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Šią savaitę išėjo iš spaudos 
nauja brošiūra: “TIESOS ŽO
DIS APIE ISPANIJĄ”, 32 pus
lapių. Sulietuvino Udarnikas. 
Toje brošiūroje labai aiškiai 
paduoda Ispanijos civilio karo 
pradžios priežastis, karo eiga 
ir tt. Tą brošiūrą turėtų įsigyti 
kiekvienas lietuvis darbininkas, 
nes Ispanijos civilio karo klau
simas yra gyvas ir mūsų išeivi-' 
joje-

Gerb. Klebonai, LDS kuopos 
ir visos mūsų draugijos turėtų 
užsisakyti platinimui brošiūrų: 
“Tiesos Žodis Apie Ispaniją”. 
Užsisakant daugiau duosime 
nemažą nuošimtį nuolaidos. 
Brošiūros kaina 10 centų. Mi
nint Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktį yra gera proga iš
platinti brošiūrą. Platinkime ir 
kituose susirinkimuose. Dešimtį 
centų galite siųsti ir į laišką į- 
dėję. Be to, galite siųsti dešim
ties centų vertės pašto ženklų 
ir gausite brošiūrą tuojau, 
šykite:

Darbininkas.
366 W. Broadv.ay,

So. Boston, Mass.

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

Vyskupas Ketteleris

* • t t e t»T C rl u o x w

BOSTOH PUBLIC 
OSTON 17
V a 1 P ’4!

LIBRAP.Y

BININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

DARBININKAS
Lithua.nian Semi-VVeekly 

Newspaper 
Published every 

TUESDAY and FRIDAY 
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

4 4

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

DIDYSIS VADAS

— ■■ ■ ■ ■ -------------------------------------- — - ■  

PENKTADIENIS (Friday) VASARIO (February) 10 D.. 1939 M.. Nr. 12. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Kaip juokinga, kad Ispanijos 
radikalų valdžia, pabėgus j 
Prancūziją, stato gen. Francui 
reikalavimus taikos deryboms. 
Radikalai reikalauja, 1 ) kad 
užtikrintų, jog Ispanijoj netu
rės įtakos italai ir vokiečiai: 2i 
kad valdžia bus tokia, kokios 
žmonės plebiscitu norės: 3) kad 
visiems kariavusiems prieš gen. 
Franco būtų užtikrinta nelie
čiamybė.

Jeigu Ispanijos radikalai to
kius reikalavimus būtų pasiūlę 
civilio karo pradžioje, tai gen. 
Franco gal ir būtų priėmęs, nes 
gen. Franco, kaip matome, ne
nori žudyti žmonių, bet dabar, 
kada visi radikalai, nužudę tūk
stančius nekaltų žmonių, pabė
go į Prancūziją, tai jie reika
lauja. kad už kriminalistus 
darbus jie nebūtų baudžiami. 
Aišku, kad tokių reikalavimų 
gen. Franco negali priimti ir 
nepriima. Jis užtikrino visiems 
Ispanijos gyventojams neliečia- 
bvbę ir laisvę. kurie nėra 
padarę kriminalio nusikaitimo, 
net ir radikalų kareiviams, ku
rie, suprantama, buvo priversti 
kariauti.

I

POPIEŽIUS PIJUS XI
Vasario 12 d. sueina 17 metų, kaip jis dideliu rū

pesčiu ir energija valdo Kristaus Bažnyčią. Pasimels- 
kime ir prašykime Dievo, kad Šv. Tėvas Pijus XI dar il
gai vadovautų Kristaus Bažnyčiai ir pasaulio valsty
bių valdovams pakartotinai rodytų kelią Į taiką ir ra
mybę.

Popiežius Minės Vainikavimo

Baigiasi Ispanijos Karas
—s>

I 
Paryžius, Prancūzija, va

sario 9 — Kada gen. Fran-; 
co užėmė Barceloną, tai 
Minorca salos gyventojai, 
kurių yra apie 50,000, pri
trūko maisto ir dabar ba
dauja. Tą salą tebevaldo 
Ispanijos radikalu garizo- 
nas. Radikalai iš Barcelo- 
nos pristatydavo kas trys 
savaitės maisto laivais.

Prancūizja ir Anglija rū
pinasi. kad tos salos radi
kalai be mūšio pasiduotų 
gen. Franco, jeigu sutiks, 
kad ta salą valdys patys 
ispanai.

Į Šv. Tėvas Pijus XI Vėl 
Sunkiai Susirgęs Ispanijos Žmonės Džiaugiasi

Vatikano Miestas, vasa-j 
rio 9 — Pranešama, kad 
Šv. Tėvas Pijus XI turėjęs 
asthmos ataką ir išbuvęs; 
virš pusę valandos be są-Į 
monės. Asthmos ir influ-į 
enzos kankinamas <ravęs 
plaučiu uždegimą.

—
; Prancūzija ir Anglija jau: į0' kaJ prie radlkįių "lo ja-IFranc“ 

noci io iitži ocn cov/i
Prancūzija ir Anglija jau 

vra pažadėjusios duoti ge
nerolui Franco stambias 
paskolas Ispanijos atsta
tymui.

KUNIGAS RAGINA DARBI
NINKUS PAREIKŠTI PRO

TESTĄ
Pittsburgh, Pa. vasario

, — Kun. Owen Rice, Ka-
• talikų Darbininkų i
' gos vadas ragino darbinin
kus protestuoti prieš val
džios sumažinimą žmo
nėms pašalpos. Jis sakė 
“tai yra darbininkų 
ir pareiga reikalauti, 
valdžia nemažintų WPA 
našalpos, kad bedarbiams 
būtu teikiamas pragyveni- jįiįlmįrtedarbi'm 
mas .

I * VVlAiiV KA VC

Prancūzijos Katalikai Vado* reikalinga, kitaip 
vau ja Unijose

Prezidentas Reikalauja Di- 
sajun- desnės Pašalpos Darbinin-

kams

Barcelona, vasario 9, —|
New York Times korės-’ .. D-. * - w * i
pondentas iš Barceionos tinę rėdą žemes Katalo- 
rašo, kad žmonės džiaugia
si Franco valdžia ir sako:
"Dabar mes tikrai Ispani-> 
joje esame”. Tuo jie pasa-

Gen. Franco Užėmė Pasku-

nijoj

Brooklyno lietuvių tauti
ninkų - laisvamanių orga
nas “V-bė” anais metais 
labai pažemino Montrealio 
lietuvių parapijos kleboną 
kun. J. Bobiną, perstaty- 
dama jį lietuvybės priešu. 
Šiandien papūtė kiti vėjai. 
Šiandien ir ta pati “Vieny
bė” gina kun. J. Bobiną 
nuo užpuolikų komunistų, 
kurie taip pat, kaip ir a- 
nais metais “V-bė”, puola 
kun. J. Bobiną, kaipo “lie
tuvybės priešą”.

Dabar “V-bė”, gindama 
kun. J. Bobiną nuo komu
nistų, rašo:

“Jei draugai Joe ir Siman 
įsirašytų į Vilniui Vaduoti 
Sąjungą (jei nenori Į para
piją), tai tuojau patirtų, 
kiek daug ir energingai 
klebonas Robinas padeda 
dirbti visus tikrus tauti
nius ir lietuvybės darbus, 
kuriuos tikri lietuviai dir
ba Montreale”.

Vatikanas, vasario 9, —1 
Popiežius Pijus XI, vasario 
12 d. iškilmingai minės sa
vo 17 metų vainikavimo 
sukaktį. Tain pat visas ka
talikiškas pasaulis tą die
na pašvenčia maldoms už 
savo vyriausi Ganytoją. 
Sekmadienį vasario 12 die
na, Amerikoje, vienuoliai 
Dominikonai, per radio 
kalbės apie Jo Šventenybę, 
Popiežių ir kalbės Rožan
čių, nuo 3 vai. iki 3:30 vai. 
no pietų, national radio 
broadeast. Visur bus gali
ma girdėti. Vyskupai ragi
na, kad tuo metu žmonės 
savo bažnyčiose atkalbėtų 
maldas už Šv. Tėvą Popie
žių.

Katalikai Atidarė Mokykla siuat? volios naciams:
* c L’inim q ir noorvrimo n *7

Ispanijos spauda rašo, 
kad Prancūzija sulaužė 
neutralumo Įstatymus, nes 
leido Ispanijos radikalų 
valdžiai savo žemėje poli
tiškai veikti. Reikalauja, 
kad tuoiau nripažintu ^en. 
Franco valdžia Ispanijoj.

Sovietu Rusija ieško tal
kininkų Juodu iu jūrų pa
kraštyje. Ji nori sudaryti 
draugingumo sutartis su 
Turkija. Rumunija. Bulga
rija ir Graikija.

VVashington, vasario 9,—
. _ Prezidentas Rooseveltas 

t®is^ antrą sykį pareikalavo, 
-m a kad kongresas sutiktų prie 

paskirtos sumos dar pridė
ti 150 milijonų dolerių su- 

, kurie 
dirba WPA darbus. Jis iš- 
rodinėja, kad tai būtinai 

» žmonės 
neturės iš ko pragyventi.

— Katalikas Darbininku Unijos 
Pirmininkas

Tekstilės Darbininkai Išėjo p^^os į
į Streikų • bininkai laimėjo 48 vado-.
---------- vybės vietas darbo fede-'

Pawtucket, R. I. vasario racijoje. Darbo federaciją, Cardiff, So. Wales, vasa- 
9, — Acme Finishing kom- iki šiol valdė komunistai, rio 9, — Darbininkų amat- 
nanijos išėjo į streiką, rei- bet dabar komunistai rin- ninku unijos vadu 1939 
kalaudami, kad jiems būtų 
sugražintas pirmiau suma
žintas atlyginimas. Fabri
ke dirba apie 250 darbinin
ku.

KOMUNISTAI SU NACIAIS 
PASIBUČIAVO 

Giria Už Pagoniškas Idėjas

kimus pralaimėjo, o katali- metams išrinktas Mr. E. 
ku darbininku narių skai- Smith, žymus katalikų 
čius didėja ir jie pradeda veikėjas.
užimti svarbiausias vietas 
unijos vadovybėje.------------------------------------- , I

Le Perthus, Ispanijos-
Prancūzijos rubežius. va- 

listu jie nesijautė esą savo'0*1.10 šiandien 
krašte. New York Dailyiva1' r>2e Bost°no la‘ku! 
News praneša kad trauki-lsren’ Franco kariuomene 
niaisir laivais kasdiena at-iuž£ma Paakut!ne Pf)a že: 
vežama maisto Barceionos; rae,s ^“lomioje. Uzeme 

: šventoiams, kurie prie lr ta ,namel»’ k“r!aT buvo 
radikalu būvį didžiai su- aos,sto^ radikalų pre- 
varginti. New York Jour- ™,eras ^nn' Ta? "ame' 
_ i . . • ■ uis esąs tik viena pėda nuo nal praneša, **
Barcelonoje jau Įvesta 
tvarka ir atstatymo dar
bai pradėti. New York Ti
mes rašo, kad Franco pa
sakęs: “Barceionos gyven
tojai, nebijokite, radikalai, 
kurie jus apvylė daugiau 
nesugrįš”. New York, He- 
rald - Tribūne aprašo bai
sias žmogžudystes, papil
dytas radikalu. Jie turėjo 
suorganizavę slaptą polici
ją. S.I.M., panašią Į Rusi- 

, jos OGPU. Ir SIM vadas 
buvo rusas, vardu Zubi- 
roff. SIM turėjo 2,000 a- 
gentų. kurie Į mėnesį gau
davo po. 12,000 pesetų. 
Jiems algas mokėjo tiesio
giniai Kominternas. Ko
munistų trečiasis interna
cionalas. Tas nat laikraštis 
sako, kad radikalai taip 
skubiai turėjo bėgti iš 
Barceionos. kad jie paliko 
didžiausius kariškų ginklų 
sandelius. Apskaičiuoja
ma, kad jie paliko už de
šimtį miliionu dolerių ver-
Dau ^bi"ori4X° irlmm! Hali jos Fašistai Nerimauja

i i • - no cm viuud. peuo. nuu

ioii hLeto Prancūzijos rubežiaus. Ne- 
grin, pamatęs, kad atmar- 

I šuo ja Franco kariuomenė, 
žengė žingsnį ir buvo 
Prancūzijos žemėje. Taip 
jis save ir atstatydino. Sve- 

■timoje valstybėje nebepri- 
; pažįstamas nremieru.

Gen. Franco kariuomenė 
paėmė du šimtu sunkveži
mių. kurie buvo prikrauti 
karo ginklų ir kitokio tur
to. Radikalai vežė į Pran
cūziją. bet nesuspėjo.

Į
i Ispanijos Radikalai Sukilo 

Minorcoj

Burgos, Ispanija, vasario 
9 — Pranešama, kad Ispa
nijos radikalų kareiviai su
kilo prieš savo vadus. Gen. 
Franco kariuomenė išnlau- 
kė daryti tvarką ir paimti 
Minorco salą.

Radikalų vadai jau pabė
go ir iš Minorca salos.

v.

Vokietija Planuoja Grąžinti 
Sudetų Kraštą Čekoslova

kijai

, Londonas, Anglija, vasa
rio 9 — Dėl ekonominių 
sunkumų, Vokietijos val- 

Ryga. vasario 9, — Mas- PaciraČA Nutarti džia svarsto planą, kuriskvos bedieviu sąjungą pa-/0V,eTai r0’,r0Se dUT0R! ; kol kas laikomas paslapty- 
Itdlljd je. pagal kurį grąžintų Su-

sveikinimą ir nagvrimą už ------------ dėtų kraštą, kuris perei-
Kataliku persekiojimą. Jie Roma, Italija, vasario 9, tais metais buvo atplėš- 
sakė: “Naciu socializmas Sovietų’ Rusijos valdžia tas, Čekoslovakijai. Išrodo 

New York, vasario 9, — tikrai pasitarnauja bedie- pasirašė vieniems metams neįtikėtina. Bet kada rim- 
vvbės išplatinimui. Jei Vo- Drekybos sutartį su Italija,'tai svarsto dalykus, tai ga- 

------  -------- --------- nuo 1937 limas daiktas, nes Vokieti 
darbininkams. Visi unijos i tojai nebutu naciai, tai be- m pįrm negu pasirašė šią įai nepavyko Įtraukti visos 

i sovietai Čekoslovakijos Į uniją su

Darbininkams

Katalikų darbininku sa-j —j._________
junga atidarė mokvklą į kieti jos tikybos persekio- kurįJs neturėjo

galės dvkai; dieviu s? mnga įuos pnim-! Drekybos sutartį
• išlygino su fašistine Itali- Vokietija, o likę veik vieni 

k?Ąa| ja ir kitus nesusipratimus.! čekai - slavai^ daug labiau 
Abi šalis padvigubino pre- x *
kybą. __________

Darbininkų Prakalbos

darbininkai i
klausytis namokų. Mokyk-i tu i sovietų garbės narius”, 
loję bus aiškinama Katali- Ir didžiausi, priešai, l---~ 
ku Bažnyčios mokslas dar- kovoja prieš Katalikų Baž- 
bininkų klausimuose. nvčia, pasibučiuoja.

šeštadienį, vasario 11 d., 2 vai. po pietų jvyks Dar
bininkų Radio Programa. Programa bus padalinta į dvi 
dalį: pirmoji dalis nuo 2 vai. iki 2:30 bus kaip papras
tai, o nuo 2:30 iki 3 vai. po pietų programa skiriama 
paminėti Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį.

Programą išpildys Marianapolio Kolegijos Stu
dentai, vadovaujant prof. muzikui Broliui Jonui Ba
niui.

Programa susidės iš dainų, muzikos ir kalbų.
Prašome visų lietuvių pasukti savo radio rodyklę 

ant 1120 kilocykles ir klausytis programos iš WCOP 
stoties, Boston, Mass. visą valandą.

Sekmadieni, vasario 12 d. 
Įvyks LDS 65 kp. prakal
bos ir dainų programa Šv. 
Kazimiero par. svetainėje, 
Temple St.. Nashua, N. H., 
3 vai. po pietų. Rengėjai 
kviečia visus dalyvauti.

Antradienį, vasario 14 d.. 
7 vai. vakare Įvyks LDS 
kuopos prakalbos, Man
chester, N. H. Visi lietu
viai ir lietuvaitės darbinin
kai kviečiami dalyvauti. 
Prakalbos Įvyks Lietuvių 
klubo svetainėje, 335 Pine 

jSt., tarp Merrimack ir 
Manchester gatvių.

i
i i 
i I 
i 
i—---------------------------
vu yra sovietu Rusijos fa-! ------- ;—
briku išdirbystės. Visoje i Roma, vasario 9 — Itali- 
Katalonijoje žmonės taip Jos fašistai pradeda neri- 
pat džiaugiasi Franco vai- mauti, matydami, kaip 
džia. Jie šaukia: “Franco,'Katalikų Akcija sutraukia 
Franco, jis mus išlaisvino žmones ir išjudina juos į 
iš Marksistų versijos. Lai veikimą. Dvasininkai ne- 

’vu o ja Ispanija”. > varžomi skelbia Tikybos ir
'dorovės tiesas. Vokietijos 

Tų laikraščių koresnon-1 naciai turi didele Įtekmę į 
dentai, beveik visą laiką'Italijos fašistus ir tai jau 
aukštino lojalistus-radika- j pasirodo, nes jie pradeda 
lūs ir dabar, kada jie rašo šnairuoti ant kataliku. Ka- 
anie Franco, salima tikėti, talikai Italijoje dabar daug 
kad neperdeda, bet rašo 
taip, kaip tikrai yra Ispa- kaip Vokietijoje, ir jie yra 
nijoje. tvirtai susiorganizavę.

daugiau turi laisvės, ne-

Anglija Ir Prancūzija Pripažins
sustiprėjo. Vokietijai la-

1 biausia apeina ekonomi
niai reikalai, kurie ir ver-

Į čia ją grąžinti Sudėtų Londonas, vasario 9.—įtaigi paims savo 
kraštą. Londono ir Paryžiaus vy-

------------- ; riausybė tariasi pripažinti
Kunigai ŽUVO Alltomobiliaus Įsnam jos Franco valdžia.

’ Jungtines Amerikos vals
tybės taip pat eina prie ga
lutinio sutikimo pripažinti 
Franco valdžia Ispanijo je... 
Anglija ir Prancūzija biio-

Nelaimėje
Winsted. Conn. vasario

9, — Du kunigai, John F.
Madigan. iš Cleveland, O- si. kad joms nenrinažinus 

Įhio ir Neal Sheehan.
Sandwich. Ont., važiavo 
automobiliu anlankvti sa
vo giminiu į Newton, Mass. 
Bevažiuojant, automobi- 

ilius paslydo ant leduoto 
' kelio ir nusivertė į pakalnę.
Abu kunigai buvo tuojau 
nuvežti i ligoninę, bet tą 
pačią dieną mirė. R. I. P.

iš nacionalistų vai d ž i o s. 
Franco sudarys prekybi
nius santykius su Italija ir 
Vokietija.

i nuosa
vybėn visus ginklus, orlai
vius. kuriuos sunešė ir pa
liko Ispanijos radikalai, už 
nriglaudimą ir užlaikvmą 
Ispanijos pabėgėlių. Jeigu 
liks kiek, tai grąžins gen. 

, Franco valdžiai, pasibai
gus karui ir grąžinus pa
bėgėlius.

Ispanijos bankos auksas, 
kurio vertė esą $45.000, 
000, yra padėtas Prancūzi
jos bankoje. Prancūzija iš 

i tų pinigų atsirukuos ir

Ispanijos gen. Franco 
spauda pageidauja, kad 
Prancūzija tuojau sugrą
žintų auksą, sidabrą, dailės 
brangenvbes, laivus ir ki
tokias brangenvbes, ku
rios buvo radikalų išvež- 

Itos.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS ISP2N°ebetuf! Valdžios113
ŽYDAI APGAILESTAUJA 

ISPANIJOS RADIKALŲ
New York. vasario 9. — 

Žydų rabinai pasmerkė de
mokratines šalis, ypač An
gliją. Prancūziją ir Ameri
ką, kad nepadėjo Ispanijos 
radikalams atsilaikyti 
prieš Franco kariuomenę. 
Rabinas Dr. Israel Golds- 
tein pasakė, kad Anglija ir 
Prancūzija veik saužuays- 
tę papildė, o Amerikos ne
sikišimo nusistatymas pri
sidėjo prie Barceionos val
džios suįrimo... Rabinas 
Abrakam L. Feinbersr taip 
pat pasmerkė Amerikos 
vyriausybę, kad Įsteigtai 
šalies valdžiai nedavė ka
rinės paramos, ir už tai 
dalinai kalta, kad lojalistų Į 
kariuomenė buvo nuealė-(žydai taip stoja už Isnani- 
ta... Rabinas Louis I. New- jos radikalus?

