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DABARTIES 
BILDESIUOS

Chamberlainas Neužmiršiu 
Pijaus XI

Londonas, vasario 16, — 
Susirinkus Anglijos vy
riausybei j seimą, ministrų 
pirmininkas Chamberlai- 
nas, kuris neseniai aplan
kė a. a. Popiežių Pijų XI, 
pasakė: “Tai buvo garbė, 
kurios mes neužmiršime, 
girdėti Jo Šventenybę Po
piežių taip širdingai kal
bant apie mūsų šalies ka
ralių, karalienę ir visus 
žmones. Mes matėme ir 
jautėme, kaip Popiežius, 
šiais neramumo laikais, y- 
ra susirūpinęs pasaulio tai
ka ir visos žmonijos gero
ve. Mes tikrai buvome su
jaudinti jo drąsa ir nuošir
džiu atjautimu žmonių ne
laimių”.

Vokietijos Naciai įspėja 
Naują Popiežių

Berlynas, vasario 16, — 
Dar Popiežius neišrinktas, 
bet Vokietijos naciai jau 
juo susirūpino ir duoda į- 
spėjimus. Hitlerio laikraš
tis “Schwarze Korps” įspė
ja a. a. Popiežiaus Pijaus 
XI įpėdinį nemaišyti poli
tikos su bažnytiniais rei
kalais.

Vengrijos Ministras Atsisa
kė Iš Valdžios
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Anglija Pripažino Gen. Franco Valdžią
Radikalų Premieras Pasi

ruošęs Rezignuoti

Paryžius, Prancūzija, va
sario 16 — Pranešama, 
kad Ispanijos radikalų pre
mieras Juan Negrin pa
reiškęs, kad jis rezignuo
siąs, jeigu tik Ispanijoj su
sidarytų respublikoniška 
valdžia sudarymui taikos 
su gen. Franco.

Kaip žinome, Ispanijos 
radikalų užsienių ministe- 
ris, nuvvkęs į Paryžių, ta
rėsi su prez. Azana ir kitais 
radikalų vadais. Radikalai 
mato, kad jau nebegalės iš- 

■ silaikyti. Tik jie dabar ieš- 
! ko išeities kaip išvengti 
bausmių už kriminališkus 
darbus.

Budapeštas, Vengrija, — 
Vasario 16, 
ministras pirmininkas Be
lą Imredi atsisakė toliau 
eiti savo pareigas, nes kiti 
nesutiko su io nusistaty
mu prieš žydus. Jis dar la
biau nustebino vyriausybę 
pareikšdamas, kad vienas 
iš jo senelių buvęs žydas. 
Numatoma, kad grafas Po
vilas Teleki, 60 metų am
žiaus. bus išrinktas užimti 
Belą Imredi vietą.

Vengrijos

v •

Londonas, Anglija, vasa
rio 16 — UP žiniomis. Bri
tanijos Ministeriu Kabine
tas per dvi valandas svars
tė Ispanijos gen. Franco 
valdžios pripažinimo klau
simą. Vienbalsiai i 
pripažinti gen. Franco val
džią Ispanijoj de facto.

Ministeriu kabinetas su
teikė premierui Neville 
Chamberlain ir sekreto
riui Halifax, nasitarus su 
Prancūzijos valdžia, ta nu
tarimą paskelbti viešai. 
Momentui atėjus, Anglijos 
valdžia pripažins gen. 
Franco valdžią ir de jure.

v •

Popiežius Pijus XI Palaidotas

LIETUVOJE PASKELBTAS 
GEDULAS

Vatikanas, vasario 16 — miršti jo pastangų taikos 
A. a. Popiežius Pijus XI i reikalais”, 
palaidotas Šv. Petro Bazi
likoje. Apskaičiuojama, 
kad laidotuvių iškilmėse 
dalyvavo 37 Kardinolai, 
daugybė kunigų ir žmonių. 
Visose pasaulio Katalikų 
bažnyčiose buvo laikomos 
gedulingos pamaldos už Laidotuvių dienoje buvo 

Lietuvoje uždarytos visos mokyklos 
dienų ge- ir pasilinksminimų vietos.

Mussolini Popiežių Pijų XI 
vadina taikininku. Jis tik
rai buvo vienas iš uoliausių 
taikos skelbėjų. R.I.P.

Lenkijoje įsa
kyta nedaryti jokių pasi
linksminimų iki Popiežius 
nebus palaidotas. Airijoje 
ir Vengrijoje paskelbta 
viena diena gedulos. Itali
jos karaliaus rūmuose pa
skelbta 8 dienų gedulą.

Vokiečių spauda prane
ša, jog netoli Kievo kilę ū- 
kininkų neramumai. Dide
lis būrys sukilusių ūkinin
kų įsiveržė į netoli Kievo 
esantį kolchozą ir sunaiki
no visus įrengimus.
Kolchozo vedėjas ir jo du 

padėjėjai nužudyti.
Prieš ūkininkus buvo išsių
stas raud. armijos dalinys; 
per mūšį du kaimai suly
ginti su žeme.

Maištas kilo, kad valdžia 
nebeišmokėjo ūkininkams 
atlyginimo.

Prancūzų laikraštis “Ma- 
tin” skelbia savo kores
pondento pranešimą iš 
Maskvos, kad Sovietų Ru
sijoje vėl prasidėjo tikybų 
persekiojimo banga. Le
ningrade uždaryta eilė ka
talikų ir stačiatikių bažny
čių. Lig šiol Leningrade 
dar buvo atidaros trys ka
talikų bažnyčios, o dabar 
iš viso liko tik viena. Užda
rius visą eilę stačiatikių 
bažnyčių, jų Leningrade 
beliko trys.

Darbininkai Neteko Vado 
Ir Užtarėjo

►

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

NTŪRA-
FMARNZMHAV

)
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Pi jaus XI vėlę, 
paskelbta trijų 
dūląs. Penktadienį, vasario 
17 d. Italijos vyriausybė, 
Mussolini. karalius Vitto- 
rio Emanuele ir Jungtinių 
Amerikos Valstvbių atsto
vas William Philips, iš- 

.. ... ..................... _ , . , „. „ . T. klausys šv. mišių už Popie- 
Vytautas Didysis, jjojęs j Juodąsias juras, skelbia Krymo pusiasalio prie Lie- žiaus'Pijaus XI vėlę. Pijus 

nutarė tuvos imperijos prijungimą. Nuotrauka iš Styko paveikslo Karo Muziejuje. VDV. xi sudarė Vatikano santy
kius su Italijos valstybe 
1929 metais. Maskvoje per 
radio buvo pasakyti tik šie 
žodžiai: “Mirė Popiežius 
Pijus XI”... Anglijos pro
testantų arkivyskupas, su
kvietęs visus vyskupus ir 
pasauliečius į Kantenburio 
katedrą pasakė šiuos žo
džius: “A. a. PoDiežius Pi
jus XI buvo gilaus mokslo, 

i didelio pamaldumo ir tei
singumo žmogus. Jis visą 
laiką su pasiaukojimu drą- 

į šiai nešė savo Dareigų sun- 
įkią našta. Neturime už- 
i
!

I

I

Miami, Fl. vasario 16, — 
Amerikos Darbo Federaci
jos atstovai, savo suvažia
vime išreiškė didį gailestį 
dėl Pijaus XI mirties. Jie 
pareiškė: “Popiežius Pijus 
XI buvo ne tik Katalikų 
vadas, bet didis kovotojas 
už viso pasaulio darbinin
kų teises, laisvę ir gerovę. 
Darbininkai liūdi netekę 
didžio vado ir užtarėjo”.

Franco Kariuomenė Netoli 
Madrido

j

Perpignan, Prancūzija,— 
Vasario 16, — Generolo 
Franco kariuomenė žy
giuoja į Madridą, kuris dar 
yra užsilikęs radikalu val
džioje.

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

Darbininkai Dėkoja Kunigui 
Už Nurodymus

St. Paul, Minn. vasario 
16, — Darbininkų unijos 
vadai įteikė kun. Dr. Fran- 
vis Gilligan dovaną, kaip į 
išreiškimą padėkos, kad jis. 
jiems išaiškino Katalikų Į 
Bažnyčios nurodymus dar
bininkų klausimais.

Į

PIJUS XI Komunistai Grasina 
Amerikos Katalikams

I
I

Užrašas Ant Pijaus XI 
Karsto

Įsako Išvaryti Komunistus 
Iš Unijos

Miami, Flo. vasario 16, — 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadas, Mathew Woll, į- 
sakė mokytojų unijai, kuri 
yra Darbo Federacijos 
skyrius, išvaryti visus ko
munistus, arba atsiskirti 
nuo Amerikos Darboj Fede
racijos.

Suspaudė mūs širdis šiurpus liūdesys: — 
Bažnyčios pasimirė Vadas...
Nutilo jo balsas. Iš kur jo klausys
Avide, tamsoj atsiradus?
Palaidotas Pijaus Vienuolikto kūnas.
Bet gyvas darbais tasai dvasios galiūnas.

Jis valdė Bažnyčią sunkiausiais laikais, 
Drebėjo jo rankose vairas;
Jau šūkavo priešai trijumfo balsais 
Ir džiaugės bedieviai įvairūs.
Sugriausią Bažnyčią tikrai jie tikėjos, 
Visai sunaikinsią tikybos sekėjus.

Tačiau juo smarkesnė vis kilo banga
Ir Petro siūbavo laivelis,
Stiprėjo Ganytojo švento ranka, 
Drąsesnės jo darės avelės.
Pro audrą labiau jo galybė ryškėjo, 
Jo pajėgos augo su ūžiančiu vėju.

Jis gynė šeimyną ir pasmerkė tuos. 
Kurie ja ardyti išdrįstų:
Kas trauko ryšius moterystės šventos, 
Tas pakelia ranką prieš Kristų.
Jis pliekė niekšus, kurie buvo sukibę 
Varyt iš šeimų paskutinę dorybę.

Matydamas, kad teisingumas visai 
Turtuolių širdyse išnyko, 
Tvirčiausia valia pasiryžo jisai 
Palengvint vargus darbininko.
Jis pasmerkė tuos, kurie viską sugriovę.
Tik baudžiavą sunkią ant sprando užkrovė.

Per amžius teilsis ramybėj dangaus 
Kurs taiką žemelėje plėtė. 
Ir ypatą gerbė kiekvieno žmogaus, 
Ir liepė kits kitą mylėti.
Paliks atmintyje tas Popiežius didis, 
Tik vienas jo vardas mūs sielvartas gydys.

J. K.

VVashington, D. C. vasa
rio 16, — Komunistų laik
raštininkai ir rašytojai su
sirinkę Washingtoųe pla
navo kaip sukelti Jungti
nių Amerikos valstvbių 
žmones prieš Katalikų 
Bažnyčią ir jiems įtikrinti. 
kad ji “vra fašistu idėjos 
platintoja ir gynėja”. Jie 
pareiškė: “Katalikai skau
džiai turės atmokėti” už 
sutrukdymą Maskvos pa
stangų” išgauti iš Ameri
kos vyriausybės leidimą 
siųsti karo ginklus Ispani
jos lojalistams”. Komunis

tai, išgauti tokį valdžios 
i leidimą, išleido neapsako
mai daug pinigu. bet hems 
nepasisekė. Bolševikai sa- 

I ko. kad iiems kelia pastojo 
Katalikai. Jie sutarė, kad u 
reikia Amerikos gyvento- neteko drąsaus kovotojo

I

Vatikanas, vasario 16, — 
Ant a. a. Popiežiaus Pi jaus 
XI karsto parašyti šie žo
džiai: “Corpus Pii XI P. M. 
Vixit Annos LXXXI Men- 
ses VIII Dies X Ecclesiae 
Universae Praefuit Annos 
XVII Dies V Obiit Decimo 
Febr. MCMXXXIX”. Lie
tuviškai būtų taip: “Kūnas 
aukščiausiojo Popiežiaus 
Pijaus XI, kuris gyveno 81 
metus, 8 mėnesius ir 10 
dienų: valdė Visuotiną
Bažnyčią 17 metų ir 5 die
nas. Mirė vasario 10 d. 
T$39 m.”

KARDINOLO O’CONNELL 
KALBA APIE PIJŲ XI

Trockis Pranašauja Baisią 
Revoliuciją Amerikoje

Tuscon, Arizona, vasario

New York, vasario 16. — 
Jo Eminencija Bostono ar- 
kidiecezijos Kardinolas O’- 
Connell apie a. a..Popiežių 
Pijų XI pasakė: "Bažnyčia 

iams perstatvti Katalikų tiesą ir žmonių teises.
kaip pavojin-;Popiežiaus visas o’vveni- 

mas buvo pažymėtas drą
sa. Jis man vieną sykį, ke
letas metų atgal, pareiškė, 
juk nežinąs kas vra baimė. 
Tai buvo patikrinta, kada 
jis, dar jaunas kunigas bū
damas. nebijoj lipti į aukš
čiausius Italijos Alpų kal
nus... Drąsa buvo didžiau- 
sis būdo požymis. Tikrai 
tai buvo Dievo palaima, 
kad šiais pasaulio suįrimo 
metais, mes jį turėjome' 
sau už pavyzdį ir vadą. Vi- ■ 
suose reikaluose jis vado
vavosi Katalikų Bažnyčios 

(principais ir juos drąsiai 
gvnė... Paskutiniais savo 
gyvenimo metais jis daug 
ir sunkiai. bet kantriai 

žiaus Pijaus XI encikliką {kentėjo. Kiekvieną dieną 
apie fašizmą: “Non Abbia-1 jis sąžiningai pildė savo 
mo Bisogno”, kurioje Jo pareigas iki pat gvvenimo 
Šventenvbė nurodo fašiz- i pabaigos. Jis tikrai buvo 
mo klaidingą mokslą ir jį

Bažnyčią 1 
giausią organizaciją, kuri 
palaiko kapitalistų pusę. 
Jie savo nutarimą pildo.

Fašizmas Nesuderinamas 
Su Katalikybe

Londonas, vasario 16. — 
Anglijos Katalikų Bažny
čios Kardinolas Hinsley, 
kalbėdamas kataliku susi
rinkime pasakė, kad fašiz
mas vra nesuderinamas su 
Katalikvbe. Jis sakė: “Fa
šizmas ir nacizmas, kaip ir 
komunizmas. Daneigia 
žmonių išimtas teises, už 
tai katalikai negali iu pri
imti”. Jis patarė katali
kams skaityti a. a. Ponie-

I
Ii

Rooseveltą jis pavadino A-
16, — Mr. William R. Ma- merikos revoliucijos Ke-i k-
thews. Arizona Daily Star. renskiu. Rusijos komunis-1p “ __ 1
laikraščio redaktorius, tu
rėjo pasikalbę įima su ko
munistu Leon Trockiu.

tu “mėginimas” bus pa
kartotas šioje šalyje. Kiek 
laiko atgal, “Darbininke”

I

Iš daugybės Popiežiaus Pi
jaus XI nuveiktu darbų 
pažymėtini yra sekantieji: 
sudarimas taikos su Itali
jos vyriausybe ir sutvar- 
kvmas Vatikano valsty
bės; kanonizavimas apie 30 
naujų šventųjų; sutvarky
mas Katalikiškų misijų ir 
Katalikiško Veikimo. Jis 
išleido daugybę svarbiais 
klausimais enciklikų, kaip 
tai. apie fašizmą, apie jau
nimo auklėjimą, apie Mo
terystę. apie socialinius vi
suomenės reikalus, anie 
nacizmą, apie bedievišką 
komunizmą ir t. t. Apie jas 

i bus plačiai rašoma “Darbi- 
' ninke”.

I 
I 
t

I

Kardinolas O’Connell Išva
žiavo Į Vatikaną

Dievo šventas žmogus...”

New York, vasario 16 — 
Kardinolas O’Connell, Bos
tono arkivyskupas, laivu 
Saturnia išvažiavo į Vati
kaną. Kovo 1 d. jis bus Va
tikane ir dalyvaus naujo 
Popiežiaus rinkimuose.

Trockis, vadas ketvirtojo j buvo pareikšta mintis, kad 
internacionalo r* i_ 
kad “Jungtinėse Amerikos 
valstybėse įvyks baisi re
voliucija”. ,
“Kapitalizmo demokratijai į planuoti ir sukelti Ameri- 
atėjo galas”. Prezidentą I koje revoliuciją.

nasakęs, Trockįs nėra išvvtas iš Ru-
L 1 * •*

- - - ’ sijos, bet tiksliai kominter-
Trockis sakęs: j^siųstas į Meksiką su- 
_ j i a• • • • _ a

Meksikos Valdžia Atėmė 
Cukraus Laukus

Darbininkų Radio Programa
Meksika, vasario 16, — 

Meksikos valdžia užėmė 
daugiau kaip 50,000 akrų 
cukraus lauku, kurie buvo 
American Sugar kompani
jos nuosavybė.

šeštadienį, vasario 18 d., 2 vai. po pietų įvyksta 
Darbininkų Radio programa, kurią išpildys muziko 
Rapolo Juškos vadovaujamoji Radio Grupė iš So. Bos
tono. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausytis gražių dainų, muzikos ir kalbų iš 

!WC0P stoties, Boston, Mass.
r

V- M- 'rflV. -
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
—

VATIKANO RADIO STOTIS 
PASKELBS NAUJĄ POPIEŽIŲ

Vatikanas, vasario 16. —! 
Vatikano radio stotis HVJį 
paskelbs visam pasauliui 
nau jai išrinktą Popiežių ir j 
jo pasirinktą vardą. Nau-j 
jas Popiežius pasirenka Baltijos valstybės Lietu- 
sau vardą iš pirmiau bu-į va, Latvija ir Estija ne tik 
vusių Popiežių. Iki šiol jau i laikosi vienos užsienio po- 
buvo 261 Popiežius. Jie tu-jlitikos linijos _ neutralu- 
rėin įvairus vardus Rnvn I mo> šiomis dienomis 

paaiškėjo, kar artimiausiu 
laiku pradės veikti Balti
jos kraštų turizmo komite
tas.

! Steigiamas Baltijos Kraštų 
Turizmo Komitetas 0

Kaunas, vasario 13 d.

rėjo Įvairius vardus. Buvo, 
22 Jonai; 15 Benediktų: 13 
Leonų: 14 Klementų: 11 Pi-j 
jų: 16 Gregorijų: ir daugy-i 
bė kitų vardų. Naujas Po
piežius paėmęs vieną iš tų 
vardų pridės numeri. Pa
vyzdžiui. jei jis paimtų Le-j 
ono vardą būtų Leonas 14.1 
jeigu Pijaus būtų Pijus 12i 
ir tt. Koki vardą jis pasi
rinks negalima dar žinoti, i 
Vienas šventasis, daug

2DARBININKAS

Vasario 12, buvo tikras veiki- 
mo sekmadienis.

LDS 8 kuopa turėjo susirinki
mą. Apart įvairių svarbių nuta
rimų. išrinko 5 atstoovus į ka
talikų seimelį, kurs įvyks Wor- 
cester, Mass., Vasario 22.
Dr. Kalinauskas skaitė jau

niems vaikinams paskaitą ir su
teikė naudingų patarimų apie 
sveikatą.

