis iš kūno išeina. Jauni į senius 
pavirsta, o seni... jaunėja, štai 
aš tik du stikleliu išgėriau, o vi- 

! sus kaulus išmiklino (strapa- 
liuoja). Matai? Palauk, kai mu- 

; du kasdien, gersiva. tai vėl jauni 
būsiva. Maryte! (Apsikabina).

Žmona. Šalyn! Tu kvailiot pra- 
I dedi!

Ūkininkas. Matai! Aimanavai.

ge-

buvo įplaukęs 1392 laivas), jtuvu i Salv^ ir prakirto Ii-

Kaip Veikia Klaipėdos Krašto Pramonė
Į gi smagenų. Motina iš 
! skausmo dar bėgo, ligi są-i 
monės netekusi sukrito. 
Iššaukus greitąją pagalbą,

S3.00 S3.00
pajutę vokietininkų nepa- buvo nuve’žta į Marijampo

i

Statistikos duomens ro
do, kad 1938 m. Klaipėdos 
krašto pramonė žymesnės 
pažangos nėra padariusi. 
1938 metų liepos 1 dieną

tbuvo 211 pramonės įmo- 
; nių, kuriose dirbo 11,190 
darbininkų. 1937 m. 204 į- 
monėse dirbo 11,270 darbi
ninkų. 1938 m. geriausiai 
dirbo tekstilės (audinių) 
fabrikai, taip pat ir maisto 
produktų gamybos įmonės. 
Silpniau ėjo miško medžia
gos apdirbimas, nes Sov. 
Rusija mažiau davė savo 

’ miško.
Darbininkams atlygini- 

' mai J 938 m. šiek tiek padi- 
' dinti. Pramonės gami 
į niams rinkų buvo suranda- 
: ma be didesnių sunkumų. 
Paskutiniais 1938 m. mė- 

: nesiais Klaipėdos krašto 
. pramonėje pasireiškė kai 
į kuris pakrikimas dėl žydų 
‘įmonių likvidavimo. Žydai,

lankų nusistatymą, pradė
jo keltis į Didžiąją Lietuvą, 
jie norėjo išsikelti ir savo 
įmones. Tačiau direktori
ja paskelbė paliepimą, ku
riuo draudžiama iš krašto 
įmones išvežti. Bet tas

PASIRINK SAU GERIAUSI 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 
Draugas

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBININ
KAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo vardo.

“DARBININKAS” eina du kartu į savaitę — ant-

■

I
lės apskr. ligoninę, bet ne
atgavusi sąmonės gruodžio 
19 d. mirė. Sūnus policijos 
skubiai suimtas, nes grasi
no ir seserims.

Štai kur nuėjo šeima, ku
ri save ir kitus ilgą laiką

• tėvi s ir radieniais ir penktadieniais. Jame rasi naujausias ir■draudin}as_ žydų Ilgimą|nUodijo degtine — — ..
mesus a e. įc par avine sįjnus kalėjime — motina teisingiausias žinias, gražiausius pasiskaitymus ir iliu- 
Įja, nors ir pigiai, savo įmo-k apuosc. stracijas.
, nes daugiausia vokiečiams, _________ J

i t

ir patys iš krašto išsikelia. 
Be to, žydai išsiėmė iš ban
kų stambias sumas indė
lių, ir tuo pasunkino kredi
to įstaigų veikimą. Dėl e- 
konominio gyvenimo su
trikimų šią žiemą Klaipėda 
turi dvigubai daugiau be
darbių.

Po seimelio rinkimu kra
šte įsisiūbavusios aistros 
ir triukšminga nuotaika 
aprimsta, o todėl ir ūkiniai 
reikalai pradeda įeiti į nor
males vėžes.

Universiteto Teismas Teis 
Studentus

Kaunas — Sausio mėne
sio pabaigoje susirinks u- 
niversiteto teismas ir svar
stys apie 20 studentų bylą į 
už drausmės nesilaikymą 
ir universiteto vadovybės 
įžeidimą per gruodžio mėn. 
10 — 12 d. d. įvykius. Kai 
kuriems studentams nu
matomos bausmės iki pa
šalinimo iš universiteto.

“DARBININKE” rasite daug žinių 
Vilniaus krašto.

Dabar eina “Darbininko” vajus. 
“Darbininko” kaina atpiginta:

Metams......................................
Pusei metų..............................
Sykį į savaitę metams

UŽSIENIN:

iš Lietuvos ir

Vajaus metu

$3.00
$1.50
$1.50

$4.00
$2.00
$2.00

Metams...............................
Pusei metų............................
Sykį į savaitę metams

“DARBININKAS”
1 346 W. Broadway So. Boston, Mass.
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12. Valstybes Pareigos Į Darbininkus
Prisiminus žemiškas žmogaus gėrybes, reikia pa

sakyti, kad valstybė privalo visų pirmą apginti varg
šus darbininkus nuo gobšų žiaurumo, kurie nesivaržy
dami naudoja žmones, kaip paprastus daiktus savo pel
nui. Nei teisybė, nei žmoniškumas neleidžia reikalauti 
tiek darbo, kad dėl to ir siela silpnėtų ir kūnas dėl per 
didelio nuovargio sunyktų. Žmoguje viskas, taigi ir jo 
dirbamoji jėga, aprėžta tam tikromis ribomis, kurių 
negalima peržengti. Žinoma, mankštinant bei varto
jant, jėga stiprėja, bet tik tuomet, kai ji kart-kartėmis 
nustoja veikusi ir pasilsi. Todėl reikia žiūrėti, kad kas
dienis darbas nebūtų ilgesnis, kaip jėgos leidžia.

Kiek poilsio privalo būti, sprendžiama iš darbo rū
šies, laiko ir vietos aplinkybių ir pačių darbininkų pa
jėgumo. Kalnakasių, įvairiausių kasyklų darbininkų 
darbas daug sunkesnis ir sveikatai labiau kenksmin
gas; todėl jį reikia palengvinti, trumpinant darbo va
landas. Be to, reikia žiūrėti metų laiko, nes neretai tos 
pačios rūšies darbas lengvas vienu metu, bet ar jokiu 
būdu ar tik su didžiausiu vargu tepakenčiamas kitu 
metu.

Moterų Ir Vaikų Apsauga
Neteisinga reikalauti iš moters ar vaiko to ką ga

li padaryti stiprus suaugęs vyras, įtempdamas savo 
jėgas. Ypač reikia saugoti vaikus, kad jie nestotų į fa
brikus tokio amžiaus, kada jų kūnas ir protas nėra už
tektinai sustiprėję. Vaikystės amžiuje tebeaugančios 
jėgos vysta, kaip jaunutė žolelė, jei jos naudojamos 
per anksti ir visas tolimesnis vaiko plėtojimasis tuo 
būdu trukdomas. Panašiai ir kai kurie amatai netinka 
moterims, gimusioms namų darbams; prigimties su
tvarkymu namų darbai labai gerai saugo moters vertę 
ir tinka vaikų auklėjimui bei visos šeimos gerovei.

Apskritai sakant, darbininkams reikia tiek skirti 
poilsio, kad jo užtektų darbe suvartotoms jėgoms at
naujinti. Pertrauka privalo atstatyti suvartotas jėgas. 
Kiekvienoje darbdavių ir darbininkų sutartyje visados 
turi būti ar pažymėta ar savaime suprantama ta sąly
ga, kad darbininkams užtikrinamas šitas dvejopas po
ilsis, kitaip sutartis nebūtų dora, nes niekas neturi tei
sės nei reikalauti, nei prižadėti apleisti priedermes, ku
rių žmogus turi Dievui ar sau pačiam.

Darbininkų Atlyginimo Tvarkymas
Dabar prieiname prie didelės svarbos reikalo, ku

ris reikia gerai suprasti, kad nei viena nei antra pusė 
nebūtų nuskriausta, Atlyginimas nustatomas laisva 
sutartimi; rodos, kad darbdavys išpildė duotą žodį, už
mokėjęs suderėtą atlyginimą, ir kad virš sutarto žo-1 
džio jis nieko daugiau neprivalo daryti; tuomet, esą,| 
neteisybė tedaroma, jei darbdavys nustatytą mokesnį, J 
ar darbininkas visą prisiimtą darbą atiduoti atsisako; j 
ir tais atvejais, esą, teisinga, jei vyriausybė įsikiša! 
kiekvieno teises apginti, ir tik tiek. Tokiam protavimui 
teisingas dalykų žinovas vargiai pritars, nes ne visais 
atžvilgiais jis yra pilnas; jam trūksta šie to svarbaus.

Žmogaus Darbas
Dirbti reiškia vartoti savo jėgas gaminimui daik- i 

tų, kurie yra reikalingi įvairiems gyvenimo reikalams, 
ypač gyvybei užlaikyti. “Savo veido prakaite valgysi 
duoną”. Taigi du privalumu turi žmogaus darbas iš' 
prigimties; pirma, jis yra žmogaus asmens darbas, nes 
dirbamoji jėga yra jo: antra, darbas yra būtinas todėl, 
kad darbo vaisiai reikalingi žmogui, jo gyvybei užlai
kyti; užlaikyti savo gyvybę liepia prigimtis, o jos būti
nai reikia klausyti. Tad žiūrint į darbą, kaip į asmens 
darbą, nėra abejonės, kad darbininkas gali mažinti sa
vo atlyginimo dalį, nes, kaip kad jis savo noru sutinka 
dirbti, lygiai taip pat jis gali savo noru pasitenkinti ir 
mažesniu mokesčiu, ar jo visai neimti. Bet kitaip ten
ka spręsti, kai svarstomas darbo asmeniškumas kartu 
su jo būtinumu, nes tie du darbo privalumai tik minty
je, o ne tikrenybėje nuo vienas antro tesiskiria.

Atlyginimas Už Darbą
Ir iš tikrųjų: gyvybę palaikyti yra visų ir kiekvie

no priedermė; kas to nedaro tas sunkiai nusikalsta. Ii 
iš to išeina, kad kiekvienas turi teisės ieškoti savo gy
vybei reikalingų dalykų, kurių įsigyti kiekvienam dar
bininkui teikia atlyginimas už jo darbą. Sakysime, kad 
darbininkas ir darbdavys laisvai padaro sutartį, būtent, 
susitaria dėl atlyginimo didumo, toliau vis dėl to visa
dos turi galios įgimties dėsnis, kuris aukštesnis ir pir
mesnis už susitariančiųjų norus ir, kuriuo einant, atly
ginimas privalo būti nemažesnis, kaip kad to reikia 
taupiam ir padoriam darbininkui pragyventi.

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Kodėl valstybė privalo apginti vargšus žmones? 
Kokio darbo darbdavys gali reikalauti iš darbininkų? 
Kaip darbo valandos turi būti nustatytos?