Kaip žinome, Ispanijos 
radikalų - lojalistų valdžia 
kartu su kareiviais pabėgo 
Į Prancūziją. Tos valdžios 
premjeras Negrin buvo su- 

iman pasakė, kad Katalikui’^ ir ąpsįgj'veno prie
Bažnyčia turi pareiga už- '?al Prancūzijos rubežiaus 
drausti Franco lieti kraują ■ į18 ,sf.el°$ , Pasauliui kad 
Ispanijoje. Jis sakė: -KJa. I,kanaus lkl ga' 
daugi' Popiežius palaiko i10 - bet J18 . pats n.enmp: 
Franco puse, ir kadangi vlen? va.landl» bpv0 l8pap‘- 
katalikai vūur neleido d?- į08 ze”eJe’ 0 vaIand« 
mokratijos šalims duoti - :Juk1jzijos.__
pagalbą iojalistams, 
Vatikano pareiga yra su
valdyti France kareivius., 
kad jie Ispanijoje nežudy-i, 
tų žmonių”... Kada Ispani-j1 
jos radikalai degino baž-į 
nyčias. šaudė ir skerdė ku
nigus ir katalikus, tai žv-l 
dai tylėjo. Kada radikalai 
nugalėti, žydai sukilo ir 
kaitina Kataliku Bažnyčią 
ir Popiežių. Kodėl kaikurie

RADIKALAI NORI SUKELTI 
PASAULINĮ KARĄ

• kaltų žmonių, bet ir už ki
tus nusikaltimus, nes jis 

tų vadas. Negrių, pareiškė, buvęs Ispani jos Liaudies 
kad jo kariuomenė yra pa- Fronto — komunistinio 
siryžus kovoti iki paskuti- fronto įsteigėjas. Jis buvęs 
nio. Jie supranta, kad nu- aktyvus dar prieš civilio 
galėti Franco nėra galimy- karo pradžią, 
bes. Bet jie tikisi, kad ko
kiais nors būdais, susime
tę dabar į Prancūziją, ga
lės iššaukti Europos tau
tas i pasaulini»karą, ir su 
kitų pagalba vėl įsigalėti 
Ispanijoje. Rusijos komu
nistai jau vėl pradėjo kovą 
su Japonais prie Mandžiu- 
ko rubežiaus. Tačiau, ma
toma. kad Prancūzijos ko
munistai susmuko, o da
bartinė Daladiero valdžia 
karo nenori, nes ir jos že
mėms gresia pavojus, žo
džiu visos tautos tiek savų 
bėdų turi, kad nenori dau
giau kištis ir prisidaryti 
daugiau bėdų. Nors Ispani
jos radikalai šūkauja, bet 
veltui. Ispanijos žmonės 
komunistų valdžios nenori. 
Jie pamatė, kad lojalistai 
buvo Stalino diriguojami 
ir jo žiaurumu pasižymėjo.

Perpignan. vasario 9. — 
Ispanijos radikalų - lojalis

ta- į Kadangi tarptautinė tei-
1I sė sako, kad bile valstybės 

valdžia pabėgus i užsieni 
nustoja valdžios teisių ir 
ieka paprastais piliečiais, 

tai ir Ispani jos radikalų — 
Negrino - Azana valdžia, 
jau nebe valdžia, bet pa
prasti piliečiai. Taip pa
reiškė Prancūzijos ir An
glijos vyriausybė. Su Ne
grino valdžia niekas nebe
siskaito. Gen. Franco ta- 
riasia su gen. Jose Miaia. 
kuris dar valdo Madridą, 
kad tą ketvirtadalį Ispani
jos atiduotų gen. Franco 
valdžiai be krau jo pralieji
mo.

Gen. Miaja taip pat ne
besiskaito su buvusiu radi
kalų premjeru Negrin. Ne- 
grin siuntęs telegramas 
gen. Miaja, bet nuo jo ne
gavo jokio atsakymo, ir 
pareiškė, kad jis nieko ne
turįs su pabėgusia Negrino 
valdžia.

MUZIKAS RAPOLAS JUŠKA,
Šv. Petro lietuvių parapijos (So. Boston, Mass.) vargo
nininkas, pasižymi nepaprasta energija ir gabumais. 
Vasario 12 d., muziko Juškos vadovaujamas choras iš
pildys Vytauto Didžiojo Kantatą, kuriai muziką para
šė komp. J. Žilevičius. (Plačiau apie tai rašo Gerb. K. 
3 puslapyje ir telpa žinučių ir skelbimas 7 puslapyje).

Ispanijos Radikalų Prezi
dentas “Atsistatydino"

Mussolini Reikalauja Dau 
giau Karo Orlaivių

Iš Mūsų Veikimo Centro
233-1 S. Oakley Ave., 

Chicago, III.

Vienybės Ir Spaudos Vajus
Visiems gerb. klebonams 

ir visiems Federacijos sky
riams siunčiame laiškų 
draugijoms, kuriuos nuo
širdžiai prašome išdalinti. 
Iš laiškų pastebėsite, kad 
nuo Šv. Kazimiero dienos 
(kovo 4 d.) ligi gegužės 
mėnesio skelbiamas kata
likiškojo veikimo arba 
Vienybės ir Katalikiško
sios Spaudos Vajus. Pra
šome pasirūpinti, kad ta
me laikotarpy visose lietu
vių kolonijose bent savai
tė būtų pašvęsta spaudos 
platinimui: pamokslai baž
nyčiose, prakalbos salėj ir į 
einant per namus. Jei kur 
reiktų medžiagos prakal
boms apie spaudą ir Kata
likų Akciją, kreipkitės į 
Federacijos sekretoriatą, 
prisiusime literatūros ar
ba painformuosime, kur 
ją galėsite gauti.

Vasario 16 Ir Kovo 4
Berods nėra reikalo

raginti, Federacijos sky
riai žino savo pareigą su
rengti Lietuvos Nepriklau
somybės — Vasario 16 d., 
paminėjimą. Gėda būtų, 
jei kur to paminėjimo neį
vyktų. Aukas tą dieną 
reikės rinkti Lietuvos Gin
klų Fondui.

Šįmet ypatingo dėmesio 
prašome atkreipti į Šv. Ka
zimiero šventės apvaikš- 
čiojimą. Šioj sunkioj mūsų

vakare paskaitas suruošti 
apie Šv. Kazimierą, kaipo 
lietuvių tautos globėją.

Leonardas šimutis, 
ALRKF Sekretorius.

Naujos Kliūtys Vilniuje

I

ir

Pranešama, kad Ispani
jos radikalų valdžios pre
zidentas Azana įteikė Ne- 
srinui savo rezignaciją, ir 
pareiškęs, kad su ta val
džia neturįs nieko bendra. 
Jis seniai norėjęs susitai
kinti su gen. Franco, bet 
tik Negrin ir kiti kraštuti
niai komunistai neprileido 
pradėti derybas. Azanos 
duktė, kuri su savo tėvais 
pabėgo Į Prancūziją, taip 
pat pareiškė, kad jos tė
vas, buvęs radikalų prezi
dentas. seniai pataręs tai
kintis,_ bet kiti radikalai 
nenorėjo klausyti.

Azana paeina iš katali
kiškos šeimos, bet jis, kaip

Roma, vasario 9, — Mus
solini įsakė, kad fabrikuo
se būtų paskubintas dar

ybas ir daugiau karinių or
laivių būtų išdirbta.

Smarkiai Išsipardavinėja
' Klaipėdoje žydai nuo lap- 
1 kričio mėn. 1 d. ligi Naujų 
iMetų pardavė 123 sklypų 
su namais ar kitais pasta
tais ir 13 neapstatytų skly
pų, viso apie 435.000 litų 
vertės.

Rusijoje Nėra Kūdikiams 
Vystyklų

Maskva, vasario 9, — So
vietų laikraštis “Izvestia” 
aprašo motinu nusiskundi
mą. kad jos narduotuvėse 
negali gauti kūdikiams

Kun. Čibiras ir kun. Pūkė- 
nis lenkams nepageidąuja- 
mi Lietuvių Mokslo Mylė

tojų Dr-jos steigėjais 
Jau atrodė, kad naujoji 

Lietuvių Mokslo Mylėtojų 
Draugija Vilniuje greitu 
laiku galės dirbti. Tačiau 
deja, dabar vėl viskas vie
toje sustojo. Lietuvių Mok
slo Mylėtojų Draugijos į- 
statai grąžinti pataisyti.

Būdinga yra tai, kad vi
suomeniniai politinio sky
riaus vedėjas Jasinski pa
reikalavo, kad tarp draugi
jos steigėjų nebūtų kun. 
K. Čibiro ir kun. Pūkėno. 
Pagal Jasinskio žodžius, 
prieš kun. K. Čibirą kažką 
turįs vaivada, o prieš kun. 
Pūkėną... arkivyskupas R. 
Jalbrzykowski.

Vilniaus lietuvių visuo
menė šiuo reikalu dar ne
pasisekė. Tačiau manoma, 
kad ji vargiai sutiks su to
kiais keistais vaivadijos 
reikalavimais. Iš karto vai
vadija priešinosi prieš 
kun. Viskanto, kaip steigė
jo, asmenį, o dabar jau 
“nepageidaujami” yra ku- 
nikai K. Čibiras ir Pūkė- 
nas, todėl nėra tikrumo, 
kurie žmonės vaivadijai 
nepatiks rytoj.

w •

FRANCO TRAUKIA JUNGTI
NES AMERIKOS VALSTYBES 

Į TEISMĄ
Washington, vasario 9.— 1radikalų policija) buvo ly- 

i Jungtinių Amerikos vals-! giai tokia pat, kaip ir so- 
I tybių teisingumo skyrius. vietų Rusijos OGPU.
. yra pasirengęs eiti į teis- Dabar Ispanijos karui 
imą su generolo Franco kaip ir pasibaigus, visa 
į valdžia. Ispanijos naciona- j spauda iškelia tokių pasi- 
listų valdžia traukia į teis- baisėtinų dalykų, kurie į-

drabužėlių bei vystyklų, tautos gyvenimo valandoj 
Sveikatos skyrius įsakė ypatinga Šv. Kazimiero 
gydytojams surašyti neš-'globa yra reikalinga. Tos 

i čias motinas ir jų vardus į- 
i duoti krautuvininkams. 
' kad jie toms motinoms iš 
anksto užsakytų reikalin
gų daiktų... Bet kol tie įsa
kymai pereina per kelioli- 

■ ką rankų, “tai nauji pilie- 
Įčiai, toje laimės šalyje, tu-
ri augti be vystyklų, be kur galima,
tinkamų drabužėlių”.

, globos ir prašykime. Būtų 
gražu, jei visų mūsų orga
nizacijų ir draugijų nariai 

‘ Šv. Kazimiero dieną in 
corpore eitų prie Dievo 
Stalo — Šv. Komuniją pri
imtų tautos intencija ir, 

, bendrus pus
ryčius rengtų. Patartina

Atidaromas Bažnytinio 
Meno Paroda

Kaunas, — Sausio 29 d. 
atidaryta bažnytinio meno 
paroda su 570 eksponatų, 
kurią globoja valstybės 
prezidentas A. Smetona ir 
arkivyskupas Skvireckas.

Įsigykite "GAVĖNIOS 
KNYGA"

Ispanijos nacionalistų 
teismas Barcelonoje teisia 
buvusį radikalų “Liaudies 
Tribunolo” teisėją Eduar
do Barriobero, kuris liudi
ninkų liudymu esą vien 
Barcelonoje nuteisęs virš 
100 žmonių mirties baus
me už tai. kad jie neprita
rė radikalams. Eduardo 
Barriobero esą buvęs anar- 
kistų patarėjas. Ji gynė 
advokatas. Barriobero kal
tinamas ne tik teisime ne-

ir daugelis kitų, nutolo nuo Yną Federal Reserve Ban- vyko radikalu valdomoje 
katalikybės ir virto maso- ką, kad atgavus S10.750, šalyje, kad. rodos, neitikė- 
nu ir aršiausiu katalikybės 000 vertės sidabro, kurį tini, bet taip buvo, nes ta 
priešu. Taigi nesistebėki- j Jungtinių Amerikos vals- snauda, kuri visą laiką pa
ine, kad jo prezidentavimo!tybių iždas nupirko iš Is-:laikė radikalus ne gi me- 
metu radikalai barbariško- nanijos lojalistų valdžios, .luotų. Iš tų žinių matome, 

ikad Ispanijos radikalų- 
komunistų barbariškumas 
pasiekė aukščiausi laipsnį.

Taigi nesistebeki- I

metu radikalai barbariško- i nanijos lojalistų valdžios, 
mis priemonėmis nužudė1 Franco valdžia sako, kad 
tūkstančius katalikų kuni-į lojalistų valdžia neturėjo 

' ; išvežti sidabrą iš 
į krašto. Amerikos valdžia 
tvirtina, kad ji legaliai nu- 

, pirkus sidabrą iš prinažin- 
tos Ispanijoje lojalistų 
valdžios.

or” vienuolių ir pasaulio-į teisės 
nių. ’

Prezidento Žmonai Hepati 
ko Nacių Patarimas

Kaip Greit Pasidaro 
Niekšais

/ 
sį į
L

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washingion Blvd.
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

. Washington. D. C., vasa
rio 9 — Kiek laiko atgal. 
Vokietijos spauda patarė 
prez. Roosevelt 
“laikyti plunksną, 
liai nuo užsienių reikalų”. 
Tas patarimas labai nepa
tiko poniai Rooseveltienei. 
ir ji smarkiai atsikirto, pa
kartodama savo mintis a-

Radikalų Kareiviai 
Svetimšaliai

žmonai
nuoša-

I Lietuvių komunistų 
jganas “L 
šo vardą 
kuri nuo pat pradžios Ispa-

or- 
jau davė niek- 

ir Prancūzijai

į pie Amerikos užsieniu po-i 
jilitiką.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th SL, So. Bo«ton. Mass. 
Tei. So. Boston 1298

Vice-Pirm. F. ZaleLskienė.
561 E. Broaduay. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
1514 Columbia Ra.. S. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoni-.itė, 
4115 IVashington St.. Roslindale, 

Tel. Farkvvay 0558-Vv
Iždininkė — Or.a Staniuliūtė.

105 VVest 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgnrdienė.

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

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

antrą uta minką, mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės ( 
pas protokolą raštininkę. i

i SV. JONO EV. BL. PA5ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA 

Pirmininkas. Juozas Svagždys.
601 6th SL. So. Boston. Mass. 

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1511 Columbia Rd.. S. Boston, M.iss 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th SL. So. Boston. Mass.

ni jos civilio karo per savo 
ižemę leido iš Įvairių šalių 
; radikalams važiuoti Į Ispa- i 
niją, “ginti Ispanijos de
mokratiją”. Toji pati 
Prancūzija ir dabar leido 
visiems radikalams laisvai 
subėgti Į jos žemę, davė 
jiems prieglaudą ir maistą, 
kurio jie nebuvo matę per 
kiek laiko.

Komunistų organas “L.” 
meluoja, sakydama, kad 
Prancūzija neleido Ispani
jos radikalų kareivių lai- 

į vais perplaukti į “centrali- 
Įnę respublikinę Ispaniją”, 
i Suprantama, Prancūzija 
negalėjo duoti savo laivų 

kitus (radikalams, nes ji nori iš- 
bet 

nedraudė radi- 
iš Katalonijos 

plaukti i centralinę Ispani- 
ia. Bet jie buvo bailiai. Ga
vę pro^a pabėgti į Prancū
ziją, džiaugėsi, kad užsi
baigė karas, kurį patys ne
apgalvoję pradėjo.

Ispanijos radikalų ka- į 
riuomenę daugumoje su-; 
darė svetimšaliai, subėgę 
iš Įvairių šalių, daugumoje 
iš Prancūzijos, Meksikos, 
Rusijos, Amerikos ir kitų. 
Ispanai tik verčiami sve
timšalių turėjo kariauti 
prieš gen. Franco. Kada 
?en. Franco užimdavo mie
stą ar miestelį, tai ispanai 
visada džiaugėsi, kad juos 
išvadavo iš barbarų radi
kalų vergijos.

Ispanijos radikalų ka
riuomenėje buvo griežta 
svetima drausmė. Karei
viams buvo įsakyta svei
kinti vadus ir vieni 
kumščio pakėlimu į aukštį, i laikyti neutralumą, 
Toks sveikinimosi būdas j niekas 
vra priimtinas Kominter-j kalams 
no — komunistų trečiojo 
internacionalo, kurio cen
tras Maskvoje. Visa tvar
ka radikalų valdomoje Is
panijoje buvo komunisti
nė. ŠIM (slaptoji Ispanijos

BAISŪS ISPANIJOS LOJALISTŲ 
ŽIAURUMAI

Paryžius, — Vasario 9,— 
Kada Franco nacionalistai 
užėmė Cerverą. netoli Bar- 

! celonos, tai surado, kad ra
dikalai - lojalistai ten nu- 

įžudė 50 vienuolių. Vienuo
liai buvo sušaudyti arba 
subadyti. Dvidešimts kitų 

(vienuolių ir daug tikinčių
jų buvo iš miesto išvesti ir 
sušaudyti. Vienoje ligoni
nėje 19 vienuolių - ligonių 
buvo lovose nužudyti. Vie
ną dieną radikalai nužudė 
300 žmonių. Radikalų va-j 
das buvo žmogžudys, ku
ris prieš karą buvo kalėji
me.

i I

Palaidotas Žemgalis
Sausio 11 dieną Rygos 

Miško kapuose buvo palai
dotas buvęs Latvijos vals
tybės prezidentas Gusta
vas Žemgalis.

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.

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

S3.00 S3.00

Valdininkas Aukština 
Katalikų Veikimą

Brooklyn, N. Y. vasario 
9. — Valdininkas Hamilton 
Fish pasakė: “Kada Ame
rikos gyventojai dar neži
nojo kas tai yra komuniz
mas, Katalikų Bažnyčia 
jau prieš jį kovojo. Atėjo 
laikas mums pašalinti vi
sus komunistų, nacių ir fa
šistų agitatorius, kurie ke
lia tarp žmonių neapykan-

Didis Skaičius Katalikų 
Škotijoje

Londonas, vasario 9. — 
Glasgow, Škotijoje, arki- 
diecezi joje yra 432 kunigai 
ir 450.000 katalikų.

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
radieniais ir penktadieniais. Jame rasi naujausias ir 
teisingiausias žinias, gražiausius pasiskaitymus ir iliu
stracijas.

“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

Metams.........................................$4.00
Pusei metų................................ $2.00
Sykį į savaitę metams................ $2.00

“DARBININKAS”
366 W. Broadway So. Boston, Mass.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memocial Day, lndependence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------- by----------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly .........................  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly .............................. $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________  $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams .......   $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.5o

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Vytauto Didžiojo Kantata
Sunkiam momentui Lietuvoje užėjus, Adomas 

Jakštas, patriotinio įkarščio pagautas, parašė Vytau
to Didžiojo himną, kurį pavadino Kantata. Himnas ar 
kantata reikalingi muzikos, taigi kitas patriotas kom
pozitorius J. Žilevičius parašė Vytauto kantatai muzi
ką. Trečiasis asmuo, muzikas R. Juška, suprantąs mu
ziką ir atjaučiąs patriotinio momento tinkamumą, pa
siryžo su Bostono parapijos choru tą Vytauto kantatą 
nepriklausomybės iškilmėse išpildyti.

Komp. Žilevičiaus suharmonizuota kantata pasiro
dė spaudoj 1936 m. Kruopštus Philadelphijos veikėjas 
ir rašytojas, p. K. Vidikauskas, norėjo tinkamai spau
doje tą kūrinį paminėti, bet nebūdamas muzikos spe
cialistu, kreipėsi net į 4 muzikos žinovus, prašydamas 
tinkamos recenzijos. Savo pastangų rezultątą jis vaiz
džiai aprašė 1936 m. vienam “Draugo” numary.

Kalbamieji Kantatos recenzentai buvo net trijų 
tautų žmonės: du lietuviai, vienas ukrainietis ir vienas 
lenkas. Ukrainiečių kompozitorius, M. O. Hayvorovs- 
ky, štai ką pareiškė:

“Aš esu labai sužavėtas Žilevičiaus kūriniais. Jie 
dvelkia lietuviško tautiškumo dvasia, vienkart turi ir 
savitumo jėgą. Jei Lietuva turi tokių mistrų, kaip kad 
yra p. Žilevičius, jinai įgys pirmą vietą muzikalio pa
saulio srity”.