Po mišparų įvyko Šv. Vardo

Pijus XI Teikė Pagalbą 
Rusijos Žmonėms

Vaikų Literatūros Premija 
Teko Žinomam Aušrininkui 

Mašiotui

Garsusis Al Stevens’ orkestras, kuris gros “Darbininko” naujos Intertypos 
fondui rengiamuose šokiuose, vasario 18 d., 7:30 vai. iki 12 vai. vak., Municipal 
Bldg. salėje. Broadway, So. Bostone. Kadangi šie šokiai yra paskutiniai prieš ga
vėnią, tai tikimasi susilaukti nevien jaunimo, bet ir suaugusiųjų. Šiuos šokius 
rengia L.R.K. Sald. Širdies V. Jėzaus ir Lietuvos Dukterų draugijos.

Kaunas, vasario 13 d. — 
šimtų metų atgal, pi ana- Lietuvos Raudonasis Krv- 
šavo. kad po Pijaus XI 
mirties Popiežius vadinsis 
Gregorius XVII.

Kinijoje Nužudytas Kunigas 
Ir 96 Žmonės

>

žius paskyrė tūkstanties 
litų vaikų literatūros pre
miją aušrininkui ir žino
mam pedagogui Pranui 
Mašiotui.

BOLŠEVIKAI PIKTINASI 
PALYGINIMU SU NACIAIS 

----------- «------------- :------------------------

černeckis Perėmė Teisiu- 
Administracijos Departe- 

mentą

Londonas. vasario 16. — 
Fiaes žinių agentūra pra
neša. kad Šiaonoor provin
cijoje Kinijoje buvo nužu
dytas misionierius kun. 
Dangreau ir 96 katalikai. 
Daugiau žinių negalima 
gauti.

Prancūzija Nupirko 500 
Karinių Orlaivių

VVashington. D. C. vasa
rio 16. Prancūzijos vyriau
sybė nupirko iš Amerikos 
dar 500 karinių orlaivių: 
už juos ji užmokės apie 60 
milijonų dolerių.

BOLŠEVIKAI KALBA APIE 
SĄŽINĘ£

Maskva, vasario 16. — 
Rusijos bedievių laikraštis 
“Bezbožnik” įvedė klausi
mų ir atsakymų skyrių. Y- 
ra. pavyzdžiui, klausimas 
ar gali šiandieną beždžionė 
išsivystyti i žmogų, ir kas 
tai yra sąžinė? Pasak be
dievių, sąžinė vra žmogaus 
supratimas pareigų visuo
menei ir artimui. Bolševi
kų redaktorius tikrinS, 
kad sąžinė neturi nieko 
bendro su religija. Jis ra
šo: “Istori ja rodo, kad reli
gijos skelbėjai, pavyzdžiui. 
Romos Popiežiai, buvo at
sidavę šlykščiausioms ne
dorybėms ir piktadary
bėms. o bedieviai yra pa
vyzdys aukščiausiai doriš
ko gyvenimo”... Taip gali 
rašyti tik tas. kuris ne tik 
nežino, kas vra sąžinė, bet 
nebežino ir kas yra tiesa. 
Kada bolševikai legalizavo 
abortus, moteris ir mer
gaites pavertė valstybės 
nuosavybe, sakyti, kad be
dieviai Rusijoje dorai gy
vena yra melagystė ir ne
supratimas kas yra dora. 
Leninas pasakė: “Mes jo
kios doros nepripažįstame, 
tai yra buržujų palikimas. 
Mums tas yra dora, kas 
padeda komunizmo sieki
mams”.

'1"

Pasaulyje Yra 940,000
Bažnyčių

Visame Europos sausže- 
myje daugiausia bažnyčių 
yra Berlyne, kur yra net 
260: Vienoje bažnyčių yra 
135. Romoje 116 ir Miun
chene per 100. Iš viso Eu
ropoje. rašo užsienio spau
da, didesnių bažnyčių yra 
per 78,000. Kartu su ma
žesnėmis Įvairių tikybų 
bažnyčiomis Europoj mal
dos namų yra per 247.000. 
Vien tik kat. bažnyčių yra 
per 70.000. Visame pasau
lyje, maldos namų yra 
940.000. Iš jų vien tik ka
talikų — 278.000.

Lietuvoje maldos namų 
yra per 1.000.

Maskva, vasario 16 — 
' Sovietų Rusijos bolševikai 
pareiškė didi pasipiktini
mą. kai Vatikano laikraš
tis Osservatore Romano 
pasakė, kad Katalikų Baž
nyčia Vokietijoje yra ly
giai persekiojama kaip ir 
Rusijoje. Bolševikai pasa
kė: “Sovietų unijoje vadai 
viešai pareiškia bedievybę. 
Mes neturime jokių santy
kių su Vatikanu. Mes netu
rime savo atstovo Vatika
ne ir Popiežiaus atstovo 
j nėra Maskvoje. Vokietijos 
naciai sako, kad in kraštas 

į vra krikščioniškas, jie turi 
i santykius su Vatikanu ir 
kalba apie Dievo palaimą 
savo kraštui. Mes, sovietų 
Rusijoje, nereikalaujame 
ir nenorime Dievo palai
mos. Komunistų partija y- 
ra bedievių partija. Mūsų 
tikslas yra išnaikinti Krik
ščionybę”. Taip rašo Mas
kvos komunistų laikraštis. 
Reikia jiems atiduoti kre-

Atleidžiamos Tarnaujančiu 
Valdininku žmonos

Kaunas — Ministrų Ta- • 
ryba sausio 10 d. nutarė 
pavesti visiems minis
trams patikrinti anksty
vesnio nutarimo dėl tar
naujančių žmonų atleidi
mo įvykdymą. Pagal tą nu
tarimą, jei vienas iš vedu-j 

{šių Kaune gauna 600 litų, Į 
o provincijoje — 450 litų, I 
tai vienas iš jų turi būti 
atleidžiamas iš tarnybos. 
Tas taikoma ne tik valsty- 

{binėms, bet ir savivaldy- i 
įbinėms įstaigoms, o taip 
j pat verslamonėms, kur Į 
’ valstybė dalyvauja savo 
: kapitalu.
I Nutarimu pavesta minis
trams visus tarnautojus, 
kurie pagal šį nutarimą tu-' 
rėjo būti atleisti, iš tarny- 

{bos ligi kovo mėn. 1 d. at- {
ditą už teisybės pasakymą. įleisti.

Kaunas, vasario 13 d. — 
Iki šiol buvęs Lietuvos J- 
galiotu Ministrų Romoje 
p. Čarneckis gr&o j Kauną 
ir jau perėmė Užsienių 
Reikalų Ministerijos Tei
sių - Administracijos De
partamentą-
— Maižiškiai, Raseinių 

ap. Šios seniūnijos kaimuo
se labai serga kiaulės. 
Daug jų nugaišta. —

Washington, D. C. vasa
rio 16, — Kun. Edmund A. 
Walsh, S. J., kuris su ki
tais buvo Popiežiaus Pi
jaus XI paskirtas važiuoti 
į Rusiją 1921 — 1923 m. ir 
teikti pagalbą suvargu- 
siems žmonėms, pasakė: 
“Nors komunistai nuo pat 
pradžios Rusijoje pradėjo 

i žudyti kunigus ir tikin- 
ičiuosius, bet Pijus XI gai
lėjosi badaujančių žmonių 
ir siuntė mus tenai teikti 
jiems pagalbą. Pirma ko
munizmo dovana Rusijos 

į žmonėms buvo 1921 ir 1922 
.metų badas. Mes kasdieną; 
; maitindavome, 160,000 
{žmonių. Popiežiaus komi
sija už kelius milijonus do
lerių išdalino Rusijos ba
daujantiems žmonėms 
drabužių, maisto ir vais
tų”.

Tačiau šiandieną komu- 
, nizmo vadai sako: “Popie- 
i žius yra mūsų priešas 
iNr. 1”:

v •

ISPANIJOS RADIKALAI PABĖ
GO SU VOGTOMIS BRAN

GENYBĖMIS

dr-jos susirinkimas, kuriame 
dalyvavo kun. A. Baltrušiūnas, 
kurs pavaduoja sergantį kun. 
Plevoką. Kun. Baltrušiūnas sa
vo kalboje pasižadėjo dirbti, 
kad sutraukti visus jaunus ir 
senus vyrus prie Šv. Vardo dr- 
jos. S. Bugnaitis skaitė trumpą 
paskaitą “Apie Garbės Supra
timą”. Išrinkta du atstovu į ka
talikų seimelį.

Vakare įvyko Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimas, 
kurį surengė vietinis Federaci
jos skyrius. Programa susidėjo 

į iš dainų, kalbų ir kitokių pamar- 
į ginimų. Programą vedė sky- 
; riaus pirmininkas A. Zaveckas, 
i kurs buvo išpildytas sekančioje 
tvarkoje:

1) Choras, vedamas muz. M. 
Karbausko, sudainavo eilę dai- 

Įnų.
į 2) Mokyklos vaikai šoko, pa- 
:sakė eiles, monologą ir tt.

3) Grojo armonistas Remeika.
4) Kalba kun. A. Baltrušiū

nas tema: Lietuviais esame gi
mę, jais turime ir pasilikti.

5) Seka graži, turininga Mon
tello klebono kun. J. Švagždžio 
kalba. Kalbėtojas plačiai apibu
dino laisvės reikšmę. Nurodė iš 
žemlapio, kaip kadaise Lietuva 

:buvo didelė ir galinga. Nurodė 
taipgi priežastis, kaip ji suma
žėjo ir liko silpna. Išaiškino, 
kaip ji dabar spaudžiama iš vi
sų pusių galingų kaimynų, gali 
išlikti gyva, nepriklausoma. Ge
riausia priemonė, anot kalbėto
jo, išlaikyt savo tautinę gyvybę 
ir nepriklausomybę yra: švieti
mas proto ir laikymos tvirtai 
tikėjimo į Dievą. Kadangi Die
vas yra visagalis, tad Jis niekad 
nedavė ir neduos sunaikinti tau
tos. kuri Jį gerbia, myli ir už
laiko Jo įsakymus. Gerb. kalbė
tojas savo kalbą paįvairino gra
žiais juokeliais, kas padarė di
desnio įspūdžio. Po prakalbos 
buvo ir klausimų, į kuriuos kal-

jbėtojas gražiai atsakinėjo. Šios 
{ prakalbos padarė gražų įspūdį,

RADIKALAI KARIAUSIĄ 
ISPANIJOJE

Kaune Atidaryta Prancūzų 
Meno Paroda

Kaunas, vasario 4 d., da
lyvaujant Valstybės Pre
zidentui. Vvriausvbei. di- 
plomatams ir visuomenės 
atstovams. Švietimo Mi
nistras Tonkūnas atidarė 
didelę prancūzų meno pa
rodą.

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND

COKE ŠIANDIEN on the 
Price *

PROTECTION PLAN

| New I 
'ENGIAND'

COKE i

496 First Street.

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston. Mass.
Tel. SOUth Boston 1540

Perpignan, Prancūzija, 
vasario 16. — Ispanijos lo- 
jalistų - radikalų vadas 
Negrin pareiškė, kad jo ka
reiviams Įsakyta kovoti i- 
ki mirties. Dar radikalų 
valdžioje yra Madridas ir 
Valencia. Bet kadangi iš 
Katalonijos jų didelė dalis 
kariuomenės subėgo į 
Prancūziją ir Franco už
valdė visą Kataloniją, tai 
radikalai negali kitaip pa
siekti Madrido, kaip tik 
laivais per jūrą. Tačiau vi
si dalykų žinovai sutinka, 
kad Ispanijos karas už
baigtas. Dabar Franco tik 
turi apvalyti kraštą nuo li
kusių komunistų ir .inar- 
kistų. Radikalai nugalėti. 
Ispanijos žmonės patyrę 
radikalų valdžios žiauru
mus, jau jų ant visados at
sižadėjo. Radikalai taip 

i skubiai turėjo bėgti nuo 
Franco kariuomenės, kad 
turėjo palikti didžiausius 
ginklų sandėlius. Tie visi 
karo ginklai patenko į 
Franco rankas. Ir kariškų 
ginklų radikalai turėjo ne
apsakomai daug. Senor 

i Negrin. kalbėdamas iš Ge- 
rona per radio. kaip prane
ša prancūzų laikraštis “Le 
Populaire”, pasakė: “karo 
ginklų mes turime užtekti
nai”. Jei Ispanijos radika
lai turėjo užtektinai gink

lų. kodėl Amerikos komu- 
, nistai rinko aukas ir reika- 
llavo. kad šios šalies vy- 
iriausybė parduotų ir leis- 
’ tų siųsti karo ginklus radi-

Perpignan, Prancūzija,— 
Vasario 16 — Gen. Franco 
kariuomenė taip staiga už
klupo Ispanijos radikalų 
kariuomenę Katalonijoje, 
kad jos tik dalis suspėjo 
pabėgti. Daug paėmė į ne
laisvę. Radikalai išplėštas ■ 
ir pavogtas brangenybes 
iš įstaigų ir nuo privačių 
žmonių buvo sukrovę į de-' 
vynius sunkve žirnius 
(trucks). Bet sunkvežij 
miais nebesuspėjo išvežti 
tų brangenvbių: aukso, 
daimonto ir kitokių daik- 

; tu. Figueros miestelyj ka- 
įriuomenės viršininkai, ka-

. yra buvęs tarptautines ra- į kurs greįĮ nebus pamirštas, 
jdikalų brigados nariu. Jis buvo renkamos ir aukos. Au- 
: SU vienu ispanu važiavo kavo sekančiai: M. Norbutas —• - ~

dikalų brigados nariu. Jis j
su vienu i ~ ~______ ____________
automobiliu. Pas juos rado įj.’oo, Ad. Janka^kai*$2.00, A.
45 diamontinius žiedus, į- Daukantas 81.00, J. Smilgis 50c.

kalams? Žinoma, tai buvo 
daroma, kad sukelti užuo
jautą radikalams. Kiekvie
nas Ispanijos radikalų žy
gis Amerikos laikraščiuo- ■ reiviai 
se yra garbingai aprašo- matydami, ;
mas. Ir tai nestebėtina, nes j miais nebesuspės 
čia komunistų yra nema-• tai kas kiek 
žai; Ispanijos bankų pini- Į griebė i“ 
gai buvo išleisti radikalų • krovėsi Į maišus ir kišenes 
propagandai: o antra, be-, ir su tomis brangenybėmis 
veik visi dieniniai laikraš-. bėgo į Prancūziją. Tokiu

45 diamontinius žiedus, į- ci.CC, J.
vairių špilkučių. Pas areš- smulkiomis surinkta $4.50c. Vi- 
tuotus Lister radikalu bri-jso surinkta; $13.00.
gados viršininkus rado 12o 
kilogramus auksinių bran
genybių ir 150 kilofrramų 
aukso ir sidabro plytų 
(bars) ir pas 75 radikalų 
kareivius, kuriuos taip pat 
areštavo, rado 200 kilogra
mų aukso plytų (bars) ir 
300 kilogramų diamontų. 
Kaikurie radikalai suspė
jo paslėpti pavogtas bran- 

ir visi radikalai, ^enybes. o kiti sukrovė Is- 
kad sunkveži- Danijos radikalų konsula- 

išvežti, 
ir ką galėjo 

iš sunkvežimių ir
I

■

Krs.

čiai yra žydų rankose, o i būdu suspėjo ištuštinti tik 
! žydai su komunistais ben-{ tris sunkvežimius, šešius 
drau ja. ; kitus sunkvežimius su

Paskutiniai Šokiai Prieš 
Užgavėnes

MIRĖ
Adolfas Petružis, ilgametis 

Cambridge gyventojas, senas 
i Nekalto Prasidėjimo parapijos 
parapijietis ir uolus jos rėmė

jas. sausio 30 d. mirė. Didelia- 
ime nuliūdime paliko savo žmo- 
į ną ir sūnų.

Iškilmingai laidojamas vasa
rio 2. 9 vai. ryte. Lai Visagalis 

j būna jo vėlei gailestingas ir su
teikia amžiną atilsį. Nuliūdęs.

II
i
I

i

te, Prancūzijoje.
Tas parodo, kad Ispani

jos radikalams ne Ispani
jos gerovė rūpėjo, bet jos 

.turtas. Aniplėšė ir sudegi
no bažnyčias, valdiškas į- 
staigas ir jos piliečius. Tą 
turtą gabeno į visas šalis.

Ispani jos turto yra ne
mažai atvežta ir į Ameriką.

I

METINĖ PARAPIJOS 
VAKARIENĖ

Vasario 19, Užgavėnių sekma
dienio vakare 6 vai. įvyksta me
tinė lietuvių parapijos vakarie
nė. Vakarienė susidės iš labai 
skaniai padarytų valgių, gra
žios muzikos, koncerto, kurį pa
teiks vietinis choras, muz. M. 
Karbauskui vadovaujant, įspū
dingų kalbų bei įvairių pamar- 
ginimų. Dalyvaus miesto Mayo- 
ras ir k.

Įžanga tik $1.00. Kviečiame 
visus parapijiečius ir svetelius 
koskaitlingiausiai ateiti.

Kvieslys.

i AllUo oUllrk vCZillIllUo ou 
{ brangenybėmis dinamitu 
{ir ugnimi sunaikino, kad 
tik netektų to turto tikrie
siems savininkams.

Kada radikalai - plėšikai 
pabėgo į Prancūziją, tai 
Prancūzijos policija kai 
kuriuos areštavo, kol pa
aiškės tikrieji to turto sa
vininkai. Kai kurie tas 
brangenybes sunešė ir su
krovė Ispanijos radikalų 
konsulato įstaigoje.

Prancūzijos policija a- r 
reštavo tūlą Scott Watson, { 
Londono Dailv Herald ka- 

kuris 
buvo su radikalais, ir jis!

■ i
džiai dėkui talkininkams ir p. A. 
Zaleckui.
— Pereitą savaitę “Darbinin

ko” salėje įvyko šokių rengimo 
komisijų ir veikėjų susirinki
mas. kuriame dalyvavo 45 as
menys. Jų tarpe buvo ir Cam- 
bridgiečių — pp. Smilgiai ir A. 
Zavackas. Susirinkimas buvo la
bai gyvas. į

L.R.K. Saldžiausios Širdies V. 
Jėzaus ir Lietuvos Dukterų dr- 
jos bendromis pajėgomis, vasa
rio 18 d. Municipal Bldg. salėje, 
Broadway, So. Bostone, naujos 
“Darbininko” Intertypos fondui 
rengia paskutinius prieš Užga
vėnes šokius. į kuriuos kviečia
me kaip jaunimą, taip ir suau
gusius dalyvauti ir paremti In
tertypos fondą. Gros pagarsė- 
jusis Al Stevens' orkestras.