2. Kodėl Popiežius sako, kad moterys neturėtu 
dirbti fabrikuose? Koks darbas netinkąs yra moterims 
ir vaikams?

3. Ar darbininko sutikimas dirbti nustato jam tei
singą atlyginimą? Koks privalo būti darbininko atly
ginimas?

This giri and boy, featured in this year’s "Fight Infantile Paraly- 
sis” campaign. represent the legion of Chose who wear braces and 
the army that movės on crutches. Their pictures appear in all pos- 
ters and literature of the "Mareli of Dimes“ campaign and the ce- 
iebrations in honor of the President’s birthday. Svmbolic of the 
drive for funds they are the unknoun soldiers in the mobilization 
of millions of citizens who uill contribute their dimes and dollar* 
to the cause.

Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN iionis buvo 35 metų amžiaus. Iš 

Lietuvos atvyko po karo.

*

C- -

i

Šv. Juozapo lietuvių par. kle
bonas kun. J. Valantiejus buvo 
išvykęs j Chicagą ir dalyvavo 
kun. Antano Ignoto šventimuo
se. sausio 22 d. Tą dieną mūsų 
parapijos bažnyčioje parapijie
čiai gausiai priėmė Šv. Komuni
ją kun. Ignoto intencijai.

Sausio 18 d. įvyko Šv. Juoza
po par. svetainėje basketball 
rungtynės. Šv. Vardo draugijos 

j ratelis supliekė savo oponentus. 
L. Vyčiai žaidė su negrais iš 

|New Yorko. Vyčiai laimėjo. Pu- 
1 blikos tiek suėjo, kad nebuvo 
j vietos kur sėdėti.

Sausio 21 d. L. Vyčiai žaidė su 
iMaspetho (N. Y.) Vyčiais. Mū- 
įsų Vyčiai ir Šv. Vardo draugija 
laimėjo.

Sausio 28 d. Šv. Juozapo par. 
svetainėje mūsų Vyčiai vėl žais 
su negrais iš New Yorko. Būsiąs 
dar smarkesnis žaidimas. Juodu
kai šį kartą yra pasiryžę Vyčius 

j supliekti. Pamatysime.

ii

_________
Sausio 22 d. įvyko LDS 5 kp. i 

susirinkimas. Prisirašė keli nau
ji nariai, tarp kurių yra laidotu
vių direktorius A. Mažeika, šio
je šalyje gimęs ir augęs.

1939 m. valdyboje yra šie na- nėra toks žiaurus, kaip komu
nai: Pirm. P. Jakubauskas: 
ce-pirm. — P. Šopys; rašt. 
Totilas: ižd. V. Urbonas; mar
šalka — P. Liubinas: iždo glo
bėjai — D. Matas ir Z. Karalius: 
kolektorius — B. Šilkauskas.

stevi ant šaligatvio. Tokie žmo
nes labai dažnai pasirodo silpno 
tikėjimo. Jie pasiduodu ir bedie
vių propagandai, neskaito kata
likiškų laikraščių. Kai kurie 
dažnai platina bedieviškos spau-' 
dos melus.

Lietuviai, darbininkai, būkime 
sąmoningi. Bedieviai neturi pa
sitikėjimo ir dirbtuvėse. Todėl 
labai dažnai bedievius bolševi- 
kėlius atleidžia ir iš darbo.

Tiesa, jau yra ir lietuvių, ku
rie turi gerus darbus ir net vir
šininkais dirbtuvėse. Jie išsidir
bo. nes nesekė kokių ten “izmų”. 
buvo ir yra teisingi ir sąžiningi. 
Mes jiems nepavydėk ime, bet 
džiaugkimės. nes jie kelia lietu
vių vardą, nemažai lietuvių įsta
tė į darbą.

Pasitaiko ir tokių lietuvių, ku
rie iškilę nutolsta nuo teisingu
mo. Būdami viršininkais (bo
sais) kartais už "cigarą” dar-

I

Worcester, Mass.
dainų, kurias išpildys didysis 

' choras.
„ I Dabar svarbiausia darbuotės AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS , .. . . _

FFDFRAUT JOS SKYRIAUS Idal,s Austos Vartų parapijos FEDERACIJOS SKYRIAUS bazaras> kur viai Federacijos 
skyriaus nariai dirbs. Lauksime 

į svečių. Visiems proga įsigyti 
savo gražių dovanų ir linksmai laiką 

praleisti. B.

Aušros Vartų Parapija

Federacijos 33 skyrius 
vienų metų gyvavime parodė 
smarkų veikimą. Iš visų draugi
jų ir kuopų atstovai lankosi į 
susirinkimus. Tik keletas atsto
vų nesilankė reguleriai. Nutar
ta daryti registraciją ir skaity
ti kiekviename susirinkime, ir 
atsiklaust draugijų kodėl neda
lyvauja jų atstovai? Pirm. J. 
Gla viekas. įžymus į 
darbuotojas, rūpinosi, kad būtų

Šv. Kazimiero Parapija
ii
ii

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Katalikiškų draugijų svarbus 

susirinkimas įvyks sausio 27 d. 
'tuojaus po vakarinių pamaldų 

parapijos šv. Kazimiero par. salėje.
, šiame susirinkime bus svars- 

veikimas ir gyvumas skyriuje, tomą kaip tinkamiaus prisiruoš- 
Vienas iš svarbiųjų nutarimų, j ti prie Katalikų Seimelio, kuris

bininkui duoda geresnį darbą. i^-a* minėti Vasario 16. 1939. Ta įvyks vasario 22 dieną, šv. Ka- 
Bet ir čia kalti patys darbinin- i diena turi savo reikšmę kiekvie- zimiero parapijoje. Antras švar
kai. Neneškite bosui cigarų ir 
nenorėkite pakenkti kitam dar
bininkui. Darbininkai turi būti 
vieningi ir sąžiningi. Kore»p.

Šiomis dienomis bolševikėliai 
labai nervuojasi. kad Ispanijos 

į radikalams nebesiseka ir turi už
leisti nacionalistams svarbias 
pozicijas.

Sausio 18 d. kalbėjo vienas 
lietuvis, sako grįžęs iš Ispanijos. 
Jis pasakojo, kad juos labai su
mušę “fašistai”; esą septyni lie- 

‘ tuviai buvo užmušti. Rinko au- 
• kas Ispanijos radikalams, bet 
1 mažai kas davė. .

Radikalų - bedievių spauda ir 
jos skaitytojai kiek laiko atgal 

, apsidžiaugė, kad jau Jung. Vals- 
■ tybės atidarys rubežių ir leis 
’ laisvai vežti ginklus Ispanijos 
' radikalams. Bet pereitą savaitę 
‘jie gavo žinių, kad 20 tūkstan- 
I čių katalikų “užprotestavo”, ir 
i reikalavo palaikyti draudimą. 
Katalikai ir visi, kurie nori gerą 
šiai šaliai, ne protestavo, bet 

, prašė, kad Jung. Valstybės pa- 
I laikytų embargo (draudimą) 
siųsti ginklus Ispanijai.

Visi gerą trokštanti piliečiai 
nori, kad Ispanijos karas kuo- 
greičiausiai užsibaigtų.

Komunistai gąsdina visus, kad 
Ispaniją paims Musolinį. Mes 

1 nenorime, kad Musolinį paimtų, 
bet jei ir paimtų, tai Musolinį

NEWARK, N. J

L. Vyčių 29 kuopos susirinki
mas įvyko sausio 16 d., Šv. Jur
gio draugijos svetainėje. Išrink
ta pasilinksminimų rengimo ir 
sporto komisijos.

“Vito” Daukšys. šokių komi
sijos pirmininkas, pranešė, kad 
Johnny Mack ir jo Royal Ko- 
mandieriai gros šokiuose, kurie 
įvyks vasario 18 d. Išrinkta įvai
rios komisijos šokiuose dirbti. 
Paskutinieji planai bus svarsto
mi vasario mėn. susirinkime.

Pasilinksminimų rengimo ko
misija pranešė, kad artimoje a- 
teityje rengia “amateur” vaka
rą.

Sporto komisija pranešė, kad 
kuopos bovvling vaikinų ratelis 
yra trečioje vietoje. Mišrioje 
kuopos bovvling lygoje, p. Ieva 
Savickienė, Juozas Žvingelis ir 
Kazys Vaškas yra pirmoje vie
toje.

Šiame susirinkime 1939 metų 
valdyba užėmė vietas ir pradė
jo darbą.

Tuoj po susirinkimo, pasilink
sminimo komisija suruošė so- 
cialę programą. Visi puikiai pa
silinksmino.

Mes Vyčiai šia proga reiškia
me nuoširdžią padėką Paterso- garse jus visoje Naujoj Anglijoj, 
no Vyčių 61 kuopai už vaišiu-[ Vieta pavadinta Sea Cliff Inn.. 
gumą, kurį ji parodė sausio 9 d., 
kada mes buvome svečiais 
susirinkime.

Ta proga taip gi sveikiname : denų. maudynės ir gražus sodas 
“Vito” Daukšį. vaikinų bowling 
ratelio kapitoną, kuris yra nariu 
dviejų vyrų ratelių, kuris laimė
jo Sweepstake’s tournamentą. 
Walnut Recreation Bovvling A- 
cademy, sausio 15 d.

t

vi- 
J. i

nam lietuviui. Tos dienos prog
ramoje dalyvaus Mayoras Ben- 
nett. adv. Mileris, kun. K. A. 
Vasys, kuris dar turi daug papa
sakoti apie pereitos vasaros eks
kursiją po Europą. Taipgi bus 
deklamacijų ir dialogų: gražių

zimiero parapijoje. Antras svar
bus dalykas, tai Lietuvos nepri- 

i klausomybės šventė. Todėl visi 
' nariai ir draugijų atstovai ma-. 
‘ lonėsite dalyvauti. Prie to bus 
renkama Valdyba 1939 metams. 
Kviečiame dalyvauti skaitlingai.

komitetas.

927

J. Montvydas 185 168
Grimalauskas 164 233
Barkauskas 165 154
Daukšys 187 174

936 932
ELIZABETH No. 1
Yankunas 156 244
C. Oškutis 204 179
Rakštis 193 154
Gaines 150 159
Degutis 224 194

930

132 j nes lengvai privažiuojama gat-
145 ’ vekariais.
184 Taigi šį metą katalikiškų or- 
166 ganizacijų Trilypė Gegužinė į- 
---- 'vyks liepos 16 d.. Sea Cliff Inn. 
809 j Visi galės smagiai laiką praleis

iu ir pasigerėti naujoje lietuvių
146- nuosavybėje p-nų V. Norkūnų ir 
183 F. Rumskių šeimos yra pasižy- 
211 mojusios savo gerais darbais 
173 kaip Bažnyčiai, taip ir tautai. 
195 Nėra to parengimo, kad šios dvi 
----  šeimos neparemtų aukomis bei 
908 darbais. Taigi ta proga nuošir-

Sekmadienį. sausio 29 d. mūsų džiaį sveikinu p-nus V. Norkū
nus ir F. Rumskus. linkėdama 
tvirtos sveikatos ir Dievo palai- 

K. V. mos sėkmingai užlaikyti šią 
gražią nuosavybę, kad ji atneš
tų naudą ir džiaugsmą abiem 
šeimom ir taipgi visiems lietu
viams.