Lenkų kompozitorius Jurgis Bojanovskis taip at
siliepė: “Yra tai veikalas sukurtas taisyklingai — galįs 
patikti publikai, pasidėkojant jo lengvai, nekomplikuo
tai, paprastai kūrybai, melodinei ir harmoniškai. Gal 
būt, kad autorius turėjo ypatingą tikslą prisilaikyti to 
paprastumo tvarkos. Bet tame veikaie autorius parodo 
didelį mokslą teknikinės muzikos srity”.

Kantatos žodžiai buvo išversti lenkų kalbon, taigi 
negalima pasakyti, kad lenkų kompozitorius, perskai
tęs kantatoj lenkų pasmerkimą, būtų palinkęs Žilevi
čiui komplimentus sakyti. Jis tiesiog buvo priverstas 
pabrėžti kantatos vertingumą.

Trečiasis kompozitorius - kritikas prašė jo pavar
dės neminėti. Labai gaila, nes jis nuodugniai viską iš
dėsto ir papunkčiui išparodinėja, kodėl tokiu, o ne ki
tokiu būdu kantatos mintys buvo interpretuojamos. 
Jis įeina į autoriaus psichiką bei dvasinį nusiteikimą ir 
aiškina visą harmonizacijos eigą. Aiškindamas, kodėl 
kantatoje vyrauja baritonas, recenzentas sako:

“Baritonas paimtas dėlto, kad toji spalva balso vi
soje teksto eigoje daugiau atatinka vaizdavimu, negu 
tenoras, ypač kur reiškiamas pasiryžimas kovoti, dra
matiška sielos gelmių sielvarta, tampriai susijungus 
su Dievu ir malda”.

Pačiose dramatingiausiose vietose įvedami vien 
vyrų balsai, ir štai dėlko:

“Kaip paprastai, vyrai visuomet pirmieji rūpina
si valstybės reikalais, todėl vyrų galingam unisonui ir 
pavedama pradėti pilną galingo karingumo, pasiryži
mo ir sopulingo keršto melodiją, šiais žodžiais: “Vytau
te Didis, Lietuvos Valdove’” Po to įstoja sopranai, altai 
ir tartum visos tautos milžiniškas, galingas šauksmas 
atkreiptas į Vytautą, dvasios galiūną, kuris net po pen
kių šimtmečių veda ir kelią rodo, kur mes privalome 
žygiuot ir ką veikti”...

Prieinama prie 3—4 posmo. “Staiga baritonas, ka
riškam ūpe, solistų kvarteto stiprinamas, pradeda: 
“Lenkų, totorių paremtas, tu puoli’!’”... besileidžian
čia laipsniškai melodija, kur demonstruojama kryžuo- 
čių jėgos žlugimas”,..

Kryžuočiai sugniuždyti, bet penkiems šimtme
čiams praslinkus, Vilnius pakliuvo svetimiems... “Ir 
trimitų garsai pradeda šaukti mases Vilnių vaduoti. 
Po to baritonas vėl pradeda: “Vytaute, tavo Vilnių štai 
plėšikas laiko!”... o kvartetas sekunduodamas sušun
ka: “Jį remia niekšas, Judas išdavikas!!!... Gi choras, 
jiems pritariant, užtraukia: “Galiūne! mesk jiems savo 
prakeikimą!!!”...

Tokiems įvykiams sudramatizuoti komp. Žilevi
čiaus talentas iškilo tinkamon aukštumon. Taip pat 
labai tinkamas pasirinkimas tą didingą tautos kantatą 
nepriklausomybės šventėj pastatyti. K.

Naujieji Zarasai. Moderni naujoji Zarasų ligoninė. VDV.

Ką Komunizmas Davė Moterims
Komunistai sovietų Ru

sijoje atėmę nuo žmonių 
žemę ir visą nuosavybę dar 
tuo nepasitenkino. Jie atė
mė nuo tėvų dukteris, nuo 
vyrų žmonas ir, kaip ko
kius gyvulius, padarė jas 
valstybės nuosavybe. Ge
gužės 1 dieną. 1918 me
tais išleido įsakymą, ku
riuo moteris ir mergaitės 
nuo 17 iki 32 metų amžiaus

t
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Į mušasi. Jie jokios pagar- progos pabėgti iš to praga- 
bos neturi savo direkto- ro. Faktas yra, kad 

' riams ir mokytojų neklau- metais, Krylenko našlaity- 
so. Jie išbūna kelius mene- ne buvo 287 vaikai, ir iš tų, 
sius visai nesiprausę. 270 pabėgo”.
Kambariai nešvarūs, ypa-; Ir Mme Krupskaja, Le- 
tingai nusiprausimo kam- nino našlė, “Izvestia” No. 
bariai, o tie dar beveik ir 51. pasakė: 
visados netvarkoje. Ber- nesąmonės ir nebesakyki- 
niukai viešai atlieka lytis- me vaikams: 
kus susinešimus su mažo- savo tėvus, 
mis mergaitėmis. Ir nešte- namus. Tėvų nebėra ir vai- 
bėtina, kad vaikai ieško kų namų nėra”.

I

Komunistu Verges

1924

M

“Nedarykime

“Eikite pas 
eikite i vaikų

Komunistas, Andre w
nuvažiavęs i Rusi

jos ją sakė Aleksandrai: “Juk 
treiniruoja- komunizmas moterims da-

Sovietų moterys yra va- munistinėje Rusijoje, toks 
romos dirbti į fabrikus ir bus kiekvienoje šalyje, kur 
laukus. Jeigu jos turi vai- tik komunizmui bus leista 
kų, tai juos turi palikti įsigalėti, 
valstybės įstaigose, o pa
čios per dieną būti prira- Smith, 
kintos prie mašinų, 
taip pat yra 
mos į kariuomenę; jos mo- vė laisvę”. Aleksandra jam 
komos šauti ir maršuoti ir atsakė: “Bože moi, Bože 
ginti komunizmą. Taikos moi, mes dabar esame di- 
metu jos yra fabrikų ver-! desnės vergės nekaip prie 
gės, karo metu — kariuo- • caro. Jeigu komunizmas iš- 
menės vergės. Toks tai y-įsilaikys mes greitai būsi- 
ra moterų gyvenimas ko-' me kapuose”.

Vyr. Tribunolo Išaiškinimas

%

Atsišaukimas Iš Rusijostampa sunacionalizuotos, kad tai neleistina ir nedo- 
arba kaip bolševikai sako, ra? Ne. Tik dėl to, kad pa- 
panaikihta moterų nuosa- matė, juk abortai kenkia 
vybė. Sunacionalizuota 
moteris ar mergaitė pri
klauso ne vienam, bet vi
siems vyrams. (Skaityk: 
D. Goldstein, “Bolshevism 
and its Cure”). Aš čia no
riu pakartoti to bolševikų 
įstatymo keletą straipsnių.
__________ i

i

I

I

Moterų Vergovė Rusijoje
“Str. 19. Sovietų valdžia 

grąsina didžiomis bausmė
mis toms moterims ar 
mergaitėms, ar vyrams, 
kurie išdrįstų to įsakymo

Į komu- 
tai už-

Ir taip Rusijos mergaitės 
ir moterys tapo bolševikų 
legalizuotos prostitutės. 
Buvo daug atsitikimų, kad 
doros mergaitės, kurios 
nesutiko vesti tokį šlykštų

propagandos, šiai pragyvena. Drabužių

laikraš-

komunizmo siekiams; ne
bebus kareivių, nebebus 
darbininkų. Ir štai komu
nistų mokslas: “tikslas pa
teisina priemones”. Jei a- 
bortai komunizmui pade
da, tai, sako komunistai. į- 
statymais juos užginkime, 
mums nesvarbu, kad tai 
nedora ir priešinga įgim- 
ties įstatymams. Bet jeigu 
abortai pakenkia 
nizmo siekiams, 
drauskime.

Rusijos sovietų
tis “Outčit Gazeta”, spa
lio 10 d. 1929 metais, pada
vė teisėjo Čevtsovo ištar
mę: “Sovietų Rusija nepri
pažįsta tokio dalyko, kaip 
vyro išniekinimas mote
riškės: kas sako, kad toks 
išniekinimas yra blogas 
darbas, tas priešinasi ko
munizmo spalių mėnesio 
revoliucijai”. Ir štai ką ko
munistė Mme Smidovič 
sako: “Mūsų jaunieji turi 
tokį supratimą, juo labiau 
patenkinsi savo kūniškus

Komunistų išleisto įsa
kymo 1 ir 2 straipsnis sa
ko, “kad nuo gegužės 1 d. 
1918 metų, visos moterys 
ir mergaitės nuo 17 iki 32
metų amžiaus tampa vals- vykdymą kliudyti”, 
tybės nuosavybė.

1 “Str. 3. Tas įsakymas ne
paliečia tų moterų, kurios 
turi daugiau kaip penkius 
vaikus.

“Str. 6. Kiekvienas pilie
tis turi pareigą pranešti gyvenimą, pačios save nu- 
valdžiai tas moteris ir mer- sižudė, arba nužudė savo 
gaites, kurios drįstų tam užgrobėjus. Kas nežino, 
įsakymui priešintis. i kad ir necivilizuotos tau-

“Str. 8. Kiekvienas, ku- tos žmonės padoriai apsei- 
ris nori gauti kokią mote- na su moterimis ir mergai- 
rį iš tų. kurios yra valsty- tems, kaip bolševikai. Bet geidulius, juo labiau gyvu- 
bės nuosavybė, turi gauti bolševikai pavertę mote- 
leidimą fabriko komiteto, ris į šlykščią begėdystę, 
arba kaimiečių bei sovieto sakosi, kad jie joms “lais- 
kareivių liūdimą. vę” suteikė. Ne laisvę ko-

“Str. 9. Kiekvienas dar- munistai davė moterims, 
bo šeimos narys moka de- bet biaurią vergiją ir ne- 
vintą nuošimtį savo įeigų į žmonišką pažeminimą. Ta- 
sunacionalizuotų moterų čiau tuo nereikia stebėtis, 
fondą. nes bolševikai atmetę Die-

“Str. 10. Vyrai turi teisę vą atmetė ir visus dorovės 
naudotis moterims, kurios įstatymus. Štai ką Leninas 
yra valstybės nuosavybė, sakė: “Mes jokios dorovės 
mokėdami į minėtą fondą nepripažįstame”. Arba Ja
kas mėnesį po 100 rublių, roslavski: “Kas atatinka

“Str. 12. Visos moterys 
ir mergaitės, kurios yra 
valstybės nuosavybė gau
na iš minėto fondo kas mė
nesį po 232 rublius.

“Str. 14. Kūdikiai, vieno 
mėnesio amžiaus, privalo 
būti atiduoti į valstybės į- 
staigą, kur jie bus auklė
jami ir mokomi iki 17 me
tų amžiaus.

roslavski: 
proletarijato revoliucijai, 
tas yra dora”. Arba vėl. 
komunistė Mme Smidovič 
sakė: “Proletarijato mo
kyklose berniukams ir 
mergaitėms yra sakoma, 
kad visa yra leistina dary
ti”. Taigi atmetus dorovės 
įstatymus beliko gyvuliški 
instinktai; ir bolševikai 
juos seka.

Komunistų Pasididžiavimas

- Vyriausias klausimą Tribunolas atsa- 
šiomis dieno-(fkė taip, kad kalinys, nu-

—
Lapkričio mėnesį, 1920 

metais, sovietų Rusija ta
po pirmutinė tauta pasau
lio istorijoje, kuri legali
zavo abortus, įsteigė vie
tas, kur moterys gali krei
ptis aborto reikalais. Kiek
viena civilizuota tauta a- 
bortus laiko už blogą ir į- 
statymais uždraudžia, bet 
komunistai didžiuojasi tuo 
ir įstatymais patvirtina. 
Štai ką apie tai sako ko- 

: “Tai buvo

Kaunas 
Tribunolas 
mis sprendė įdomų klausi- baustas iki gvvos galvos 
mą: ar asmuo, nubaustas kalėti ir iškalėj 15 met 
kalėti iki gyvos galvos, ga- .. „ .. :
Ii pasinaudoti įstatyme nu- ga'* '1ras-vt' Pr,tal-
matytu vieno trečdalio. kyti jam bausmės trečda- 
bausmės sumažinimu. J tą lio dovanojimo nuostatus. ‘ munistas Halle:

pirmas legalis pripažini
mas moters teisės, kurios 
moterų sąjūdis reikalavo, 

; būtent, kad jos būtų savo 
! kūno valdovės. Tai yra be 
abejonės vienas iš didžiau- 

į šių sovietų Rusijos pasižy
mėjimų”. Pasak komunis
to Halle, kaikurios mote- 

I rys turėjo net 17 abortų o- 
peracijų.

1 Vėliau komunistai tą į- 
j statymą atšaukė ir kiek la
biau suvaržė, bet ar dėl to.

“Mes, kurios taip rašo
me, prie caro buvome kai
mietės moterys. Mes skun
dėmės caro valdžia ir tikė
jome, kad prie kitos val
džios mūsų gyvenimas bus 
žmoniškesnis. Bet dabar į- 
sitikrinome, kad komuniz
mo valdžia yra žiauriausia, 
ir kad komunizmo valdi
ninkai yra žmogžudžiai, 
darbininkų išnaudotojai, 
moterų išniekintojai. Dau
gybė moterų pačios nusi
žudo, nes tai vienatinė iš
eitis.

“Mes tikimės, kad tas

liškai apseisi. tuo geresnis 
būsi komunistas". Arba 
vėl: “Sovietų Rusijoje
kiekvienas vyras ir mer
gaitė priima tą tiesą, kad 
meilės dalykuose visai 
reikia varžytis”.

Baisios Komunizmo 
Pasekmės

ne-

tos
ir

Ir kokios pasekmės 
viešos paleistuvystės 
laisvos meilės? Šiurpulin
gos. Knygoje. “The Anti- 
God Front of Bolshevism”, 
MacGillivary, yra pasaky
ta, kad vienoje Rusijos 
provincijoje, prie valdžios 
mokyklos yra motinų ligo
ninė. “Į aštuoniolika mėne
sių daugiau kaip 100 mo
kyklos metų mergaičių bu
vo atsiusta į motinų ligo
ninę. Visuose miestuose 
daugybė apleistų, be tėvų, 
vaikų, kurie vagia ir palei
stuvauja".

Gruodžio 25, 1924 m. ko
munistas Berezner, laik
rašty “Izvestia”, apie ap
leistus vaikus Maskvoje 
štai ką sako: “Penkioliktas 
nuošimtis tų vaikų, kurie 
dar neturi nė keturiolikos 
metų amžiaus, yra užsi
krėtę lytiškomis ligomis ir 
pasidavė girtuokliavimui, 

i Apie Krylenko našlaityną 
štai ką reikia pasakyti: te
nai vaikai rūko, keikia ir

Iš Rostovo štai ką mote-1 drįsta pasipriešinti ji būna 
rys rašo: “Mes Rostovo Į badu numarinama. Mums 
moterys, motinos, žmonos į duoda nuo 60 iki 120 rub- 
ir dukterys, didžiausiame lių į mėnesį, bet iš to mes 

i nusiminime kreipiamės į turime aukoti visokiems 
i civilizuoto pasaulio mote- komunizmo tikslams, o 
ris ir norime jas perspėti tankiai dar ir vyrą užmai- 
nuo komunizmo vergovės, tinti. Iš mūsų vargo ir dar- 

i Neklausykite melagingos bo valdininkai patogiau- 
j komunistų
Rusijoje nėra žadėto ro- mes neturime, tik skarma- 

! jaus, nėra žmoniško gyve- lais apsidengstę esame.
nimo, nėra moterims jo
kios laisvės. Jie ištraukė 
mus iš namų ir pristatė 

' dirbti sunkius vyrų darbus 
1 fabrikuose, kasyklose, lau- 
įkuose. Jie padarė mus gy
vuliais. Komunistų valsty
bėje, mes ne žmonos, moti- 

| nos, ar dukterys, bet ver
gės, kurias komunistai na- 

i gaikomis kapoja, badu ma
rina ir kankynėmis už mir
tį baisesnėmis kankina. Jie 
apsunkino mus katorgos 
darbais ir privertė atlikti 
begėdiškus nusikaltimus. 
Nuo 12 metų amžiaus pra- 
'sideda mūsų kančios. Nuo
tų metų, jeigu norime gau- mūsų gyvenimo aprašy
ti kąsnį juodos duonos, ar mas paskatins viso pasau- 
darbą, mes esame privers- lio moteris paskelbti ko- 
tos parduoti savo kūnus, munistų melagystes. Kiek- 
Jeigu nesutinkame, esame viena moteris, kuri dabar 
tada aukos bolševikų žiau-j gyvena ramiai ir visu kuo 
rūmų. Pasipriešinimas, ar 
pasiskundimas valdžiai y- 
ra veltui, nes visa tai yra 
laikoma buržujų palieka.

“Kada mes išeiname už 
vyro, tai darome ne iš mei
lės, bet kad gavus pastogę 
kur prisiglausti. Gi vyras, 
jeigu turime vaikų, beveik 
visada mus greitai atmeta. 
Laukuose mes būriais, po 
30 ar 40, turime vilkti plū
gus ir mūsų nugaros bota-. 
gaiš sukapotos. Jei kuri iš-i mūsų pasigailės”.

' pasitenkinus, po komuniz- 
1 mo rėžimu, neteks savo 
• namų, savo vaikų, savo 
vyro, o gal ir savo gyvy
bės. Visos moterys bus 
valstybės vergės, kokios 
mes dabar esame. Mūsų 
balsas, tai yra balsas Rusi
jos moterų, kurios kenčia 
badą ir šaltį. Tai yra bal
sas tų, kurios neapsako
mai kenčia, bet tiki, kad a- 
teis laikas, kada Dievas

Didžiuojasi Savo Darbais
Taip tai rašo Rusijos mo-> 

terys. Iš to laiško, geriau 
kaip iš kitų pasakymų, aiš
ku yra ką komunizmas da
vė moterims. Tačiau Leni
nas tuo didžiavosi. Jis sa
kė: “Imkite moters gyveni
mą. Joki demokratinė val
džia tiek nepadarė į kelios 

Į dešimts metų, kiek mes 
papadarėme pirmais savo 

; valdžios metais... Mes turi
me teisę tūkstantį sykių 
didžiuotis tuo, ką moterų 
klausime esame nuveikę”. 
(Lenino tomas IX. p. 440). 
Tikrai, kaip šėtonas di
džiuojasi pavergęs sielą, 
taip komunistai pavergę 
žmones.

Taigi ką komunizmas

davė moterims ?Nieko kito, 
kaip tik baisią vergovę ir 
didžiausį pažeminimą. Ko
munistams “višta ne pauk
štis, moteris ne žmogus”.

Kitą sykį teks “Darbi
ninke” pakalbėti apie tre
čią komunizmo žadėtą dar
bininkams dovaną — lais
vę. T.

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
Rožančiaus Paslaptis ata
tinkamai ir gražiai ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

■

1



DARBININKASPenktadienis. Vasario 10,1939

vasario 6 dieną. 1922 me- nu pasaulio vadas. Žydai 
tais. Kardinolas Ratti bu- ir protestantai, liberalai ir 
vo išrinktas 2 Petro vietą, socialistai, jį gerbia už jo 
Jam tada, kai kadaise pir- tėvišką susirūpinimą žino
mam Petrui, buvo pasaky- nių gerove, už jo nepapra- 
ta: “Tu esi Petras, ir ant stą išmintį ir tikslius nu- 
tos uolos Aš pastatysiu sa- i ’ 
vo Bažnyčią, ir pragaro 
vartai jos nenugalės. Tau 
Aš duosiu dangaus kara
lystės raktus; ką tu suriši 
žemėje, bus surįšta ir dan
guje. ir ką tu atrįši žemėje 
bus atrišta ir danguje”. 
Praėjus kelioms dienoms, 
vasario 12 d. 1922 m., nau 
jas Popiežius Pijus XI bu
vo vainikuojamas. Ir tada 
jam buvo pasakyta: “Imk 
trilypi vainiką ir žinok, 
kad tu esi matomas Jėzaus tik klausia,

rodymus. Pasaulio darbi
ninkai laiko Popiežių Pijų 
XI už savo geriausį draugą 
ir jų reikalų tikriausį gy
nėją. Jo išleistas raštas, 
Quadragesimo Anno, dar
bininkų klausimu yra pa
saulio darbininkų konsti
tucija. Popiežiaus didžiau
sias troškimas vra duoti 
žmonėms teisingus nuro
dymus ir reikalingą pagal
bą. Jis neklausia ar tu žy
das. ar rusas, ar lietuvis, 

__________________________ "_______ 1_, ar tau reika- 
Kristaus atstovas žemėje”. Pinga pagalba, ir teikia tą 

Vasario 12 dieną šįmet pagalbą morališkai ar ma- 
mes džiaugsmingai šven- teriaiiškai. kiek išgalės lei- 
čiame Popiežiaus Pijaus džia. Pijus XI. dar 1922 
XI septyniolika metų vai- metais rašo katalikų pa- 
nikavimo sukaktį. Septy-Į šauliui: “Mes turėjome su- 
niolika metų yra ženklas, į irusioms tautoms visomis 
kad Pijus XI yra šiems i išgalėmis teikti pagalbą, 
sunkiems laikams Dievo! Ir Mes tai darėme, kiek 
išrinktas žmonijai vadas, i mūsų neplatus ištekliai lei- 
Jis yra žymiausias šių die- do”.