— “Darbininko” salė (tik savo ro korespondentą, 
reikalams) baigta atremontuo
ti. Pereitą šeštadienį, baigti at
naujinimo darbui buvo sušaukta 
talka, kurioje nuo pat ryto iki 
vakarui sušilę darbavosi nuo
širdūs LDS 1-mos kuopos na
riai ir 
Vincas 
Vincas 
Juozas 
driejus Zaleckas salės išdažy
mui aukojo maliavą. Nuošir-

“Darbininko” prieteliai: 
Savickas, p. Savilionis, 
Valatka, Aug. Sanda ir 
Vaišnoras. P-nas An-

I

i

I
i
II

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro- 

i tą pražudo.
Šv. Grigalius

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadvvay. So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
| 4115 VVashington St.. Rosiindale,

Tel. Parkvvay 0558-W 
Iždininkė — Ona Sta niu liūtė, 

105 West 6th St.. So. Boston, Mass.
i Tvarkdarė — Ona Mizgirdicnė. 
| 1512 Columbia Rd., So. Boston.

Kasos GI.—Marijona AukštikalnienS,
111 H St., So. Boston. Mass.

! Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I
I

SV. JONO EV. BL. PASALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield SL, So. Boston, Mass.

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

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

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

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

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

DARBININKAI 

o bet gi paprastai ir visiems suprantamai muzikos me
ną kurti. Čia, pakartojame, gretimai įeina muziko Juš
kos ir jo choro stambus nuopelnas už gilų supratimą 
kompozitoriaus Žilevičiaus minties ir tinkamą Kanta
tos interpretavimą. Nelengva kompozitorių interpre
tuoti. Tam reikia turėti ne tik muziko sielą, bet ir rei
kiamą techniką. Žilevičius suprato Jakštą, Juška su
prato Žilevičių, o choras juos visus suprato. Todėl ir 
susidarė šedevras, arba pati aukščiausia meno viršūnė.

Taip, kad ir retkarčiais, mūsų išeivijos muzikai iš
kylant, tenka su apgailestavimu pastebėti, kad yra pa
skalų, būk tai busimoj Dainų Šventėj New Yorke Lie
tuva paneigsianti mūsų išeivijos dainas. Muzikalinio 
meno vadai Lietuvoje būk tai nepripažįsta mūsų mu
zikams - vargonininkams tinkamo išsimokslinimo, 
kurs palaikytų lietuvių dainą ant reikiamojo lygio, ar, 
kitais žodžiais, nepadarytų mums sarmatos kitatau
čių akyse. Ir dėlto Lietuva atmetanti mūsų muzikų su
darytąją programą ir teikianti jiems savotišką ir pro
gramą ir Dainų Šventės vedėją. Tai, žinoma, iš pašak- 
nų pakirstų mūsų muzikų energiją, ir daugelis jų var
gu ir dalyvauti benorėtų. Nebūtų čia ko nė stebėtis. 
Tiek dirbę bažnytinės ir tautinės muzikos srity ir pa
galiau susilaukę momento, kada galės sudainuoti gul
bės dainelę — ir štai be ceremonijų su papeikimu nu
stumiami į kertę. Tai labai opi aplinkybė. Ji gali turėti 
daug neigiamos įtakos į Dainų Šventę. Būtų labai pa-

I

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________  $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ......................... $5.00
Užsieny j 1 Kart savaitėj metams $2.50

366 West 8roadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Sv. Tėvo Palaidojimas
KOMUNISTŲ PAREIŠKIMAS

Šv. Tėvas Pijus XI buvo iškilmingai palaidotas 
Šv. Petro Bazilikos šoninėj koplyčioj, kur ilsisi visų 
Popiežių kūnai, nuo Šv. Petro iki mūsų dienų. Milžiniš
kos raudonųjų minios palydėjo jį į amžino poilsio vie
tą. Visas pasaulis pareiškė Vatikanui gilios užuojautos 
žodžius. Katalikų ir protestantų šalys labai nuoširdžiai 
apgailestavo, kad jau pasimirė tas garbingas krikščio
nijos Vadas. Net Hitleris įsakė padaryti viešą gedulo 
ženklą, nes, anot jo žodžių, tai priklauso aukštai Popie
žiaus pozicijai. Pagaliau ir ispanų lojalistų premieras 
Negrin nusiuntė Kardinolui Pacelli telegramą, kad 
“Ispanijos vyriausybė prisijungia prie visuotinio ap
gailestavimo dėl Popiežiaus mirties”. Čia tai jau tik
rai krokodiliaus ašaros. Hitleris elgiasi kiek atviriau. 
Jis tiesiog grasina. Jei, girdi, busimasis Popiežius bus 
naciams priešingas, tai težino, kad už visas savo politi
kos pasėkas bus atsakemingas.

Buvo lyg įdomu, kaip į Popiežiaus mirtį reaguos 
sovietai. Kol kas nebuvo girdėti, kad ką nors oficia
laus būtų pareiškę. O vis dėlto jiems šis tas reikėjo pri
siminti. Juk Pijus XI taip nuoširdžiai troško rusų tau
tai visokio labo, gausiai ją šelpė bado metu ir visam 
katalikiškam pasauliui buvo įsakęs už bolševikus mel
stis. Bet tai bolševikams labai nepatiko. Jie piktai rea
gavo į katalikų maldas. Nors sakėsi į maldos galybę 
netikį, bet vis dėlto negalėjo nusikratyti kažkokios 
prietaringos baimės, kad malda gali sugadyti jų bedie
višką biznį.

Tačiau bolševikai vis dėlto vienu atžvilgiu atvirai 
pasisakė. Kada Vatikano laikraštis Osservatore Roma
no pareiškė, kad Vokietija bemaž taip pat persekioja 
tikėjimą, kaip Rusija, bolševikai labai įsižeidė. Jie pik
tai, net su panieka, tokį palyginimą paneigė. Girdi, jo
kio nėra panašumo tarp Vokietijos ir sovietų. Vokieti
joj Bažnyčia nuo valstybės neatskirta. Vokiečiai turi 
konkordatą su Vatikanu ir teisinasi (veidmainingai), 
kad nacių valstybėje nėra jokio tikybos persekiojimo. 
Gi sovietai visai kas kita. Jų valstybė atvirai bedieviš
ka. Bedievybę jie plečia visomis pajėgomis, neturi nie
ko bendra su Vatikanu ir atvirai skelbia, kad bedievy
bė tai esminis komunizmo pagrindas.

Pasisakyta atvirai ir neva vyriškai. Bet kaip su
derinti griežtai bedievišką komunistų vadų pasisaky
mą su saldžialiežiuviškais lietuvių bolševikėlių užtikri
nimais, kad katalikų darbininkai gali saugiai eiti iš 
vieno su komunistai? Čia viena iš dviejų: arba negir
dėtas komunistų nachališkumas, arba tiesiog neįma
nomas mūsų kai kurių tamsuolių žioplumas, kad to
kiems pareiškimams tiki. Greičiausia — ir viena, ir ki
ta. K.

Vytauto Didžiojo Kantata

Pirmi Popiežiaus Žodžiai
Popiežius Pijus XI išėjo 

tuojau suteikti žmonėms 
palaiminimą ir jis sakė: — 
“Aš noriu, kad mano pir
mas palaiminimas eitų, 
kaip širdingas troškimas 
tos taikos, kurios žmonija

i

taip laukia, ne tik į Romą 
ir Italiją, bet į visą pasau
lį”. Pirmi ir paskutiniai 
žodžiai Popiežiaus 

1X1 buvo: “Taika 
’liui”.

Netvarka !r Nelaimės Pasauly

Pijaus 
pašau-

3

žmonių, kurie norėtų ne 
taikos, bet karo, tada Mū
sų pareiga būtų kalbėti ki
tą maldą ir sakyti Mūsų 
Viešpačiui: “Išblaškyk tas 
tautas, kurios karais 
džiaugiasi”.

Aiškiai ir drąsiai Popie
žius pasmerkė karą. Ko
kius asmenis ir tautas Po
piežius tais žodžiais pa
smerkė? Mussolini rengėsi 
tais metais į karą su Etio
pija. Jis gerai žinojo, kad 
Popiežiaus žodžiai yra jam 
pasakyti, tačiau neatkrei
pė į tai dėmesio.

Kalbėdamas rugp. 27 d. 
1935 m. Pijus XI sakė: “Pa
ti mintis apie karą sudre
bina Mus... Mes tikimės ir 
meldžiamės, kad bus su
rastas kitokis kelias tautų 
ginčus išspręsti, o ne bai
siu karu, kuris gręsia vi
sam pasauliui... Kaip Jė
zaus Kristaus vietininkas 
Mes meldžiamės už taiką. 
Tai yra mūsų pareiga. Jei
gu tai nedarytumėm, tai 
būtumėm neverti Apašta
lų Sosto vietos. Taika yra 
būtina sąlyga visuomenės 
gerovei. Viso gero pasauly 
pagrindas yra taika ir 
tvarka. Mes visuomet mel
džiamės už taiką...”

Auka Už Pasaulio Taiką
Popiežiaus Pijaus balsas 

pasiliko šaukiančiojo ty
ruose. Iškilo nauji karai, 
žiaurūs Katalikų Bažny
čios persekiojimai ir jis, 
suvargęs ir susigraudinęs, 
Kalėdų išvakarėse, 1938 
m. šaukė žmonės melstis 
už pasaulio taiką ir pareiš
kė, kad jis sutiktų paauko
ti Dievui net savo gyvybę 
už pasaulio taiką.

Jis sakė: “Tuo metu, ka
da milijonai žmonių gyve
na baimėje prieš betarpiš
ką karo pavoju ir prieš žu
dynių ir griovimo, neturin
čių sau pavyzdžio, grėsmę, 
Mes savo tėviška širdimi 
sielojamės dėl tokio didelio 
skaičiaus mūsų sūnų ir 
kviečiame vyskupus, dva
sininkus, vienuolius ir ti
kinčiuosius jungtis su Mu
mis labiausiai pasitikin
čiai ir karščiausiai maldai, 
kad būtų išsaugota taika 
teisingumu ir pasigailėji
mu. Lai tikinčioji žmonija 
dar kartą imasi tos galy
bės, nors neginkluotos, bet 
neįveikiamos, koki yra 
malda, kad Dievas, kurio 
rankose yra pasaulio liki
mas, palaikytų pas visus 
valdančius pasitikėjimą 
taikingais keliais sudaryti 
sutartis, pagrįstas tikrais 
teisės ir Evangelijos moks
lo pagrindais... Mes visa 
širdimi aukojame savo gy
vybę, kurią dėka tų maldų 
Viešpats mums suteikė ir, 
jei taip galima sakyti, at
naujino; aukojame už pa
saulio išganymą ir taiką 
savo jau ilgą gyvenimą, ar 
gyvenimo ir mirties Vieš
pats panorės ją iš Mūsų 
paimti, ar panorės, priešin
gai, dar pratęsti darbo die
nas nubudusio ir pavargu
sio darbininko. Mes tiki
me. kad Mūsų auka bus 
maloningai priimta..." — 
Baigdamas savo kalbą Pi
jus XI stačiai verkdamas 
suteikė pasauliui Apašta
lišką palaiminimą. Jo tė
viška širdis verkė, kad pa
saulis nenori taikos, bet 
smarkiai ginkluojasi į bai
sų karą.

Pijus XI paaukojo Dievui 
savo gyvybę už pasaulio 
taiką. Gulėdamas mirties 
patale, jis mirštančiu bal
su tarė: “Jėzau. Marija. 
Taika pasauliui”. T.

’nybę išnaikinti. Komuniz- 
mas ir ekonomiškai žmo
nių gyvenimo nepagerino, 
bet pablogino. Jau 1921 
metais apie 10 milijonų 
žmonių Rusijoje badu iš
mirė. Pats Leninas prie to 
prisipažino, sakydamas: 

i “Nėra abejonės, kad mes 
turime nepasisekimą, bet 
pradėkime vėl iš naujo vi
są atstatyti, kitaip žmonės 

■ mus pakars”. Popiežius Pi
jus XI mėgina sudaryti su 
Rusijos valdžia kokius 
nors santykius, pažada at- 

K. bolševikai paėmė valdyti mokėti pinigais už visus 
; ją, kitos tautos nenorėjo bažnytinius indus, kaip tai 
i nieko bendro su ja turėti, kielikus, monstrancijas, 
į Prasidėjo Rusijoje žiaurūs kuriuos bolševikai buvo 

-------------------- Krikščionių Persekiojimas. pagrofrę įg katalikų bažny- 
Taika raštų nebesulauksime, bet Jau pabaigoje 1920 metų pagaiiau sudaro komi- 

. Tai buvo pas-1 jo dvasia amžinai skam- RUS1JOS bolševikai buvo chinčia ia i Rn<siia--------  - “Taika pasauliui...” ^žudę 26 vyskupus ir ,siją ir siunčia ją j Rusiją
6,775 kunigus. Ir komunis-1 teikti pagalbą badaujan- 

A. a. Pijus XI gimimu bu- tai prisiekė visai Krikščio- j tiems žmonėms.
vo austras iš italų tėvų. Jis

Naujo Popiežiaus vaini
kavimo iškilmės buvo va
sario 12 d. 1922 metais. 
Koks neramus tuo metu 
buvo pasaulis. Pasaulinis 
karas dar buvo karti at
mintis, Vokietijai buvo 
tautų pastatyti neįmanomi 
reikalavimai; Austrija ba
do ir vargo prispausta; 
Vengrija Belą Kun komu
nistų suvarginta; Lietuva, 
Dievui padedant, atgavus 
nepriklausomybę, bolševi- 

jcanue į j-muiį xu.uo.x įkų ir vokiečių ir lenkų nu-
geidautina, kad tie paskalai, jei tokių yra pamatuotai i skriausta; o Rusija? Kada 
buvę, nežymiai savaime išnyktų.

I

Mirė Taikos Skelbėjas-Pijus XI
“Jėzau, Marija... 

pasauliui”...
kutiniai žodžiai Popiežiaus 
Pijaus XI. Per septynioli
ka metų Jo Šventenybė 
šaukė pasaulį į taiką ir ra
mybę; per septynioliką me
tų žodžiu ir raštu jis nuro
dė žmonijai kelią ir prie
mones į pastovią taiką, bet 
jo balsas buvo šaukiančio
jo tyruose: iškilo nauji ka
rai ir baisios žudynės, nes 
žmonės atmetė Kristų, tai
kos Karalių ir Jo vietinin
ko žodžių neklausė. Pijaus 
XI paaukojo savo gyvybę 
už pasaulio taiką. Jo žo
džių nebegirdėsime, naujų

įbes: “Taika pasauliui...”
I
i
gimė Desio miestely, apie
10 mvliu nuo Milano mies-

Atsišaukimas Į Tautų Vadus
10 mylių nuo Milano mies- ------
to, gegužės 31 d. 1857 me- į Balandžio mėnesį, 1922 
tais. Desio miestelis yra i metais Genoa mieste ture-

į Lombardijoje. Gi tuo metu 
Lombardija buvo Austri
jos karalystės dalis. Tik 
vėliau Italijos karalius, 
Viktoras Emanuelis, ir ge
nerolas Garibaldi išvarė 
austrus ir prijungė Lom
bardiją prie Italijos vals
tybės.

Jaunystės Dienos

I

I

Balandžio 25 d. 1918 me-

A. a. Popiežius Pijus XI jos seminarijos profeso- 
buvo ketvirtas sūnus ne-! rius, ir kiek vėliau Vatika- 
turtingų tėvų, Pranciškaus no knygyno viršininku, 
ir Teresės Ratti. Jo tėvas 
buvo šilko audinyčioje dar- i tais, Kun. Dr. Achille Rat-
bininkas. Augdamas jis ti buvo paskirtas Popie- 
matė savo tėvų vargus ir žiaus Benedikto XV apaš- 
pats jų daug prityrė. Ir už fališku vizitatorium Lietu- 
tai nestebėtina, kad vėliau, vai ir Lenkijai. Jis aplankė 
tapęs vyriausiu Bažnyčios Lietuvą, pramoko net lie- 
vadu, jis nuolatos užtar- tuviškai kalbėti ir pavadi- 
davo darbininkus ir įsaky
davo darbdaviams jų ne
skriausti, bet duoti jiems 
tinkamą pragyvenimą at
lyginimą. Su savo dėdės 
kunigo pagalba jis užbai
gė mokslus ir į kunigus bu
vo įšventintas gruodžio 20 
d. 1879 metais. Tris metus
jis dar studijavo universi- vyskupu. Bet prieš tai jis 
tete ir 1882 metais gavo te- turėjo atlikti rekolekcijas 
ologijos ir filosofijos dak- ir savo rekolekcijų vedėju 
tarato laipsnius. Nekurį jis pasikvietė a. a. arkivys- 
laiką buvo Milano diecezi- kūpą Jurgį Matulevičių.

■ v

kurios spaudžia ir vargina 
žmones ir padarys bendrą 
pasišventimą jas pašalinti. 
Jeigu karo metu Krikščio
niškoji meilė privalo pasi
rodyti, tuo labiau dabar, 
kada karo ginklai padėti į 
šalį ir taikos sutartis pasi
rašytos. Tuo labiau, kad 
tarptautinė neapykanta, 

į tas liūdnas karo palikimas, 
1 kenkia patiems nugalėto
jams ir rengia nelaimingą 
ateitį. Niekada negalima 
užmiršti, kad geriausia 
taikos gvarantija yra ne 

i durtuvai ir šautuvai, bet 
bendras sutikimas ir pasi
tikėjimas”. Kiek čia tiesos 

' pasakyta. Kas jeigu ne už- 
i įniršimas artimo meilės

i jo susirinkti visų tautų at
stovai Europos reikalų ap
tarimui. Jie buvo nutarę 
svarstyti: 1) aoie tautų nu
siginklavimą, 2) apie atly
ginimus ir 3) apie Rusijos 
padėtį. Pijus XI per savo 
atstovą prašė, kad tautų 
atstovai išreikalautų iš 
bolševikų valdžios pažadė
jimą duoti Rusijoje vi
siems žmonėms laisvę, lei
sti žmonėms pildyti savo 
tikybines pareigas ir pasi
laikyti bažnytines nuosa
vybes. Genoa arkivyskupui 
Jo Šventenybė tuo metu 
rašė: “Mes meldžiamės ir 
pasitikime, kad tautų va
dai atsižvelgs į nelaimes, sukelia karus?

no Lietuvą Marijos šalimi. 
Jis turėjo artimą pažintį

Taikos Enciklika
Pijaus XI pirma encikli

ka, Ūbi Arcano Dei, išleis-
blausias reikalas žmonijai, 
tai įsigyti dvasinę taiką.

su a a. arkivyskupu Jur- ta gruodžio 23 d. 1922 me- = Mums nereikia taikos, kū
giu Matulevičių, kuris tuo ^a*s» Yra žinoma, kaip tai-!r1 
metu buvo Vilniaus vysku-i ^os enciklika. Joje jis nu- formalumais,

ri bus sudaryta išoriniais 
__  __ ‘ bet taikos, 

pas. Spalių 28 d. 1919 me- r°do pasaulio blogybes ir kuri pasiektų žmonių šir- 
tais Popiežius Benediktas kelią į pastovią taiką. Jis dis, suvienytų, i 2
XV paskyrė Kun. Dr. Rat-l ako
ti tituliariu Lepanto arki- j

Muziko Rapolo Juškos rūpesniu išpildytoji Nepri
klausomybės iškilmėse Vytauto Didžiojo Kantata ats
kleidė kompozitoriaus J. Žilevičiaus talento pajėgumą. 
Čia, žinoma, reikia pabrėžti, kad stambi nuopelno dalis 
tenka Kantatos išpildytojams — p. Juškai ir jo veda
majam Šv. Petro parapijos chorui, kurs pilnai pagavo 
ir atjautė kompozitoriaus mintį ir žavingu dainavimu 
tiksliai ją atvaizdavo. Iš viso, tai buvo didingas kon
certas. Nebereikalo tasai ukrainiečių kompozitorius y- 
ra pareiškęs, kad jei Lietuva turi tokių maestrų kaip 
p. Žilevičius, tai ji gali drąsiai stoti vienoje iš pirmiau
sių vietų muzikalinio pasaulio srity. Bet girdint Kan
tatą, nereikėjo nė ukrainiečio rekomendacijos. Net 
paprastam eiliniam piliečiui, turinčiam nors kiek mu
zikalinio instinkto, tuojau buvo aišku, kad čia kas ne
paprasto sukurta.