Abi šeimos yra katalikiškos 
spaudos rėmėjais. LDS nariais. 
'“Darbininko”. “Garso”. "Laivo” 
ir kitų gerų laikraščių skaityto
jais.

Vyčiai bus namuose ir žais su 
Patersono Vyčių 61 kp. rateliu.

NEW HAVEH, CONN

MOŠŲ VEIKĖJAI NUPIRKO 
GRAŽIĄ VASARINĘ VIETĄ

Gerai žinomi mūsų kolonijos 
visuomenės veikėjai. Vladas ir 
Gertrūda Norkūnai ir Feliksas 
ir Ona Rumskai nupirko gražią 
vasarinę vietą, kuri netik mūsų 
kolonijai arba šioje apylinkėje 
yra plačiai žinoma, bet savo 
gražumu ir patogumais yra pa-

kuri randasi važiuojant į Light- 
jų i house Point, yra didelis viešbu- 

jtis. erdvi svetainė prie pat van-

Vasario 4 d., yra
vakaras

RENGIAMAS VAKARAS SU- 
ŠELPIMUI LAUGALIŲ 

NAŠLAIČIŲ
rengiamas

sušelpimui Veronikos 
Laugalaitės ir visos šeimos, ku
rių motinėlė mirė spalių mėne
syj. palikdama 5 našlaičius. Tai
gi šv. Vincento de Paulio drau- 

' gija, prie kurios priklauso visos 
• draugiais. rengia šį vakarą. Ve-

Stalinas 
komuniz- 
darbinin-
daugiau

į Sausio 22 d. Šv. Juozapo par. 
, svetainėje įvyko koncertas. Pro
gramą išpildė Šv. Andriejaus 
lietuvių par. choras (New Bri
tam. Conn.), vadovaujant muz. 
Zalnieraičiui. ir solistai (ės). Be 
to. buvo ir įvairių vaidinimų.

Solo dainavo, grojo ir vaidino 
(šie asmenys: pp. Ražaitytė. E. 
Grigaitė. V. Sintautas. J. Meli- 
nauskas. K. Kavaliauskas. M. 
Zdanytė. F. Rižauskaitė. Kedai- 
nytė. O. Sintautienė. M. Varnai- 
tytė. Visą programą išpildė la
bai gerai.

j Komp. A. Aleksis nuoširdžiai 
padėkojo programos dalyviams, 
jų vadui muz. Zalnieraičiui už 
išpildymą programos ir publikai 
už gausų atsilankymą. Koncer
to programai pasibaigus. įvyko 
šokiai.

nizmo diktatorius Stalinas. Jei
gu Ispanijoje būtų laimėję radi
kalai. tai kruvinasis 
būtų tikrai užkrovęs 
mo jungą Ispanijos 
kams, būtų buvę dar 
kraujo praliejimo.

Yra ir tokių nesąmoningų dar
bininkų. kurie neapkenčia ko
munizmo. bet simpatizuoja Is
panijos radikalams - komunis
tams. Bet tokių nedaug.

VVaterbury apylinkėje yra 
daug mažų miestelių, kur gyve
na dauguma katalikų. Parapiji- 
jinių mokyklų neturi, bet viešo
se valstybinėse mokyklose moko 
tikėjimo dalykų.

Bedieviai keikia kunigus ir 
Seseris, sako, kad jų vaikus 
“mulkina”. Nesąmonė. Kunigai 
ir Seserys moko doros. Jūsų vai
kai. išmokę tikėjimo dalykų, iš
augs dorais ir naudingias šio 
krašto piliečiais.

Gaila, kad dar vis yra lietuvių 
taip žemai nuupuolusių.

Sekmadienį, sausio 22 d. mū
sų Vyčių bowling ratelis buvo 
nuvykęs į Elizabeth ir ten žai
dė su Vyčių 52 kuopos rateliu 
Nol Vyčių bovvling Lygos kon- 
teste.

Newarkiečiai laimėjo du iš tri
jų žaidimų.

Štai rezultatai:
NEWARK
Laukžemis

t
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MIRĖ
Vienas italas dirbo visą dieną, 
vakare mirė.
Lietuvis. B. Deveikis buvo

sveikas ir dirbo ketvirtadienį, o 
sekmadienį mirė. Paliko nuliū
dime žmoną ir du vaikučius. Ve-

Kai kurie lietuviai turi blogą 
paprotį. Ateina į bažnyčią iš
klausyti Šv. Mišių. Bet nespėja 
kunigas peržegnoti ir. žiūrėk, 
jau bėga iš bažnyčios. Galima 
pateisinti tuos, kuriems būtinai 
reikia išeiti. Bet yra tokių, kurie 
nelaukia palaiminimo švč. Sa
kramentu, o išėję iš bažnyčios

su medžiais, kaip tik patogus
laikyti išvažiavimus, šokius ir į- ronika Laugalaitė yra nuo ma- 

j vairius pasilinksminimus. Lietu- žų dienelių suparaližuota ir ne- 
viams gerai yra žinomas 
Cliff Inn., nes ten kelius kartus 
laikė išvažiavimus ir praleido 
linksmai laiką, bet vis sunku 
būdavo gauti tą vietą, nes sve
timtaučiai ją užimdavo visam 
sezonui.

1 Linksma girdėti, kad mūsų 
j tautiečiai nupirko tą vietą.

P-nų Norkūnų ir Rumskų lai
mėjimas yra ir mūsų kolonijos 
lietuvių laimėjimas, nes turėsi
me patogią vietą pasilinksmini
mams vasarus metu: taipgi ir 
žiemą galima ten rengti šokius.

i

235 203 182

Sea ' gali vaikščioti, šiame vakare 
bus suteiktos dovanėlės, kurias 
paaukavo geraširdė veikėja 
Magdalena Danušienė.

Taigi geros širdies lietuviai, 
kurie savo gražiais darbais e- 
sat daug ašarų nušluostę varg- 

įdieniams neužmirškite atsilan- i
kyti į šį parengimą, ir paremti 

Į šį naudingą darbą. Gargždiškė.

i

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

PAKVIETIMAS
Visi Ir Visos Ateikite Į

ŠAUNŲ PARENGIMĄ
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALEJE

Kampas Waverly ir Providence Gatvių, Worcester, Mass.

Vasario-Feb. 17,1939,8 vai. vak.
Ten bus išdalyta daug piniginių dovanų.

Darbininkų Sąjunga rengia ši PARENGIMĄ labai svarbiam tikslui. Dovanos 
bus dalinamos sulig atsilankiusiųjų skaičiaus. įžanga visiems 25c.

Nuoširdžiai Kviečiami Visi Dalyvauti — RENGĖJAI
HT.....!, .i i ii —i------/



Penktadienis. Sausu*.

I

LAWRENCE, MASSHUDSON, MASS I

į

p. Vincas P. Kupčiūnas

D A R BININ K V SUSI RIN K1 - 
MAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Sekmadieni, sausio 29 d.. 7:30 
VaL vakare adresu 12 Water St. 
Įvyks LDS 5d kuopos metinis 
susirinkimas.

Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. Dabar yra vajus. Pakalbinki
me lietuvius katalikus darbinin
kus prisirašyti prie Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos ( LDS i. 
Jokio Įstojimo mokesnio nėra, o 
tik reikia mokėti po 25 centus i 
mėnesį arba $3.00 į metus. Už 
tai kiekvienas narys gauna or
ganą "Darbininką” dykai.

Taipgi pakalbinkime visus lie
tuvius užsirašyti laikrašti "Dar
bininką'. kurio prenumeratos 
kaina vajaus metu $3.00 me
tams. Už tris dolerius gausite 
"Darbininką" du kart į savaitę 
j>ėr visus metus.

šiame susirinkime bus skaito
ma paskaita iš "Darbininko" a- 
pie revoliuciją Ispanijoje.

A. U. Sedlevičius

P-nia Petronėlė Puišienė atė
jus j koncertą staiga susirgo. 
Liko nuvežta į namus. Pašauk
tas klebonas, kun. P. M. Juras 
aprūpino sakramentais. Sveiks
ta.

Jonas Žukas, užbaigęs darbą, 
valė mašiną. Motoras buvo ne
sustabdytas. Kairės rankos pir
štai pateko j mašiną. Tris pirš
tus :k: krumpli.. nupiovė. Nu
vežtas j Lawrence General Hos- 
pital. Tai Įvyko sausio 20 d.

Parapijos vaikučiai, vadovau
jant Sesutėms vienuolėms ruo
šia teatrą kovo 19 dieną. Bus su
vaidinta penkių veiksmų drama 
"Dolores".

DARBININKAS

Pranciškietės su mokyklos jau- 
namečiais.

Clevelandicčiai kat. lietuviai 
labai apgailestauja, kad nežino
jo apie minėtą sukaktį. Kitaip, 
ji būtų buvusi paminėta plates
niu mastu. Tas. tur būt įvyko iš 
priežasties mūsų Klebono kuk- 

! lumo. kuris tokiuose atsitiki
muose apie save niekad nemini.

Mes. kurie apie tai sužinojo
me. nors vėlai, širdingai sveiki
name kleb. kun. V. Vilkutaitį ir 
linkime stiprios sveikatos ir kad 
Dievas duotų darbuotis šitoje 
parapijoje koilgiausiai. Ad 
tos annos!

HORWOOD, MASS
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Paskutinė Proga Pasinaudoti

mul-
Rap.

kuo-

Sykes & Sykes
>’ P A. SYKES ir B. G. SYKES

Į- LIETUVIAI ADVOKATAI

u Ofisas: Sar.born Elock
,. Washington St- Norvvood. Mass.
Į" Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
[• 32 AVALNUT AVĖ. ?
L Tel. Norvvood 1020 J

t

I

■: 
:■

Pope Opfical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,

B. koraitis

i

JANUARY SALE

Laivrence visų Katalikų para
pijų šv. Vardo draugijų atsto
vai. sausio 23 d., šv. Augustino 
parapijos svetainėje, turėjo su
sirinkimą surengimui "tourna- 
ment" — rungtynių. Mūsų pa
rapijos šv. Vardo draugiją ats
tovavo: Juozas Puišys. Juozas 
Antanavičius. Juozas Blaževi
čius. Adolfas Švenčionis ir Juo
zas Černiauskas.

Moterų Sąjungos 27-tos 
pos kursų vakarėlis įvyko tre
čiadienio vakare sausio 18 d. 8 
vai. p-nios E. Čeikienės namuo
se. 11 Myrtle St.