Zarasų kraštas, ežerų vieta, kur tankios girios krantus apstojo. Kiek tenai giesmių 
aukštyn išlieta, kas įkvėpimo ten neieškojo... VDV.

Popiežius ir Lietuva
traukti. Kaip verkia gero
jo Ga nyte jo širdis, kad ta 
tauta, kuriai jis tiek mei
lės yra parodęs, dabar nuo 
jo pasitraukė, nebenori jo 
klausyti, ir varžo katalikų 

: veikimą. Penkiosdešimtys 
1 devynios pasaulio valsty
bės turi artimus santykius 
su Šv. Sostu, o mūsų tauta,

Pijaus XI vainikavimo 
sukakties dieną mes džiau
giamės, kad jis ir mūsų 
mažos tautos neužmiršo. 
Nukentėjusiems nuo karo 
jis teikė mūsų tautiečiams 
pagalbą. Jubiliejaus me
tais Lietuvos tretininkų 
delegacijai Jo Šventenybė 
sakė: “Mes patys buvome 
Lietuvos sostinėje Kaune 
ir pažinome lietuvius, jūsų 
dvasia ir pamaldumą. Jūs 
esate Marijos vaikai, nes 
jūsų tėvynė Lietuva yra 
pašvęsta Marijos garbei. 
Taigi sveikiname jus visa 
širdimi. Laiminame ne tik 
jus, bet ir jūsų namiškius, 
gimines, tuos, kuriuos tu
rite savo širdyse ir minty
se, jūsų namus, miestus ir 
pagaliau visą Lietuvą”.

Pijus XI. 1926 metais, į ........rd________ ___ _
steigė Lietuvos bažnytinę ! parapijos choras, vadovybėje p. 
Drovinciją ir padidino vys-; j. žemaičio, smarkiai ruošiasi 
kupų skaičių. Savarankis- atlikti muzikalę programą. Prie 
kos provincijos turėjimas j to, šv. Kazimiero par. mokyk- 
tautai yra labai svarbus ,los mokiniai - nes suvaidins pa- 
dalykas. T a pačia proga J7 
Šventenybė ištarė lietuvi 1 
tautai 1 " " ’ 
džius: “Lietuvių tautai po 
didžiojo karo. Dievui pade
dant, atgavus laisvę, Mes, 
kurie savo akimis esame 
matę lietuvių tikėjimą bei 
maldingumą, taip uoliai ir 
ilgai jų išlaikytą įvairiuose 
varguose bei nelaimėse, 
kadangi esame įsitikinę, 
kad tinkamesnis bažnyti
nių reikalų sutvarkymas 
bus labai naudingas ne tik 
katalikybės reikalui, bot ir 
pačiai valstybei, laikome 
labai tinkama ir reikalinga 
padidinti skaičių vyskupų 
ir iš jų sudaryti bažnytinę 
provinciją”.

Jo Šventenybė Pijus XI 
su Lietuvos vyriausybe. 
1927 metais sudarė kon
kordatą. iškilmingą sutar
tį. kuris katalikų reikalus 
paima į vpatingą Apaštalų 
Sosto globą ir garantuoja 
jiems veikimo laisvę. Pa
rodydamas ypatingą ma
lonę Lietuvai. Popiežius 
Lietuvoje įsteigė nunciatū
rą. kas yra tik didelėse val
stybėse. Tik gaila, pati 
mūsų tauta, pats katalikų 
nesusipratimas yra kaltas, 
kad ne visi konkordato 
straipsniai pildomi, kad 
iau kuris laikas, kaip Po
piežiaus nuncijaus Lietu
voje nėra, santykiai

kurią Jo Šventenybė pava
dino Marijos kraštu, neno
ri su Vatikanu bendrauti. 
Nedarykime Popiežiaus 
mylinčiai širdžiai skaus
mo ilgiau.

Vasario 12 dieną viso pa
saulio katalikai meldžiasi 
už savo gerą Ganytoją, 

; Popiežių Pijų XI. Pasimel- 
skime ir mes. Pasimelski- 
me, kad jį Dievas dar lai
kytų ilgus metus. Pasimel- 
skime patys už save, kad 
mūsų širdys pasidarytų 
artimesnės Popiežiui, kad 
jo nurodymų klausytume. 
Pasimelskime už savo tė
vynės vadus, kad jie grą
žintų mūsų Lietuvai garbę, 
sudarvtų santykius su Va
tikanu. T.

)

Worcester, Mass

Pennsylvanijos Žinios

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
Detroito Žinios

Šv. Petro Parapija
Šiame mieste visose dirbtuvė

se darbininkai dirba, bet ne pil
ną laiką. Dauguma, ypač dides- 
niose dirbtuvėse, dirba tik po 4 
dienas į savaitę ir tai tik po 6 
valandas į dieną. Taigi nors 
darbininkai ir dirba, bet iš už
darbio sunku pragyventi.

Darbininkų unijose yra daug 
nesusipratimų. Automobilių u- 
nijos vadai kovoja savo tarpe. 
Darbininkai organizuojasi į 
naujas grupes. Iš to negali būti 
gera. Pereitą savaitę alaus ve
žėjų unijoje kilo skandalas. Ten 
jau nuo seniau susidarė dvi 
grupės. Naujoji grupė nori gau
ti vadovybę, bet senoji grupė tu
ri kontraktą iki 1941 m. Įvyko 
muštynės ir teismai, ir vis tarp 
tų pačių darbininkų. Kaip gaila, 
kad darbininkai nesilaiko vieny
bės. Kaip tik unija sustiprėja, 
tai pradeda organizuoti naują 
uniją. Kada darbininkai supras, 
kad vaidais save silpnina. Kova 
tarp darbininkų kenkia patiems 
darbininkams. Darbininkai turi 
būti vieningi ir tą syk bus ga
lingi kovoje už geresnes darbo 
sąlygas.

šeštadienį, vasario 4 d.. Shur- 
ley ligoninėje, po vėžio operaci
jos mirė Benjaminas Naujokas, 
senyvas žmogus. Jam mirus, dvi į 
šeimos nepasidalino jo lavonu. 
Valinskai iš Lincoln Park paė
mė velionio lavoną. Užgirdę 
Juškai iš Detroito pareikalavo 
lavono. Dalykas buvo taip: Vie
niem buvo tolima giminė, o pas 
kitus ilgai gyveno. Kada a. a. 
Naujokas nebegalėjo dirbti, tai 
p. Juškai išėmė apdraudą ir 
mokėjo. Dabar kilo klausimas 
kas turi teisę prie apdraudos? 
Kaip šis reikalas užsibaigs dar 
nežinoma.

šios parapijos rėmėjai. Velijam 
greito pasveikimo.

Šiais metais Šv. Vardo drau
gija paėmė savo vadovybėn vi
sus šios parapijos sportus. Tu
rėjo labai stiprų soft bąli ir 
baseball ratelius. Dabar turi sti
prų basket bąli ratelį. Supliekė 
Šv. Antano par. Vyčius punktais 
68 prieš 18. Iš septynių žaidimų 
'dar tik vieną pralaimėjo.

Table - tennis ratelis nėra taip 
,stiprus, bet tik pirmi metai kaip 
žaidžia. Ateityj ir tas ratelis pa
rodys savo stiprumą.

i Bet parapijos sportas nėra tik 
dėlto, kad visada laimėtų. Para
pijos sportas yra parapijos jau
nimui, kad turėtų progą lavin
tis. Gudriam sportininkui verta 

i remti sportą savo parapijoje. 
:Pas mus dažnai taip atsitinka, 
'kad kaip tik sportininkas ge
riau pradeda žaisti, tai ir bėga 
pas svetimus arba dedasi į “tau- 

; tiškas” grupes. Taip darydami 
Į mūsų jaunuoliai dažnai atšala 
; nuo tikėjimo. Petriniai tame da- 
. lyke remia savo parapiją ir iš to 
seka, kad jie remia ir savo baž
nyčią.

PHILADELPHIA, PA.
Šv. Kazimiero Parapija

PAGERBĖ KLEBONĄ
Kun. Dr. Vitas Martusevičius 

su parapijiečiais surengė labai 
puošnų bankietą savo kleboną 
kun. Igną Valančiūną pagerbti, 
jo vardiniu proga. Mamytės pa
gamino tikrai skanių valgių. 
Bankieto programą pradėjo pa
rapijos mokinė sveikinimo žo
džiais. Kun. E. Paukštis sukal
bėjo maldą.

Pa vakarienės Dr. V. Martu
sevičius perstatė toastmasteriu 
kun. Jeronimą Bagdoną, kuris 
pasakęs keletą žodžių savo žarų 
perstatė parapijinės mokyklos 
vaikučius, kurie visus palinks
mino ir prajuokino savo eilutė-’ 
mis. dainomis ir komedijomis. 
Jųjų programėlė rodo, jog jie y- 
ra labai gerai Sesučių mokina
mi. Po vaikučių programėlės, 
perstatė savo kleboną kun. I. 
Zimblį, kuris pasveikinęs jubili- 
jatą kun. Igną Valančiūną, vi
sus linksmai nuteikė savo hu- 
moristika. Kun. Emilijus Paukš
tis. Chester'io klebonas, sveikin
damas juibiiijatą, linkėjo jam 
kuoilgiausių metų ir visiems ne 
tiek paaiškino, kiek priminė 
kun. Igno Valančiūno nuveiktus 
didžius ir garbingus darbus pa
rapijiečių naudai. Po to kalbėjo; 
kun. P. Garmus ir kun. J. Čepu- 
kaitis. Kalbėtojai linkėjo kun. 
Ignui Valančiūnui pasekti šven
tojo. kurio vardą klebonas turi 
pavyzdžius ir neužilgo tapti, 
kaip tas šventasis, vyskupu. To- 
astmasteris. pažadinęs vargoni
ninką “iš saldaus miego”, pa
prašė. kad choras padainuotų. 
Choras, vargonininko Jono Mic- 
kūno vedamas, iš tikrųjų gra
žiai pasirodė. Po choro dainų, 
kalbėjo ponai Užumeckis, Juo
zas Kavaliauskas ir Profeso
rius Senn. Baigiant programą, 
vedėjas perstatė savo perstaty
to ją ir viso to vakarėlio rengė
ją. kun. daktarą Vitą Martuse- 
vičių. kuris paantrinęs visų kal
bėtojų sveikinimus ėmė vakaro 
vedėją nagan ir pamokino kaip 
reikia vesti tokį vakarėlį. Juokų 
buvo be galo, be krašto. Pats 
jubilijatas visiems dėkojo už 
linkėjimus ir dovanas. Kunigas 
I. Zimblys sukalbėjo maldą, ir 
vakaras baigėsi Lietuvos himnu. 

Kastuvas.

i 
I

rų Klubas prie Aušros Vartų 
parapijos ir Šv. Šeimynėlės dr- 
ja. Jaunimo organizacijos turė
jo bendrai savo stalą.

Laikrodėlis, kurio išlaimėji- 
mui iš anksto buvo tikietai par
davinėjami. sustojo 7 valandą. 
22 minutės ir 16 sekundos. Tą 
laimingą numerį turėjo ponia 
Mikalina Glavickienė ir ji lai
mėjo auksinį laikrodėlį. Dau
giausiai tikietų pardavė p-lė A- 
deiė Pigagaitė ir laimėjo pirmą 
dovaną dviratį. Taipgi dar se
kantieji iš eilės daugiausiai ti
kietų pardavę laimėjo dovanas: 
M. Gvazdauskienė, D. Anusevi- 
čienė. M. Švitojienė. J. Overka. 
J. Nedzveckaitė. M. Purienė, E. 
Kosulienė. M. Čirienė, K. Sinke
vičius. J. Manasas. V. Vieraitis, 
O. Jonytienė. D. Serafinavičie- 
nė. T. Mažeikienė, ir kiti.

13 skyriaus. Todėl visi šios pa-! __ _____ „
rapijos lietuviai ir lietuvaitės' PAGERB MAS
kviečiami dalyvauti. Rengėjai.] Vasario 7 dieną Aušros Vartų 

------------- ' parapijos salėje įvyko bažny- 
VAKARAS---------------čios choro ir kolektorių pager-

Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų bimas. Klebonas kaip kas metai 
skyrius rengia kortavimo vaka- surengė jiems puotą su skaniais 
ra vasario 15 dieną. 7 vai. vaka- valgiais, muzika ir linksma pro- 
re. šv. Kazimiero par. salėje, gramėle. Valgius gamino ir vis- 
Gcra proga laimėti gražių dova- ką parengė naujai susitveręs 
nų ir linksmai laiką praleisti.;Moterų Klubas, poniai M. Shea 
Prie to rengėjos visus atsilan-, vadovaujant. Jos taip gražiai ir 
kusius pavaišins skaniais užkan-j detaliai viską surengė, kad tik 
džiais. Visas pelnas Seselėms; reikėjo gėrėtis. Naujasis Mote- 
Kazimierietėms. įžanga 35 cen-; rų Klubas dirba gražius darbus, 
tai. Rengėjos kviečia visus skai
tlingai dalyvauti.

f

Šy. Kazimiero Parapija
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ
Šv. Kazimiero parapija iškil

mingai minės Lietuvos nepri
klausomybės šventę vasario 16 
dieną. 7 vai. vakare. Šv. Kazi- 

į~ miero par. salėje. Šv. Kazimiero

Jo ; trijotišką veikalą. Jiems vado- 
ų į vauja Seselės Kazimierietės ir 

reikšmingus žo- ; muzikas J. Žemaitis. Kalbės vie
tiniai kunigai, advokatai ir dak
tarai.

Viršminėtas iškilmingas Lie
tuves nepriklausomybės minėji
mas ruošiamas vadovybėje ka
talikiškųjų draugijų Federacijos |

i

i

i

lietuviai ir lietuvaitės'

Aušros Vartų Parapija

nu-

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtj.

FĖRAI
Sausio 26 — 28 dienose įvyko 

Aušros Vartų parapijos fėrai. 
Visas fėrų parengimas atrodė 
labai gražiai. Visokių dovanų 
pilna buvo salė: Reikia pagirti 
mūsų biznierius, kurie nei vie
nas neatsisakė kuom nors prisi-

idėti prie fėrų. Užtai lietuviai 
! remkime savus biznierius. Nors 
fėrai buvo trumpi ir mažu pasi
rengimu. bet davė gryno pelno 
$1303.00.

Iš draugijų foruose ypatingai 
darbavosi Moterų Sąjungos 69 

| kuopa. Aušros Vartų dr.. Mote-

Šv. Jurgio Parapija
Sekmadienį įvyko didžiausios 

ir gražiausios vestuvės. Pirmą 
kartą visoje parapijos istorijoje 
susirinko tiek žmonių į vestu
ves. Bažnyčioje nebuvo vietos 

■nei stovėti. Nuotaka, p. Ona 
1 Česnakaitė spindėjo auksu rašy
tais rūbais; pirmoji pabergė dė- 

| vėjo rožių pelenais spalvuotą 
suknelę; kitos'pamergės pagra
žino visą kompaniją savo akva- 
marinėmis. vandens spalvų suk

nelėmis ir rožiniais pašaliniais 
į priedais. Jaunavedis su savo pa
lydovais dėvėjo frakus. Kazi
mieras Česnakas atidavė savo 
dukterį, Onutę Feliksui Šlioge
riui prie altoriaus, kun. kun. 
Jeronimas Bagdonas surišo mo
terystės ryšiu šią gražią, jauną 
porelę. Procesija į bažnyčią ir iš 
bažnyčios buvo žavėtina. Pirmų 
pirmiausia ėjo nuotaka su savo 
tėveliu, o išeinant: nuotaka O- 
nutė Česnakaitė su savo jauna
vedžiu vyru, Feliksu Šliogeriu; 
paskui Bijanka Karsokaitė su 
Petru Česnaku, Eenedikta Gin- 
kevičiūtė su Juozapu Šliogeriu; 
Estella Lukaševičiūtė su Mi- 

! chacl Wallace, Emilija Mančau- 
i skaitė su Joseph Donneily, ir I- 
1 rena Žadeikytė su Juozapu 
' Ziemba.

Visi giminės, draugai ir pažįs
tami buvo užkviesti pietums ir 
vakarienei Lietuvių Muzikos sa
lėje, kur jaunavedžiai visus gra
žiai priėmė ir lietuviškai pavai
šino. Vestuvių puota tęsėsi išti
sas dvi dienas.

Jaunavedžiai yra labai gerai 
žinomi visoje apylinkėje. Nuo
taka yra ėjusi mūsų parapijinę 
mokyklą ir baigusi katalikišką
ją augštesniąją mokyklą ir yra 
daug darbavusi visose parapijos 
pramogose ir priklaususi prie 
parapijinių draugijų. Jaunave
dys taipgi daug darbavosi ir da
bar darbuojasi lietuvių tarpe. 
Jis dabar darbuojasi jaunųjų 
bene ir nemaža savo laiko auko
jo ri tebeaukoja duodamas mu
zikos pamokas mūsų parapijos 
jauniesiems.

Visi parapijiečiai linki jauna
vedžiams kuogeriausios kloties! 

Juozas Pavėsis.

Vasario 12 d. šioje parapijoje 
įvyks Šv. Vardo ir Jaunimo dr- 
jos metinis bankietas, savo sve
tainėje. Taip ir turi būti. A. Ja
saitis ir J. Bražinskas yra pir
mininkai. Vakaro programos 
vedėju bus kun. A. Pokrifka iš 
Assumption Kolegijos. Princi- 
paliu kalbėtoju bus teisėjas 
Maher. Iš vietinių kalbės: pp. 
V. Malinskas, G. Bražinskas, 
sportų kapitonai — Litvaitis, 
Sabaliauskas, Vasiliauskas, Mi
glinas. Saviškių garbės kandi
datas — J. Alkevičius. Marijos 
draugijos narės patarnaus prie 
stalų, o Sodaiicija išpildys pro
gramą. Gros Gedvilų orkestras. 
Parengimas tik dėl narių ir jų 
kviestų svečių. Klebonas pa
kvietė pilną tuziną dvasiškijos.

Jonas Nevarauskas sunkiai 
susirgo ir nuvežtas į Šv. Mari
jos ligoninę. Nevarauskai yra

Klevinskas patarė suruošti va
karą ir į tą vakarą pakviesti vi
sus vyrus ir prie draugijos ne
priklausančius. Vakarėlis įvyko. 
Kalbas pasakė kun. C. J. Rakau
skas iš Mahanoy City ir Maha- 
noy lietuvių par. Šv. Vardo dr- 
jos pirm. Dr. Staciliauskas. Iš 
vietinių kalbėjo adv. V. D. Bali- 
tas, kun. S. Mažeika ir kleb. ku
nigas K. Klevinskas.

Visi ragino vyrus priklausyti 
prie Šv. Vardo draugijos ir uo
liai darbuotis. Po to įvyko val
dybos perrinkimas. Išrinkta šie: 
pirm. Jurgis Klimas: vice-pirm. 
Juozas Penkunas: rašt. adv. V. 
D. Balitas: ižd. kleb. kun. K. 
Klevinskas; maršalkos — J. 
Leizaravičius ir A. Kulbickas.

Pasibaigus susirinkimui, visi 
vyrai pavaišinti skaniais už
kandžiais ir rūkymu.

Kaipo šios draugijos pirmi
ninkas laikau už garbę pareikš
ti, kad ir mūsų parapijos 
Vardo draugija kyla
Prisirašė nemažai jaunų vyrų ir 
net profesionalų. Vieną, būtent, 
adv. Balitą turime ir valdyboje. 
Taipgi įsirašė 
čius. Tikimės, 
paseks ir kiti.

LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!
Šioje parapijoje yra jaunas 

vyrukas, kuris pristato įvairius 
gerus katalikiškus laikraščius. 
Pirmoje vietoje “Darbininką”, 
kuriame telpa šios parapijos ir 
Detroito žinios; taipgi pristato 
“Draugą”, “Ameriką”, “Garsą”. 
“Clevelando Žinias”, ir kas ko
kio pareikalauja. Taigi skaity
kite gerus katalikiškus lietuviš
kus laikraščius.

I

Reikia sveikinti ir linkėti plėto
tis. Pritaikintą kalbą darbuoto
jams pasakė svečias kun. 
Krušnauskas.

K. MINERSVILLE, PA.

I

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Federacijos 33 skyrius Aušros 
Vartų parapijoje rengia gražų 
Vasario 16 dienos paminėjimą. 
Kalbės miesto majoras, klebo
nas kun. K. A. Vasys ir p. adv. 
A. Mileris. Muzikalę programą 
išpildys vietos choras, p. J. Ol
šauskui vadovaujant; vaikučiai 
rengia patrijotinį vaidinimą. 
Viskas įvyks vasario 16 dieną, 
7:30 valandą vakare. Aušros 

į 
Vartų parapijos salėje. Įžanga 
visiems dovanai. Visi kviečiami 
į šias iškilmes. R.

i

Šv. Andriejaus Parapija
Šv. Andriejaus lietuvių para

pijai sukanka penkiolika metų1 
nuo įsikūrimo. Tą įvykį paminė- j 
ti. sekmadienį, vasario 19 d., 
rengiama vakarienė, savoje sa
lėje, 1123 Lemon St. Vakarienės 
tikietus galima gauti klebonijo
je. Kaina vienas doleris.

Prie to. klebonas kun. J. Če- 
pukaitis prašo, kad parapijie
čiai po kiek išgali paaukuotų pi
nigais. Kaip žinome, bus stato
ma nauja bažnyčia. Tai reikalas 
yra svarbus.

Sausio 22 d. įvyko Šv. Pran
ciškaus parapijos Šv. Vardo 
draugijos perorganiazvimas ir 
valdybos rinkimas. Ši draugija 
buvo suorganizuota 1936 m. 
sausio 2 d. Pirmame susirinki
me dalyvavo kun. V. Ažiukas. 
Valdybon išrinkta: pirm. J. Kli
mas; vice-pirm. A. Tenianis; 
rast. J. Leizarevičius. Sekantis 
susirinkimas įvyko kovo mėn. 
1936. Tame susirinkime iždinin
ku išrinktas kleb. kun. K. Kle- 
vinskas.

Šv. Vardo draugija gerai gy
vavo ir daug veikė parapijoje. 
Bet pastaraisiais laikais buvo

Fr. Pūkas. sumažėjus nariais. Kleb. kun. K.

Kadangi dėl pašto nepristaty- 
mo laiku laiškų su žiniomis iš 
Detroito laikraščiui “Darbinin
kui” per keletą mėnesių buvo 
pertrauktas siuntinėjimas, tai 
dabar, atnaujinę žinių siuntimą, 
prašome visų ‘Darbininko’ skai
tytojų šio vajaus metu užsipre
numeruoti laikraštį “Darbinin- 

; ką”. Jeigu ir pasitaikytų vieną 
i dieną pavėluoti žinias, tai tos 

Dar-
ir skaityto- 

Rap.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 

sugebėji-

i žinios tilptų sekančiame Šv !. . ' j bininko” numeryj 
nariais. 1 jams nebūtų nuostolių.

I1
i
I

ir Dr. Mikutavi-
kad jų pavyzdį! ir neturėti tam 
Jurgis Klimas. į mo.

j L
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14. Žmogaus Teise Organizuotis
Patyręs savo jėgų menkumą, žmogus verste ver

čiamas ieško kitų pagalbos. Šv. Raštas sako: “Geriau 
būti drauge, negu vienam, nes abu turi naudos iš savo 
draugijos. Jei vienas parpuola, kitas jį pakelia. Vargas 
vienam, nes parpuolęs neturi kas jį pakelia” (Ek. 4, 9). 
Arba kitas pasakymas: “Brolis, kuris yra brolio palai
komas, yra tvirtas kaip medis”. Šitas įgimtas palinki
mas stumia žmogų dėtis tiek į valstybę, tiek į kitas pi
liečių draugijas; pastarosios, kad ir mažesnės ir neto
bulos, yra tikros draugijos.

Tarp šitų ir tarp anos didžiulės draugijos yra di
delis artimiausio jų tikslo skirtumas. Būtent, valsty
bės tikslas bendra visų gerovė, prie kurios visi kartu 
ir kiekvienas atskirai turi teisės savo dalimi prisidėti; 
dėl to toji draugija vadinama vieša, nes žmonės jun
giasi joje vienai valstybei sukurti. Kitokios yra tos 
draugijos, kurios kuriasi valstybės viduje; jos vadina
si privatinėmis, nes pirmutinis jų tikslas — tai priva
tus reikalas tų, kurie į tokias draugijas dedasi. Drau
gija yra privati, kuri įsikuria atskiram reikalui paten
kinti. Nors tos privačios draugijos yra valstybėje ir y- 
ra lyg jos dalys, tai, imant dalyką apskritai ir iš esmės, 
valstybė vis dėl lo neturi teisės drausti joms būti. Tei
sę dėtis į atskirą draugiją žmogus turi įgimties surė- 
dimu; o valstybė įsteigta įgimties teisėms ginti, ne nai
kinti. Drausdama dėtis į draugijas, valstybė aiškiai 
prieštarauja sau, nes ji pati lygiai, kaip ir privačios 
draugijos, remiasi vienu ir tuo pačiu dėsniu, būtent, 
kad žmonės savo įgimtimi yra linkę bendrauti.

WORCESTER, MASS

Šv. Kazimiero Parapija

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skilius — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas. 7 Mott St., 
VVorcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 6 Commonwealth 
Avė., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. "Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA Kun. dr. Men-

gražius dar- 
dešimtmetį ir.

Valstybės Pareiga
Yra atsitikimų kada yra teisinga įstatymams 

priešintis tos rūšies draugijoms, kada jos siekia tikslų, 
kurie aiškiai nesutaikomi nei su padorumu, nei su tei
sybe, nei su visuomenės gerove. Šitokiais atvejais vy
riausybė teisėtai uždraus steigti panašias draugijas ir 
teisėtai išskirstys jau susikūrusias. Bet ji turi būti la
bai atsargi, kad nepasirodytų varžanti piliečių teises, 
prisidengdama visuomenės gerove ir nustatydama tai, 
ko protas nepateisina; įstatymų tereikia klausyti tiek, 
kiek jie sutinka su sveiku protu, o per tai ir su amži
nojo Dievo Įstatymais.

Tikybinės Draugijos
Dabar turime mintyje įvairias brolijas, draugijas 

bei vienuolynus, kuriuos pati Bažnyčia ar dievobai
mingi krikščionys įsteigė. Kiek naudos jos atnešė vi
sai žmonijai, tai ir šiandieną istorija dar liudija. Ka
dangi visos šios draugijos įsikūrė turėdamos padorius 
tikslus, tai, bešališkai svarstant, aišku, kad jos yra į- 
steigtos remiantis žmogaus įgimtąja teise; religijos 
atžvilgiu teisėtai jos pareina tikrai nuo Bažnyčios. To
dėl vyriausybė negali teisingai sau reikalauti jokių 
teisių į jas, nė jų valdymo į savo rankas paimti; prie
šingai, valstybės pareiga yra jas gerbti, palaikyti ir 
ginti, kur reikia nuo skriaudos. Kad visai priešingai 
darosi, ypač šiuo metu, tai mes matome.

BLAIVININKŲ ŠVENTĖ
Metinė Blaivininkų 25-tos kp. 

šventė vasario 5, prasidėjo gra
žia nuotaika. Visi nariai “in cor- 
pore” priėmė Šv. Komuniją ir 
išklausė šv. mišių, kurias atna
šavo klebonas kun. A. Petraitis, 
o kun. Krušnauskas pasakė ati
tinkamą blaivininkams pamoks- 
ią-

Vakare blaivininkai ir jų 
prieteliai, susirinko i Šv. Kazi
miero parapijos svetainę, kur 
prie apkrautų valgiais stalų, 
blaivai ir linksmai praleido va
karą, besiklausydami dainų, de
klamacijų ir kalbų.

Kalbėjo visa eilė studentų iš 
53 Blaivininkų Kuopos, Maria- 
napolio Kolegijos, vadovystėje 
p. Skiriaus. Taipgi kunigai: Pet
raitis ir Krušnauskas gražiai a- 
pibudino blaivybės idėją, ragina 
susirinkusius- būti blaivybės a- 
paštalais. J. Svirskas sukėlė lin
ksmą nuotaiką savo humoristi
niais anekdotais iš blaivininkų 
veiklos, o p. Rimša ir p. Zubavi- 
čienė pasakė ir karčios teisybės 
žodelį tiems tėvams, kurie neži
no ir nepaiso, kur jų sūnūs ir 
dukrelės per naktis trankosi.

Šeimininkių vardu tarė žodį 
p. Sčiukienė. patėmydama. kad 
joms nėra kada prisiruošti kal
bėti. tik rūpi, kad patenkinus 
susirinkusius užkandžiais. V. 
Blavackas. kuopos raštininkas 
trumpai perbėgo kuopos veiklą 
per pastaruosius 25 metus, pa
žymėdamas, kad per tą laiką 
aukota parapijos ir Lietuvos 
bei kultūros reikalams $4,081. 
97. Tai graži suma ir parama į- 
dėta į lietuvių visuomeninį gy
venimą.

Kitas gražus darbas ką Blai
vininkai atliko, tai suorganiza
vimas Labdarybės skyriaus, 
kuris paskui išaugo į Labdary
bės Draugiją, kuri ir po šiai die
nai gražiai gyvuoja.

Kalbų protarpiais visus links
mino savo švelniu balseliu p.
Sofija Biekšienė. sudainuodama Ucijos narės, 
porą dainelių, akompanuojant. 
varg. J. Žemaičiui. Bet ar tik I 
negeriausiai publikai patiko du
etas. sudainuotas 9 metų Juozo 
Žemaituko ir Teresės Bundzai- 
tės; taip pat deklamacija Ed
vardo Seiliuko. Tų vaikučių ’ 
gražus užsilaikymas ir švelnūs 
balseliai kreipė į save visų dė
mesį. Malonu būtų dažniau juos 
matyti mūsų parengimuose.

Vakaro pasisekimas ir publi
kos patenkinimas nemažai pri
klausė nuo uoliųjų gaspadinių ir 
patarnautojų, būtent: M. Sčiu
kienė, O. Sidabrienė. P. Man- 
kienė, M. Valatkevičienė, O. 
Landžiuvienė. A. Zubavičienė. 
G. Savickienė. E. Vaitkienė ir P. 
Mankus.

ATMINTINAS SEKMADIENIS
Sekmadienį, vasario 5 d. rrfū- 

sų jaunesnios kartos Sodalicija 
minėjo savo 10-ties metų sukak- 

: tį. Dr-jos ^vasios vadas kun. An
tanas Dubinskas atnašavo šv. 
mišias ir išdalino dovanas išti
kimosioms narėms. Visos Soda- 

. kurios buvo prie1 
Dievo Stalo per 12 mėnesių pe
reitais metais gavo po mažą mi-

Patarnautojos buvo sesutės 
Grigaliūnaitės. E. Jurevičiūtė, 
sesutės Ankštukaitytės. P. Ma- 
žiuknaitė ir L. Savickas.

Blaivininkų kuopa yra labai j 
dėkinga visiems, kurie prisidė
jo su aukomis ir darbu, taip pat 
ir atsilankiusiems, kurie tuomi 
parėmė parapiją, kadangi pel
nas to vakaro skiriamas parapi
jai.

Kas tik prijaučia blaivybės i- 
lankyti vasario 10-tą į 25-tos 
dėjai, maloniai kviečiame atsi-
kuopos susirinkimą Šv. Kaži- ■ 
miero par. svetainėje ir prisi
dėti prie jos kilnios darbuotės, 

j Rutvilė.

Rytinių Valstybių Žinios
i HEW RRITAIN, CONH

Valstybė Negali Skriausti Draugijų
Daugely vietų valstybė nuskriaudė tos rūšies 

draugijas įvairiais būdais; suvaržė jas įstatais, atėmė 
visas juridinio asmens teises ir užgrobė jų turtus. O 
šituos turtus turėti turėjo ir turi teisės Bažnyčia, ats
kiri tų draugijų nariai, lygiai ir tie, kurie tam tikriems 
tikslams aukojo, ir pagaliau tie, kurių naudai bei pa
guodai buvo skirti. Todėl negalime neišreikšti savo 
skausmo, matydami visus tuos neteisingus ir pavojin
gus grobimus, ypatingai dar ir dėl to, kad tuo būdu už
daromas kelias ramioms ir labai naudingoms katali
kų draugijoms tuo metu, kada teisė iš tikrųjų plačiai 
teikiama blogų norų žmonėms, pavojingiems religijai 
ir valstybei.

ATVYKSTA SVEČIAI 
HARTFORDIEČIAI

Vasario 11 d. į šią koloniją at
vyksta Šv. Cecilijos choras su 
savo vadu p. J. Balsiu iš Hart
fordo ir išpildys dainų ir vaidi
nimų programą. Šv. Andriejaus 
lietuvių par. svetainėje, Stanley 
ir Church Sts.. 7:30 vai. vakare. 
Pelnas skiriamas parapijai.

Kviečiame visus dalyvauti ir 
paremti parapiją.

visose dirbtuvėse dirba ilgesnes 
valandas. Bet bedarbių dar yra 
daug, ypač jaunuolių.

Prieš pat Kalėdas atleido nuo 
WPA darbų virš 100 vyrų, ir 
dabar atleidinėja daugiau. Mie
stas paskendęs skolose. Miesto 
taryba nutarė kelti mokesnius 
(taxes) namų savininkams. Tai 
bus dar didesnis vargas ir skur
das bedarbiams, kurie turi savo 
namelius.

MIRĖ
Vasario 5 d., džiovininkų ligo

ninėje. po ilgos ligos mirė J. 
Gražulevičius. 36 m. amžiaus.

Organizacijų Reikalingumas
Tikrai, šiandien įvairiausių, ypač darbininkų drau

gijų, daug daugiau kaip kitados yra. Čia ne vieta svar
styti kaip jos kilo, ko siekia ir kokiais keliais eina. Ta
čiau yra nuomonė, daugelio faktų patvirtinta, kad jų 
priešaky dažniausia stovi slapti vadai, kurie siekia 
krikščionybei ir valstybei priešingų tikslų ir kurie įsi-

tė; iždininkė Magdalena Budeiy- 
tė; raštininkė Emilija Čaplins- 
kaitė; raštininkės padėjėja 
Marė Mažeikaitė.
delis. atsilankę s susirinkimam 
užgyrė soda!iečių 
bus per pereitą
pranešdamas, kad Katalikiškos
Akcijos vasalinė mokykla vėl 
bus laikoma VVashingtone. rug
pjūčio mėn., pasiūlė padengti 
bent kurios mergaitės ar moters 
išlaidas, kuri norėtų dalyvauti 
tos mokyklos kursuose. Pereitą 
vasarą patsai kun. dr. Mendelis 
ir dvi sodalieti susipažino su 
svarba ir reikalingumu gyvo 
katalikiško veikimo per šią. y- 
pač tam tikslui kas vasarą Tėvų 
Jėzuitų vedamą mokyklą.

Įšiolėlį. kuriame telpa visos sek- 
!mad»eninės mišios. Kun. Du- 
, binskas reikšmingai sveikino 
visas nares. Pranešė visiems.

.kad nors Sodalicija teturi 120 
narių, tačiau 80 iš jų nė vieno 
mėnesio neapleido Šv. Komuni
jos.

ė ’

UŽGIRTINOS PASTANGOS
Pereitą sekmadienį komisija 

susidedanti iš Andriaus Rėkaus. 
Juozo Kvedero. Melvino Keido- 
šiaus. Alberto Matulionio. Nat
kevičiaus ir Budelio aplankė 
mūsų kunigus ir perstatė planus 
suorganizavimui mūsų koloni
jos. bet ypač mūsų parapijos 
jaunimo. Kun. Dubir.skas apsiė
mė jiems vadovauti ir kiek įma
noma pagelbėti. Veikiančioji ko
misija turės pirmą tikrai svar
bų susirinkimą penktadienį, va
sario 10 d.

! tikslas bus suartinti visus jau-
■ nesniosios
lietuvaites, kad neužmiršus juos 
esančius lietuviais. Galima tik 
palinkėti geriausio pasisekimo 
šiam puikiam užmanymui. Jau
nuoliams užsimojusiems šį sun
kų darbą pridera visų parama 
ir pagelba. Mūsų jaunimas tai 
mūsų tautos ateitis čia Ameri
koje. Tad tariame jiems per (iš
pera ad astro.

SODALIEČIŲ 1938 M. GAR
BĖS SĄRAŠAS

Valdyba:—
Simonaitytė Ona. Kalinaus

kaitė Pranciška. Mikalajūnaitė 
į Ona. Maskevičiūtė Zofija. Palo- 
j vytė Aldona.
i Narės:— t

Adomaitytė Pranciška. Ado-
; maitytė Elena. Adomaitytė E- 
I milija. Akelaitytė Lelija, Ake-I 
i laitytė Marijona. Anckaitytė 
i Viktorija. Augaitytė Ona. Au- 
gaitvtė Juozapina. Bagdonaitė 
Katarina. Baranauskaitė Ona. 
Biežytė Janina (Genovaitė). 
Budelytė Adelė. Budelvtė Mag
dalena. Čaplinskiūtė Emilija. 
Česnytė Ona. česnytč Evelina. 
Filipavičiūtė Eufrosina. Gaidy
tė Rūta. Giknvtė Ona. Grajaus- 
kaitė Aldona. Ivoškaitė Marijo
na. Jasaitytė Ona. Jončiūtė Al
dona. Joniunaitė Matilda. Juš
kevičiūtė Alena. Justus (Česnai
tė ) Mrs. Alberta. Keidošiūtė A- 
nelė. Kriaučiūnaitė Pranciška. 
Lietuvnikaitė Eleanora. Luko- 
šaitytė Magdalena. Lukoševi- 
čiūtė Elena. Lukoševičiūtė Olga, 
Makarauskaitė Anelė, Makarau-

, skaitė Valerija. Mandravickai- 
L tė Leonora. Marcinkevičiūtė Le
okadija. Mašinskienė Juozapina. 
' Maskevičiūtė Ona. Maskevičiū-
, tė Marijona. Maskevičiūtė Anė- 
i lė. Maskevičiūtė Veronika. Ma- 
■ tulionytė Olga. Mažeikaitė Ma
rijona. Maziliauskaitė Pranciš
ka. Mendelienė Ona. Nagelytė 
Ona. Nemurvtė Marijona. Nor- 
kiūtė Bronislava. Norkiūtė Ma- 

Paškauskaitė

Taipgi teko dalyvauti sureng
toje gražioje pramogoje, sausio 
29 d. Moterų rūpesčiu įvyko 

t pramogėlė dėl P. Alijošiaus, 
jauno vaikino, kuris serga para-

■ lyžiaus liga. Jis 
amžiaus, bet negali vaikščioti, i 
nors rankos ir protas veikia1

. kaip ir sveikiausio žmogaus. Vi-1 
sas jo pasilinksminimas tai stu
dijavimas ir dirbimas radio.

| Šioje “parėję” žmonių atsilan
kė daugiau kaip 200. Gražiai 
pasilinksmino ir kartu suteikė 
piniginę pagalbą jaunuoliui. Jis

Į pats pareiškė, kad jam yra link
smiausias šis momentas matat 
tokį gražų būrį žmonių, kurie 
užjaučia jo vargingą gyvenimą.

Girdėjau, kad yra rengiama 
kita “parė”, kurie pelną skiria 
suparaližuotai mergaitei, p. Am
braso dukterei. Šis lietuvių dar
bas yra sveikintinas. Tas “pa- 
res" vadina Roosevelto “parė- 
mis”. Būtų gerai, kad tuo rū
pintųsi ne tik atskiri asmenys, 
bet ir visos draugijos. Hartfor
de yra keletas jaunų mergaičių 
ir berniukų, kuriems reikalinga 
pagalba.