Pradžioje pasigirdo skardūs, griežti tonai, verčią 
atkreipti į save dėmesio, kad čia skelbiama kažkoks di
dingas, prasimušęs pro eilinę istorijos eigą įvykis — 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimas, Vytauto dva
siai vadovaujant. Klausytojai pradeda ne tai nugąstau
ti, ne tai nerymauti dėl tų griežtų dramatiškų tonų ir 
laukia, kas čia toliau bus. Ir toliau susilaukia. Iš ge- 
niališkai sugretintų dramatiškų disonansų staiga išsi
vysto didinga, žavinga, saldi melodija, kurioje tarsi 
bangos siūbuoja stebėtinai suderintos fugos. Harmoni
ja taip sumaniai sutvarkyta, kad visiems supranta
mais tonais atvaizduoja momento didingumą ir skel
bia pasauliui Vytauto garbę, ir kartu maloniai glosto 
žinovų ir nežinovų ausis. Tik genijai moka taip kilniai,

uio, ouvivujLŲ, ir uždegtų 
; jas artimo meile. Nėra že
mėje kitos įstaigos, kuri 
galėtų žmonijai duoti tai
ką ir ją palaikyti, kaip tik

Išrinktas Popiežium
Mirus Kardinolui Ferra- matė tvirtesnį vyrą į Po- 

ri, Milano arkivyskupui, ’ 
Benediktas XV paskyrė ar
kivyskupą Ratti kardinolu 
ir Milano arkivyskupu, bir
želio 13 d. 1921 metais. Po
piežius Benediktas XV mi
rė sausio 22 d. 1922 metais, 
ir kardinolai buvo sušauk
ti išrinkimui naujo Popie
žiaus. Kardinolas Ratti tik 
antru balsavimu buvo iš
rinktas užimti Šv. Petro 
sostą. Susirinkę kardinolai 
pirmu balsavimu buvo iš
rinkę Popiežium kardino
lą Laurenti, jis gavo du 
trečdaliu balsų. Bet kardi
nolas Laurenti, atsiklau
pęs prieš visus kardinolus, 
prašė, kad jį atleistų nuo 
tos atsakingos pareigos, žium.

I

i 
I

piežiaus vietą, — kardino
lą Ratti. Bet žmonės, kurie 
laukė Popiežiaus, išgirdo, 
kad visai kitas kardinolas 
į tą vietą išrinktas. Rinki
mo metu kardinolas Tacci 
sunesveikavo. Tarnas buvo 
pasiųstas į vaistinę par
nešti vaistų. “A,” tarė de- 
tekvyviškai nusiteikęs vai
stininkas, “kardinolas Ta
cci serga. Jis turbūt per 
daug susijaudino. Kodėl jis 
susijaudino? Aišku, jis iš
rinktas Popiežium”. Jis 
savo išgalvojimą pasakė 
kitiems ir tuojau žmonės 
ir laikraštininkai sutiko su 
jo nuomone, kad kardino
las Tacci išrinktas Ponie- 

, Bet kardinolai, bal- 
Jis sakė: “Aš noriu, kad tą suodami antrą kartą, iš- 
vietą užimtų tvirtesnis rinko kardinolą Ratti, ku- 
žmogus”. Ir kardinolai nu-į ris paėmė vardą Pijus XI.

I 
I

: “Aišku yra visiems, 
kad ir dabar po didžiojo 
karo, žmonija nesurado 
taikos, kurios ieško. Pama
tinė priežastis viso tai yra, Kristaus Bažnyčia; taigi 
kad žmonės apleido Dievą žmonės privalo ieškoti tai- 
ir išskyrė religiją iš gyve- kos Kristaus karalystėje, 
nimo. Visuomenės gyveni- Kristaus taika tik tada bus 
me Dievui nebėra vietos. Į-, pasauly, kada žmonės Jį 
statymai yra išleidžiami ir priims savo širdžių ir pro- 
sutartis sudaromos, bet vi- į to Karaliumi. Reikia ieš- 
sai neatsišvelgiant į Die- i koti Kristaus taikos Kris- 
viškus nurodymus. Ir taip taus karalystėje”. Ir toliau 
žmonės atkritę nuo Dievo j Pijus XI pasako, kad jo di- 
nebemato reikalo klausyti džiausiąs noras ir visas 
vadų nei reikšti artimo gyvenimo darbas bus pa- 

i meilę. Pirmiausias ir svar- švęstas pasaulio taikai.

Karo Pasmerkimas
Kas yra skaitęs Pijaus;Mes girdime pasakymą: 

XI raštus, tas žino, kaip jis “Jeigu nori taikos, rengkis 
nuolatiniai šaukė ir ragino j prie karo”, rodos, kad tau- 
žmones gyventi taikoje ir! tų apsiginklavime mes tu- 
ramybėje. Kada, gruodžio ""—"-------—
5 d. 1934 metais, tarp Itali
jos ir Abisinijos iškilo ne
susipratimai, Pijus XI, kal
bėdamas Kardinolams Ka
lėdų išvakarėse, 1934 me
tais. pasakė: “Prie visų 
blogybių ir skausmų dar 
prisideda neaiškus, bet pa- 
sklydęs gandas apie karą 
ir prie jo prisirengimą.

rėtumėm matyti tik taikos 
gvarantiją. Mes norėtu
mėm taip tikėti; Mes norė
tumėm, kad taip būtų, nes 
būtų labai baisu, jeigu at
sitiktų kitaip. Jeigu taikos 
tikrai norima. Mes taiką 
laiminame, Mes taikos 
trokštame. Mes už taiką 
meldžiamės. Tačiau, jeigu 
kokiu nors sumetimu būtų
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muose.
tu
kandidatų

’ seniūnijų
mą. Ee to.
seniūnijų statė savo kandidatū
ras ir lenkų sudaromuose są- 

i rašuose, ir buvo išrinkti.
Jeigu būtų palankesnės sąly

gos lietuviams vilniečiams daly-

Okupuotoje Lietuvoje 
RANDAMONYS Lietuvių Laimėjimai Vilnijos 

Gardino apskr. Kaip ėjo 
rinkimai. Marcinkonių val
sčiuje balsavimas i seniū
nijas įvyko gruodžio 11 d. 
Kaip kitiems šio valsčiaus 
sodžiams, taip ir Randa
monims buvo pasiūlyta 
priimti kandidatų sąiašą, 
sudarytą valsčiuje, vado
vaujant sekretoriui Pša- 
novskiui. Randamoniečiai 
tokio sąrašo nepriėmė. Jie 
žinojo, kad jie turi teisę 
patys išstatyti tokius kan
didatus, kokie jiems patin
ka. Nieko nelaukdami su
darė savo kandidatų sąra
šą, atliko visus formalu
mus ir paskirtą dieną įtei
kė rinkimų komisijos pir
mininkui. Lietuviškų laik
raščių informacijų dėka 
žmonėms nesunku buvo 
atlikti reikalingi formalu
mai. Nors komisijos pirmi
ninkas J. Dzienickis ir ne
buvo lietuvių sąrašui pa
lankus, bet jo atmesti ne 
galėjo, nes viskas buvo at
likta tinkamai.

Susidomėjimas šiais rin
kimais buvo žymus. Atėjus 
balsavimo dienai, aktyviai 
dalyvavo ir moterys.

Randamonių rinkimų a- 
pygarda sudarė Randamo
nių, Mašnvčios, Žabelių so
džiai ir Uciekos viensėdis. 
Šioje apygardos tarybinin- 
kais išrinkta vienuolika 
lietuvių ir vienas lenkas — 
vietos girininkas J. Dzie- 
nickis.

DARBININKAS

Savivaldybėse

I

Judrus Klaipėdos žvejų uostas

ATOSTOGOS LIETUVOJE

r

I

I

numatoma, kad atsilankys arti 
500 žmonių, kad tinkamai už
baigti prieš-gavėnini veikimo 
sezoną. Alberto Matulionio or
chestras gros šokiams.

PASKUTINE PRIEŠ VELY
KAS PRAMOGA

PROVIDENCE KLEBONAS
BALTIMORĖJE

Rašo
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)

šioje parapijoje. Dainuos didy- Lai gyvuoja Dukterys. Šv. Jur-

ĮVAIRENYBES
Sekmadienis. vasario 19 d. bus

kaip mos naktį. Pradeda apie 10 vai. 
i vakare, tai iki aušros. Kai kada

Dai apie Kratas. Kratos daro- somybės sukakties minėjimas ' kuo prisidėjo prie to parengimo, 
ns rinkti. Pradeda anie 10 vai i ». - ■ ___ čv

——-------------------  —v j _ r. . . '

sis choras, bus keletas kalbėto-; gio Parapijoje. Lietuvos Duktė.

Sv. Petro Parapija

>

botfy models!

YPATINGOS GEDULO 
PAMALDOS

Lenkijoje ir \ iiniaus krašte 
pasioaige seniūnijų tarycų nn- 
XX k! a . A « V vi llK 2'3 * vilSC 1 Q
v3ryou ii.' \ ii'S&iciŲ riiiKiniui. 
oiuose rinkimuose pirmą kartą 
aKtmgai dalyvavo ir lietuviai 
Kaimiečiai, Kurie ankščiau savi
valdy cių rinkimus boikotuoda
vo. Berods, nepavyko visur lie
tuviams susiorganizuoti ir daly
vauti rinkimuose. Ištisi lietuviš
ki valsčiai nepajėgė pasireikšti. 
Tam buvo eilė priežasčių oei 
kliūčių. Rinkimus organizavo 
lenkai savivaldybininkai ir val
dininkai. Jie darė įvairių truk
dymų, kad lietuviai nepajėgtų 
sudaryti savo atskirų kandida
tų sąrašų. Daugelyje atsitikimų' 
lietuviams teko telegramomis 
kreiptis į Varšuvą, kad pašalin
tų vietos pareigūnų statomas 

! kliūtis. Ir pavyko jas pašalinti. 
Patys lenkai stebėjosi, kad lie
tuviai kaimiečiai neturėdami sa
vo organizacijų ir inteligentin-: 
gų vadovų, parodė daug uolumo; 
ir sugebėjimo dalv~vauti rinki- 

Daugelyje seniūnijų lie- 
ams pavyko sudaryti savo 

sąrašus ir išrinkti 
tarybininkų daugu- 
lietuviai daugelyje

Pereitą savaitę susirgo Jonas 
Nevarauskas, šios parapijos na
rys. Nuvežtas į Šv. Marijos ligo
ninę mirė. Jis buvo 42 metų am
žiaus. Gyveno Logan St. Paliko 
žmoną ir tris dukteris. Palaido
tas šeštadienį iš Šv. Petro para
pijos bažnyčios Šv. Kryžiaus 
kapuose. Lai Dievas suteikia jo 
vėlei amžiną atilsį.

vauti rinkimuose, tai daugumo
je savivaldybių lietuviai būtų 
pilni šeimininkai. Bet ir dabar
tinėms aplinkybėms daugelyje 
seniūnijų lietuviai turės savo 
atstovų daugumą. Yra vilties, 
kad lietuvių daug bus taip pat 

į valsčių tarybose, turės ir kelis 
i savo viršaičius. Kaip pirmą 
kartą dalyvaudami savivaldybių 
rinkimuose, neturėdami patyri
mo ir organizacijų, lietuviai yra 
pasiekę rinkimuose labai žymių 

.laimėjimų. Tuo tarpu trūksta 
smulkesnių žinių, kiek kur lie
tuviai turės savo atstovų ir koks

■ bus jų procentas bendrame savi- 
’ vaidybininkų skaičiuje.

Dabartiniais laikais Detroite 
daug serga žmonių vadinamo
mis slogomis arba “šalčiu”, bet 
tikrenybėje, tai lengva “flu”. 
Žmonės turi apsisaugoti, kad 
negautų plaučių uždegimo. Kaip 
tik jaučiatės blogai, tai nieko 
nelaukdami šaukite gydytoją. 

I Vaikai, kurie eiųa į mokyklą, 
jeigu tik nesijaučia gerai, turi 
karščio, tai geriau lai pasilieka 

i namuose.

Kviečiame visus ateiti ir 
i bendrai pasidžiaugti Lietuvos 
nepriklausomybe. Programa 
prasidės 8 vai. vakare. Tos die
nos paskutinės Šv. mišios bus 
Lietuvos ir visos mūsų tautos 
intencijai.

I _ _
Šią savaitę Šv. Petro parapi

jos basket-ball žaidikams ne
kaip pavyko. Žaidė su Selfridge 
Field kareivių komanda ir mū
siškiai pralaimėjo. Rezultatai: 
30 prieš 26. Šįmet tik du žaidi
mu pralaimėjo.

i!tfwf/They Match EvenThe 
Sparklin^ New 1939 Cais...

b e a ui y, JI n e engineerina and economg

OVER 140.090 MCTORISTS W£RE “SW!TCHE3” TO OOOGE BY THIS FAMOUS MODELI 
Ht re's the history-makisc Dodgc of twenty-four months ago that definitely established Dodge as one of 
th< most economical big cars Amerjcan motorists have ever known!

Continued Demand For This Popular Car 
Is Moving Them Fast-So Hurry In!

Y ES SIR: These beautifu’
Dodge carsare still“young- 

sters“in miles and ’.ooks—aged, 
butfarfrom beingobsoletc!Only 
the tremcndous enthusiasm 
for the great 1939 Dodge Lux- 
ury Lincrs could have causcd 
owners of these 1937 models to 
trade them ’wayahead of time!

And we hsve the "pedi- 
grees” on many of these fine 
cars. We knew the owr»ers 
and vve know the cars because

xve sold t h cm and scrviced 
them throujjh months of care- 
ful usc. And only recently we 
went over each car thoroughly 
to qualifv it for our famous De- 
pendability Seal—vour assur- 
ance of a car that's safe to 
deive and free from trouble’

Būt remember. you mušt 
ACT FAST to get one! See 
us today about one of these 
beautiful “ pedigreed ” Dodge 
cars while prices are low!

mu At%RESSu“T HYDRAUUCS^T?'

pr'«:t'reOpre«ure oo ’.ch «beel

Vilniečiais. Jie mane įspėjo, kad 
taip nekalbėčiau, nes dar kas 
gali išgirsti. Tada būtų blogai.

; Vilniečiai lietuviai labai at-
Kunigas pasiūlė mums pama- sargūs su svečiais nepažįsta- 

tyti Vilniaus miestą. Išėjome: mais. Tik kada sužino, kad nesi 
kunigas, jo sesutė ir aš su žmo- šnipas, tai tik tada pradeda at- 
na. Aplankėme Gedimino kalną, viriau kalbėti. Vilniuje yra labai 
Rasų kapus, Basanavičiaus ka- daug šnipų. Jie dažnai lanko 
pą ir kitų lietuvių kapus. Vii- Vilniaus lietuvius. Kartais atė- 
niaus kapai ne kokį daro įspūdį, ję prašo kokios pagalbos. Jeigu 
Kalnuoti, žole apžėlę, be jokios ką išsitaria kuris, tai žiūrėk, a- 
tvarkos. Yra ir keli kareiviai reštai ir teismai. Vilniečiai lie- 
palaidoti. Juos palaidojo lenkai, tuviai yra gudrūs ir netaip leng- 
Pastatė kryželius, bet lenkams vai pasiduoda prigauti. Kratos 
geresnius, o lietuviams prastės- lietuvių namuose ne naujiena, 
nius. Vilniaus lietuviai lietuvių Dažnai daro kratas, ir lietuviai 
kareivių kapus gražiai aptaiso ‘ nekaltai kenčia lenkų persekio- 
ir prižiūri, o lenkų niekas netai-; jimą. Vilniuje yra prasiplatinęs 
so. Man paaiškino, kad yra lie-' vagiliavimas. Visi žmonės lau- 
tuvių draugija, kuri rūpinasi kia. kad kas ateitų ir juos iš- 
kapų aptaisymu ir prižiūrėjimu, trauktų iš to skurdo ir vargo. 
Toji draugija prižiūri ne tik ka- j 
reivių kapus, bet ir kitų, 
tai: Basanavičiaus ir tt. _____ ______ ___

Kapuose pamačiau du lenkų ' 
kareiviu stovinčius prie rudo į 

granito, plokščiai paguldyto ak
mens. Stovi ir nesijudina, tik a- 
kimis sekioja kiekvieną. Vėliau 
sužinojau, kad tie kareiviai 
sergsti Pilsudskio širdį. Yra 
buvę paminklai Ekaterinos ir 
Muravjovo, ir juos sergėjo, o 
kur jie šiandien. Nereikės sargų 
ir Pilsudskio širdžiai, kada lie
tuviai atsiims Vilnių.

Man teko apie tai kalbėti ir su

Pereitą savaitę, laidotuvių di
rektorius Steponas Rokas, vež
damas kelias moteris iš šerme
nų turėjo nelaimę. Trokas tren
kė į jo automobilių. Bet niekas 
iš važiavusių nebuvo sužeistas. 
Sakoma, kad troko vairuotojo 
kaltė, bet troko vairuotojas kal- 

įtės neprisiima, 
j

Šv. Jurgio Parapija
Šv. Jurgio parapijos visos dr- 

ijos, vasario 18 d., 7 vai. vak. 
įrengia Užgavėnių vakarienę ir 
šokius.

i Kviečiame visus Detroitiečius 
atsilankyti. Įžanga tik 50 centų, 

i Visas pelnas paskirtas gra
žiam tikslui, parapijai. Iš visų 
draugijų išrinkti atstovai gra
žiai darbuojasi. Taipgi geros 

i sumanios šeimininkės gamina 
gardžių užkandžių. Bus geras 

i orkestras. Atsilankę galėsite 
i linksmai laiką praleisti.

Rengimo Komisija.

Lietuvos Dukterų draugijos 
parengime buvo suvaidintas 
veikalas “Katriutės Gintarai”. 