Šis vakaras buvo skirtingas 
nuo kitų tuo. kad buvo paskaita, 
kurią skaitė ir paveikslus rodė 
kleb. kun. S. P. Kneižis. Visos 
narės labai džiaugėsi paskaita. 
Sąjungietės dėkojo klebonui už ■ 
atsilankymą ir paskaitą. Veik 
visos narės dalyvavo vakarėly- 
je-

I

KONCERTAS
Sausio 22 d. įvyko šv. Pran

ciškaus lietuvių parapijos choro, 
vadovaujant muzikui p. Povilui 
Sakui. koncertas.

Koncerto programą išpildė 
choras, solistės ir solistai. Solo 
dainavo šie: pp. Juozas Černiau
skas. Izabelė Zolubaite. Charles 
Poole. Irena Libbey.

Duetą sudainavo pp. Anelė ir 
Genovaitė Lalytės. Dainavo cho
rai: mišrus, vyrų ir merginų.

Kvartetą sudarė šie: pp. Juo
zas Blaževičius. A. Jodka. V. 
Butkevičius. J. Puišys. Svečiai 

; dainininkai ir artistai pp. Mari
jona ir Jonas Čižauskai iš Wor- 
cester tikrai gražiai sudainavo 
duetą ir solo.

Koncerto programa buvo graži 
ir turininga. Chorai ir solistai 
gerai dainavo.

Žmonių būva daug. Buvo ir 
svečių: adv. Juozas Cunvs su 
žmona iš W. Roxbury ir 
Edvardas Valiackas su žmona iš 
Lynn. 
well.

PAGERBĖ VEIKĖJĄ
Šiomis dienomis šv. Kazimiero 

lietuvių parapijoje pagerbė jau
ną veikėją, p. Vincą P. Kupčiū
ną. Lietuvių piliečių draugijos 
ir Lietuvių Kooperatyvo pirmi
ninką. Lietuvių Demokratų ko
miteto ir šv. Kazimiero draugi
jos vice-pirmininką. VVard’o pir
mo Demokratų komiteto pirmi
ninką. jo 30 metų amžiaus su
kakties proga.

Suruošė šaunų bankietą. kuria
me dalyvavo daug žmonių, tarp 
kurių buvo Šv. Kazimiero para
pijos kleb. kun. P. Liutkus ir į- 
žymūs profesionalai ir biznie
riai.

Kalbas pasakė šie asmenys: 
kleb. kun. P. Liutkus, kun. J. 
Bucevičius. adv. Leonardas Ve
lička. pp. Kazys Kazlauskas. To
mas Grigas. Vladas Tamulionis. 
Pranas Kupčiūnas. Juozas Svik- 
la. Jenas Kupčiūnas. Jonas Dva- valgiais. Visos gavo 
rėčkas. Kazys Nadzeika. Jonas cake". kurį iškepė p. O. Červo- 
Grigas. Stasys Kupčiūnas. Ame- kienė. A. Kudirkienės duktė, 
lija Kazlauskienė. Paulina Kup- Smagiai praleidusios laiką, są- 
čiūnienė.

PAGERBĖ VEIKĖJO ŽMONĄ
Tą patį vakarą. Sąjungietės 

pagerbė p. A. Kudirkienę veikė
jo p. Vinco Kudirkos žmoną jos 
50 metų gimimo sukaktuvių 
proga. Sąjungietei Kudirkienei 
įteikta nuo kuopos narių graži 
dovanėlė. Išreikšta daug gražių 
linkėjimų, p. Kudirkienei tikrai 
buvo surprizas. Ji visoms išreiš
kė širdingą padėką. Ponia E. 
Čeikienė ir jos dukterys malo
niai visas pavaišino skaniais 

> “birthdav
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Telephone:

I Ofiso: Dexter 1952
Namu: PI. 6286
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Per visą Sausio mėnesį didžiausia kailinių firma 
Amerikoje — I. J. Fox, Ine. skelbia JANUARY SALE— 
SAUSIO MĖNESIO IŠPARDAVIMĄ, kuriame kailinių 
kainos labai sumažintos. Kadangi jau baigiasi SAUSIO 
MĖNESIO IŠPARDAVIMAS, tai Naujosios Anglijos 
ponios ir panelės turėtų šia proga pasinaudoti — nusi
pirkti naujausius Paryžiaus mados kailinius labai pri
einamomis kainomis. Šiame IŠPARDAVIME kailinių

pasir inkimas yra labai didelis. Be to, šiame išpardavime galite kailinius 
įsigyti labai prieinamais išsimokėjimais.

Atėjusios į krautuvę reikalaukite p. Bernardo Koraičio, kuris yra šios 
firmos atstovas ir kailinių ekspertas. Jis Jums pritaikins kailinius pagal 
Jūsų skonį ir figūrą. Pirkdamos kailinius per p. Koraitį dar be duodamų 
šiuo išpardavimo nuolaidų dar gausite 10'7 specialį nupiginimą. Taigi 
naudokitės šie proga. Ateikite į I. J. Fox krautuvę kol šis išpardavimas 
nėra užsibaigęs.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios i krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus. 411 WASHINGTON street 

Boston, Mass.

Pereitą šeštadienį, sausio 21 d.1 
visas universiteto sportininkų 
ratelis buvo išvykęs į Lewiston. 
Me. ir ten dalyvavo sporto pro
gramoje.

Stud. Danielius Milės iššoko į ■ 
aukštį 6 pėdas ir 5 colius ir lai
mėjo į aukštį šokimo lenktynė
se.

Pereitais metais Kolegijų 
sporto lenktynėse stud. Danie
lius Milės taip pat laimėjo čam- 
pijonatą. Jis iššoko į aukštį 6 
pėdas ir 2 colius.

Taipgi jis tebelaiko čampijo- 
nato garbę, kurią jis gavo perei
tais metais Naujos Anglijos A-

ATOSTOGOS LIETUVOJE
į syta. Trumpai parašysiu tik sa
vo įspūdžius.

Buvau Romos viešbuty prie 
Įgulos bažnyčios. 4 vai. ryte jau 
girdėjau dainuojant Laisvės A- 
lejoje. Traukiniais, garlaiviais, 
autobusais, vežimais ir pėsti vi
si traukė į Kauną, į tą didžiulį 
Lietuvos Katalikų Jaunimo Kon
gresą. Kaune susirikiavę ėjo 
gatvėmis dainuodami. Kartu su 
jaunimu mačiau einant kunigus 
ir profesionalus.

i Ryte. Įgulos bažnyčioje Šv. 
mišias atnašavo J. E. Vyskupas 

šalta diena, tai reikėjo ir žiemi- j Matulionis.
nių ploščių. Mus amerikiečius tikrai gra-

Senoji bažnytėlė nenaudoja- žiai priėmė. Kaip tik kuris įėjo 
__  Sako, kad pavasariais Ne- i bažnyčią, tai ir veda net prie 
munas užlieja. Žmonės prie tos altoriaus — Į sanktuariją.

Bet štai kas mane labiausiai 
kai kurie suėję gurkšnoja. Ei- sujaudino, tai Pavasarininkų ir 
nant į bažnyčią reikia lipti į 
aukštą kalną. Pamaldos laiko
mos mažoje medinėje bažnytėlė- v^Je išsirikiuoja ir eina.

Rašo 
Jonas Mončiūnas 

(Tęsinys.)
Birželio 23 d. išvykau i Kauną 

pas svainį p. Navicką, gyv. Girš- 
tupvj. Jis neblogai gyvena. Tik 
su vandeniu vargas. Vasarą tu
rėjo vežti iš Nemuno statinėmis.

Birželio 24 d. Šv. Jono atlai
dai. Važiuojame i Zapiškį. Sako
ma. kad ten yra seniausia baž
nyčia visoje Lietuvoje. Važiavo
me garlaiviu. Gerai važiuoti, 

ligoni- matek?7kkim7ku"nttSte'Jli"ukė. nė»reit Plauk‘a'. PaaiuiM

jungietės išsiskirstė į namus a- 
Toastmasteriu buvo p. Juozas pįe 10:30 v. vak. D. V.

Augunas.
p. Vincui P. Kupčiūnui rengė

jai visų dalyvių vardu ir kai 
kurie asmenys įteikė piniginę ir 
daug kitų gražių ir vertingų do
vanų.

Pasibaigus bankieto progra
mai. įvyko šokiai ir žaidimai.

Grojo p. Jono Tamulionio or
kestras.

Rengimo komisijoje buvo: pp. 
Juozas Staniulis. Juozas Augu-

Dr. nas. Jonas Kupčiūnas. Agnieška 
Utkienė.

iš Lo- P- V. P. Kupčiūnas yra daug 
Aušrelė, pasidarbavęs mūsų visuomenėje. 

Sveikiname p. Kupčiūną ir linki- 
i me. kad jis dar ilgus metus dar
buotus! mūsų tarpe. Rap.

Sausio 18 d. 11 vai. vakare, mi
rė Aušros Vartų par. vargonin-
ko žmona Antanina (Dargužy-
tėi. Velionė paliko dideliame nu
liūdime vyrą Juozą, sūnelį Ab- 

! doną ir dukrelę Loretą.
i A. a. Antanina Brazaitienė kol

buvo sveika nemažai darbavosi 
katalikiškose draugijose ir ne
kartą savo gražiu balseliu links- j 
mino publiką. Velionės palaikai

Imiero kapinėse.

i

i t

i
p. Smilgienė. kuriai padaryta 

operacija Šv. Elzbietos 1 _ 
nėję, sveiksta. Bet dar į namus jįs iššoko 6 pėdas ir 3 , colius, 
neleidžia važiuoti.

p. Jasionienė. gyv. Sturtevant 
Avė., po operacijos dar nėra 
taip stipri, kaip kad norėtų, bet 
su Dievo pagalba baigia pasveik
ti.

Mass. ir keletas

CHICAGO, ILL.

CLEVELAND, OHIO
Sausio 21 d. įvyko Šv. Jurgio 

par. auditorijoj programa klebo
ną kun. Vincentą G. Vilkutaitį 
pagerbti, jo vardinių ir dvide
šimts metų klebonavimo proga 

į šv. Jurgio par.. Cleveland. Ohio.
Ta pačia proga jubiliejatas at- 

palaidoti sausio 23 d. Šv. Kaži- našavo šv. mišias sausio 22 d.
Programą surengė Seserys

Dr. Antano Gassano žmona, 
susilaukusi sūnaus, dar tebėra 
ligoninėje, bet sveiksta, ir gal 
neužilgo galės važiuoti i namus.

p. Červokienė dar tebeguli 
Norwoodo ligoninėje. Sveiksta, 
bet labai nežymiai.

Visoms ligonėms linkime pa
sveikti.

Įžymus Jaunuolis Sporti
ninkas

galiŠios kolonijos lietuviai 
didžiuotis turėdami jauną, įžy
mų sportininką, stud. Danielių 
V. Milės. Jis yra Northeastern j 
Universiteto Track ratelio kapi
tonu.