#

Artinantis vasario 16 d. mes į 
lietuviai. VVS skyriui vadovau
jant ir kitoms draugijoms pa
dedant, rengiame paminėjimą 
Vasario 16 d. Paminėjimas į- 
vyks vasario 19 d.. 7 vai. vaka
re. Lietuvių mokyklos svetainė-Į KIU” ' 
je. 339 Capitol Avė., ir Broad: riJ°na- Paškauskaitė Albina.

i Paškauskaitė Anelė. Pečiulytė 
Eleanora. Preibytė Elzbieta. 
Pupkevičiūtė Ona. Ramanaus
kaitė Alena. Remeikaitė Julijo
na. Ruikytė Miidreda. P.uikytė 
Anelė, Ružinskaitė Marijona. 
Šalkauskaitė Alena. Šernauskai- 

i tė Magdalena. Šilanskienė Ale
na. Šilinskaitė Viktorija, Šim- 
kevičiūtė Albina. Stein (Paznei- 
kaitė) Mrs. Marė. Strazdauskai- 
tė Marcelė. Strazdauskaitė Sta
nislova. Štreimikytė Anastazija. 
Urbiečiūtė Alesė. Urbiečiūtė Le
oną. Valčečkaitė Lelija, Vaške- 
vičiūtė Ona. Vyšniauskaitė Al
bina. VVeisengoff Filomena. Za- 
bleckaitė Emilija.

yra 22 metų

* «

St.. kampo.
Kalbėtojai yra užkviesti: kun. 

Dr. Starkus iš Marianapolio Ko
legijos ir vietiniai kalbėtojai — 
kun. J. Ambotas ir kiti. Dainuos 

j

Šv. Cecilijos choras; lietuvių 
mokyklos mokiniai išpildys dalį 

.programo: bus solistų daininin-Į 
kų. deklamacijų ir tt. VVS sky
rius kviečia visus Hartfordo 
lietuvius dalyvauti paminėjime, 
išgirsite kun. Dr. Starkaus kal
bą apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir pavergtųjų lietuvių vil
niečių gyvenimą. -4. Sabeika.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Vasario 6 d. įvyko Moterų Są- Paliko nubudime jauną žmoną 

jungos kuopos susirinkimas. seną tėvelį, tris seseris 
Nutarta daug svarbių dalykų,: brolius. Palaidotas iškilmingai 
tarp kurių yra: pardavinėti ti- Į j§ §v Andriejaus parapijos baž- 
kietėlius. rengti vakarienę su;nyčiog §v. Marijos kapuose. Lai 
gražia programa Motinos Dieno- , būna amžina ramybė jo vėlei, 
je. Išklausyta komisijų rapor- p 3/

ir tris

je. Išklausyta komisijų rapor
tai: pasidžiaugta gražiomis pa
sekmėmis iš rengiamų vakarų 
parapijos naudai ketvirtadie
niais. Ši komisija daugiausia; 
darbuojasi, būtent, pp. J. Janu- paprotys rengti 
šonytė ir ponia E. Scanlan.

Prie kuopos prisirašė nauja rengiamos, kad tik surinkti pi- 
inarė, p. M. Valinčienė. Sveiki-i nigų nusipirkti forničių arba 
name. drabužių, ir panašiai.

Kadangi dabar eina Moterų Bet yra ir kitos rūšies “parių”
_ - _ &*«- 

žūs. sveikintini. Pavyzdžiui

HARTFORR, CONN.
Lietuvių tarpe yra įsigyvenęs 

visokias “pa- 
res”. bet tos “parės” kartais

galėję visose darbo srityse, verčia skursti tuos darbi- Sąjungos vajus ir nėra įstojimo j parengimų, kurie yra labai gra-

Į

Šios naujos dr-jos

kartos lietuvius ir

ŠIS-TAS

Girdėjusiam. Netrarfc, N. J.— 
Tokios žinios “Darbininko" 
skaitytojams neįdomios. Jeigu 
kokioje draugijoje ar chore yra 
kokie trūkumai, tai pirmiausia 
reikia iškelti tuos trūkumus 
draugijos ar choro susirinkime. 
Labai gerai, kad Tamsta rūpi
nies lietuvybe.

ninkus, kurie atsisako dėtis su jais. Šitaip dalykams mokesnio, tai raginame ir kvie- 
einant, darbininkams belieka viena iš dviejų: arba įsi-įčiame moteris ir merginas pri- prieš Kalėdų šventes F. Sabonio 
rašyti į religijai pavojingas draugijas, arba kurti savo 
draugijas ir jungtis, kad galėtų drąsiai nusikratyti mi
nėtojo užmetamo jiems, bet neprisiimtino, jungo. Kad 
šitokio susijungimo reikia norėti, tai negali būti jokio 
abejojimo tiems, kurie nenori stumti į tikriausį pavo
jų brangiausio žmogaus turto.

sirašyti.

i -

7 posto Moterys Rėmėjos suren
gė vaikučiams Kalėdų pasilink- 

IŠ DARBININKŲ GYVENIMO | sminimą ir suteikė kelioms ne-: 
Darbininkų gyvenimo sąlygos I turtingoms šeimoms maisto ir 

labai mažai pagerėjo, nes veik į piniginių dovanėlių.

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Kodėl žmogus turi teisę dėtis į draugijas?
2. Ar valstybė turi teisę uždrausti žmonėms orga

nizuotis?

3. Kokioms draugijoms valstybė privalo neleisti 
gyvuoti ?

4. Ką gero padarė tikybinės draugijos ir vienuoly
nai visuomenei?

5. Ar valstybė turi teisę varžyti tikybines draugi-1 
jas ir vienuolynus?

6. Ar darbininkas gali priklausyti prie draugijų,
kurių tikslas ir vadai yra blogi? *

Vytauto dr-jos oisterių puota 
praūžė su nepaprastu pasiseki
mu. Svečių buvo gan daug ir vi
si linksminosi tikrai šeimyniš
koje nuotaikoje nuo pietų iki 
vakarui.

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvės bus minimos sekma
dienį. vasario 12 d. Bažnyčioje 
11 vai. bus ypatingos šv. mi
šios: o vakare 7 vai. parapijos 
salėje bus išpildyta dviguba 
programa, kurioje dalyvaus mū
sų bažnytinis choras ir mokyk
los vaikučiai. Po koncerto Al
berto Matulionio 8 asmenų or
chestra gros 
Įžanga dykai.

Paskutinė 
pramoga tai 

I Rožančiaus < 
1 sekmadienį, vasario 19 d. Prasi
dės 6 vai. vakare. Bilietas $1.00.

Antradienį, vasario 7 d. su 
bažnytinėmis apeigomis palai
dota Rožė Višinsienė. Velionė 
turėjo cukrinę ligą. Mirė Sinai 
ligoninėje sekmadienio rytą. 
Kadangi gyveno nuošaliai, tai 
neperdaugiausiai lietuvių ją pa- 

: žino. Bet kurie ją pažino yra 
i prašomi sukalbėti už jos vėlę 
bent vieną amžiną atilsį.

i Sekmadienį, vasario 5 d. kun. 
dr. Mendelis suteikė krikšto sa
kramentą jaunajam Viktorui 

i Draginui. Krikšto tėvais buvo 
Albertas Klingenberg ir Aldona 
Garpštienė. Naujojo kataliko 
motina pirm šliūbo buvo p-lė 
Anelė Česnaitė. B. S. K.

i

I

I

iki vidurnakčiui.

prieš užgavėnias 
bus Altoriaus ir 

dr-jos vakarienė.

NAUJA 1939 M. VALDYBA
Tuoj po mišių parapijos sve

tainėje įvyko draugijos pusry- 
metinis susirinkimas, 

iš
sekančios sodalietės: 

vi-

i .čiai ir
Naujon valdybon 1939 m., 
rinktos 
pirmininkė Lilė Akelaitytė: 
ce-pirm. Veronika Maskevičiū-

PAKVIETIMAS
Visi Ir Visos Ateikite Į

ŠAUNŲ PARENGIMĄ
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

Kampas Waverly ir Providence Gatvių, Worcester, Mass.

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

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

Nuoširdžiai Krečiami — RENGĖJAI
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lyvavo Sąjungiečių su savo šei
momis. Pelno liko $14.00.

Likusiųjų Kailinių Nupigintomis Vasario 6 d. Moterų Sąjungos 
71 kuopos įvyko susirinkimas, 

i Po susirinkimo pirm. p. Ieva 
j Rašinaitė pavaišino Sąjungietes 
j skaniais užkandžiais, 
i Sąjungietes nutarė 
|Whist Party vasario 14 d. Bus 
daug dovanų ir skanių 
džių. Kviečia visus dalyvauti.

Moterys ir merginos kviečia
mos įsirašyti į Moterų Sąjungos 

i 71 kuopą. įstojimo nereikia mo
kėti vajaus metu.

Narė 11 Kuopos.

Sharkey,
buvęs pasaulinio bokso 
sunkiojo svorio čampionas

Lietuvių Sportininkų Vakara 
Montello, Mass

Kainomis Išpardavimas
rengti

Pirmadienį, vasario - Feb 13. 
š. m.. 8:00 vai. vakare, šv. Roko, 
par. naujoje salėje. Montello.; 
Mass. įvyks SPORTININKŲ 
PASIRODYMAI PROGRAMO
JE. Šio pasirodymo tikslas yra 
pagerbti sportininkus, ir supa
žindinti juos su visuomene, gi 
pelnas šio vakaro parengimo 
skiriamas Šv. Roko par. naujos 
salės statybai, kuri yra varoma 
pirmyn kun. J. Petrausko prie
žiūroje ir vadovybėje.

šio parengimo komisija: Pir
mininkas — Mykolas Grigas: 
nariai: Petras Kubilius. Pranas 
Kubilius. Antanas Balčiūnas. 
Julius Kastantin. Adolfas Ches- 
tnut. Petras Chestnut. Stasys 
Balberis. Pranas Jančiūnas. Fe
liksas Dūkštą. Luddy Svirskas. 
Mykolas Svirskas. Jonas Bairo-

Sykes S Sykes
P A. SYKES ir B. G. SYKES Į 
LIETUVIAI ADVOKATAI !

Ofisas: Sanborr. Block 1
Washington Si.. Norvvood. Mass. 1 

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

Pope Optical 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
tVOP.CESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

William J. Chisholm
J GRABORIUS

> “Asmeniškas Patarnavimas’’

: 331 Smith St.,
I PROVTDENCE. R. I.
’ Telephone:
Į Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286 4

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

' Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
tVORCESTER. MASS. 

Tel. 4-3501 ir 4-3865

nis. Kazys Yakavonis. Jonas 
Grigas.

Programos pildytojai esą nu
matyti maždaug šioje tvarkoje:

“Bill" Ošmenskas. žymus 
sportininkas, football’o žvaigž
dė iš Worcester. Mass.. buvęs 
193$ metais Holv Cross football 
ratelio kapitonas, bus šį vakarą 
vienas iš kalbėtojų.

Taipgi kalbės sporto žinovas. 
Bo ston Post Sporto rašytojas. 
Bill Cunningham.

Jack Sharkey bus referee. čia 
pat įvykstančių kelių porų bok
so kumštininkų susirėmimuose. 
Dalyvaus kumštynėse šie boksi
ninkai : Stanley Morris. Bridge- 
water su Paul Sylvia. Taunton: 
Joseph Zenovvich. Bridgeivater 
su Louis Sedoni. Brockton: 
Frar.k Smith. Bridgevvater 
Roy Courtney. Bridgewater.

Jonas Grigas, visiems gerai 
žinomas Brocktonietis. Brock- 
tono High School football’o 
žvaigždė demonstruos svorio 
sunkumus.

Teday Zajac. parodys eilę 
įvairių dalykų publikai. Šie da
lykai begalo bus įdomūs, nes tai 
priklauso prie linksmosios pro
gramos dalies.

Tarp įvairių grupių atstovų 
Brocktono Miesto Tėvus repre
zentuos: Mayoras Rowe: žymus 
sporto žinovas ir Brocktono En- 
terprise laikraščio sporto re
daktorius James H. Burke: 
Brocktono High School Atleti
kos direktorius E. Marion Ro- 
berts: žymus football’o “coach" 
Charles Holden: žymus basket- 
ball’o “coach" Arthur Stoff.

Kadangi šios rūšies parengi
mas yra retenybė, o tuo tarpu 
sportiški parengimai tarpe čia 
augusiųjų yra labai populiarūs, 
todėl tikimasi turėti ne vien 
publikos susidomėjimą, bet ir

šiuumi dėkoju visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 
mano primicijų iškilmių, sausio 

j29 d. 1939 m., šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčioje ir svetai
nėje. Lawrence. Mass.

Dėkoju pirmiausia klebonui 
kun Pranui Jurui, kuris mane 
labai nuoširdžiai priėmė ir ma
nimi tėviškai rūpinosi: taip pat 
jam dėkoju už gražų pamokslą, 
pasakytą per mano primicijas. 
Dėkoju tiems, kurie man prie 
iškilmingų šv. mišių asistavo: 
kun. J. Skalandžiui. kun. J. Pau-
liukoniui. MIC.. klierikui J. Pa-! 
dvaiskiui ir altoristams. I

Dėkoju savo brangiems tėve-; 
liams ir broliams, kurie man j 
pagerbti suruošė pietus. Dėkoju 
šv. Pranciškaus parapijos Fe- j 
deracijos skyriui, Lavvrence. j 
Mass.. kuris surengė iškilmingą 
pagerbtuvių vakarienę ir už žy
mią man auką. Dėkoju visiems 
geraširdžiams, kurie man iškil
mių proga ir bendrai Lawrence 
būnant, suteikė dovanų. Dėkoju 
p. Sakui. choro vedėjui, parapi
jos chorui ir tiems, kurie daly
vavo programoje vakarienės 
metu. Dėkoju visiems už nuo
širdžius sveikinimus ir linkėji
mus.

Visiems tariu nuoširdų lietu
višką ačiū! Atsiminsiu visus 
savo maldose.

Kun. Mykolas T. Jodka, MIC.

“Bill” Ošmenskas.
įžymus sportininkas

Lietuvių Sportininku

(Srnoker)

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma pe
reitą mėnesį skelbė JANUARY SALE. Per tą išparda
vimą likusieji kailiniai šį mėnesį bus parduodami labai 
sumažintomis kainomis. Be to, lietuvėms ponioms ir 
panelėms, kurios šį mėnesį nusipirks kailinius, vie
niems metams bus duodama dykai STORAGE. Taigi, 
nelaukite ilgai, pasinaudokite šia proga — nusipirkite 
kailinius dabar. Kailinius galite įsigyti labai prieina

momis sąlygomis. Su mažu įmokėjimu galite nusipirkti vėliausios Pary
žiaus mados kailinius, o balansą galėsite išsimokėti mokėdami kas mėnuo.

Atėjusios į krautuvę reikalaukite šios krautuvės lietuvio atstovo p. 
B. Koraičio, kuris yra kailinių ekspertas. Per ji pirkdamos dar ekstra su
taupysite 10 nuošimtį. Jis yra pardavęs tūkstančius kailinių lietuvėms ir 
visos jo patarnavimu yra patenkintos. P-nas B. Koraitis moka pririnkti 
kailinius kiekvienai pagal skonį ir figūrą. Taigi, ateikite į I. J. Fox krau
tuvę dar šią savaitę ir pasirinkite puikiausius kailinius prieinamiausiomis 
kainomis.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

Boston, Mass.

GREENFIELD, MASS. >
—

, Šios kolonijos lietuviai minės. 
' Lietuvos nepriklausomybės su-! 
! kaktį vasario 18 d. per radio. i
Nuo 11 vai. ryto iki 12 vai. bus ’ 

! transliuojama graži lietuviška 
programa iš stoties WHAI. Gros 
Vinco Jurevičiaus orkestras: 
dainuos Gardnerio Aušros Cho
ras: kalbės adv. L. Jakimavi-;

NORWOOD, MASS
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS MINĖJIMAS 
Ketvirtadienį, vasario 16 d. 

Federacijos skyrius rengia Lie- 
;tuvos nepriklausomybės sukak- 
; tuvių minėjimą. Kalbės kun. J. 
Švagždys, LDS Centro pirmi- 

| ninkas ir kiti įžymūs kalbėto- 
i jai. Kviečiame visus dalyvauti ciute ir stud. Antanas Tamulis: 1t. .... , .. . ., , , ■»< -i-j šiame minėjime, kur išgirsite j-deklamuos M. Dailidonvte įsi , .... _ _rr tt t t ' — domių žinių apie musų tėvynė.Keene. N. H.: Ieva Jaruseviciu-. * ,. r, . . ... Europos politiką ir musų parei-te gros armonika. .’ veikimeKaip matome šią programą iš-, ® 

pildys Amerikoje gimę ir augę ' 
jaunuoliai. Prašome pasiklausy- i 
ti ir savo įspūdžius parašyti 
laiškeliu ar atvirute į šią radio 
stotį. Adresuokite: Lithuanian 
Program. WHAI, Greenfield. 
Mass. A. Dėdinas, vedėjas.

tikrai malonų laiką šiame pa
rengime.

Brocktoniečiai su šiuo spor
tišku parengimu tikrai pasiro
dys verti nuoširdžios paramos 
ne vien nuo vietinių lietuvių ir 
amerikonų, bet ir apylinkės ko
lonijų sportą mylinčių asmenų.

Šiame “Srnoker’y" nevien bus 
tik sporto programa, bet bus ir 
pasilinksminimas, užkandžiai ir 
kitoki įvairumai.

Tad visi važiuokime, eikime į 
sportišką parengimą vasario 13. 
Šv. Roko par. naujoj salėj. 
Valio Brockton’as! Rap.

Saldžiausios Širdies V. Jėzaus 
dr-ja rengia Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą tą pačią 
dieną, būtent, vasario 18. 7 vai. 
vakare. Knights of Columbus 
svetainėje. Tai bus šaunus ba
lius. Baliaus rengimo komisijoje 
yra: Matas Aguonis. Juozas An- 
driulevičius. Jie sunkiai dar
buojasi. kad atvykę svečiai į 

; balių būtų patenkinti.
Draugijos valdyba ir komisija 

nuoširdžiai visus kviečia daly
vauti. A. Dėdinas

i

Į
REDAKCIJOS PRIERAŠAS, 

p. A. Dėdinas rašo, kad Lietuvių 
radio programoje, vasario 18 d., 
skelbs “Darbininko” ir LDS 113 
kuopos vajų. Ragins remti, 
skaityti ir platinti katalikišką 
spaudą. Nuoširdžiai dėkuoiame 
už teikiamą paramą “Darbinin
kui” ir LDS organizacijai.

i 
>

užkan-

MONTREAL, CANADA

MONTELLO, MASS
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Dalyvaus

Bill Osmanski, Billy Cunningham, Jack Sharkey

PIRMADIENĮ,

Vasario-Feb. 13,1939

Sekmadienį, vasario 12 d., va
kare. Šv. Roko par. naujoje sve
tainėje įvyks Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas. Bus į- 
žymių svečių ir vietinių kalbė
tojų. Kviečiame visus vietinius 

Į- lietuvius ir iš apylinkės daly
vauti šiame paminėjime.

Rengėjai.

Gerb. Klebonų Dėmesiui!

I

*

Šv. Roko par. Salėje. Kampas Ames St. ir Sawtell 
Avė.. Montello. Mass.

I
¥ ž
Iig ; Artinasi Gavėnia. Gerb. klebo-
£ nai. kurie norite dvasinės pagal- 
*£ bos su misijomis ir rekolekcijo- 
V
5

Bus boksas, programas ir užkandžiai A

£ ĮŽANGA 50c f•g

mis parapijoje, tai dabar prašo
mi pranešti, kad būtų galima iš 
anksto susitarti ir pasirinkti 
patogų laiką.

Rer. 1. A. Abromaitis, M. S. 
La Salette Novitiate, 

Bloomfield, Conn.

čios pirmininkės, bet tikisi, kad 
ir ateityje ji dirbs Sodalicijos 
naudai ir Marijos garbei.

Sodaliečių veikimas iki šiol 
nustatytas šiaip: Vasario 5 d. 
Naujosios Anglijos Sodaliečių 
valdybos suvažiavimas Norwoo- 
de. Vasario 15 d. privatiškas 
pasilinksminimo vakarėlis, ku
rį rengia sekanti komisija: A. 
Pazniokaitė. A. Rukštelytė. A. 
Aidukonvtė. ir M. Avižinvtė. 
Metinis teatras įvyks gavėnio
je, kurį jau pradėjo ruošti: A. 
Jasionytė. A. Babilaitė. G. Min- 
kevičiūtė ir A. Smelstoriūtė. O.

Sausio 25 d. po pamaldų skait
lingai susirinko Sodalietės į sve
tainę. kur įvyko metinis susirin
kimas. kurį gyvai vedė pirmi
ninkė, Marijona Avižinytė. Iš
duotas raportas iš kongreso, 
kuris įvyko gruodžio 11 d. Kon
greso komisija dirbo sunkiai ir 
vieningai, bet būtų mažai kas 
nuveikta be pagelbos ir patari
mų dvasios vado, kun. S. Knei- 
žio ir Seselių Jėzaus Nukryžiuo-i 
to. Sodalietės yra dėkingos!