įr i Pavyko, ir davė draugijai daug 
i gražaus pelno. Praeitame susi
rinkime. vasario 5 d., išduotas 
raportas ir padėkuota daug pa
sidarbavusiai buvusiai pirm. P. 
Bandzienei. K. Dailydienei ir jų 
pagelbininkei šalaševičienei. P. 
Bandzienė nuo įsikūrimo drau
gijos vadovauja ir moka su vi- 

isomis vieningai ir gražiai dar- 
Sekmadienio vakare, vasario ■ buotis. Narės išreiškė padėką 

19 d. įvyks Lietuvos Nepriklau-į visoms darbininkėms, kas tik

Šią savaitę Moterų Sąjungos 
kuopa surengė kortavimo 
kaulukų vakarėlį. Daug žmonių 

(dalyvavo ir visi linksmai pra
leido laiką. Laimėjusieji gavo 
gražių dovanų. Šis paskutinis 
pasilinksminimas prieš gavėnią, 
nes gavėnioje jokių pasilinks
minimų nerengia šioje parapijo
je-

■dvi ar tris kratas. Radę kokią 
j lietuvišką knygutę pasiima arba 
j sudegina.

Liepos 2 d. išėjome į miestą 
su palydovu. Atlankėme Lietu
vių gimnaziją, mergaičių ben
drabutį. Gražioje vietoje. Lenkų 
persekiojimas ir čia labai jau
čiamas. Lapkričio mėn. darė 
kratą. Pradėjo nuo 11:30 vai. 
naktį ir užbaigė apie 5 v. rytą.

(Bus daugiau)

ne kietą lentą, kaip paprastai, 
bet minkštą paduškaitę. Perei- 

i tą savaitę ne tik paduškaitės 
buvo uždėtos ant visų klauptu- 
kų bažnyčioje, bet taipgi buvo 

j atnaujinta sanktuarija, šviesios 
naujos grindys buvo įdėtos už 

i Dievo Stalo. Tie nauji įtaisymai
ir pagerinimai padarė bažnyčią į iškilmių sekmadienis. 8.30 vai. 
daug šviesesnę ir gražesnę. Ta | rY^e auksinio jubiliejaus
naujienybė kainuos net $3.000, ’ mišios su asista, paminėti 50 
kurią sumą kun. dr. Mendelis į vedybinio gyvenimo vi-
tikisi gauti nuo 3.000 gerašir-1 s^1115 gerai žinomų parapijiečių 
džių lankytojų Šv. Alfonso baž- Antano ir Onos Sakevičių.^ 10 
nyčios.

ONLY FOUR DAYS
1937 DODGES—PLYMOUTHS
A t Amazing Bargain Prices!

FV-auttful. spotJessly ciean cars, likę new inside and out, 
buih-in trenks; many with heaters, defrosters. radios, 
and exceptionally low miieage.
Public enthusiasm for the new 1939 models has taxed 
our used car storage space to capacity. To make 
space ųuiekly for incoming cars, we mušt sėli a few 
at real sacrihce prices u-ithin the next four days!

BUY N0W AND SAVE $ $ $ $ $ OVER SPRING PRICES I
ALSO: 1936-37 , 

Plymouths, Forde, I 
Cbevrofets, Pontiacs, I 

Buicks. Take your I 
Pickjof makos and i 

body models! I

Andrew Square Motors Ine.
554 Dorchester Are., ŠOU 9800
YOUR CAR T R A DE!

So. BosJm, Mass.

ŠV. TĖVO MIRTIS 
Kaip kitur taip ir pas mus di- ’ 

delis liūdesis apėmė visus išgir-; 
dus. kad didysis darbininkų ? 
prietelis Šv. Tėvas Pijus XI bu-; 
vo pašauktas amžinybėn perei
tą penktadienį. Sekmadienį, va
sario 12 d. turėjo būti minima

; su
kaktis. tačiau dėliai Šv. Tėvo 
mirties visas ap vaikščiojimas 
buvo atidėtas ant penktadienio 
vasario 17 d. Sekmadienį vas. 12 
d. Suma buvo su įstatymu ŠŠ., 
Sakramento. Jėzus buvo ado
ruojamas per visą popietį pra-I 
šant pasauliui ramybės . ir tai-' 
kos. nes tai buvo mirštančio Po
piežiaus paskutinieji žodžiai. A- 
doracijos metu žmonės meldėsi 
už mirusio Šv. x vai.. -. x , tas naujas Sv. Tėvas.: po pietų buvo laikoma sv. valan- •
da. Atkalbėta dalis rožančiaus NEPAPRASTA NAUJIENYBĖ 
ir kun. dr. Mendelis trumpai a- 
pibūdino Šv. Tėvo gyvenimą ir ■ 
kaikuriuos jo popiežiavimo nu
veiktus darbus. Primindamas 
reikalingumą maldos už mirusį 
Kristaus Vietininką, jis kvietė! 
visus melsti gerąjį Dievą, kad 
Jis padėtų Katalikų Bažnyčios 
Kardinolams išrinkti tinkamą jo į 
įpėdinį, kurs bus 262 popiežius j 
nuo Šv. Petro laikų.

I♦
♦II
L «DU1 1V VA. VU1VJO KZMVA i UJU

7 Lietuvos Nepriklausomybės

♦
I♦B• \ •
y1

vai. bus vestuvių mišios Šalkau
sko ir Miskevičiūtės, o 11 vai.

‘ dėkonės mišios už Lietuvos Nc- 
• priklausomybę.

Šią savaitę viešėjo dvi vieš- 
Grįždamas iš Floridos visai n*°s iš Chicagos, būtent. Sesute 

i netikėtai pereitą ketvirtadienį 
atlankė mūsų koloniją Provi- 
dence lietuvių parapijos klebo
nas kun. J. A. Vaitekūnas. Ypač 
domėjosi jisai mūsų kunigų no- 
venos darbais. Tik gaila, kad 

i nebuvo jis čia pirmadienį arba 
antradienį, kuomet būtų galėjęs

Joanna ir Sesutė Klaudija. Pir
mutinė parvyko dalyvauti savo 
tėvelių auksinio jubiliejaus su
kaktuvių iškilmėje, o pastaroji 
lankė savo sesutę Seserį Efre- 
ma. kuri jau ketvirtas metas ei
na vyresniosios pareigas Šv. Al
fonso mokykloje. Abi, Sesutė

i Trečiadienį, kaip Baltimorės 
Katedroje taip mūsų bažnyčio-

■ je įvyko ypatingos gedulingos 
mišios. Mūsų bažnyčioje buvo 
giedamos egzekvijos ir atnašau
jamos iškilmingos mišios 8 vai. 
ryte. Gerb. kun. klebonas Lie- 
tuvnikas buvo celebrantas, kun. 
dr. Mendelis ir kun. Dubinskas 
jam patarnavo. Katedroje 10:30 
vai. ryte, J. M. Arkivyskupas 
Mykolas Curley atnašavo pon- 
tifikales gedulo mišias. Virš 100 
kunigų dalyvavo pamaldose. Iš 
įsakymo Arkivyskupo visų baž
nyčių ir katalikiškų įstaigų na- 

' mai buvo gedulingai papuošti 
,U ZJHUUCO UIVIUCOJ . pjĮgjĮjj-j. (^įp jfcį DebUS išrink- 
. Tėvo vėlę. 4 vai. ■ ' _ . ‘

antrauierų, Kuomet dūlu gaicjęs
savo akimis matyti tas tūkstan- j Klaudija ir Sesutė Efrema, pe- 
tines minias, kurios sueina kas šeštadienį ir sekmadieni
savaitę mūsų bažnyčion Marijos buvo nuvykusios pas savo tėve- 
garbinti. Apžiūrėjęs parapijos i ^us i Luzerne. Penna. 
nuosavybę grįžo namo pereitą Mokyklos sodalietės, Sesutei 
penktadienį. į Lukrecijai vadovaujant, turėjo

■ gražią puotą ir pasilinksmini- 
; mą parapijos salėje, trečiadienį, 
vasario 15 d. Dalyvavo taipgi ir 
mūsų kunigai.

Pereitą sekmadieni dar viena 
nauja Katalikė priėmė pirmą 
kartą Šv. Komuniją. Ją išmoki
no ir apkrikštyno kun. dr. Men
delis.

Girdėjau, kad mūsų vargoni
ninkas Gerardas Kaprišiūnas 

1 rengia bažnytinį koncertą Ver-

ARTINANTIS GAVĖNIAI
Į I

Pelenė šįmet įvyks vasario 22 i 
d. Kaip kitais metais taip ir šį
met gavėnios metu šv. mišios 
bus atnašaujamos kasdien vi
durdienį 12 vai. Graudūs Verks
mai ir pamokslas trečiadieniais; 

'Kryžiaus Kelias penktadieniais 
3:15 vai. ir 7:30 vai.; ir sekma
dieniais 4 vai. po pietų. Šv. i 
Pranciškaus Ksaveriečio didžio- G^iu^io pi
ji Malonės Nover.a bus laikoma sisekimo' K S B
per 9 dienas nuo kovo 4 d. iki 
kovo 12 d. 7:30 vai. vakarais.

Kun. dr. Mendelis išduodamas 
metinę finansų parapijos ats
kaitą. sausio mėn. pažadėjo 
surprizą parapijiečiams. Visi 
buvo suįdominti ką čia nepa
prasto jis padarys. Ir štai kaip 
tik pereitą sekmadienį visi atsi
lankiusieji tikrai buvo nuste
binti. nes kuomet atsiklaupė 
melstis jie pajuto po savo kelių

Sekmadienį, vasario 19 d. 6 
į vai. vak. įvyks paskutinė prieš 
j užgavėnias ir prieš Velykas Al- 
1 toriaus ir Rožančiaus dr-jos 
moterų globojama vakarienė. 

, Bilietas $1.00. Kadangi ši yra 
'metinė tos dr-jos pramoga tai

Juozas Kasinskas
Ine.

i Laidotuvių Direktorius
> Patarnavimas Dieną ir Naktį

: 602 Washington Blvd.
I BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595 
Į Limosinai d5l visokių reikalų.



Penktadienis, Vasario 17, 1939 DARBININKAS

LDS Studijų Rateliams
RERUM NOVARUM ENCIKLIKA

Į

15. Katalikų Socialinis Veikimas
Tie katalikai užsipelno didžiausio pagyrimo, ku

rie, supratę gerai laiko reikalus, ieško visokiais pado
riais būdais gerinti darbininkų būvį. Susirūpinę darbi
ninkų reikalais, jie stengiasi kelti šeimų ir atskirų žmo
nių gerovę, teisingai sutvarkyti darbininkų ir darbda
vių santykius, gaivinti ir stiprinti abiejų luomų žmo
nių širdyse priedermių supratimą ir laikymą Evange
lijos įsakymų, kurie, su valdydami žmogų, draudžia 
peržengti saiką, ir užlaiko valstybėje santaiką, nors 
yra didžiausių skirtumų užimamų tarnybų ir turtų at
žvilgiu.

Tais reikalais, mes matome dažnai garsius vyrus 
suvažiuojant pasitarti kas reikia ir galima daryti. Kiti 
jungia įvairių rūšių darbininkus į tinkamas draugijas, 
padeda jiems patarimais ir darbu ir rūpinasi, kad ne
trūktų padoraus ir pelningo darbo. Vyskupai duoda ra
ginimų ir teikia globos; jiems leidžiant ir pritariant, 
daug kunigų ir vienuolių dirba atsidėję draugijų narių 

* sielos gerovei.
Pagaliau netrūksta katalikų didžturčių, kurie lais

vai pasidarę darbininkų prieteliais, steigiasi įkurti ir 
gausiai pinigais šelpti draugijas, kuriomis padedant, 
darbininkas ne tik dabartyje galėtų pasiekti gerovę, 
bet ir būtų tikras, kad už savo darbą jis ateityje turės 
tinkamą poilsį. Kiek gero visuomenei padarė šios įvai
rios ir gyvos pastangos yra žinoma, nėra reikalo apie 
tai kalbėti. Iš to turime geros vilties ir ateičiai; tik rei
kia, kad tos rūšies draugijos nuolatos didėtų ir išmin
tingai būtų tvarkomos. Valstybė teremia šias piliečių 
teisėtas draugijas, tačiau, lai nesikiša į jų vidaus susi
tvarkymą ir gyvenimą, nes gyvybė teka iš vidaus vers
mių ir lengvai sustabdoma išorinės įtakos.

Organizacijos Tikslas Ir Pamatas
Toms draugijoms reikia, žinoma, tvarkos ir išmin

tingos drausmės, suvienodyti veikimą ir siekimą. To
dėl piliečiai, jeigu turi teisės organizuotis, o tos teisės 
jie turi, lygiai privalo turėti teisės laisvai susitvarkyti 
ir įstatus pasirinkti tokius, kurie, jų manymu, geriau
siai veda prie tikslo. Negalima, Mūsų išmanymu, iš 
anksto griežtai ir tiksliai nustatyti smulkmenų minė
tų draugijų tvarkos, nes visa tai labai pareina nuo 
kiekvienos tautos dvasios, nuo padarytų jau bandymų 
ir patyrimų, nuo pramonės rūšies ir prekybos didume 

|: ir kitokių dalyko ir laiko aplinkybių, — visa tai reikia 
išmintingai apsvarstyti.

Organizacijos Pamatas
žodžiu, Mes galime paduoti tokią taisyklę, būtent, 

kad darbininkų draugijas reikia taip organizuoti ir 
tvarkyti, kad jos virstų geriausios ir tinkamiausios 
priemonės tikslui pasiekti, būtent, kad kiekvienas 
draugijos narys, turėtų kiek tiktai galima iš to medžia
ginės ir dvasinės naudos sau ir savo šeimai. Aišku, 
kad į narių tikybos ir doros kilimą reikia žiūrėti, kaip 
į svarbiausi dalyką. Visa draugijų tvarka turi būti nu
statoma žiūrint to dalyko, nes kitaip jos išsigimtų ir 
nebūtų aukštesnės už tas draugijas, kuriose paprastai 
tikyba nepaisoma. Ką gi padės darbininkui susikrau
tieji per draugiją turtai, jei, be dvasios maisto būda
mas, sielos gerovę stumia į pražūtį. ‘ Ką padėtų žmo
gui, jei jis laimėtų visą pasaulį, o savo sieloje kęstų 
nuostolį”. Kristus šitokį nurodo požymį, kuriuo Krikš
čionys privalo skirtis nuo pagonių: “Nes viso to pago
nys ieško. Nes žino jūsų Tėvas, juk to viso reikalauja
te. Ieškokite visų pirma Dievo karalystės ir Jo teisybės, 
o visa kita bus jums pridėta”. Pradedant nuo Dievo, 
reikia skirti daug vietos darbininkų tikybiniam lavini
mui, kad kiekvienas jų tiksliai žinotų savo pareigas 
Dievui, būtent, ką tikėti, kaip gyventi, norint laimėti 
amžiną gyvenimą. Be to, ypatingai reikia juos ginti 
nuo klaidingų nuomonių ir visokio tvirkinimo. Darbi
ninkas reikia raginti garbinti Dievą, būti pamaldžiam. 
ypač pamaldžiai švęsti šventadienius, jis turi išmokti 
gerbti ir mylėti visų Motiną šventą Bažnyčią, klausyti 
jos įsakymų ir priimti šventus Sakramentus, kuriuos 
Dieyas paliko mūsų nuodėmės nuplauti ir sielas pa
švęsti.

Mūsų Veikimą Pareigos
Padėjus tikybą draugijų įstatymų pamatan, leng

va nustatyti abipusiai narių santykiai taip, kad būtų 
ramus sugyvenimas ir kad reikalai gerai sektųsi. Vie
tas draugijose reikia skirti žiūrint bendros gerovės ir 
taip, kad skirtumai nemažintų santaikos. Pareigas rei
kia suskirstyti taip pat išmintingai ir tiksliai jas ap- 
brėžti, tai labai daug reiškia, norint apsisaugoti nuoi 
neteisybės. Bendras turtas reikia valdyti sąžiningai; 
pašalpa turi būti nustatoma pagal atskirų narių reika
lus, darbdavių teisės ir pareigos privalo būti sutaiko
mos su darbininkų teisėmis ir pareigomis.

i
Lietuvoje pasitaiko dar ir šitokių kruopų malyklų, 

kurios jų šeimininkui tiekia ne tiek malonumo.

I Iš L.D.S. Veikimo
GREEKFIELD, MASS

LIŪDNA ŽINUTĖ
pp. Aleksandras ir Antanina 

Stepunkevičiai. gyv. 187 Con- 
way St. gavo žinią iš Lietuvos, 
kad staiga mirė p. Stepunkevi- 
čiaus tėvelis. J. Stepunkevičius. 
gyv. Jezno miestelyj. Gyveno 
pasiturinčiai. Turėjo puikų ūkį. 
buvo išmokslintas žmogus. Lai
dotuvėse dalyvavo daug žmonių. 
Palaidotas su bažnytinėmis pa
maldomis ir Šv. mišiomis Jezno 
kapuose.

Mes Greenfieldiečiai reiškiame 
pp. Stepunkevičiams gilią užuo- 

valandoje. 
ramybėje.

amžinastin. dideliam nuliūdime 
palikdamas savo tėvelius, vieną 
brolį ir tris sesutes.

į
susirgus, iAušros Vartų Parapija I Nar’ė E Sapkaį^ k€linta r * savaite kai sunkiai 

įguli namuose.
iI
i

"Malūnininkas ir Kaminkrė
tys”, M. Petrausko, dviejų ati
dengimų juokinga operete bus 
išpildytu sekmadienį, vas. 19 d.. 
6:30 vai. vakare, parapijos au
ditorijoj. Nežiūrint, kad keli so
listai sunkiai kamuojasi su slo
ga. vienok choras ir jo vadas 
dirba išsijuosę, kad tinkamai iš
moktų • ir publiką patenkintų 
vaidinimu. Tikimės, kad visi at
jaus choro pasiryžimą ir skait
lingai dalyvaus. Tenka girdėti, 
kad šiam vakare gros Worceste- 
rio Simfonijos orkestras 
kantai. Įžanga nebrangi.

aukotos
laimėjo

S
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muzi- i

Z. Žemaitaitienės 
pribuvimo” dovanas, 

narės — Vaškelevičienė ir Ge- 
. nienė. Už daugiausiai parduotus 
bilietus (prieš Kalėdas) dova
nas gavo 
čienė ir Anusevičienė. Rankų 
plojimu išreikšta padėka p. Za- 
karienei už dovanas.

Savo juokinga paskaita p. M. 
Čižauskienė netik nares paten
kino. bet ir labai prijuokino.

Hųju/ųjieič.

Pirmadienį, vas. 13 d. arti Au
šros Vartų par. bažnyčios, plė
šikai užpuolė Adomą Stoškų, 
pagrobdami laikrodėlį vertės 
$30.00 ir pinigų, pabėgo.

narės — Voluagevi- 
ir Anusevičienė.