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti- RENGĖJAI

ŠOKIAI
Rengia Saldžiausios Širdies V. J. ir Lietuvos Dukterų Draugijos

Šeštadienį, Vasario-Feb. 18,1939 
Municipal Blg. Salėje, Broadvvay, So. Boston, Mass.

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS

Stud. Danielius yra ne tik ge
ras ir įžymus sportininkas, bet 
ir gabus studentas. Jo vardas y- ma. 
ra universiteto viršininko sąra
še; jis yra studentų tarybos, bažnytėlės pasistato arklius ir 
matematikos klubo ir Boston 

| Society of Civil Engineering na
riu. Jis yra 1940 m. inžinierijos 
klasėje.

Stud. Danielius Milės gimęs 
Seattle. Wash. Atvykęs į Nor-, 
vvoodą. kada jis tik buvo pradė
jęs eiti aukštesnę mokyklą. Mo
tinai mirus, pp. Pr. ir A. Kūrai, 
gyv. Willow St.. paėmė Danielių 
auginti. Būdamas gerų auklėto
jų globoje išaugo doras ir gabus 
jaunikaitis, kuris sportiškais; 
gabumais ir savo veiklumu kelia 
lietuvių vardą. Jis yra Lietuvių į 
Katalikų Studentų organizacijos! 
skyriaus valdyboje. Kalba gra
žiai lietuviškai ir tą kalbą bran
gina.

Sveikiname stud. Danielių Mi
lės. pasiekusį čampijonatą spor
te. ir linkime sveikatos ir ge
riausių sėkmių. A.M.

PHILADELPHIA, PA.

kariuomenės susitikimas.
Apie 200 Pavasarininkų gat 

. Susi
ję. Sako, karo metu toji bažny- tinka kariuomenę. Payasarinin- 
tėlė buvo apdraskyta. Dabar tai- kai šaukia: \alio, mūsų karei- 
soma. Kai užbaigs bus graži vėliai! Aalio, mūsų laisvės gy- 
bažnyčia. nėjai! Valio, mūsų broleliai!”

Kareiviai taip pat šūkiais atsa- 
Vaikščiodamas kapinėse tikrai

stebėjaus, kad lietuviško baž- aš stoviu su kitais prie Įgulos 
nytkaimio kapuose yra pastaty- bažnyčios, žiūriu ir klausaus, ir 
tų paminklų su lenkiškais užra- pajutau, kad ašaros bėga 
šais. ir tai dabartiniais laikais pęr skruostus. Taip buvau su
statytų. jaudintas, kad to momento ir:

Ant kalno prie bažnyčios ma- dabar negaliu aprašyti. Trūks- 
įtėme daug elgetų (ubagų). ku-.įa žodžių. Reikia tokius įvykius 
rie išmaldauja. \ ienas jaunikai- pačjam pamatyti ir pergyventi, 
tis. apie 18 metų amžiaus gulė-; štai tose pačiose vietose pa- 
jo kaip koks ligonis. j likau rusų kareivius, kur tik ru-

Kada mes nuėjome į pakalnę kalba skambėjo, o dabar... 
___ ’K.T_______ _ v __ . . I T.Ts'.m rrvooA i »» o i ri Iri! 1 _

NAUJA VALDYBA
Sekmadienį, sausio 15 d.. Įvy

ko metinis Lietuvių Biznierių ir 
Profesionalų Sąryšio susirinki
mas. Naujon valdvbon tapo iš
rinkti šie: G. W. Dudze. pirm.: 
J. Sutkaitis. vice-pirm.; P. Sta- 
niškis, prot. rašt.: K. Dalgukas. 
ižd.: W. Sidabras (jaunuolis, 
mūsų atletas), fin. rašt.: board- 
direktoriai ir iždo globėjai: A. 
Užumeckis. W. Wallace. J. B. 
Tribulas ir C. J. Kirilauckas; 
teisių patarėjas adv. C. S. Che- 

■ leden.
Tarp kitko buvo kalbama apie 

narių padidinimą mokesnių, bet 
palikta kaip buvo, — VIENAS 
doleris metams. Gali priklausy- 

I ti ir nebiznieriai. Pradedant 
nau jus metus iždas turėjo $100.: 
narių 150. Pereitais metais ši or- 
ganiazcija pradėjo be nieko, bet 
šiais metais jau turime gerą 
pradžią nariais ir finansais.

Linkime naujai valdybai sėk
mingai ir sąžiningai šiais me
tais darbuotis. F r. Pūkas.

prie Nemuno, žiūrime, kad tas 
pats vaikinas “ligonis", kuris 
nė sėdėti negalėjo, dabar bėgio
ja kartu su kitais, o tik biskį 
i šlubuoja. Ot. sakau, yra ir ap
gavikų.

Tą pačią dieną vykome į na
mus pas mamytę.

Birželio 27 d. vėl vykome į 
Kauną, nes ten 28 ir 29 d.d. įvy
ko Pavasarininkų Kongresas.

Apie patį Kongresą nerašysiu, 
nes apie tai jau buvo plačiai ra-

Kongrese ir Pavasarininkų Dai
nų šventėje mus Amerikiečius 
labai maloniai priėmė. Visur už
leido pirmąsias vietas ir sėdy
nes. Mūsų vadas buvo Pavasari
ninkas, Antanas Senavaitis, dir
bąs žemės Bankoje, doras vyras, 
patriotingas lietuvis.

(Bus daugiau)

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirm. F. Zaletskienė.
561 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

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

Tel. Farkvvay 0558-VV
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkite^ 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PAšALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera.
16 VVinfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston. Mass. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos aalėj, 492
E. 7th St., So. Boston. Mass.



Penktadienis, Sausio 27, 1939
AR?

[vietinės žinios)
ŽINUTES I linksmą operetę “Mikado”.

• | Viena didelė draugi ja ma
no ją statyti Bostone. Vie
nas biznierius rengiasi ją 
perstatyti visai kitame 
mieste.

Federacijos Skyrius, su
sitaręs su artistu R. Juška, 
užkvietė komp. J. Žilevi
čių diriguoti Vytauto Di- j 

Ifonfafo Ir o i n •

autorių, tautinės šventės 
metiniame apvaikščiojime, 
vas. 12 d., 3 vai. po., Muni- 
cinal salėie, Broadway, So. 
Boston, Mass. Jei p. kom- 
Dozitorius atvažiuoti’ tai 
Fed. skyrius rengtų ir šei
myninį vakarėlį.

įVirmauskiui už atsilanky- 
mą ir malonią kalbelę ir 
kun. K. Urbonavičiui už 

i sveikinimus ir linkėjimus, 
j Taipgi p. Kumoai už suma-j 
nų pravedimą programos ir 
“Darbininko” Raporteriui 
už aprašymą, ir visiems at
silankiusiems reiškiu savo 
širdingiausią padėka.

Ieva Marksienė.

Artimoje ateity atvožiu^ 
ja | So. Bostoną damininke 
nanęlė Jonė Žukauskaitė ir 
pianistas p. T. Šidlauskas 
koncertuoti. Jei kękį kitą 
mūsų apylinkės lietuvių 
kolonija norėtų jų koncer
to, galėtų gauti vas. 19 d., 
vakare.

LINKSMAS METINIS 
BALIUS

Šį šeštadienį, sausio 28 d. 
Parapijos salėje, E 7th St., 
So. Bostone, įvyks links
mas metinis balius, Lietu
vos Dukterų Draugijos no 
eioba Motinos Šv. Į šį balių 
kviečiama ne tik Draugijos 
narės, bet visi lietuviai.

nARBTNINRAS

P-!ė Ant. Grabijoliūtė, 
Šv. Petro lietuvių par. cho
ro šokių rengimo komisijos 

| “Star”.
1

________
Girdėjau kalbų, kad daug: - . Vir

žmonių prašo atkartoti -į.";;. Y. uaies, ucl visi lietuviai.j
----------------------------------- mauskis iškėlę, klebomjo- gus gvėras orkestras ir vi-į 

į je, kun. B. Pauliukui, O. P-,;šokių užkandžių ir t.t. Į-j 
pietūs, jį pagerbdamas ir visiems tik 25c. Ku-1 ...
išleisdamas. Išleistuvėse ■ draugijos narės neat-'sari° 10 d- s- lvy^s Sv- 
dalyvavo, —- - - - -

I" ~ ___________ _r
P., ir kun. A. Baltrušiūnas. I balių į draugiją bus prii- įGarden, Boston.

; Lietuvos , Domininkonų ;mamos naujOs narės be į- :
I
j

I

CHORO ŠOKIAI
DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
i L Kapojus

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)
ii i į 11  ....................

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRepshi$,M.D.
(REPSYŠ)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq.,
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETfMSTAS

Išegąaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

tose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

J. L Plakantis, 0. D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias pro vas.

Daro visokius legalius dokumentus

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Penktadienio vakare, va-

dalyvavo, apart vietinių siiankys tai turės užsimo- Petro lietuvių par. choro 
■ kunigų, Tėvas Alfonsas, C. ■ kėti 35c. bausmės. Per šį šokiai, Parker House Roof

•Lietuvos Domininkonų;manįOs naujos narės be į- 
nrovinciolas Tėvas Pauliu-; stojimo Tai puiki proga 
kas baigės Bažnyčios Vie- nrįsirašyti prie didžiausios 
nybes Oktavą, išvažiuoja į įr turtingiausios moterų 
Detroitą, iš ten Chicagon. , draugijos Bostone.

-------------- L. Duktė.
Sausio 25 d., po pamaldų, ■ 

įvvko Sodaliečių Whist 
Party. Atsilankė pakalbėti 
Tėvas Alfonsas, C. P. Jau
nimo buvo parengime gana 
daug. Sodalietės parengi
mu patenkintos.

ĮVAIRŪS skelbimai

Cambridge, Mass.
PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame, kad 
LDS 8 kp. ir Nekaito Pra-

dokite šia proga. Vajus tę
sis iki balandžio menesio 
susirinkimo, kuris įvyks 
bal. 16 d. Raginu narius, 
kad savo kaimynus pakal
bintumėte prisirašyti prie 
didžiausios ir turtingiau
sios lietuvių našaipinės 
draugijos Bostone.

Rašt. J. Giineckis.

[ sidėjimo Panos Marijos 
parapijos choras rengia 
“Whist nartv” ir šokius 
balandžio 15 d., 1939, tai 
vra pirma šeštadienį po 
Velykų, Jefferson Club sa
lėie, 81 Austin St. Prašo
me kitų draugijų tą dieną 
nieko nerengti, o visi daly
vauti mūsų narengime.

Komitetas.

•>

I

Reardon Ateistas
Boston, Mass. — Trečia

dienį, sausio 25 d. gub. Sal
tonstall pravedė savo nusi
statymą guberantoriaus 
tarybos nosėdyj prieš Mas
sachusetts valstybės Švie
timo Komisi jonierių James 
G. Reardon. Gubernato- i

VIKARAS LIGONINĖJE
Jau antra savaitė kaip 

kun. J. Plevokas, lietuvių 
parapijos vikaras yra Dea- 
coness ligoninėje Bostone. 
Linkime greitai pasveikti.