Šiems metams išrinkta sekan-. 
ti valdyba: dvasios vadas —! 
Kun. S. Kneižis: pirmininkė —! 
Ona Gaidulytė: vice pirmininkė į 
— Adelė Vaikazaitė: raštinin
kė — Alena Jasionytė: iždinin
kė — Joana Čižiūtė: atstovės i 

• Federaciją — Gertrūda Jakšty- 
jtė ir Ona Vitartaitė.

Reikia pažymėti, kad buvusio-1 
ji pirmininkė. Marijona Aviži
nytė. gražiai ir pavyzdingai ėjo 
pirmininkės pareigas. Ji daug 
savo laiko pašventė visuose So
dalicijos reikaluose, ypač ren
giant kongresą. Visos sodalie
tės apgailestauja netekę darbš-

ATHOL, MASS

H

Pranciškaus lietuvių para- 
Sąjungietės 71 kuopos no- 
pasidžiaugti. kad Naujus 
Metus pradėjome linksmai

Šv. 
pijos 
rime 
1939
su baliumi, kuris įvyko sausio 1 
d., pagerbti mūsų ilgametę pirm. 
Ievą Rašimaitę, kuri per 9 me
tus garbingai vadovauja kuo- 

Ipai: taipgi ir mūsų raštininkei 
; p. Paulinai Kasputienei. kuri per 
■ 7 metus darbuojasi kuopoje.

Balius įvyko pp. Karoblių na- 
į muose. Garbės svečias buvo 
kleb. kun. P. Juraitis. Pirminin
kei Ievai Rašimaitei ir rašt. 
Paulinai Kasputienei įteiktos 
dovanos. Vakaras praėjo links
moje nuotaikoje.

t _________________

Sausio 2 d. įvyko Sąjungiečių 
susirinkimas. Valdyba pasiliko 
ta pati. Po susirinkimo rast. p. 
Paulina Kasputienė pavaišino 
visas nares skaniais užkan
džiais.

Sausio 17 d. įvyko Sąjungie
čių Whist Party. Daugiausia da

il5 

ja Šv. Kazimiero ir Šv. Jono E. 
pašalpinės draugijos vakaro 
programą, kuri įvyko sausio 8 
d. Turiu pasakyti, kad visiems 
negalima įtikti. Vieniems tas 
patinka, o kitiems kitas, 

j Koncerto ir vaidinimo progra
ma prasidėjo 5:30 vai. po pietų, 

i Visi programos dalyviai savo 
.roles gerai atliko. Publika pri- 
sijuokė iki soties. Vaidinimų 

• pertraukose buvo įvairybių, 
j Klarinetu solo publiką palinks- 
jmino suaugęs žmogus, kuris per 
! 30 metų praktikavo muzikoje; 
; suvaidintas puikus monologas;
31 metų amžiaus Rūta Kili- 
monytė dainavo daineles. Ji 
buvo net 4 kartus iššaukta pa- 

. kartoti. Juozukas Mozuraitis, 10 
metų vaikutis grojo smuiką so
lo labai gerai.

Tų pamarginimų tur būti 
“Koncerto Dalyvis” nematė.

Gerbiamieji draugai ir drau
gės! Nepaisykite nė jokių užga? 
vimų. jeigu kada ir yra koks 
nors nepasisekimas. Lai bus 
pamoka draugijos išrinktai ko
misijai. Lauksime daugiau pa
rengimų. Kam nepatiko mūsų 

’ i koncertas ir vaidinimai, tai 
j draugija nutarė surengti šo- 

’ į kius. New Auditorium svetainė
je, 371 Ontario St. West vasa
rio 11 d. Kviečiame visus atsi
lankyti.

“Koncerto dalyvis” rūpinasi 
p. mokytoja Marijona Arlaus
kaite. prisidėjusia prie Šv. Kazi
miero ir Šv. Jono E. draugijos. 
Mokytoja M. Arlauskaitė yra 
katalikė veikėja, daug pasidar
bavusi, mokė lietuvių vaikus per 
3 ar 4 metus, o dabar moko 
prancūzų, kada lietuvių mokyk
los buvo uždarytos. Ji yra gabi 
mokytoja.

Mok. M. Arlauskaitė yra Šv. 
Kazimiero ir Šv. Jono E. drau
gijų narė ir jose darbuojasi. Ji 
daug prisidėjo pertaisyme kon
stitucijos.

“Koncerto Dalyvis”, sako, 
kad daug gerų ir gabių veikėjų 
turėjo pasitraukti. Taip, vieni 
pasitraukė, o į jų vietą įstojo 
daug daugiau. Vien 1938 m. 
prisirašė 30 narių.

Nors ir nemalonu eiti į disku
sijas arba kritiką, bet jeigu 
“Koncerto Dalyvis” ką tokio 
turi, tai pasirodykite laikraš
tyj. F. Dubauskas.

Sausio 17 d. “Darbininko” No. 
"Koncerto Dalyvis” kritikuo-

Darbininko" Intertypos Naudai

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

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

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti RENGĖJAI
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[vietinės žinios.
ŽINUTĖS

Vas. 12 d. yra So. Bostono lie
tuvių Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo diena. Federacijos 
skyrius kviečia visus apylinkės 
lietuvius ir lietuves atsilankyti 
į Municipal Building salę, 
Broadway, So. Boston, išgirsti 
kalbų, dainų ir Vytauto Kanta
tos.

’S je po operacijos. Trūko akloji 
žarna. Pasimelskime, kad jis 

: pasveiktų.
i i Vasario 9 d. rytą mirė Petro- 
į nėlė Rumšaitė, 27 m. amžiaus, 

Bostone, 
direkto- 

įstaigoje 
Boston.

i nėlė Rumšaitė, 27 m. 
ie'gyv- 1 Glover Ct., So.

į Pašarvota laidotuvių
'riaus S. Barasevičiaus 
254 W. Broadvvay, So.

Laidojama sekmadienį, vasa
rio 12 d. iš Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčios Naujos Kalvari-

i

buvo mokytojas Pranas Galinisį ® 
ir p. Barbora Gedvilienė.

Vas. 18 d., 7:30 vai. vak. Mu
nicipal Bldg. salėje įvyksta šo
kiai rengiami Saldž. Š. V. J. ir 
Lietuvos Dukterų draugijų, ku
rių pelnas skiriamas “Darbinin- jos kapuose, 
ko” Naujos Raidžių rinkimo■ Paliko nuliudime tėvus Joną 
Intertype mašinos fondui. Tai ir Petronėlę Rumšus, ir brolius 
bus paskutinei šokiai prieš už- — Antaną. Steponą ir Edvardą, 
gavėnias. -----------------

tratorius. Bus kalbamas Šv. Ro
žančius. Tarpais Metropolitan 
operos artistai sugiedos Popie
žiaus himną, Avė Maria ir Salve j 
Regina. Pamaldos baigsis palai-1 
minimu Švč. sakramentu. Visi 
katalikai yra prašomi atkalbėti 
Rožančių Popiežiaus intencijai 
jo vainikavimo dienoje.

KUN. M. JODKA — 
NORVVOODE

Vas. 12 d., yra Abraomo Lin- j 
colno diena.

Vas. 12 d., yra Popiežiaus Pi
jaus XI vainikavimo diena. Su
eina jam 17-ti metai. Tėvai Do
minikonai iš New York, tą die
ną, 3 vai. p. p., per radio kalbės 
Rožančių ir giedos Šv. Tėvo in
tencijai.

Vas. 12 d., yra Amerikos 
talikų vajaus pradžia prieš 
gą spaudą.

Vas. 12 d., yra 10 metų
kakties nuo Italijos ir Vatikano 
susitaikymo ir naujojo Konkor
dato sudarymo.

Vas. 5 d., tapo pakrikštytas į 
sūnus Prano ir Stepanijos 
(Monstavičiūtės) Averkų var
dais Pranas - Edvardas. Kūmai

Ka- 
blo-

su-

Maldos Už laiką
Pasaulyj

CAMBRIDGE. MASS i
I GRABORIAI

Panelės Jonės Žukauskaitės ir 
p. T. Šidlausko koncerto 400 ti-; 
kietų įduota Amžinojo Rožan
čiaus Draugijai pardavinėti. Šis 
paskutinis koncertas įvyksta 
vas. 19 d., 3 vai. p. p., bažnyti- > 
nėję salėje, W. 5th St., So. Bos
ton, Mass.

Labai sunkiai serga Antanas 
Baronas, gyv. 150 W. 3rd St. So. 
Boston. Jis guli miesto ligoninė-

KALBĖS ROŽANČIŲ 
POPIEŽIAUS INTENCI

JAI

I

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
ALKapočius

251 W. BROADVVAY,
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 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

Jota Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq.t
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

;ose (aklose) akyse sugrąžin
šviesą tinkamu laiku.

J.LPašakamis,O.D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474
r

Jota J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk.. Tel. S. B. 1043

i

I

iI

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. C AP 6154

NAMŲ;
101 Baxter St., So. Boston, Mass. 
' Tel. ŠOU 4673

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 8 kuopos mėnesinis susirin- 

! kimas įvyks vasario 12 d., tuoj 
po sumos, bažnytinėje salėje, j 
\Vindsor St. visi nariai be išim
ties yra kviečiami dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti, ypač kaip geriau prisi
rengti prie VVhist Party ir šo
kių, kurie įvyks pirmą šeštadie
nį po Velykų. Taipgi bus renka
mi atstovai į Katalikų Seimelį, 
kur is įvyks vasario 22 d., Wor-. 
cester, Mass. Frimenu, kurie na
riai esate gavę paraginimus ir 
dar neatsilyginote už pereitus 
metus, prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir atsilyginti, 
taupyti bereikalingas 
Ta proga pakalbinkite 
katalikus darbininkus 
šyti prie LDS.

Fin. Rast. J. F. Smūgis.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester 
Tel. COLumbia 2637.

i Sekmadienį, vasario 12 
d., Šv. Tėvo Pijaus XI vai
nikavimo sukakties proga, 
viso pasaulio katalikai ir 
dalis ne katalikų melsis už 
taiką pasaulyj, ir kad Die
vas dar ilgus metus laiky
tų Kristaus Bažnyčios Va
dą, Šv. Tėvą, Tą visos žmo
nijos Tėvą, Globėją.

So. Bostono lietuvių komunis
tėliai dabar slapstosi ir veik 
niekur viešai nesirodo po to,

Vas. 12 d., 3 vai. pp., New 
York'e, Tėvai Dominikonai ren
gia pamaldas, Šv. Vincento baž
nyčioje, kurios bus transliuoja
mos per radio po visą Ameriką gilins mokslus, 
ir Europą. Pamaldoms vadovaus 
J. E. Stepas J. Donahue, New
Yorko Arkidiecezijos adminis- Tai verti skaitytoji) paramos.

Šaunus
VASARIO

i
I

Avė.

Šaunus
VASARIO

loniją. Ispanijos radikalų-loja- 
listų pralaimėjimas esąs jų 
pralaimėjimas. Sakau: Ką jūs 
kalbate? Ar gi Ispanija buvo 

“ne mū- 
kad ją 
i žmo-

NORWOOD, MASS. — Kun. 
Mykolas Jodka, MIC., kuris sau
sio 22 d. (Hinsdale. III.) buvo 
įšvęstas kunigu, lankėsi ir šioje
kolonijoje vasario 6 ir 7 d.d. ir kada gen. Franco užėmė Kata- 
viešėjo pas pp. J. Dalalius, gyv. 
9 Lenox Avė. pp. Dalaliai yra 
LDS nariai.

Vasario 7 d. kun. M. Jodka,
MIC. išvyko atgal į Tėvų Mari- jūsų šalis? “Ne”, sako, 
jonų Seminariją (Hinsdale, sų, bet mes norėjome, kad ją 
III.), kur iki birželio mėn. pa- užkariautų mūsų idėjos žmo-■ 

nes”. Sakau, ar dar jums neuž
teko nekaltų žmonių kraujo, ku-; 
rį praliejo jūsų idėjos draugai ■ 
Rusijoje ir Ispanijoje? Komu
nistėliai į tai nieko neatsakę 
prasišalino, nes jie negali už
ginčyti to fakto, kad Rusijoje ir 
Ispanijoje nužudyta tūkstančiai 
žmonių už tikėjimą į Dievą.

Proletaras.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik-

I

kad su- 
išlaidas. 
ir kitus 
prisira-

JosephW.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-

Gera Proga Visiems 
Pasinaudoti

tostos ĮVAIRIOS ŽINIOS

VISUOMENINIS
LONDONO OFICIALAS 

TAPO VIENUOLIU

Vilfred Davis, Londono aps
kričio konciimanas tapo kunigu 
Trapistų vienuolyne Mt. St. Ber- 
nard.

į

VIENUOLĖ PSICHOLO
GŲ NARĖ

Federacijos Skyriaus Vadovybėje Įvyksta
MUNICIPAL BUILDING ERDVIOJ SALĖJ
SEKMADIENĮ,

Vasario-Feb. 12 d., 1939
Broadway, So. Bostone, 3 Vai. p.p..

Motina Reilly, Barat Kolegi
jos viršininkė, Chicago, tapo pa
skirta filosofų draugijos “Ame- 
rican Association of Applied 
Psychology narė.

NAUJAS SPAUDOS 
PIRMININKAS

i

Brus-
? »

Visi Bostono ir apylinkių lietuviai-ės šiuomi esate širdingai kviečia
mi atsilankyti ir pasigerėti puikiomis dainomis, žavinga Kantata Vytau
to Didžiojo ir įdomiomis kalbomis. Štai ir Kantatos žodžiai tekviečia mus 
visus. Išsimokykime juos, kad lengviaus būtų mums suprasti Kantatos 
griausmingas arėjas: Įžanga 35c, 50c, ir 75c.

Vytaute didis, Lietuvos Valdove,
Valios galiūne, milžine dvasia!
Tavo po penkto šimtmečio mes šlovę
Minim dėkingi giliai širdyse.
Matei tu, ėmęs Lietuvą tvarkyti,
Kad daug valdovų — kraštui prapultis
Tik savęs vieno privertei klausyti
Visus — ir savo vykdinti mintis.
Jėgas lietuvių stūmęs į pasienį,
Naugardą puolei, gavai pinigų.
Duktė tavoji — štai Maskvos carienė.
Tvėrė, Riazaniuj turi jau draugų.
Kad ir nevyksta tau totorių minią
Ginklų parblokšti ir nuvyt’ anuos.
Tačiau iš Vilniaus į Ordą Auksinę
Tu siuntinėji skirtus jiems chanus.
Lenkų, totorių paremtas, tu puoli —
Atmen’ lig šiol tai Žalgirio laukai
Gelžim šarvuotą kryžiuotį-narsuolį
Ir jį sugniuždai šičia visiškai.
Bet ne vien ginklas, tau ir Dievo Žodis
Savoje vietoj lygiai gerbtini:
Priešams galybę Lietuvos parodęs,
Žemaičiams Kristaus mokslo skelbt eini.
Tavo apšviesti, jie met’ pagonystę
Ir ima krikštą tėvai ir vaikai.
Tu įsteigi jiems pirmą vyskupystę,
Statai bažnyčių ir jas palaikai.
Stengies ir Romos vienybėn patraukti
Net pravoslavus Kijevo rusus —
Gaila, neteko tau šio susilaukti.
Bet tavo žygis bus ilgai garsus.

(Parašė A. Jakštas Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukakčiai pagerbti. 
Gaidas parašė kompozitorius J. Žilevičius.
Stato Šv. Petro parapijos choras vadovaujant art. R. Juškai.
Pelnas eis Vilniaus Vadavimui ir komp. Sasnausko paminklui.

VISUS KVIEČIA FEDERACIJOS 3 SKYRIUS.)

Ginti Europos nuo turkų vergijos, 
Tu. Švento Tėvo buvai išrinktas 
Ir, kaip vyriausias vadas krikščionijos 
Būtumei vedęs j kovą tautas.
Tau ir karaliaus buvo jau karūna 
Skirta, bet lenkai išplėšė tau ją. 
Skriauda ši trenkė į tave perkūnu 
Ir mirties skraistė apsiautė tamsia. 
Vytaute didis, Lietuvos valdove! 
Pažvelk į mūsų valstybės ežes. 
Kvėpk dvasios valdžiai, kad ji. kaip tvir- 
Gintų mūs’ laisvės dieneles gražias. L to ve 
Kvėpk ir piliečiams sąžinės ir proto, 
Kad nesiduotų priešų gundomi, 
Kad krašto laimės, ne savęs ieškotų 
Galingu darbu, kilnia mintimi, 
Kad susiprastų, jau gana vergavę 
Per penkis amžius ponams visokiems, 
Ir, laisvę brangią sykį nūn atgavę, 
Nebenorėtų vėl tarnaut kitiems. 
Vytaute, tavo Vilnių štai plėšikas 
Laiko užgrobęs kruvinuos naguos... 
Rem’ jį Plečkaitis, Judas-Išdavikas, 
Lietuva verkia skęsdama varguos. 
Galiūne, mesk jiems savo prakeikimą, 
Te jųjų dienos būną, kaip naktis, 
Tegu neranda niekad atleidimo, 
Tesie jų pelnas — gėda, pražūtis!
Nieks savo rankos jiems tenepaduoda, 
Tenesisveikin’ nieks su jais dorai, 
Ir atmintis jų prakeikta ir juoda 
Tegu pranyksta, kaip nuodų garai!...

i

PRIEDAS 2. Primename, kad panelės Jonės Žukauskaitės ir p. T. Šidlaus
ko koncertas parapijos naudai įvyksta Vas. 19 d., 3 vai. po pietų, bažnyti
nėje salėje, W. 5th St., So. Boston, Mass.

★

Juozapas Demarteau, 
sels. Belgija, “Gazcttc de Liege 
redaktorius, ir vice pirmininkas 
tarptautinės Katalikų spaudos 
draugijos tapo išrinktas prezi
dentu “of the General Associa- 
tion of the Belgian Press”. Jis 
yra įžymus rašė jas.

Lietuvių R. Katalikų Pašalpi- 
nė Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus draugija priima nau
jus narius nuo 16 iki 30 metų 
per sekančius mėnesius — Sau
sio, Vasario ir Kovo be pomirti
nių mokesčių per 3 metus, taip- j 
gi ir be įstojimo. Šie nariai tik I 
turės užsimokėti mėnesinius 
mokesčius — vyrai po 50c., o 
moterys po 25c. Šie nauji nariai 
gauna tą pačią pašalpą ir po
mirtinę, kaip visi kiti nariai. O 
nuo 30 iki 45 metų kiti nariai 
bus priimami per tuos mėnesius 
už pusę įstojimo.

Dabar yra geras laikas prie 
šios draugijos prisirašyti. Nauji 
nariai gali įstoti į šią dr-ją 
draugijos susirinkimuose. Susi-1 
rinkimai yra laikomi kas antrą 
pirmadienį kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, pobažnytinėje 
salėje, W 5th St., So. Bostone.

Valdyba. 
(10-21)

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broad way
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
( WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

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

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

Sovietų Rusijos vyriau
sybė įsakė uždaryti savo 
atstovybę Budapešte, nes | 
Vengrija prisidėjo prie 
prieš - komunistinių tautų 
sąjungos. Taip pat parei
kalavo, kad Vengrija pa
naikintu savo atstovybę! 
Maskvoje. Tai vra buk į-Į 
suėjimas Japonijai, Itali-• 
jai ir Vokietijai, kurių ats- j 
tovybės dar yra Maskvoje. 
Tos tautos sudarė tokią 
sąjunga, kad apsisaugo jus 
nuo komunistų įtekmes. 
Komunizmo tikslas yra pa
saulinė revoliucija. Taip 
Leninas, 
skelbė. Jeigu komunistai 
tai užgina, tai jie eina prieš 
Lenino principus.

1919 metais, pa-

Zoologijos Sodas Pirko Du 
Sibiro Lokius

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

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 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS.
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadway.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

l
Šiomis dienomis Kauno 

Zoologijos Sodas pirko du 
nemažus Sibiro lokius. Lo
kiai yra Klaipėdoje ir ne
trukus bus pargabenti į 
Kauną.

BayViewMotorService
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. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

I

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER. MASS.

—————————————— I

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUSIUNAS. Sav.

490 Eroadvvay. Tel. ŠOU 3120
- SO. BOSTON, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytoji! paramos.

Visi skelbkite* “Darbiuiuke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
S

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

auk-
«

♦ Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

i

i

{ Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

!