Auirots Variu Parapijos Vyčių
Nau jienos

Trečiadienį, vas. 8 d. parapijas 
svetainėje įvyko bankietas pa
gerbti parapijos chorą ir kolek
torius. Kas metą klebonas kun. 
K. Vasys iškelia panašią puotą, 
bet drąsiai galima sakyti, kad 

: šių metų puota viršino kitų me- 
: tų panašius parengimus, netik 
valgiais, bet tvarka ir progra- 

, ma. Šįmet. Naujo Moterų Socia- 
lio Klubo narės viską prirengė, 
už ką joms priklauso didelė pa
dėka. Vadovaujant vyriausiai 

*; virėjai p. V. Shea, komisija su-

Aušros Vartų Parapijos Lietu
vos Vyčių 116-tos kuopos susi
rinkimas įvyko sausio 8-tą die- 

: ną.
Naujoji valdyba smarkiai dar

buojasi. Sumanė rengti “Kiddies 
Party” prieš užgavėnias. antra
dienį. vasario 21-mą dieną, baž
nytinėje salėje. Rengimo komi
sija: Marcelė Kitrišiūtė. Ieva 
Montvilaitė. Antanas Trumpai- 

1 tis. Petras Putys. Ona Giraitė, 
Juozas Putys. Vincas Montvila 

; ir Lilijona Rakeckaitė. Visos 
' parapijos jaunimas kviečiamas 
atsilankyti, ir taipogi visos 
Naujos Anglijos Vyčiai. Nepa
mirškite. kad visi, kurie atsi
lankys. turi dėvėti vaikišką 
“costume”. Kostumuotiems da
lyviams įžanga bus 25 centai, o 
visiems kitiems 35 centai. Bus 
prizų, užkandžių, pasilinksmini
mų ir šokiai.

Taipgi nutarta minėti Šv. Ka
zimiero šventę. Kovo 5-tą dieną, 
visi "in corpore” priims Šv. Ko
muniją. ir po mišių įvyks pus
ryčiai. Sekantieji sudaro pusry
čių komitetą: Anelė Smolskytė. 

* Felecija Zakaraitė. Matilda Bu- 
daitė. Izabelė Baliukonvtė. Juo
zas Putys. Antanas Trumpaitis.

Girdėti, kad mūsų kuopa jau 
rengiasi į Naujos Anglijos Lie
tuvos Vyčių metinį suvažiavimą, 
kuris įvyks balandžio 30-tą die
ną. Rap.

Mot. S-gos 69 kps. vas. mėne
sio susirinkimas buvo gyvas ir 
įdomus. Į seimelį, kuris įvyks 
22 d. šio mėnesio, šv. Kazimiero 
parapijoj, išrinkta kelios atsto
vės. Pirm. T. Mažeikienė ragi-! 
no visas prirašyti naujų narių: 
prie kuopos per šį S-gos jubilie-' 
jinį vajų, kuris prasidėjo sausio i 
mėnesyj. Džiaugtasi parapijosv A . v nujctui vji įauoiai
bazaru. labiausia, kad 69 kp. 1,^-^ p y Shea komisija 
prie savo stalo uždirno virš, įdėjo įš nariu darbi.

ninkių: p.p. Pajaujienė, Nedvec- 

ko" redaktorių kalbėti. Kadangi 
nebuvo kito kalbėtojo, tai pir
moje savo kalboje kalbėjo apie' 
darbininkus, jų teises ir parei
gas. Ragino rašytis į LDS orga
nizaciją. skaityti ir platinti laik
raštį "Darbininką” ir kitus ka
talikiškus laikraščius.
komunizmo žiaurumus, fašizmo 
blogybes ir tt.

Pertraukoje parduota nema
žai knygučių : “Tiesos Žodis A- 
pie Ispaniją . . :dienį. vas. 15 d. iš Aušros Var-

Antroje kalboje kalbėjo ame; .................... . ...... * 1 tų parapijos bažnyčios išlydėtasmusų tautos vadų ir jaunuolių : 
kovas dėl Lietuvos nepriklauso-;
mybės.

Žmonės gausiai susirinkę aty- ( 
džiai klausėsi kalbų. Pažymėti
na. kad šioje kolonijoje lietu
viai labai gražiai veikia, vieny
bėje gyvena. Veik visi yra kata
likai ir patriotai lietuviai. Kitų, 
ypač bedieviško įsitikinimo 
žmonėms nėra vietos, ir jų nėra, 
kad galėtų viešai pasirodyti. 
Tai priklauso garbė keliems ide
alistams katalikams, kurie taip 
sumaniai vadovauja tos koloni- 

Tą pačią dieną kleb. kun. P. Jos h~tu\iams.
Liutkus išvyko į vVaterbury. Ct.

'gražiai sudainavo keletą liau
dies dainelių. Ypač gražiai dai
navo p. Ona Skirkevičienė. kuri 
nekarta yra dainavusi Darbinin- 
kų Radio programoje.

Pertraukoje parduota nema
žai knygučių — "Tiesos Žodis 
Apie Ispaniją", kurią neseniai 
išleido LDS. Taipgi kai kurie 
užsiprenumeravo ir atnaujino 
laikraštį "Darbininką".

LDS 65 kp. gražiai gyvuoja ir
Jos nariai uoliai darbuojasi. Da
bar žada pereiti lietuvių namus 
ir kalbinti įsirašyti į LDS arba 
užsiprenumeruoti laikraštį ‘Dar
bininką’. Tai girtinas pasiryži
mas.

i

jautą šioje liūdesio 
Lai jų tėvelis ilsisi 
Lietuvos žemelėje.

pp. Stepunkevičiai
113 kp. nariai ir uolūs veikėjai. 
LDS 113 kp. Valdyba ir Nariai.

I LDS Centras pp. Stepunkevi- 
čiams taip pat reiškia užuojau
tą jų tėveliui mirus.

HASHUA, N. H
Sekmadienį, vasario 12

I

k lene. Jankauskienė. Kvartejie- 
nė. Repeikienė. Peleckienė. Sin- 

. kevičienė, Kraunelienė. Podžiu- 
lc i nienė. Bušminienė. Manasienė.

Mitchelienė. ir Bendoraitytė. 
IBeabejo choras ir kiti svečiai 
i lauks kito tokio puikaus bankie-j 

, to. Visi vra dėkingi klebonui. Nurodė
Po metų sunkios ligos jaunas 

vos 13 metų sulaukęs Pranukas 
Švedas pirmadienį vas. 13 d. at- 

I siskyrė su šiuo pasauliu. Trečia-

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVOS PAVEIKSLAI

ir
Rengia Lietuvių Biznie-

Profesionalų Sąrvšys. —
F. P.

i
i

Beie, pasibaigus LDS 65 kp. 
prakalboms, pp. Skirkevičiai 
pasikvietė į savo namus svečią 
kalbėtoją ir kai kuriuos vieti
nius LDS narius ir maloniai pa
vaišino. p. Ona Skirkevičienė y- 
ra gera dainininkė ir veik vi- 

įsuose parengimuose savo balse
liu linksmina dalyvius. Rap.

a., o 
vai. po pietų, parapijoj svetai
nėje įvyko LDS 65 kp. prakalbos 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktį paminėti ir spaudos rei
kalu.

Programą pradėjo kuopos pir
mininkė p. T. Mitcheirienė įžan
gine kalbele ir pakvietė p. K. J. 
Nadzeiką. LDS Naujos Anglijos 
apskričio iždininką ir buvusį 
kuopos ilgametį raštininką, 
vesti programą, p. K. J. Na- 
dzeika. trumpai pakalbėjęs, per
statė kun. J. Bucevičių kalbėti. 
Kur.. J. Bacevičius labai gražiai 
kalbėjo apie katalikišką spaudą. 
Ragino visus skaityti ir platinti 
laikraštį “Darbininką".

p. A. K. Kneižys kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmoje kalboje aiški
no darbininkų teises ir pareigas. 
Ragino dėtis į Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą, skaityti ir pla
tinti laikraštį “Darbininką". 
Antroje savo kalboje priminė 
mūsų tautos vadų ir jaunuolių 
kovas dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir Lietuvos nepriklauso
mą gyvenimą per 20 metų. Pa
reiškė apgailestavimą, kad Lie
tuvos vyriausybės pastaraisiais 
metais, nutraukusi santykius su 
Šv. Sostu, jų neatnaujino. Pra
džioje programos jauni anuo- 
nistai — Skirkevičius ir

MAHCHESTER, N. H

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Ką tikyba moko darbininką ir darbdavį?
2. Koks privalo būti tikslas ir pamatas darbininkų 

organizacijų ?
3. Prie kokių unijų darbininkai turėtų prisidėti ? į lionis gražiai pagrojo.

Kokios jų pareigos? į tarpuose vietiniai dainininkai

Tamu- 
Kalbu

DARBININKŲ PRAKALBOS
Antradienį, vasario 14 d. įvy

ko LDS 74 kp. prakalbos pami
nėti Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktį ir taip pat paraginti 
darbininkus rašytis į LDS. Prie 
šio parengimo prisidėjo ir para
pijos komisija, kurios pirminin
ku yra uolus darbuotojas. LDS 

.74 kp. raštininkas p. J. Vaičiū
nas. Lietuviai savo parapijos 

Į neturi, bet komisija darbuojasi, 
augina fondą, ir gal kada nors 
turės savo bažnyčią ir kunigą. 
Dabar J. E. vyskupo Peterson 
palankumu ir nuoširdumu lietu
viams. lietuviai naudojasi Ka
tedros koplyčia. Kas antrą sek
madienį mėnesio atvyksta Na- 
shua lietuvių parapijos klebonas 
ir atlaiko lietuviams pamaldas, 

į pasako pamokslą. Taipgi aprū
pina lietuvius ir kitais dvasi
niais reikalais.

Grįžkime prie prakalbų. Ka
dangi parapijos komisija yra 

| visų lietuvių centras, tai tos ko
misijos pirmininkas p. J. Vai
čiūnas ir pradėjo prakalbas į- 
žangine kalbele. Po to. pakvietė 
LDS kuopos pirmininką p. Zau- 
trą vesti programą. Vedėjas p. 
V. Zaremba perstatė kalbėtoją 
p. Antaną F. Kneižį. “Darbinin-

Kalbėtoją A. F. Kneižį stotyje 
sutiko p. J. Vaičiūno sūnus stu
dentas Paulinas, kuris lanko 
Anselms kolegiją. Kadangi dar 
buvo laiko iki prakalbų, tai nu
sivedė į savo namus, p. Vaičiū
nas buvo ką tik grįžęs iš darbo. 
p. Vaičiūnienė pavaišino skania 
vakariene, pp. Vaičiūnai gra
žiai gyvena, turi savo tris na
melius. Viena jų dukrelė dirba 
miesto knygyne. Kaip sūnus, 
taip ir duktė kalba gražiai lietu
viškai. kad net malonu su jais 
kalbėtis.

I 
Sekmadienį, vasario 19 d. va-! 

kare. Lietuvių tautinėje svetai
nėje. bus rodoma antra dalis 
Lietuvos spalvuotų garsinių jo
domų paveiksiu. Pamatysime 
Lietuvos gražiai išlavintą ka- j 
riuomenę. įvairių organizacijų 
suvažiavimus. Amerikiečių eks-

i kursi ją. Lietuvos Pirmą Olimpi- ; 
ijadą. kurioje dalyvavo ir laimė-i 
‘jo su pasižymėjimais Philadei- 
phijos keturi lietuviai jaunuo
liai sportininkai, ir kitus gra
žius. įdomius ir žavėjančius re
ginius.

Paveikslai rodomi ne dėl me
džiaginio pasipelnijimo (nuo 
pirmos dalies rodymo buvo nuo
stolių). bet dėl lietuvybės sus
tiprinimo; parodymui kiek daug 

į pražangos yra Lietuvos gyveni-
Svečias. me. Pamatykime, o nesigailėsi- atsilankyti. Įžanga 35c.

euąue nj
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ST. CLAIR, PA.

Šv. Kazimiero Parapija

Šv. Kazimiero parapijos Soda- 
lietės rengia metinį "Sodo Ba
lių". kuris įvyks vasario 19 die
ną .parapijos svetainėje. Svetai
nė bus parėdyta medžiais, kaip 
tikras sodas. Bus galima ne tik 
gėrėtis sodo gražumu, bet ir 
pasivaišinti jo vaisiais.

Į Gros radio orchestra. Bus - 
skanių užkandžių ir saldžių gė
rimų. ir tie. kurie atsilankys tu- - 
rėš progą laimėti "Cash’’ dova
nas.

Rengėjos kviečia visus para- 
pijonus ir lietuvius iš apylinkės _

O. B. '

Zjrl
■ -*

Kun. Py. Juskaitis

žo-Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai 
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

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

-----IK ------STACIJOS
f=±i J

- ‘ 
bT tue

366 W. Broadway, So. Boston, Mass. įfi

«•-



Penktadienis. \ .išariu 1.. 1939

Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimo iškilmės įvyko va
sario 12 dieną, šv. Pranciškaus 
parapijos svetainėje.

Programa susidėjo iš dviejų

LAWRENCE, MASS.

T

■

B. Koraitis

J. Mi-
Savičiū-
J. Bala-

gos pelną skiria parapijos nau
dai.

^|W....Į.. . ■ : ■: '"'G- "  ?- ~    —1^90 sūrio 19 dieną, vaidins teatrą:i
__ _ _ _ ___ _ M - — . ■ ■ - u. u  1' “Stefanijos Vestuvės”. Pramo-1
KAS GIRDĖTI LIETUVIUS 

KOLONIJOSE I

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanborn Block
Washington St.. Norvvood. Mass. 

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 \VALNUT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

I

------

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
VORCESTER. MASS.

275 Main St.. VVebster. Mass.

dalių: dainų ir ki.lbų. Federaci
jos Skyriaus pirmininkas p. K. 
Vencius, buvo programos vedė
jas. Parapijos choras sudainavo 
himną ir keletą patriotinių dai
nų. Chorui vadovavo vargoni
ninkas P. Sakas.

Prakalbas pasakė advokatas 
J. Cūnvs. iš Boston. Mass.. dak
taras Edvardas Valeckas iš 
Lynn. Mass.. advokatas B. Sy
kes iš Norvood. Mass.. advoka
tas K. Kalinauskas iš So. Bos
ton. Mass. ir kun. J. Skalandis. 
Reikia pastebėti, kad visi kalbė
tojai čia gimę ir augę. Kiti net 
Lietuvos nematę, o visgi patrio
tiniai nusiteikę ir susirūpinę 
Lietuvos Nepriklausomybės rei
kalais.

Prieš porą savaičių, grįžo iš , 
Lietuvos, ten praleidęs pusmetį, 
p. Petras Raznauskas. Jis jau
triai nupasakojo dabartinį Lie
tuvos gyvenimą. Užakcentavo, 
kad tikybinis susipratimas, y- 

; pač jaunųjų tarpe, nežiūrint vi- 
i sų persekiojimų iš valdžios pu
sės. auga. Jis įteikė klebonui 
gražų Aušros Vartų Panelės 
švč. paveikslą.

Paskutiniuoju kalbėtoju buvo 
mūsų klebonas kun. P. M. Juras, j 
Jis išaiškino, kad dvasinės jė
gos nepalyginamai stipresnės už 
ginklus. Jei Lietuva pasiliks do
ra ir religinga. Dievas neleis ją 
pavergi!. Ragino visus būti tais 
Abraomo Pentapolyje 
mais teisiaisiais.

Vasario 11 dieną, parapijos 
choras turėjo šokius, vargonų 
fondui. Jaunimo susirinko labai 
daug. Pelnė apie $90. Komisijoj 
daug dirbo: A. Jodka. V. But
kevičius. J. Andruškevičiūtė. V. 
Baubu. J. Blaževičius, 
iiauskas. L. Slauta. J. 
tė. F. ir V. Kibirštis ir 
vičiūtė.

Kun. J. Pauliukonio. MIC.. se
sutė. Juozapina. sunkiai serga.

Taipgi sunegalėjo Sodaliečių 
prefektės Onos Zareckaitės tė
velis. Petras Zareckas.

Jūreivis Juozas Latvis rašo iš 
Manilos. P. I.. kad vasario mė
nesį tikisi praleisti Kinijos pa- 
krantyje.

Mūsų parapijoj gražiai veikia 
Tretininkų brolija. Gavėnioje, 
šeštadienį vakarais rengia “bea- 
no". palaikymui prie parapijos 
dviejų Seselių, vienuolių.

Kovo 6 dieną atvyksta į mūsų 
koloniją iš Tekakwitha Friary. 
Fondą. N. Y.. Tretininkų Vizi
tatorius. Thomas Grassmannas. 
O.M.C. Jaunuoliams jis gerai ži
nomas. nes pereitą sykį jis savo 
simpatinga kalba sužavėjo vi
sus. Nėra abejonės, kad visi pa
rapijos jaunuoliai, sužinoję apie 
jo atvykimą, ateis paklausyti jo 
gražios ir įdomios kalbos.

ieško- MONTELLO, MASS

t
J
i

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

FEBRUARY CLEARACE SALE 
Didelis Nupiginims

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje šį mėnesį skelbia FEBRUARY 
CLEARANCE SALE, kuriame kailinių kainos labai sumažintos. Šiame išpardavi
me galite išmainyti senus kailinius į naujausios Paryžiaus mados kailinius ir už 
senus gauti didelę nuolaidą. Taipgi, kas šį mėnesį nusipirks kailinius, vieniems 
metams bus duodama STORAGE dykai.

Kailinius galite įsigyti su mažu įmokėjimu, o balansą išsimokėti mažais mėne
siniais mokestimis. Pasinaudokite šia siūloma proga — ateikite į krautuvę šian
dien ir pamatykite didelį kailinių pasirinkimą. Atėjusios į krautuvę visuomet rei
kalaukite p. Bernardo Koraičio, kuris yra I. J. Fox krautuvės lietuvis atstovas. Jis 
yra kailinių ekspertas — žinovas. Jis padės Jums kailinius išsirinkti, tokius, ku
rie tiks jūsų figūrai ir skoniui.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

Perkant per lietuvį atsto
vą Bernardą Koraitį dar 
gausite specialę 10'< nuo
laidą. Taigi, naudokitės 
proga! >4 J J washington street

Boston, Mass.
'J

kalbėjo apie Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą ir kata
likybės ir lietuvybės priešus. 
Aiškiais faktais įrodinėjo, kad 
komunizmas yra aršiausias ka
talikybės ir lietuvybės priešas. 
Nurodė kaip mes turime kovoti 
prieš komunizmą, kurio vykin
tojai Rusijoje. Ispanijoje ir 
Meksikoje pasižymėjo barbariš
kais darbais.

Antruoju kalbėtoju buvo kun. 
P. J. Juškaitis. Cambridge lie

ji ušrelė. tuvių parapijos klebonas. Kalbė
tojas kalbėjo apie mūsų tautos 
vargus praeityje ir kovas dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, 
spaudos atgavimą ir lietuvių 
kalbos išlaikymą.

Programos vedėjas p. Treina- 
vičius dėkuojo kalbėtojams už 
turiningas kalbas ir chorui ir jo 
vadui už sudainavimą gražių 
dainelių.