DR. A. KALINAUSKAS

Sausio 22, Dr. A. Kali
nauskas kalbėjo 3:30 vai., 

i po pietų moterims.
Sausio 29, 3 vai. po nietų!riaus taryba 8 baisais prieš kalbgs merginoms.

i YAv>irnv»A rrii i nv»m i o T __ . _ ___1 pritarė gubernatoriui at
leisti iš pareigų p. Rear- 
doną.

Tuoj po nubalsavimo, 
gub. Saltonstall pravedė

Šokių rengimo komisija 
smarkiai darbuojasi, kad 
šokiai pavyktų, kad visi at
vykę turėtų linksmą laiką. 
Kviečia ir laukia jaunimo naują Švietimo komisijo 
iš visos Naujos Anglijos.

Kvieslys.

-. ■. - ■ -1

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorehester Avė. 
TeL COLumbia 3537.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960

New Yorke, Katalikų 
Vienybės draugija, vadovy
bėje savo dvasios vado ku
nigo B. L. Conway C. S. P., 
atvertė 200 klaidatikių. Ši 
draugija išplatino 1,400, 
000 religinių brošiūrų.

■< ■

Montrealy, Canada, mi
rė brolis Jurgis Lajoie, S. 
J. Jis yra buvęs 30 metų 
spaustuvininku. Moteriai 
mirus, jis tapo vienuolis 
Jėzuitas. Jo viena duktė y- 
ra vienuolė ir vienas sūnus 
vienuolis.

t 
i

I

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame, kad 

Dr. Antanas J. West ir jo 
žmona, 478 Gallivan Bou- 
levard, Dorehester, Mass., 
vasario 1 d. išvyks j Flori
da atostogų, o grįš tik kovo 
1 d. (24-27-

IŠ ŠV. JONO DRAUGIJOS 
METINIO SUSIRINKIMO

IŠNUOMOJA 5 kambarius 
223 W. Fifth St. Kreiptis 
pas V. Jakštą, 308 West 
Fourth St. Tel. South Bos
ton 1224. (20-24-27)

Vienas Amerikos misio
nierius kun. H. Levery, M. 
M., pastatė gražią bažnytė- i 
lę. Los Angeles Japonams 
katalikams. Į bažnytėlę 
telpa 500 žmonių.

PADĖKA

Gera Proga Įsigyti Biznį

nierių Walter F. Dawney, 
Boston English High 
School viršininką.

James G. Reardon yra 
katalikas, Bostono Kolegi
jos alumnas. Bostono Kole
gijos Jėzuitai viršininkai 
pasiuntė gubernatoriui 
Saltonstall laiškus, kuriuo
se prašė nesuteršti p. Rear- 
dono gerą vardą, bet į tai 
vubernatorius, matyt, ma
žai kreipė dėmesio.

Gub. Saltonstall reika- 
kad Massachusetts

317 E St. (Kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAS:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154

NAMŲ:
101 Baxter St.. So. Boston, Mass-

Tcl. ŠOU 4673

Sausio 15 d., mano 
riausios draugės ir pažįs
tamieji iškirto netikėtą 
šposą — slaptai suruošda- 
nagerbimo bankietą už vei- 
mi parapijos salėje man 
kimą draugijose. Nors aš 
nesijaučiu užsitarnavusi 
tokios pagarbos ir tos ruo
šėjos ir “šposininkės” dar 
gal daugiau darbuojasi 
draugijose ir parapijoje 
nei aš ir už tai joms pri
klauso pagarba. Po to ma
lonaus įvykio patyriau, kad 
šį “šposą” sugalvojo p.p. 
Strigūnai ir Narinkevičiai 
ir su p.p. Janušoniais ir 
Račkauskiene (ii daugiau
siai “melavo”) ji tykiai 
pravedė. Jiems savo darbu 
pagelbėjo: Čiapjikienė, Ja- 
kunskienė, Juškienė, Na- 
nartavičienė, Račkauskai
tė, Linčiauskai ir Masiulie- 
nė. Todėl šiuomi visoms ir 
visiems sumanytojams, 
darbininkams ir sveikinu
siems tariu savo širdingą 
ačiū. Ačiū klebonui kun. P.

ge
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Parduoda restaurantą ir ta
verną. Turi septynių dienų liq- 
uor (įvairių gėrimų) laisnius. 
Savininkas turi du restaurantus 
su gėrimais. Parduos bile kurį, 
nes abiejų negali kaip reikia pri
žiūrėti. Abejose vietose daro ge
rą biznį. Jeigu kas nori pirkti 
tokį biznį, tai gera proga nu
pirkti pigiai. Savininko adresą 
galite gauti “Darbininko” ad
ministracijoj, 366 Broadway, 

; So. Boston. (17-20-24)

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

I

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorehester St.,
SO. BOSTON. MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, ries jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję J bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUSTONAS. Sav. 

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

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau TCE CR.ĖAMĄ. ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Bay View Mota Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. KapoCiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

ProfvMonftim. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik

imi verti skaitytojų paramos.
Visi skelbkitės “Darbiuiuke".

Sausio 15 d., įvyko Šv. 
Jono Ev. BĮ. Paš. Draugi
jos metinis susirinkimas. 
Iš raportų paaiškėjo, kad 
draugijos reikalai tvarkin
gai vedami. Iš metinio ba
liaus, kuriame dalyvavo 
arti 1000 žmonių pelno li
ko virš $140.00. Iš finansi- lauja, 
nės atskaitos pasirodė, kad valstybės kongresas uždė- 
draugijos turtas kas met t” mokesnius ant kaikurių 
užauga. Nutarta padaryti produktų ar išdirbinių ir 
naujų narių vajų, su leng- kad pakeltų mokesnius ant 
vatomis. Nauji nariai da- kitų išdirbinių, kaip tai: — 
bar bus priimami iki 25 m. gasoiino, cigaretų, elektros 
amžiaus be įstojimo mo- vartojamos namuose, ir 
kesčio, o nuo 25 iki 40 m. 
su puse įst. mokesčio; nuo 
40 iki 45 m. paprastai. To
dėl šiuomi primenu, kad 
kurie norite tapti mūsų 
draugijos nariais pasinau-i

mo- vartojamos 
taipgi nuo pajamų algo
mis.

Šis gubernatoriaus užsi
mojimas pakelti mokes
nius sukėlė labai daug kal
bų ir protestų.

i

!

i

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 

i “Darbininką”.

H0W TO CLEAN HOUSE
... and likę it!

way. Do”lUbCr 
an old cleaner 
tbat ^ears

-ŽJ ;
LENGVAI... VISIŠKAI... 
LENGVAS NAMU VALYTUVAS 

Tiktai S 2.50 A
įmokėti

Sutaupysi S14.00
Jei pirktumei atskirai fl' J 

kaina įrankio butu $63.9 M
Dabar S49.95 BV
PILNAS

(su senu valytu- 
vu>

Lengvi išsimokė- 
kėjimai Edison 

Klijantams

(13

AS

jus negalite išsivaizduoti kaip greitai 
ir švariai galite išvalyti savo namus 
su nauju Eureka Combination iki ne- 
pabandysite su juo valyti. Automatiš
kas Floor Cleaner praktiškai kalbant 
valo pats Eureka specialiai priedai dėl 
visokiu dalykų "virš grindų", valo 
<kaip tai: drapes. radiatorius, moul- 
dingus). Prašykite VELTUI PABAN
DYMUI dabar ir nusikratyk vargi
nančio valytuvo.

">» Edison Shop

Dr. Alfonsas Kalinaus
kas keli metai atgal baigė 
Mc Gili universitete (Mon
trealy) medicinos mokslą. 
Nekurį laiką specializavo
si vaikų ligose. Apie porą 
metų praktikavo Boston 
City ligoninėje. Dabar turi 
savo ofisą 475 Common- 
wealth Avė., Bostone. Jis 
vra priimtas į sekančių li
goninių daktarų štabą: — 
Boston City. Št. Elizabeth 
(Brighton), Cambridge Ci- 
tv, Mt. Auburn St., Cam
bridge ir Cambridge Muni- 
cinal.

Dr. Kalinauskas vėliaus 
kalbės svarbiais sveikatos 
klausimais vedusiems 
nevedusiems vyrams. •

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Edw.V. Warabow
(TCRUBLLAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St,
NORWOOI>, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Fleld St. 
Tel. Brockton 2005

ir
(VAIRŪS SKELBIMAI

PARAPIJOS METINĖ 
VAKARIENĖ

Vasario 19, įvyks Metinė 
parapijos vakarienė. Gas- 
oadinės iš anksto ruošiasi, 
kad skaniais valgiais visus 
pavaišinti. Rap.

CHORO ŠOKIAI

N.P.P. Švč. Lietuviu pa
rapijos choro šokiai, sau- į 
šio 21 d. pavyko. Dalyvavo' 
virš 400 žmonių. Buvo sve- 

Į čių iš Boston’o, Montello, 
Lawrence, Hudson, Brid- 
gewater, Lowell ir kitų ko-; 
lonijų.

Choras ir jo vadas muz. 
M. Karbauskas dėkuoja vi
siems už dalyvavimą.

Gryno pelno liko $125.00. i 
Taigi fondas kelionei į Pa- i 
saulinę Parodą (New Yor- 
k’a) dalyvauti Lietuvių: 
Dienoje padidėjo iki $300. į 
00. Choro Rėmėjas..

Gera Proga Moterims 
įsigyti Kailinius

411

I

šį mėnesį I. J. Fox Co., 
VVashington St.. Bostone skelbia , 
JANUARY SALE. Šiame išpar
davime kailinių kainos labai su
mažintos. Taigi ponios ir pane
lės turėtų šiuo išpardavimu pasi-' 
naudoti.

Šios krautuvės lietuvis atsto
vas yra p. Bernardas Koraitis, I 
kailinių ekspertas. Jis lietuvėms j 
maloniai patarnaus ir per jį j 
pirkdamos dar sutaupys 10% i 
nuolaidos. Rap.

Įsigykite "GAVĖNIOS 
KHTGį"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Šv. Kazimiero Draugi
jos išleistą kun. A. Saba
liausko “Gavėnios Knygą”. 
Gavėnios metu labai gra
žūs pasiskaitymai. Vertėtų 
kiekvienai katalikiškai šei
mai šią naudingą knygą į- 
sigyti. Knyga turi 252 pus
lapius. Kaina tik 80c.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadtvay, 

i So. Boston, Mass.