♦ t 
I ♦
i♦
I

Peter P. Pievack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broad way, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų IMir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter’s Boston St. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St.,
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

I
 IŠPILDAU INCOME ! 

TAX RETURNS

Jei turi galvosūkį su Income! 
Tax Retums pavesk šį dalyką'

A. J. YOUNG
(JANKAUSKAS) 

TAX ACCOUNTANT
Jis viską kuogeriausiai padarys i

101 Baxter St., So. Boston, Mass.

Tel. Šou 4673

Į 
I
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Penktadienis. Vasario 10, 1939

Rytinių Valstybių Žinios WATERBURY, COHN

WATERSURY, CONN

i

DARBININKAS

I 
I

I

A Į- A
Keletą dienų pasir

gęs. mirė Laurynas 
Kump'kevičius. savo 
namuose, nuo perdide- 
lio krauio spaudimo.

Velionis buvo gimęs 
Lietuvoj ir iš"vveno 
šioje šaiv'e 30 metų. 
14 metų atgal, atvažia
vęs iš Torrington i Wa- 
terbury. tuojau prisi
rašė prie LDS 5-tos kp. 
ir visą laiką buvo ge
ras. Davvzdinfras na- 
rvs. Dirbo VVaterbury 
Rolling Miils.

Paliko dideliame nu
liūdime savo žmoną ir 
3 dukteris šio:e šalyje: 
3 brolius ir viena sese
rį Lietuvoje. Palaido
tas su bažnytinėmis a- 
pei<yomis vasario 4. 
1939 m.

Invmo par. salėje, kaipo atsitei
simo vakaras Maspethiečiams. 
kurie neseniai pas mus suvaidi
no gražų teatrą. P. B. Brundzie- 
nė šiam parengimui ruošia mer
gaičių baletą. Vaidinime daly
vauja virš 30 chorisčių.

CHORO PARENGIMAS
Vasario 19 d., sekmadienį, 

choras rengia koncertą su pa- 
margir.imu. Parapijonai turėtų 
paremti šį parengimą. Po kon
certo bus šokiai. įžanga tik 35c. 
Įvyks parapijos svetainėje.

J. TOTILAS.
LDS 5-tos ko. rašt.

LDS Centras reiškia 
gilia užuojautą velio
nio Kumpikevičiaus 
žmonai ir visai jo šei
mai.

Aną po pietį eidamas gatve 
sutikau vieną LDS 5-tos kuopos 
narį. — Kur taip skubiniesi 
tamsta? — užklausiau. — Einu 
namo iš darbo — linksmai atsa-! 
kė. — Namo, dar anksti! Neini 
nei į taverną truputį pasilsėti, 
išsigerti, juk šiandien pėdė. —

— Tegu jas galas — mostelėjo 
ranka — dėl gėrimo pinigų ne
uždirbu. Turiu šeimą, pinigai la
bai rc-ikaiingi pragyverim; i.
— Bet ką gali veikti namie 

taip anksti parėjęs? — aš vėl 
užklausiau. — Namie visados 
yra ką veikti. — Jis man rimtai 
atsakė. — Turiu laikrašti “Dar
bininką” astuonių puslapių, iki 
visą perskaitau kitas ateina. — 
Kaip tamstai patinka “Darbi
ninkas" ? — žingeidaudamas už
klausiau.

— Labai gerai — greitai atsa
kė — Manau geriausis Ameri
koje lietuvių laikraštis. —

Bestovint vietoje, pradėjo bū
ti šalta, turėjome baigti pasi
kalbėjimą ir eiti sau.

Eidamas, maniau, kad visi 
lietuviai būtų tokie, tai nebūtų • 
tarpe jų tiek daug vargo ir skur
do. Žmogus neuždirba daugiau 
kaip kiti, gyvena gražiai ir pa
vyzdingai. Kiekvieną metą užsi

A. a. Kun. Mykolas J.
Brundza,

buvęs nuoširdus “Darbi
ninko” bendradarbis ir rė
mėjas. vasario 16 d. sueina 
lygiai metai, kaip jo vėlė 
nuėjo pas Tą, Kuriam savo 
gražiausias gyvenimo die
nas vra paaukojęs. Velio
nio brolis muzikas J. 
Brundza, Šv. Jurgio lietu
vių oar. (C. Brooklyn, N. 
Y.) vargonininkas, tos pa
rapi ios bažnyčioje užpra
šė šv. mišias už a. a. kun. 
Brundzos vėlę, pirmadienį, 
vasario 13 d. š. m. Prašo 
visu, kurie tik gali, daly
vauti šv. mišiose.

GAILESTINGAS DARBAS g
Vasario 4 d., tapo palaidotas 

a. a. .P. Kelmas, kuris jau buvo 
pagyvenęs žmogus. Gyvenimo 
išblaškytas nuo savųjų, malonę 
prieglaudą ir rūpestingumą ra
do p. Jokubčionių šeimoj, kuri 
labai gražiai rūpinosi velionio 
laidojimu, net savo šeimos žemę 
kapuose užleisdami ir net kele
tą šv. mišių užprašydami už ve
lionio vėlę. Tokį gražų ir gailes
tingą darbą jau antram parodo. 
Jakubčionių šeima pasižymi ir 
parapijos veikime. Užaugino pa
vyzdingą šeimą. Trys sūnus ir 
duktė gieda chore.

Septyni Kristaus žodžiai 
Nuo Kryžiaus

-----IR------STACIJOS
Paraše

Kun. Pr. Juškaitis

Kiekvieno Įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam Įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

LcdlTi

DAUG SERGANČIŲ
Nepastovūs orai, labai daug 

susirgino žmonių. Beveik nėra 
šeimos, kad “šalčiu” nesirgtų. 
Daugely ir į lovą paguldė. Kai- 
kurie turėjo šauktis gydytojų 
pagalbos.

PAMALDOS UŽ A. A. 
KUN. BRUNDZĄ 

Vasario 13 d. įvyks iškilmin
gos pamaldos už a. a. kunigo M. 
Brundzos sielą, kurias užprašė 
velionies brolis muz. J. Brun
dza. Pamaldos ivvks Šv. Jurgio" ipar. bažnyčioje 10 vai. ryte.; 
Nors velionis mirė 16 vasario, 
bet dėl pirmadienio nedirbamos 
dienos perkeliamos į vas. 13 d. 

Kurie dar prisimena velionį, 
prašoma atsilankyti į pamaldas.

PABAIGĖ VIZITACIJĄ
Parapijos kunigai jau pabaigė 

vizitavę parapijonus. Visur bu
vo maloniai sutikti ir laukiami, 
šis gražus paprotys jau ir jau
nojoj kartoj prigijęs.

Lietuvių Katalikų Seimelis

NEWARK, H.J NEW HAVEN, CONN

CHORAS
šv. Jurgio par. choras daly

vauja Lietuvos Nepriklausomy- 
kuris įvyks atei- 

vasario 12 d. 
kurį rengia

bes minėjime, 
nantį sekmadienį 
McCaddin salėje.
Kat. Federacija. Visi Brooklv-
no - Maspetho chorai dalyvauja 
bendrame chore.

SUSIRGO UOLUS CHORISTAS
Jau arti mėnuo, kaip serga 

darbštus parapijos choristas 
Andrius Vencevičius. Turi daug 
lankytojų — choristų. Linkėtina 
greito pasveikimo.

moka už “Darbininką" pradžio- “PILOTO DUKTĖ”
je metų 83.00. Kodėl? Todėl. šis gražus veikalas bus vaidi- 
kad žmogus yra susipratęs, ap- namas gavėnios laike. Trečią sa- 
sišvietęs. vartoja savo protą vaitę gavėnios šis veikalas bus 
kasdieniniame gyvenime. i vaidinamas Maspetho Atsimai-
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Lietuvos Nepriklausomybės 
21 metų sukakties minėjimas 
Šv. Juozapo lietuvių parapijoje j 
įvyks vasario 16 d., parapijos 
auditorijoje. Minėjimas įvyks 
bendras visų tautiniai nusitei
kusių lietuvių. Minėjimo rengi
mo komitetą sudaro šie: komp. 
A. Aleksis, T. Matas. J. Berno- ■ 
tas, apt. J. Tareila, A. šamba- 
rys. J. Orentas, P. Šukienė, P. 
Žemantaitis, V. Urbonas ir P. 
Jakubauskas.

Kalbės Lietuvos Konsulato 
sekr. p. Simutis, adv. K. Jurge- j 
lionis, kun. J. Ambotas ir p. V. j 
Uždavinys.

Dainuos įžymūs dainininkai, I 
komp. Aleksio vadovybėje.

Pasibaigus kalboms ir dai
noms, įvyks šokiai.

Visi kviečiami dalyvauti.

■Ųį! Vasario 4 d. įvyko smarkios 
basket bąli rungtynės. Žaidė 

gjS'House of David su Vyčiais. Lai- 
sfTmėjo House of David 42 punk- 

tais prieš 37. Šv. Vardo draugi
ne Į jos ratelis supliekė savo oponen- 
įį ; tUS.
“Ų Tą pačią dieną, vakare. įvyko 

I Labdarybės draugijos balius, 
I kuris pavyko. Darbavosi šie: K. 
j Jasaitienė, A. Jakštienė, B. 
Markevičienė, A. Girdzijauskie- 

inė, J. Breiva, J. Kailukaitis, V. 
Lušas, A. Šambarys, A. Jurkū
nas. V. Liegminas. P. Jakubau
skas, A. Girdzijauskaitė, N. Ka
linauskaitė, V. Jakštaitė, M. Ka
šėtaitė, J. Staknytė, M. Kari- 
nauskienė, P. Rakauskienė. Ko
misija: V. Urbonas. J. Jakštas, 
M. Baguža taria visiems darbi- 
ninkams ir dalyviams nuoširdų

Pereitą savaitę Marianapolio aįįQ
Kolegijoje lankėsi penki, sausio į Vasario 7 ir 11 d.d. įvyksta 

basket bąli žaidimai L. Vyčių 
' su Worcesteriečiais.

Vasario 2 d. mirė LDS 5 kp. 
narys L. Kumpikevičius. Amži
ną atilsį. Serga šie nariai: P.

‘ Kuzminskis ir D. Smiiskis. Taip
gi p. J. Adomaitis. LDS 5 kp. 
narys, eidamas gatve paslydo ir

: tapo automobilio užgautas. Nu
vežtas į Šv. Marijos ligoninę.
■ Pagulėjęs savaitę ir pabuvęs 
: kelias dienas namuose, jau grįžo 
į darbą. Kaikurie žmonės šmei-

ŽAIDIMO VAKARĖLIS
Sausio 25 d. Mot. Są-gos 29 

kuopa surengė kauliukų žaidi
mą, gražioje J. Gražienės rezi
dencijoje. Pramogoje dalyvavo 
gražus būrelis narių ir viešnių. 
Padaryta pelno. Kuopa nuošir
džiai dėkoja visoms už atsilan
kymą; Gražiams už dovanas ir 
vaišingumą. Koresp.

----------------- j

MARIANAPOLIO ŽINIOS
I

I

Šreibakaus- 
pr įžiūrėto ja. 

pasižadėjoSekmadienį, sausio 29 d., 
Angelų Karalienės parapi
jos svetainėje, Brooklyn, 
N. Y. įvyko New Yorko a- 
pylinkės Lietuvių Katali
kų seimelis. Katalikų Fe
deracijos apskričio inicia
tyva. Seimelyj dalyvavo a- 
pie 200 atstovų ir svečių.

Seimelį pradėjo Federa
cijos apskričio pirminin
kas p. Juozas B. Laučka. 
Maldą sukalbėjo kun. Juo
zas Aleksiūnas, Angelų 
Karalienės par. klebonas. 
Po maldos pasakė sveiki
nimo kalbą.

Prezidiumą sudarė šie 
atstovai: inž. A. Mažeika, 
P. Grigienė, A. Vasauskai- 
tė ir Kazys Baltrušaitis; 
raštininkai — A. J. Ma- 
saitis, Alena Matulionytė 
ir Bronė Skardžiūtė. Rezo
liucijų komisija: Julius 
Baniulis, S. Subatienė, J. 
Paulauskaitė, Al. Vasiliau
skas, S. Lukas ir D. J. A- 
verka.

Kviestais kalbėtojais bu
vo kun. J. Balkūnas ir p. 
Juozas Bulevičius. Pirma
sis kalbėjo apie dabartinio 
momento reikalavimus ir 
mūsų uždavinius, o pasta
rasis — apie jaunimo auk
lėjimą katalikybėje ir lie
tuvybėje.

Seimelis plačiausiai kal
bėjo apie vietinio laikraš
čio “Ameriką” išplatini
mą. Pažymėtina, kad kun. 
J. Balkūnas iškėlė p. Ka
zimiero Krušinsko darbus 
mūsų išeivijoje ir Lietu- klebonas kun* Ig. Kelmelis 
vai. Jis,paminė jo, kad šį- kun. Kemėšis, taipgi dalis New 
met p. K. Krušinskas mini Jersey valstybės inteligentijos. 
40 metų savo darbuotės Buvo graži programėlė surengta 
visuomeniniame darbe, vietinio vargonininko dain. A. 
Seimelio dalyviai nuošir-. Giedraitl°- 
džiai sveikino p. Krušins-
ką Sekmadienio vakare, parapijos

Seimelis nutarė rengti sala>- x'ažasis chtras T*” 
. . . . puikų dainų ir juokų vakarą,keturias pramogas ir visą Tai Newarke toks
pelną skirti laikraščiui A- gimas kurj vi<si pasižadėjo pa. 
merika . ... i matyti. Po programos bus šo-

Gražioje ir pakilusioje į p,aį įj,, vėlumos. Visi kviečiami 
nuotaikoje seimelis UŽ- ateiti ir pakalusyti naujų dainų, 
baigtas Švč. Sakramento juokų ir naujai išrastų muzika- 
palaiminimu.

VAJUS
Praeitą penktadienį, didysis 

parapijos choras turėjo mėnesi
nį susirinkimą ir naujų narių 
rinkimą. Susirinkimą pradėjo 
malda naujasis choro vedėjas 
Antanas Giedraitis. Po intro
dukcijos, sekė rinkimai valdy
bos. Sekantieji tapo išrinkti: — 
dain. Antanas Giedraitis —pir
mininkas; Jonas Račkus — vi- 
ce-pirm.; Valerijoną Račkiūtė— 
raštininkė; Bertha Palėšiūtė — 
ižd.; Teresė Jesukaitytė — fin. 
rašt.. ir Margarita 
kaitė — knygų 
Naujoji valdyba 
stropiai dirbti.

Taipgi nutarta turėti pasilink
sminimo vakarą kas mėnesį po 
susirinkimų, kur netik choristai, 
bet ir jų draugai galės dalyvau
ti. Dabar choras ruošiasi prie 
bažnytinio koncerto, kuris bus 
parapijos salėje. Verbų sekma
dienį. Šis yra didelis užsimoji
mas, nes Du-Bois “Septyni žo
džiai Nuo Kryžiaus” buvo dra
matizuojama tik sykį — du me
tai atgal Providence. R. I. Dain. 
Antanas Giedraitis, kuris pats 
dainuos tenoro dalį, tikisi vėl 
šiuos Žodžius sėkmingai išpildy
ti.

Po rinkimo valdybos, buvo 
tartasi pradėti naujų narių vajų 
su pradžia vasario mėnesio — i- 
ki jo galo. Visi, kurie turi gerus 
balsus, kviečiami įstoti į šią gar
bingą organizaciją. Choro prak
tikos bus kas pirmadienį ir ant
radienį, iki Velykų.

Susirinkimą gerb. vargoninin
kas užbaigė malda.

VASARIO 16 D.
Vasario 12 d., pasidarbavimu 

visuomenės veikėjų yra rengia- 
, mas vakaras su turininga prog- 
Į rama paminėjimui Lietuvos Ne- 
! priklausomybės 21-r.ų metų su- 
j kaktuvių. šv. Kazimiero parapi
jos choras jau yra pasiruošęs su 

i gražiomis patrijotiškomis dai- 
;nelėmis, kurios sužadins mūsų 
‘ jausmus. Taipgi lietuviškos mo
kyklėlės vaikučiai savo daino
mis užtikrins, kad jaunoji karta
stengiasi palaikyti mūsų kalbą. 22 d. įšvęsti kunigai Marijonai,

Bus perstatytas vaizdas iš se- būtent, kun. Ignotas, kun. Ka- 
novės lietuvių papročių ir auku- mandulis, 
ras; taipgi juokingas veikalas 
“Čigonai”. Šokius išpildys ta
lentinga Ukrainiečių šokėjų 
grupė, vadovystėje Alek. Gina. 
Prakalbas pasakys kun. M. Pan
kus, p. J. Mončiūnas iš Hart- 
ford. Conn. Taipgi gavom pra
nešimą. kad šiame parengime

kun. Joaka. kun. 
Dambrauskas ir kun. Baraus
kas. Naujieji kunigai suteikė 
Studentams kunigišką palaimi
nimą. -

Vasario 5 d. Marianapolio Ko
legijos rūmuose įvyko ALRKS. 

j Sąjungos vadų susirinkimas.
pasakys kalbą Dr. J. Rimavi-iNutarta svarbių dalykų. Visos

Įčius, kuris dėsto lietuvių kalba kuoPos gražiai veikia.
Columbia universitete. Progra-j Norwoodo kuopa rengia še
rnai užsibaigus, seks šokiai. kius vasario d- Runenberg žia p. Adomaitį, sakydami, kad 
Gros net dvi orkestros: lietuvių svetainėje. Wilson St.. arti Rou- jis puolęs po automobiliu, kad 
ir ukrainų. Kviečiame visus at-te 1A- Nonvoode. Kviečia visus’; 
silankyti į šį vakarą. Įžanga 25 visos Naujos Anglijos daly-;
centai. Garaždiškė. va^P* . . ,i Worcesterio kuopa rengia me- i 

----------------- Itinį balių gegužės 6 d. Kitos;
: kuopos taip pat pranešė apie;
i savo veikimą.

Plačiai kalbėta apie organo'
•“Studentų Žodis”’išplatinimą ii

BROOKLYN, N. Y

gautu pinigų. Negražu taip kal
bėti. p. Adomaitis ne tik negavo 
pinigų, bet ir neieško, nes sako, 
“tai mano toki nelaimė.
kuoja Dievui, kad kaulų 
laužė”.

ir dė- 
nesu- 
Rap.

I

SUSIRINKIMAS
Moterų Sąjungos 29 kuoposj kitus reikalus. Nutarta atnau- 

mėnesinis susirinkimas įvyks jinti kėglių (bowling) rungty- 
vasario 15 d.. 7:30 vai. vak. į nes. Pirmosios įvyks Nonvoode. 
parap. svetainėje. Kviečiame vi
sas atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti, nes dabar vajaus metu 
nėra įstojimo mokesnių. Rast.

Po susirinkimo įvyko Gaudea- 
mus. Išpildė Marianapolio Kole
gijos Studentai. Po bendros va
karienės, Baltuose Rūmuose į- 
vyko šokiai B. Rusteika ( L.K.

KEARNY, N. J
Sausio 28 d. įvyko N. J. Lietu

vių radio pusvalandžio koncer
tas ir šokiai, klubo svetainėje. 
Žmonių buvo neperdaugiausiai. 
Grojo radio orkestras. Š.
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Sekmadienio rylą, sausio 29 
d.. Šv. Trejybės par. bažnyčioje, 
įvyko kun. Petro Barausko pri
micijos. Naujojo kunigo draugai 
kunigai asistavo jam šv. mišio
se, o kun. Dr. Alfonsas Jagmi
nas, MIC. pasakė pamokslą. Di
dysis choras giedojo naująsias 
Giedraičio, Šv. Antano mišias, 
vadovybėje naujojo vargoninko 
Antano Giedraičio. Žmonių buvo 
pilnutėlė bažnyčia, kurie linkė
jo naujam kunigui pasisekimo.

Trečiadienio vakare, kun. Ba
rausko MIC draugai, surengė jį 
pagerbti šaunią vakarienę. Da
lyvavo jo tėvai, draugai ir gimi
nės. kurių tarpe buvo matyt ir 1-1-1------  1--- T— TJT.i--- 1I_, įj.
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lių instrumentų. Raporteris. |

UŽSISTATYKITE: ROBERT BENCHLEY su ARTIE SHAW S Orkes- 
tru, Sekmadienių vakarais. Columbia Netvork.

< 'opynghr. 1039. hx F Lnrillard <'n.. Ine.

VISADA ŠVIEŽI! Dvigubai apsaugoti dviem užvalk
čiais Cellophane. VTRSUTINIS užvalkti, atsidaro APA
ČIOJ pakelio.

j
J- v. k