DAYTON, OHIO
- - - *- - - - - -

Dažnai randame aprašymus 
“Darb.” apie parapijų ir drau
gijų veikimą. Nors Daytone nė
ra didelio skaitliaus lietuvių, 
bet nuo veikimo neatsilieka.

j kun. F. Strakauskas.
i Nutarta siųsti į Naujos An- 
i glijos Lietuvių Katalikų Seime
lį vasario 22 d., Worcester, 
Mass. Atstovais išrinkti šie: J. 
šaukimas. J. Švenčionis, A. Dze- 
dulionis. A. Kazlauskienė, A. 
Žukauskienė.

Federacijos skyrius rengs Ma
rianapolio Kolegijos studentų 

; vakarą, vasario 26 d., bažnyti
nėje svetainėje.

i Valdybą 1939 m. sudaro šie: 
Garbės pirm, ir Dvasios Vadas 
kleb. kun. F. Strakauskas: pir
mininkas VI. Paulauskas: vice- 
pirm. J. šaukimas ir A. Žukaus
kienė; rašt. Marijona Kriau
čiūnaitė: ižd. A. Kazlauskienė.

Senas Koresp.

Mūsų jaunimas daug darbuo
jasi ir finansiniai remia parapi
ją. Tai gražus ir pavyzdingas 
darbas.

Parapijos vargoninikei p. O’- 
Neil (Kašėtaitei) rezignavus, 
vargonininkės vietą užėmė p. 
Veronika Dzedulionytė. Linki
me jai geriausių sėkmių.

PARAPIJIEČIŲ SUSIRINKI
MAS

Sausio 29 d., š. m. įvyko Šv. 
į Kryžiaus parapijiečių susirinki
mas. Klebonas ir komisija pa- 

; aiškino, kad parapija padarė di- 
• dėlę pažangą. Skola sumažinta 
2000 dol. ir nupirkta lotai 
tainei.

SERGA
Šioje kolonijoje serga šie: O- 

i na Laimutienė, Bernardas Stel
mokas, Petras Vaičiukunas, A- 
nėlė Norkunaitė. Linkime vi
siems pasveikti.

sve-

Vasario 12 d., vakare. Šv. Ro-
i ko parapijos naujoje svetainėje 
įvyko Federacijos 9 skyriaus 
surengtos prakalbos Lietuvos 

'Nepriklausomybės sukaktį pa-. dui už sudainavimą 
minėti, žmonių buvo apie 400. daineiių. Programa užsibaigė 
Federacijos skyriaus pirminin- Lietuvos himnu. 
kas p. J. Treinavičius pradėjo

Mūsų klebonas kun. P. M. Ju- !prakalbas gražia kalbele. Po to'
i ras buvo
i pildomojo komiteto susirinki-; vadą varg. J. Vaičaitį sudainuo- į (Guma^as) 
mą. VVilkes 1 Barre. Pa., vasario ti keletą dainelių. Gražiai sūdai- R

Į 8 — m dd. navo. j
_________Pirmuoju kalbėtoju buvo kun.

šv. Pranciškaus parapijos cho- i S. P. Kneižis. Norvvoodo lietuvių

Įėjus į bažnyčią, tuoj skver
biasi nuliūdimas, nes mirus Ka
talikų Bažnyčios ganytojui, vi
dus mūsų bažnyčios papuoštas 
gedulos ženklais. Taipgi išsta- 
tytaas Popiežiaus atvaizdas.

I

II Šiose prakalbose dalyvavo ir
- keletas profesijonalų, kaip tai:

išvažiavęs į LRKSA j pakvietė parapijos chorą ir jo Dr. Kvaraciejus. Dr. Gorman 
susirinki-i vada var? J Vaičaiti sudainuo- . ~ , T t >adv. J. Jakavo-

G.ir kiti.

ATHOL, MASS

ŪKININKŲ BALIUS 
Sausio 27 d. š. m. mūsų 

ninkai surengė "Junkerį”, kuris 
! buvo šių metų didžiausias, nes 
! davė dovanas paukščiais. Gryno 
; pelno padaryta 42 dol. su cen
tais. Rengėjais buvo J. Vilimai- 
tis ir Veronika Omler.

ūki- į

Išimtinai 3-Zon.e
Mazgojimas

Guminis Turbolator

13 Ellsworth St.,
tVORCESTER. MASS.
Tel. 4-3501 ir 4-3S65

ras sunkiai darbuojasi, nes va- parapijos klebonas. Kalbėtojas

Chrome apdailinta

IT YOUR

PATOGŪS ISSIMOKEJIMAI
(Edison Service Klijantams)

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Edisor. Service Klijantams)

GERA NUOLAIDA
<Ant seno Elektrikinio skalbtuvo)

Paminėti a. a. kun. Mykolo J. 
i Brundzos metinę sukaktį jo 
mirties, vasario 16 d.. 1938 m., 
jo pusseserė p. Elzbieta Gauron- 
skienė prašo giminių, draugų ir 
pažįstamų pasimelsti už velionio 
vėlę.

Šv. mišios už a. a. kun. Brun-1 
dzą įvyks sekmadienį, vasario I 
19 d.. 8:30 vai. rytą, Šv. Pran-Į 
ciškaus lietuvių par. bažnyčioje, 
kurias atnašaus kleb. kun. Pijus 
Juraitis.

Elzbieta Gauronskienė.

PARAPIJOS VAKARIENE 
j Vasario 4 d. š. m. įvyko Šv. 
; Kryžiaus par. svetainėje par. 
[.vakarienė, kurią pradėjo malda 
į klebonas kun Praspalius. Vaka- 
, rienė buvo puiki. Parapijai pa- 
: daryta pelno 100 dol. Tai garbė 
už tai priklauso klebonui, komi
sijai ir gaspadinėms.

1 Mūsų parapijos klebonas rū
pinasi parapijos skolų mažini
mu. Pereitais metais atmokėjo 
$930.00. šioje parapijoje būtinai 
reikalinga svetainė, kur jauni
mas galėtų susirinkti ir žaisti. 
Tad daromi planai tokią svetai
nę statyti.

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktį paminėti įvyks prakal- 

Įbos sekmadienį, vasario 19 d., 7 
j vai. vakare, parapijos svetainė
je. Kalbės įžymūs svečiai kalbė
tojai.

DRAUGIJOS ŠOKIAI
Vasario 18 d. š. m. Moterų dr- 

ja rengia šokius. Visas pelnas 
skiriamas parapijai. L. Vyčių 
šokiai įvyks vasario 21 d. š. m. 
Abu parengimai įvyks parapijos 
svetainėje.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Merginų Sodalicijos siuvimo 

ratelis rengia šokius Užgavėnių 
vakare. Pelną skiria parapijos 
fondui.

Super-Safety Gręžtuvas
Motoras Išaliejuotas 

ant visados

Altoriaus berniukų būrelis pa
didėjo. Įsirašė jaunas berniukas 
ir jau tarnauja šv. mišiose Pra
nas Kavaliauskas. Koresp.

NORWOOD, MASS.
Vasario 12 d. p. Onos Červo- 

kienės artimi draugai iš Nor- 
woodo ir South Bostono suruošė 
jai “Surprise Valentine Birth- 
day Party”. Draugai suvažiavo 
pas pp. Červokus su valgiais ir 
“Birthday cake”. Pasivaišinę, 
pareiškė p. Červokienei nuošir
džius linkėjimus ir įteikė puikią 
dovaną. P-nia Červokienė savo 
draugams už gražią dovaną 
reiškė nuoširdžiausią padėką. 
Po to visi linksmai žaidė. Išsi
skirstė į namus geroje nuotai
koje. Rap.

VESTFIELD, MASS

ONLY

Pilnai su Pumpa

Nieko Daugiau 
Nereikia Pripirkti

S89.95 Vertės

MINSTREL SHOW
Šv. Kazimiero parapijos jau

nimas rengia ‘‘Minstrel Show” 
20 ir 21 šio mėnesio 22 VVilliam 
St. tai yra ateinantį pirmadienį 
ir antradienį. Vaidinimas vyks ■ 
per du vakaru, nes yra norinčių 
tiek pamatyti, kad nors ir di
džiulėj salėj negalima žmonių ri 
sutalpyti. Tai garbė mūsų jau- 

, nimui ir gabiam vargonininkui 
.V. Burduliui. kurie visuomet su
geba gabiai ir gražiai perstatyti. 
Kviečiami visi iš arti ir iš toliau 
pas mus. Po vaidinimo įvyksta 
šokiai.

LANKĖSI SESUTĖS
Vasario 4 d. š. m. pas mus lan

kėsi sesutės vienuolės Pranciš- 
kietės pasikalbėti mokyklos rei
kalais. nes ateinantį rudenį mū
sų klebonas mano atidaryti mo
kyklą. Jurgis Spurgis.

Lietuviams daro gėdą tūla 
našlė, kuri verda “moonshiną”. 
Štai šiomis dienomis toji našlė 
užsimokėjo teisme bausmės 
S100.00. Tos našlės lietuvius že
minanti darbeliai buvo aprašyti 
visuose anglų laikraščiuose. Tai 
smerktinas darbas.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

L0WELL, MASS
Tiesos Žodis Apie Ispaniją

Sulietuvino UDARN1KAS

Šis puikus naujas 3 
modelis padarytas puikiai, 
stipriai ir kad būtų lengva 
mazgoti. Jis išskalbia švariai 
ir pilnai. Tai yra puikiausias 
Skalbtuvas. Pamaty jį *ian<iirn.

Edison Shop

KRIKŠTAS
Juozą ir Levosę Dereškevičius 

aplankė garnys, palikdamas 
gražią dukrelę, kuri pakrikštyta 
Marijonos Levosės vardu. Tėvai i 
abu yra Choro ir Vyčių kuopos; 
nariai, darbuojasi visose orga-j 
niazcijose. Taigi sveikiname ■ 
Juozą ir Levosę padidėjus jų Į 
šeimai.

DARBAI
Po Kalėdų darbai buvo page

rėję. bet dabar vėl pradeda ma
žėti. Daug atleidžia iš darbo ir 
liepia ieškoti kur kitur uždarbio. 

' Daug dirba miesto darbus ir ne
mažą skaičių išlaiko miestas. 
Bet reikia tikėtis, kad pavasa

riui atėjus, kaip visuomet, dar- 
j bai pagerės. Rap.

Vasario 12 d. įvyko Lietuvių 
Katalikų Federacijos 49 sky
riaus susirinkimas. Dalyvavo 
atstovai 8 draugijų. Susirinki
mą vedė skyriaus pirmininkas 
p. Vladas Paulauskas. Maldą 
atkalbėjo kleb. kun. F. Strakau- 
skas.

p. M. Kriaučiūnaitė perskaitė 
protokolą. Kleb. kun. F. Stra- 
kauskas plačiai paaiškino apie 
rengiamas prakalbas paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktį. vasario 19 d., parapijos 
svetainėje. Rogers St. Kalbėto
jais užkviesti lietuviai ir kita
taučiai įžymūs kalbėtojai. Dainų 
programą išpildys vietinis para
pijos choras, vadovaujant varg. 
p. V. Dzedulionytei.

Perskaitytas laiškas iš Fede
racijos Centro, kuriame nurodo 
skyriams veikimo sritys. Priim
tas ir ušgirtas. Skyrius nutarė 
vykinti nurodymus. Nutarė ko
vo 5 d. visi Federacijos atstovai 
priimti bendrai Šv. Komuniją ir 
paminėti mūsų tautos patrono 
Šv. Kazimiero šventę. Vakare 
turėti paskaitą .jei bus galima. 
Tuo pasižadėjo pasirūpinti kleb.

Ką tik išėjo iš spaudos labai įdomi 32 pusi, brošiū- 
“TIESOS ŽODIS APIE ISPANIJĄ”. Šioje brošiūro-ra

je labai aiškiai paduoda Ispanijos civilio karo pradžios 
priežastis, karo eigą ir tt. Šią brošiūrą turėtų įsigyti 
kiekvienas, nes Ispanijos civilio karo klausimas yra ak
tualus - gyvas. Tuo klausimu visur ir visi diskusuoja. 
Knygutės kaina tik 10c. Imant nemažiau 50 egz. duoda
me 50% nuolaidos.

Užsakymus su money orderiu siųskite:

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkalt 

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUšTCNAS. Sav.

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

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

Visi skelbkite “Darbininke".
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■f Visi Į “Darbininko” Intertypos Fondo

LINKSMUS ŠOKIUS!
=

Sį Šeštadienį Vasario-Feb. 18 d., 1939
Rengia Saldžiausios Širdies V. J. ir Lietuvos Dukterų Draugijos

Municipal Blg. Salėje, Broadway, So. Boston, Mass.
GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS Nuoširdi visus kviečia dalyvauti-RENGĖJAI

I

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2637.

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.

VIETINĖS ŽINIOS
pamaldas už mirusį Šventąjį 
Tėvą Pijų XI. TIKIETŲ PLATINTOJŲ 

DĖMESIUI

GRAŽI TALKA

Gal nevisiems dar žinoma, kad 
“Darbininkas7’ savo nuosavame

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

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 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

........................ ...............

j name, nuo E St., kur seniau til
po spaustuvė įsirengė (savo rei
kalams) gražią svetainę, kur 
gali tilpti virš 100 žmonių. Kol 
tą “apleistą skiepą’’ pavertė 
jaukia sale, reikėjo įdėti daug 
darbo. Ir štai šeštadienį, vasa
rio 11 d., suėjo būrelis “Darbi- 

j ninko” prietelių. (visi geri na- 
jmų taisymo ekspertai) ir pa- 
i šventė visą dieną skoningai iš- 
! gražindami salę. Visą reikalingą 
'pentą bei varnišių paaukavo ži- 
'nomas patrijotas ir “Darb.” 
j prietelius “dėdė” Andrius Zalec- 
kas. Talkos dalyvių būrelį suda
rė: V. T. Savickas, V. Valatka, 
A. Sanda, M. Savilionis ir J. 
Vaikšnoras. Pastarasis čia gi
męs - augęs jaunuolis. Pabaigus 
darbą “Darb.“ administratorius 

1 A. Peldžius išvirė ant ten pat e- 
sančio pečiaus dešrų ir ten pat 
visus talkininkus pavaišino deš
romis ir lietuviškais agurkais. 
Buvo užėjęs ir “Darb.” red. A. 
Kneižys pasveikinti talkininkus. 
Teko girdėti, kad ruošiama ir 
salės įkurtuvės. Įkurtuvės grei
čiausiai įvyks po gavėnios. Rap.

I

8 tįal. rytą, kun. K. Jenkus 
giedos šv. mišias, iškilmingai 
šventins ir barstys pelenus. Da
lyvauti šv. mišiose yra kviečia
mi visi parapijos vaikai. Galės 
giedoti, ir gaus pelenų. Kadangi 
yra laisva diena, po pietų pele
nai nebus vaikams nei suaugu
siems suteikiami.

9 vai. ryte, įvyks pamaldos už
mirusį Šventąjį Tėvą. Šv. mišių 
auką atnašaus ir pamokslą sa
kys kun. F. A. Virmauskis. Asi
stuos kun. K. Jenkus ir kun. A. 
Baltrušiūnas. Po šv. mišių bus niau vaikinai palikdavo mergi- 
suteikiami žmonėms p____
(atgailos). vaikiną.

7:30 vai. vak. kun. K. Jenkus Į 
sakys pamokslą, suteiks palai
minimą Švenčiausiu Sakramen
tu ir barstys pelenus. ! .. . , .... oi x i. u i J*® toks ir is kur?j Norintiems ankstybų pamaldų,I 

. kun. K. Urbonavičius, kurs va
žiuoja į Seimelį, atnašaus šv. 
mišias ir pašventins (privačiai) 
pelenų, 7 vai. ryte.

1

Z
M

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sir.u ir amblijoniš-

;ose (aklose) akyse sugrąžin 
>viesą tinkamu laiku.

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

ŽINUTES
f

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

Rcsidcnce:
16 Thomas P k-, Tel. S. B. 1043

101

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

NAMŲ:
Baxter St., So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 4673

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

O. 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

Ivaškienė. Pranešimo kalbą apie 
pasiruošimo darbo eigą ir svar
bą šio darbo link katalikiškos 

[spaudos palaikymo, susirinki
mui padarė “Darb.” administra-

Kurie turite paėmę platinimui šokių tikietų, ku-[tonus A. Peldžius.
rie įvyks vasario 18 d., Municipal Bldg. salėje, prašome Susirinkusieji skirstėsi kupi- 
šeštadienį, vas. 18 d. neparduotus įžangos tikietus gra-:ni viities- kad Jū darbą ir pa-į 

žinti į “Darbininko” administraciją. įstangas parems visi Bostono ir
1 •* apylinkių lietuviai ir gražią Mu

nicipal Building salę, šį šešta* 
dienį perpildys. Rap.

administraciją.
ŠOKIŲ RENGIMO KOMISIJA.

i

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

| DIDELIS PASIRUOŠI- 
j MAS

Išrodo, kad panelė iš Roslin-į
dale yra labai užinteresuota ki-! asario 9 d., Darbininko sa-
tu. Kas atsitiko, Antanai ? Se- i ^je įvyko skaitlingas dviejų 

__ 'niau vaikinai palikdavo mergi-' draugi jų ir šiaip darbuotojų su- 
pelenai nas, ° dabar mergina palieka Į sirinkimas. Susirinko Lietuvos 

1 - - ■ Dukterų po globa Motinos Šv.
Draugijos. Saldžiausios Širdies i 

i Pastebėjau didelį žibėjimą ant ■ V. J. R. K. Pašalpinės Draugi-į 
. p. “Nellie” Marksaitės piršto, jos ir Cambridgeiaus kolonijos, 
Nesislėpk, pasakyk mums, kas atstovai. Tarėsi ir svarstė kaip 

pasekmingiausiai suruošti mil-. 
žiniškąjį balių - šokius, prieš pat: 
užgavėnes. Tas milžiniškas ben
dromis pajėgomis ruošiamas ba 
liūs įvyks šeštadienį, vasario 18 
d. 1939, Miesto salėje (Munici- j 
pal Building) E. Broadvvay. So. į 
Boston. Mass.. kurio visas pel
nas eis “Darbininko“ naujojo 
intertypo naudai. Gros garsi Al 
Stevens orkestrą. Laimingąjam 
teks gražus radio setas.

Susirinkusieji atstovai, aptarė 
kaip priimti ir pavaišinti tūks
tantinę minią ir pasiskirstė pa
reigomis. Prie įžangos tikietų: 
Juozas Vaikšnoras. Marytė 
Markuniutė, p. Kleponis, K. 
Nevronis ir p. Zaveckas. Prie a- 
belnos tvarkos: p. Traškevičius 
ir Pr. Tuleikis. 
darbuotis apsiėmė: V. Valatka, ir minėtas 
S. Griganavičius, p. Voverienė, į 
p. Palionienė ir Grigas. Prie! 

i “refreshments”: Ieva Marksie- i 
nė, p. Januškevičienė, p. Janušo- 
nienė. Prie tikietų platinimo 
apsiėmė: Marytė Kiimoniutė, Ci
ną Pečiulienė, p. Juškienė, p.

. Prie Radio išleidi-

I KAS, KUR?