I

j
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Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk 
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

36S WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

PeterP.PIevack 
(Plevokas) 

Stogų dengė jas ir taisytojas-
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMU 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechefl Shee Stare
•UOZAS PEČIULIS, Savininku*

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overgiobe ir kitų iMir- 

bySčių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

feter's Bestai St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St„ 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

I
 IŠPILDAU INCOME I 

TAX RĖTURNS

Jei turi galvosūkį su Income i 
Tax Retums pavesk šį dalvką

A. J. YOUNG
(JANKAUSKAS)

TAX ACCOUNTANT
Jis viską kuogeriausiai padarys

101 Baxter St.. So. Boston, Mass.

Tel. Šou 4673
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Rytinių Valstybių Žinios
Kun. Dr. Cibulskis Sveiksta Balsytė ir irer.a ^mavi- 

<. lute. Matas Kripas ir Ona Bu- 
’cevičiūtč. Pianu skambino p. E.
Rusevičiūtė. Jonukas ir Mikutis 

, ; Kripukai dainavo, deklamavo irte kolegijos rektorius buvo sun- 
kiai susirgęs širdies liga. Gruo
džio 31 d. (19381, eidamas pus
ryčiautų susmuko ir buvo nu
vežtas į šv. Pranciškaus ligoni
nę. Gyvybei pavojus buvo dide
lis. b<-t su Dievo pagalba sveiks
ta.

Kadangi kun. Cibulskio, M. S. 
sveikata taip netikėtai sun.enkū- 
jo. tai sausio 19 d. jis buvo pa
skirtas LaSalette naujokyno 
perdėtiniu.

Kun. L Abromaitis. M. S. pa
silieka. kaip ir buvo veik per 8 
metus, naujokyno Dvasios Vadu.

Pasimelsk ime. kad Dievulis 
gražintų kun. Cibulskiui sveika
tą. Ra p.

HARTFORD, CONN. Kun.
Dr. M. Cibulskis. M. S.. LaSulet-

amino.

Programą gerai išpildė.
Kleb. kun. J. Anibotas dėkojo 

visiems ir visoms ir ragino lai
kytis vienybės, katalikybės ir 
lietuvybės.

Tame parengime grojo Digi- 
rr... orkestras iš VVaterburv.

LIŪDNA ŽINIA IŠ LIETUVOS
Pereitą savaitę pp. A. ir O. 

Valinčiai gavo laišką iš Lietu
vos. kuriame praneša, kad sau
sio 2 d. mirė p. Valinčienės se
suo. a. a. Alena Ramonauskienė. 
kiek laiko atgal ilgai gyvenusi 
N\w Britaine. Grįžo į Lietuvą 
po Pasaulinio karo. Lietuvoje su 
savo šviminėle gyveno Rudami
nos par. rodos. Bielenų kaime.

Metai atgal Lietuvoje mirė p. 
Valinčienės motinėlė.

Reiškiam' gilią užuojautą pp 
A. ir O. Valinčiams.

pp. Valinčiai yra "Darbininko” 
skaitytojai ir uolūs veikėjai ka 

ki.'kame veikime. T.lf.tai

HARTFCRD, CONN
PAGERBĖ KLEBONĄ

švč. Trejybės Lietuvių Vyrų 
klubo susirinkimas įvyks antra
dienio vakare, sausio 31 d.. S i 
va!., klubo kambariuose. Nauja 
valdyba užims vietas. Visi klubo i 
nariai kviečiami dalyvauti. Po 
susirinkimo bus užkandžiai.

V/ATES'JRY, CONN.

Šv. Trejybės parapijos draugi
jos ir choras surengė vakarienę 
ir koncertą kleb. kun. Joną Am- 
botą. jo 70 metų amžiaus sukak
ties proga, pagerbti, parapijos 
mokyklos salėje, sausio 22 d.

Dalyvavo apie 400 žmonių.
Vakarienė buvo šauni, prog

rama turininga. Skanius valgius 
pagamino mūsų 
Petrą itienės v 
stalų patarnavo Marijos 
iių draugijos narės.

Pavalgius, prasidėjo 
Ant stalo buvo padėtas 
lis tortas su 70 degančiomis 
žvakutėmis, kurias kleb. kun. J. 
Ambotas vienu pūstelėjimu vi
sas Užpūtė.

Toastmasteriu buvo kun. J. 
Kripas.

Turiningas sveti: in imo kalbas 
pasakė kun. J. Balkūnas, kun. 
V. Karkauskas. kun. dr. Star
kus. kun. J. Aleksiūnas. kun. 
Kazlauskas, kun. dr. Jogminas. 
MIC.. kun. P. Kartonas, kun. A- 
bromaitis. M. S., kun. B. Gau- 
ronskas, kun. V. Puidokas, kuri. 
E. Gradeckis, kun. A. Vaškelis, 
“Amerikos" redaktorius p. J. B. 
Laučka.

Klebonas gavo daug sveikini
mų telegramomis ir laiškais.

Kleb. kun. Ambotui įteikė do
vanas choro ir visų dalyvių var
du.

šeimininkė, p. 
vadovybėje. Prie 

Vaike-

kalbos, 
didžiu-

Sekmadienio vakare, vasario 
12 d. įvyks Lietuvos Vyčių klu
bo “Valentine" šokiai, savo klu
bo kambariuose. Rengimo komi
sijoje yra: pp. Agnietė Kasma- 
naitytė. pirm.: Marė Dapkiūtė, 
Marė Laurinaitytė, Ona Mani- 
kaitė, Jonas Vilkas, Edvardas 
Kasmonaitis, Antanas Staniu
lis ir Alfonsas Gedutis.

Visos kuopos yra pakviestos 
dalyvauti.

i

Penktadienio vakare, sausio 
i 27 d. Švč. Trejybės par. vaikinų 
! ir merginų basketball rateliai 
žais su Meriden Jusilco basket- 
ball rateliu švč. Trejybės par. 
mokyklos svetainėje. Broad St.. 
ir Capitol Avė.

Merginų žaidimas prasidės 
7:30 vai. vakare. Švč. Trejybės 
par. vaikinų ratelis šiame sezone 
laimėjo 13 žaidimų, o tik du pra
laimėjo.

Jaunimas ir senesnieji kvie
čiami dalyvauti basketball žai
dimuose penktadienio vakare. Į- 
žanga tik 25c. AE M.

i

NEW BRITAIN, CONN
LIETUVA PAVEIKSLUOSE

Sekanti asmenys prisirašė prie 
LDS 5-tos kuopos: Petras šmo
tas, Jurgis Grigas, Kazys Valuc- 
kas. -Antanas Mažeika. Petras 
Steponavičius ir Pranas Jurk- 
šaitis.

■J. Tt/tiliis, kp. rašt.
LDS Centras sveikina naujus 

darbininkus. įstojusius dirbti 
katalikų darbininkų organizaci
joje. Lai Dievulis jus laiko svei
kus ir laimina jūsų darbus dar
bininkijos gerovei.

RADIO

Naujosios Lietuvos statyba. Kauno apskrities Savivaldybės rūmai Kaune. VDV

dr. Mendelis apdovanojo valdy
bos nares, parodyti joms savo 
dėkingumą už jų pastangas pa
rapijos labui 1938 metais. Šiems 
metams išrinktos sekančios vai
ruoti dr-jos vairą: Pirmininke 
(ta pati) ponia Stepone Šilans- 
kienė; vice-pirm. ponia Veroni
ka Pugevičienė, finansų rašti
ninke (ta pati) ponia Magdale
na Kleijonienė; tvarkdarė, ponia 
Ona Augaitienė. Pasisvečiavi
me, be mūsų kunigų, buvo atsi
lankęs kun. Jonas Mendelis. Jis 
ir pasakė sveikinimo kalbą, ku
rioj ragino moteris darbuotis 
Dievo garbei ir savo parapijos 
naudai. Kaip pasisvečiavimas, 
taip susirinkimas praėjo gra
žiausioj nuotaikoj.

ILGIAUSIŲ METŲ
Trečiadienį, sausio 25 a. suka

ko mūsų gerb. Klebonui, kun. 
Juozui Lietuvnikui 74 metai am
žiaus. Mūsų Klebonas gimė 1865 
metais, pačioj Šv. Povilo atsi
vertimo dienoje. Iš tų 74 metų 
virš 56 metų jis pragyveno A- 

I merikoje, klebonaudamas Baiti
morės lietuvių parapijoj nuo 
1893 metų. Mūsų mylimam kle
bonui linkime ilgiausių metų ir

metų gyvavimo sukaktį, daug Dievo malonių, kad su-

Mišias 8:30 vai. ryte, mūsų pa
rapijos moterų Altoriaus ir Ro
žančiaus dr-ja minėjo savo 10- 
ties
Gausus būrys priėmė Šv. Komu- lauktų 100 metų ir kad jo švel
ni ją ryte, ir ne mažesnis būrys kata ir toliau taip tarnautų, 
dalyvavo pasisvečiavime ir me
tiniame susirinkime po novenos 
pamaldų vakare. Pasisvečiavi- 
man buvo pakviesti kunigai, ku
rie pasakė sveikinimo kalbas ir

I

I

i

kaip iki šiol tarnauja!
Šiais laikais veik kiekvienos 

šeimos namuose randasi radio. 
Per jį yra leidžiama kiekvieną 
dieną labai gražios programos.

Kad pilnai ir tinkamai pasi
naudojus radio programomis, 
reikia žinoti iš kurios radio sto
ties ir kada kuri programa tran
sliuojama. Tas informacijas ga
lima rasti vietiniuose anglų lai
kraščiuose. Pasirinkus tinkamas 
programas reikia jas pasižymė
ti į radio knygutę, kad reikalui 
prisėjus nereikėtų jos ieškoti.

Randasi tokių žmonių, ypač 
! moterų, kurie iš anksto ryto pa- 
j ieidžia radio ir taip pilnu tem- 
l pu eina per visą dieną be jokios 
į tvarkos. Toks radio vartojimas 
į netik ką neneša naudos, bet da
ro žalos savininkui ir įpykina 
kaimynus.

Čia pažymėsiu kelias radio 
programas, kurių veria pasi
klausyti :

Sekmadieniais: 10:15 vai. ry
tą iš radio stoties WBRY “Avė 
Maria”: 2:00 vai. po pietų lietu
viška programa iš radio stoties 
WA.TR: 3:30 vai. po pietų ant
ra lietuviška programa iš radio 
stoties WERY: 4 vai. po pietų
kun. C. E. Coughlino kalba: 5:00 
po pietų “Catholic Program" iš 
radio stoties — WATR.

Į

Sausio 29 d.. 7:30 vai. vakare. 
Šv. .Andriejaus par. svetainėje. 
J. Januškevičius rodys spalvuo
tus paveikslus iš Lietuvos. Ren
gia Bažnyčios Langų Įtaisymo 
komisija.

Kviečia visus ateiti.

MIRĖ
Sausio 20 d.. General ligoninė

je po trumpos šiltinės ligos mi- 
Pasibaigus vakarienės progra- rė Morta Vasilkienė. 77 metų 

mai. prasidėjo koncertas. amžiaus. Paliko nuliūdime savo
Dainų programą išpildė Šv. senelį vyrą, sūnų ir anūką.

Cecilijos choras ir parapijos Palaidota iš Šv. Andriejaus
mokyklos 9 ir 10 skyriaus mer- par. bažnyčios su Šv. mišiomis. 
gaičių choras, vadovaujant
muz. J. Balsiui. Deklamavo p. 
Florencija Jusinaitė. Solo daina
vo pp. Ona Bacevičiūtė, Valeri
ja Kaunietyje. Matas Kripas,

DARBAI

kurias atnašavo kleb. kun. A. 
Vaškelis, asistuojant kun. P. 
Karlonui ir kun. J. Kripui.

Velionė buvo Šv. Rožančiaus 
dr-jos narė. Lai būna jos vėlei

ČESNYTĖ — JUSTUS 
šeštadienį, sausio 21 d. 10 vai. 

ryte, su šv. Mišiomis priėmė 
moterystės sakramentą Pranas 
Justus, svetimtautis ir p-lė Al
berta Česnytė. Kun. Antanas 
Dubinskas. Sodalieijos dvasios 
vadas, priėmė abiejų jaunųjų 
ištikimybės prižadus. P-lė Čes
nytė nuo mažens buvo ištikima 
Sodalieijos narė. Jaunojo gimi
nės buvo moterystės sutarties 
liudytojai. Sveikiname jaunave
džius ir linkime jiems ir geriau
sios kloties.

i A. A. TOMAS ŽUKAUSKAS
Ilgametis Baitimorės gyvento

jas ir ištikimas Šv. Alfonso pa- 
rapjijos parapijietis Tomas Žu
kauskas buvo pašauktas amži
nybėn pereitą penktadienį. Se-

i nukas jau nuo seniai sirguliavo, 
tačiau beveik vis kasdieną buvo 
galima jį matyti dalyvaujant šv., 
Mišiose ir priimant Šv. Komuni
ją. Išgyveno virš 50 metų Bal
timorėje ir per tą laiką turėjo 
visų pagarbą. Buvo visiems žino
mas kaipo doras ir pavyzdingas 

, katalikas lietuvis. Priklausė ŠŠ. 
Vardo dr-jon nuo pat tos dr-jos 
įsikūrimo. Už savo ištikimą pil
dymą pareigų gavo ne vieną iš
tikimybės kryžių. Nė vieno jis 
niekados neįžeidė, visų buvo 

i gerbiamas ir mylimas. Gyveno 
vienas kaip vienuolis. Mirtis bu
vo pašarvotas pas savo dukterį 
ponią Pranckevičienę, 1622 W. 
Fayette St. Sekmadienio vaka
rą. sausio 22 d., kun. Dubinskas. 
ŠŠ. Vardo dr-jos dvasios vadas, 
ir gausus būrys ŠŠ. Vardo dr- 
jos narių susirinkę pas velionį 
atkalbėjo dalį rožančiaus. Pa
laidotas iš Šv. Alfonso bažnyčios 

Kun.
Dubinskas atnašavo šv. Mišias; 
Juozas Kašinskas rūpinosi lai
dotuvių tvarka. Be abejo visi, 
kurie tik atsimins Tomą Žukau
ską tars už jo vėlę amžinąjį atil
sį duok jam, Viešpatie! Lai ilsisi 
ramybėje.i J J

—
ALTORIAUS IR ROŽANČIAUS 

DRAUGIJAt 
I

ŠIS TAS
Seselių Kazimieriečių Viloje 

kapelionas kun. Vasiliauskas 
linkėjo dr-jai augti ir klestėti, lankėsi Baltimorėje pereitą sa- 
Klebonas kun. J. Lietuvnikas, vaitę. Pirm išvyksiant į Lietuvą 
girdamas ištikimąsias nares pa- norėjo pamatyti tą lietuvių baž- 
sakė, kad per pereitą 10 metų nyčią, kur susirenka arti 10.000 
dr-ja tikrai nuveikė milžiniškus žmonių kas savaitę garbinti Ma- 
darbus. Ne buvo nė vienos dide- riją, jįs, kaip girdėjau, buvo la- 
lės šventės, kad dr-ja nebūtų au- bai patenkintas vizitą.
kavusi $20.00 ir $25.00 bažny- Į Gerardas Kaprišiūnas su savo 
čios papuošimui. Daug bažnyti- didžiuoju bažnytinių choru 
nių rūbų įtaisė, daug kitų patar- kviečia visus Baitimorės iietu- 

į navimų bažnyčiai suteikė. Kun. I vjus j metinį koncertą, kurs į- 
• Dubinskas viešai pasakė, kad jei vyks sekmadienį, sausio 29 d. 
šš. Vardo vyrų ir N. P. Sodalie-. Bilietas tik 40 centų.
čių dr-jos taip gražiai bujoja,! Jurgis Mastauskas, kurs buvo 
tai yra nuopelnas mūsų parapi- į automobiliaus sužeistas ir ran- 
jos mamyčių, ypač tų. kurios jdasi Universiteto ligoninėje, už

i

Antanas Linskis: duetai — pp. amžina ramybė.

Visur tenka išgirsti darbinin- 
Į kų nusiskundimus, kad gyveni
mas sunkus, darbo mažai, pini- 
igų nėra.

Tas teisybė. Šiomis dienomis 
mūsų mieste retai kuris dirba 
piiną laiką — 40 valandų į sa
vaitę. Dauguma dirba po 3—4 ir 
5 dienas į savaitę, po 6—7 va
landas į dieną. Jei žmogus su 

i šeima gauna SI 5—20 į savaitę, 
tai šeimininkė turi labai suktis, 

i kad užtektų dėl pragyvenimo. 
Nekartą yra priversta išsižadėti 
skanaus kąsnelio, kęsti alkį, šal
tį ir apskurusiai gyventi.

Skundžiasi biznieriai ir profe- 
sijonalai. Kuomet darbininkai 
neturi pinigų, tai visiems bėda, i 
Manoma, kad neužilgo žmonės 
pradės geriau dirbti.

šį mėnesį mūsų mieste apie 
135 žmonės tapo šios šalies pi
liečiais: 8 lietuviai, jų tarpe 
LDS 5-tos kp. narys B. Šilkaus- 
kas.

Lietuviai turėtų daugiau susi
domėti šios šalies pilietybės rei
kalu. Kitaip gali būti blogai a- 
teityje.

šio 48 Green St., Nemuno sve
tainėje.

Vaizbos Būto valdyba 1939 pirmadienį, sausio 23 d. 
metams yra sekanti: Pirm. P. 
Krugelis; vice - pirm. E. Mažei
ka: rašt. M. Maršelka: ižd. J. 
Tareila. Direktoriai A. šamba- 
Dr. M. J. Colnev ir T. Matas. Ra- 
Dr. M. J. Cilney ir T. Matas. Ra
dio vai. vedimo komisija: Dr. M. 
J. Colney; B. Maršelka; ponia J. 
Laskienė; E. Mažeika: A. Pin- 
kevičius; Dr. J. Zemens ir P. 
Matusevičius.

jos mamyčių, ypač tų. i 
priklauso prie Altoriaus ir Ro
žančiaus dr-jos ir eina prie šv. 
Komunijos kas mėnesį. Jos ragi- 

i na savo vyrus, sūnus ir dukteris, 
i kad pildytų savo dvasines prie- 
' dermes. Jos primena jiems kuo
met yra jų draugijų Komunijos 
sekmadieniai. Kun. Dubinskas 
priminė, kad jo prityrimas jį 
mokina, kad kol berniukas arba 

; mergaitė tebėra po motinos prie
žiūra, tai jie dar laikosi lietu
viškos parapijos, bet kaip tik 
apsiveda, štai žiūrėk jau jų ne-; 
bematysi lietuviškoj bažnyčioj, į 
nes nebėra tos lietuviškos moti- ] 
nos įtekmės. Dieve laimink mū
sų lietuviškas mamytes!

kelių dienų mano grįžti namo. 
Kaip tik to jam ir linkime iš šir
dies! B.S.K.

kūniš- 
ir vel-

Girtuokliavimas, 
koji meilė, pavydas 
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

I

NAUJA VALDYBA
Kaip kitais metais taip ir

Sekmadienį, sausio 22 d. per met dr-jos dvasios vadas kun.
Šį-

Juozas Kasinskas
Ine. ]

! Laidotuvių Direktorius ; 
■ Patarnavimas Dieną ir Naktį] 

: 602 Washington Blvd. ■ 
; BALTIMORE, Md.
] Telephone Plaza 8595 ! 
1 Limosinai dėl visokių reikalų. ,

Sausio 29 d. 11 vai. rytą. Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje, 
kun. Ignotas atnašaus pirmas 
šventas mišias savo parapijoje. 
Po šv. mišių bus pietūs, kuriuos; 
rengia, pagerbimui naujo kuni
gėlio. vietinis Federacijos sky
rius. J. Totilas.

BROOKLYN, N. Y

NAUJAS NARYS
Ernest Mažeika prisirašė prie 

LDS 5-tos kp. Ernesto Antano 
Mažeikos
VVaterbury gimęs ir augęs, 
ras lietuvis.

Sausio 18 d. įvyko Mot. Są-gos 
kurį atidarė malda pirm. P. Gri- 
29 kuopos Metinis susirinkimas, 
gienė. Dalyvavo gražus skaičius 
sąjungiečių. Išrinkta atstovės į 
Rytinių Valstybių Konferenciją. 
Iš raportų pasirodė, kad kuopa 
gražiai darbavosi pereitais me
tais. Serga Ona Hoffmanienė, 
kuopos narė. Kadangi praeitų 
metų valdyba labai gražiai dar
bavosi tai susirinkimas pageida- 
va, kad ir šiemet vadovautų 
kuopai: Dvasios Vadas kun. B. 
Kruzas: pirm. P. Grigienė: pa- 
gelbininkė — O. Dobrovolskie-
nė; užrašų rašt. — A. Vaitekū-• 
nienė; fin. rašt. — Terebeizienė; 
ižd. S. Subatienė: tvarkdarė M. 
Kivitienė; koresp. J. Terebeizie-' 
nė. Dabar kuopoje yra 76 narės. 
Visos vienybėje veikia, vadovau
jant gabiai pirm. P. Grigienei.

I Po susirinkimo visos pavaišin- 
Itos arbatėle ir tortu. Korcnp.

sūnus — graborius. 
gcge-

VAIZBOS BŪTAS
Lietuvių Vaizbos Būtas rengia 

koncertą pagerbimui lietuvių 
biznierių. Įvykę 29 d. šio mėne- Cor3Tislit.irn9.lt!’r. LorlU*nlCo..tnc.U2SISTATYKITE: ROBFRT PFNCULFY su ARTIE SHAWS Orkestru, Sekmadienių 

* vakarais, Columbia Nenvork.