Ar tai mes matėme naują šir- 
dies vyliotoją su p. Anele Gene- 

. vičiūte? (Jo vardas, rodos, Po
vilas ).

Sekmadienį, vas. 19 d., 7 vai. 
i vak., įvyks Pranciškonų Tary- 
j bos susirinkimas.
iI

Ii lllGyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"
—

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

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.Gauk Nemokamai "Turizmo 

Žinias" Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

Nors dar nepastebėta, bet man 
teko sužinoti (suprantama, 
slaptai), kad mūsų jauna panelė 
Ieva Narinkevičiūtė neužilgo 
bus kelionėje — Karališku Ke- 

iliu į moterystę. Good Luck!
Broadvray 300

i
I

I

Vas. 20 d., 7:30 vai. vak., bus 
Lietuvos Vyčių kuopos mėnesi
nis susirinkimas, 492 E 7th St. 
salėje.

į
P-lė Jonė Žukauskaitė neatva

žiuoja, bet koncertas įvyksta. 
Dainininkė J. Žukauskaitė, kuri 
buvo pasižadėjusi koncertuoti 

Ivas. 19 d., 3 vai. po pietų, baž
nytinėje salėje, atsisakė sekan
čia telegrama: “Susirgau gripu. 

, Gydytojas draudžia dainuoti. 
Sekmadienį neatvažiuosiu. Seka 
laiškas“.

Nors p-lė Žukauskaitė neatva
žiuoja. koncertas, parapijos 
naudai, vistiek įvyks, vas. 19 d., 
3 vai. po pietų, 1939, bažnytinė
je salėje. So. Boston, Mass. Pro
gramą išpildys parapijos pasi

žymėjęs choras, vadovybėje ar
tisto R. Juškos. Įvairumo dėlei, 
choras pasiskirstys ir į mažas 
grupeles. Baigiant programą vi
sas choras sudainuos tą kolosa- 

llinį komp. J. Žilevičiaus patrio- 
itingą kūrinį — Kantatą Vytau- 
I to Didžiojo. Įžanga 25c ir 35c. 
i Visi kviečiami.

Vas. 21 d.. 7 v. v.. įvyks Pran
ciškonų Brolijos mėnesinės pa
maldos ir susirinkimas. 8:15 
vai. tą vakarą įvyks Federaci
jos skyriaus susirinkimas baž
nytinėje salėje.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

VEDYBINIO GYVENIMO 
SUKAKTIS

pp. Kristopas ir Ona Verveč- 
kai, gyv. Dorchester, Mass. mi
nėjo savo vedybinio gyvenimo 
40 metų sukaktį, vasario 12 d., 
š. m. Tą dieną Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje. 8:30 
vai. ryte savo intencijai iškiau- 
sė šv. mišių.

pp. Vervečkos gražiai išauk
lėjo šešius vaikus, iš kurių ketu
ri jau turi sukūrę šeimas. Taigi 
pp. Vervečkai jau turi šešius a- 
nūkus. Tai graži ir pavyzdinga puodelienė _____ „
lietuviška šeima. Sukaktuvių mo: Antanas Peidžius. O. Pečiu- 
proga sveikiname pp. Vervečkus lienė ir o ivaškienė. 
ir linkime jiems Dievo palaimos 
šioje gyvenimo kelionėje. Rap.

___________

II

Švedų Amerikos Linija turiz
mo į Lietuvą skatinimui š. m. 
išleido atatinkamą leidinį “Tu
rizmo Žinios”. Panašios rūšies 
Š. A. L. leidinių buvo išleista ir 
pirmiaus, šis yra jau ketvirtas. 
Norį su šiuo leidiniu susipažinti 
prašoma kreiptis į bet kurį lie
tuvį laivokorčių agentą, arba 
parašykite ant lc. atvirutės sa
vo vardą, pavardę, adresą ir pa
siųskite į Švedų Amerikos Lini-

Chek room’e jos centraiinę raštinę Amerikoje 
“Turizmo žinias” 

gausite nemokamai.
“T. Ž.” tilpsta aprašymai apie 

mūsų ekskursijų parvykimą į 
Lietuvą, kaip malonei jos būna 
sutiktos, amerikiečių išsireiški
mai apie Lietuvą ir t.t. Apie 
Švediją, lietuvių ekskursijas 
Švedijoje ir kitos naudingos ži
nios liečiančios turizmą. Adre
suokite: SWEDISH AMERI-

Susirinkimui pirmininkavo V. CAN LINE. Lithuanian Dept.. 
T. Savickas, kurs bus ir baliaus 636 5th Avė., New York, N. Y. 
gaspadorius. o raštininkavo O. ‘ Sicedish American Line.

I

i

Slinkiai serga Stanislovas 
Kasčiukaitis. Jis guli savo na
muose, 377 Silver St.. gydytojo 
priežiūroje.

Šiomis dienomis susirgo Ve
ronika Smigelskytė, gyv. 85 C 
St. Melskimės sveikatos jaunai 
gabiai veikėjai.

Daug southbostoniečių važiuo- 
I ja į Worcesterį. Katalikų Seime
lį. vas. 22 d. Būtų gerai, kad va- 

į žiuoją užsiregistruotų “Darbi
ninko“ ofise ir susitarę pasi- 

i samdytų bus’ą ar automobilius. I

I

Tą pačią dieną, likę namie, 
southbostoniečiai turės dvilypes 
pamaldas. Šv. Petro par. bažny
čioje. t. y. Pelenės pamaldas ir

J

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengčjas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METU PATYRIMU 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston

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.

Gera Proga Visiems 
Pasinaudoti

Parduodu Overglobe ir kitų tSdlr 
byftčių čeverykua: vyrams 

moterims ir vaikams

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Lietuvių R. Katalikų Pašaipū
nė Saldžiausias Širdies Viešpa
ties Jėzaus draugija priima nau
jus narius nuo 16 iki 30 metų I 
per sekančius mėnesius — Sau
sio, Vasario ir Kovo be pomirti
nių mokesčių per 3 metus, taip
gi ir be įstojimo. Šie nariai tik 
turės užsimokėti mėnesinius 
mokesčius — vyrai po 50c., o, 
moterys po 25c. šie nauji nariai j 
gauna tą pačią pašalpą ir po
mirtinę. kaip visi kiti nariai. O j 
nuo 30 iki 45 metų kiti nariai j 
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
rinkimai yra laikomi kas antrą 
pirmadienį kiekvieno mėnesio, 

:7:30 vai. vakare. pobažjiytinėje 
.salėje, W 5th St., So. Bostone.

Valdyba.

__ A L i
I
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Sus. Liet. Šv. Kazimiero Draugija
SO. BOSTON, MASS.

Jubiliejinis Vajus
Šiemet mūsų draugijai sueina 50 metų nuo 

įsisteigimo. Šie metai yra brangūs mūsų draugi
jai, nes tai pirmutinė draugija mūsų apielinkėj, 
kuri sulaukė tokio amžiaus.

Kad padarius jubiliejų pasekmingu, draugi
ja paskelbė šį jubiliejinį vajų. Vajaus sąlygos yra 
labai geros kiekvienam jaunikaičiui ar suaugu
siam. Vyrai nuo 18 iki 30 metų priimami be įsto
jimo, o nuo 30 iki 50metų už pusę įstojimo. Drau
gija pašalpos moka $8.00 į savaitę ir $200.00 po
mirtinės. Nariai draugijai moka mėnesinių 50 
centų į mėnesį ir nariui mirus 50 centų pomirti
nės už du moka, o trečią draugija pamoka.

Už taip mažą mokestį niekur kitur negausi 
tokios apdraudos. apart to prisidėsi prie lietuvy
bės palaikymo. Prieš penkesdešimts metų ateiviai 
kuomet pradėjo organizuot draugijas, jie neturė
jo tiek mokslo, kaip šių dienų jaunimas.

Brangus jaunikaiti! Ateik ir stok į mūsų ei
les. Darbas eina tik reikia jį toliaus varyti. Mes 
visi žinome, kad ateitis nuo jūsų Jaunuoliai pri- 
klausis. Draugija laiko savo susirinkimus kas 
ketvirtas sekmadienis kiekvieno mėnesio Lietuvių 
salėj, kampas E ir Silver g-vių.

Naujų Narių Vajaus Komisija.

Peter's Boston St. Gange 
ir Gasoline Station

119 Boston St.,
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Petcr Pilvinis, Sav.

I
 IŠPILDAU INCOME !;

TAX RETURNS

Jei turi galvosūkį su Income i Į
Tax Retums pavesk šį dalyką! Į

A. J. YOUNG ;!
(JANKAUSKAS) j!

TAX ACCOUNTANT
Jis viską kuogeriausiai padarys !1

101 Baxter St., So. Boston, Mass.! [

Tel. Šou 4673
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Rytiniu Valstybių Žinios
I

WATERBURY, COHN i

•LIETUVOS KANKLININKAS’ 
Lietuvos Nepriklausomybės 

21 metų sukakties proga, šv. 
Juozapo parap. Vyčių choras, 
vad. komp. A. Aleksiui, metinia
me Užgavėnių koncerto - teatro 
vakare, išpildys gražų patrijo- 
tišką scenos kūrinį “Lietuvos 
Kanklininkas”, šiuo veikalu tu
rėtų susidomėti ne tik ateiviai

HARTFORDIEČIAI MINĖS 
LIETUVOS NEPRIKI.AUSO- 

MYBĖS ŠVENTĘ
Sekmadienio vakare, vasario 

19. mokyklos salėje, rodos. Vil
niui Vaduoti skyriaus rūpesniu, 
šauniai minės Lietuvos Laisvės 
Nepriklausomybės šventę. Bus 
garsių kalbėtojų, kaip tai: kun. 
dr. Jonas Starkus ( Lietuvių Ko
legijos Marianapoly profeso
rius), kun. J. A m botas ir kiti,

tėveliai, bet ir čia augęs jauni- Dainuos parapijos Šv. Cecilijos 
mas- choras, vadovystėje vargoninin-

Graudūs kanklių aidai, jaudi- ko p just0 Balsio visi iietUviai 
nanėios senelio kanklininko kal
bos ir skambiosios lietuviškos' 
dainelės primins visiems liūdną
ją bei garbingą mūsų tautos 
praeitį.

Bus ir gardaus juoko, ypatin
gai iš Amerikonų ekskursantų, 
kurie atvažiavę į Lietuvą nuste
bina ir prijuokina visus nepa
prasta “Amerikanska” kalba ir 
smagiomis dainomis. Be to dar 
bus įvairiausių naujienybių. Po 
to šokiai iki vėlumos.

šiame ypatingame parengime 
dalyvauja 125 vietiniai ir iš ki
tų miestų dainininkai, artistai. 
Džiaugsminga ‘ 
tikrai galingai 
Waterburio ir apylinkės 
viai turėkime 
“deitą" sekmadienį, 
d. Šv. Juozapo parap. Auditori
joj. 7 vai. vakare. Labai nuo
širdžiai kviečia jumis rengėjai.

“Sveika, brangioji mūs tėvy
nė. 21 metų Jaunoji Lietuva!” 

La ra.

‘Laisvės Daina", 
suskambės. Visi 

lietu- 
tikrą lietuvišką

vasario 19

ir lietuvaitės kviečiami daly
vauti.

Sekmadienio rytą. įvyks šv. 
mišios, kad padėkojus Dievui už 
laisvę ir nepriklausomybę, ir 
kad paprašius Jo. kad ir ateity 
vestų lietuvius ir jų kraštą švie
sos ir doros keliais. Sveikiname 
Lietuvą ir linkime jai gražios a- 
teities.

LEGIJONIERIŲ VAKARAS
Penktadienio vakarą, mokyk

los salėje, lietuviai ex-kareiviai 
ir Moterų Auxiliary rengia — 
“Chinese Auction” vakarą su 
šokiais, penktadienį, vasario 
Feb. 17. Komisija kviečia visus 
lietuvius ir lietuvaites dalyvau
ti. Pelnas, rodos, eis Moterų Au- 
xiliary. kad galėtų savo draugi
jai pasipirkti vėliavą.

Lietuvių Katalikų Studentų ir 
Profesijonalų Sąjungos kuopa 
rengia radio programą paminė
ti Lietuvos Nepriklausomybės 
21 metų sukaktį. Programa bus 
transliuojama vasario 18 d.. 11 
vai. ryte iš WATR radio stoties. 
Programa susidės iš dainų, mu
zikos ir kalbų. Ši programa 
skirsis nuo kitų tuo. kad nebus 
jokių komercijinių skelbimų ar 
pranešimų. Klausytojams bus
malonu klausytis. Rengėjai gaitės turi “busy” sezoną. Vai-
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Naujieji Zarasai. Zarasų gimnazijos modernieji rūmai. VDV.

Marianapolio Kolegijos Studentų Vaidinimas

DRAMA
“UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ"

MUZIKA KALBOS — DAINOS
Bus vaidinama šiose lietuvių svetainėse:

Vasario 19, 7:30 vai. vakare — WORCESTER, MASS., 
šv. Kazimiero parapijos svetainėje.

Vasario 26, 7:30 vai. vakare — LOWELL, MASS., Šv. 
Juozapo parapijos svetainėje.

Kovo 12, 7:30 vai. vakare — SO. BOSTON, MASS., Šv. 
Petro parapijos svetainėje.

Kovo 26, 7:30 vai. vakare — WATERBURY, CONN., 
Šv. Juozapo parapijos svetainėje.

Balandžio 16, 7:30 vai. vakare — BROOKLYN, N. Y., 
McCadden Hali.

Balandžio 17, 7:30 vai. vakare — MASPETH, N. Y., At
simainymo parapijos svetainėje.

Balandžio 23, 7:30 vai. vakare — NEW BRITAIN, 
CONN., Šv. Andriejaus parapijos svetainėje.

N. B. Vaidinimai kitose vietose bus paskelbti vėliau.

i

PARAPIJOS JAUNIMUI 
VAKARAS

Trečiadienio vakarą. Vyčių 
kambariuose yra įdomūs ir jau
nimui svarbūs vakarai. Tai va
diname forumais arba pasikal
bėjimų vakarais. Ten kalbama 
apie tikėjimo dalykus, apie dar
bininkų dalykus ir kitus svar
besniuosius gyvenimo dalykus. 
Jaunimas gausiai lankosi. Ragi
name ir ateityj dalyvauti ir at
sivesti naujų narių.

BASKETBALLININKAI
Mūsų parapijos jaunimas bas- 

ketballininkai vaikinai ir mer-

HARTFORD, CONN.
ŠVČ. TREJYBĖS MOTERŲ 

GIEDOS VAKARAS
Šį šeštadienio vakarą, vasario 

18. parapijos mokyklos salėje. 
Moterų Gildos draugija rengia 
linksmą vakarėlį. Toji draugija 
minės gražia programa ir šo
kiais savo penkių metų draugi
jinio gyvenimo sukaktį. Visos 
parapijos draugijos yra kviečia
mos dalyvauti. Mes sveikiname 
Moterų Gildos Draugiją ir lin
kime jai ilgiausių metų ir gra
žiausio gyvenimo. Moterų Gil
dąs kasmet apie Kalėdas rūpi
nasi vargingų lietuvių šeimyno
mis ir teikia Kalėdines baskets. 
Tai gražus artimo meilės dar
bas.

kinai laimėjo veik visus žaidi
mus. Jie stovi gerai Hartfordo 
10 parapijų lygoje. Pralaimėjo 
tiktai du žaidimu. Paskutinį žai
dimą turėjo ketvirtadienio va
kare su Šv. Gertrūdos parapija 
iš Wilson. Conn. Mergaitės irgi 
smarkiai žaidžia. Žmonės gau
siai lankosi ir remia mūsų jau
nuosius sportininkus-kes.

ŽINUTĖS
Hartfordo choras vyko 

niai į New Britain pas lietuvius 
katalikus ir suvaidino linksmą 
teatrą. Tai buvo vadovystėje p. 
Justo Balsio, vargonininko.

Marijos Vaikeliai nesenai tu
rėjo “Valentine Party”.

Vyčiai irgi turėjo “Valentine 
Party”. Nemažai naujų narių 
prisirašė prie Vyčių.

nese-

i

i BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 EIlswortb St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

k

JAUNOJI LIETUVA!

(VASARIO 16-TAI)
Amžiais kentėjai priešais apsupta tu.
Manoji Lietuva! Užtai ir myliu!
Bet šiandieną kaip milžinas linksmas aš dainuoju 
Ir pranašauju Tėvynei vis šviesesnį rytojų.
Jaunoji Lietuva! Laisva, nepriklausoma nagaliaus, 
Tave ima gerbti sūnūs-dukterys daugiaus.
Jau jaunųjų lietuvaičių mokslas štai
Kyla debesiuosna it oro ten arai
Ir klaupias tau su protu ir širdimi.
Džiaugias, didžiuojas vaikai tavimi!
Dvasia lietuvių kyla, auga nuolatos
Ir pasiliks ištikimiausia dėlei Tautos.

Štai, mes tokie jau Lietuvos vaikai! 
štai, kokie Jaukia geresnieji laikai!
Ir džiaugias, raminas Tėvynė Lietuva.
Nes lietuvis save atranda ir pabus jis kada!

Plytaitis.

Jonas ir Magdalena Tamošių- Taigi malonu yra bendrai veikti 
nai šauniai minėjo savo 25 me- tokiose palankiose aplinkybėse, 
tų vedybinio gyvenimo sukaktį Pageidaujama, kad visų draugi- 
mokyklos salėje. Daug jų prie- jų veikėjai ir nariai neužmirštų, 
telių ir giminių dalyvavo-ir svei- kad šiuo tarpu eina “Darbinin- 
kino “jaunavedžius”. Buvo ir iš ko"’ vajus dėl naujos Intertype. 
kitų miestų.

Šv. Vardo draugija turėjo sa
vo mėnesinį susirinkimą ir nu
tarė smarkiai veikti. Kitame 
susirinkime bus rodomi juda
mieji paveikslai. Po Velykų 
rengs šokius. Gavėnioje jie eis 
prie bendros Šv. Komunijos. 
Raginame, kad daugiau parapi
jos vyrų ir vaikinų prisirašytų 
prie tos kilnios draugijos.

Aną penktadienio vakarą 
hartfordiečiai “subytino” lietu
vius westfieldiečius Vyčius vai
kinus basketball žaidime.

’savo juokus išpildė Elena Lauk
žemis, L. Sandargiūtė, F. Simo- 
navičiūtė ir Barbora Šeblevi- 

'čiūtė. Choro sekstetas ir jų so
listė Emilija Rapolevičiūtė gra
žiai sudainavo. Šis linksmas bū
relis tik ką susitveręs, vado
vystėje dain. A. Giedraičio, jau 
antrą kartą klausančius žavi ir 
ateity pasižadėjo dalyvauti 
keturiose programose. Apart 
dainų ir juokų buvo puikių šo
kikų — Darata Basick, Eleono
ra Boyre. Toto Robertas ir ta 
vis šypsoianti Rūta Tamošiū
naitė. Reikia pažymėti, kad di
delė dalis pagyrimų tenka jau
niausiems artistams: M. Liku- 
šiūniūtei. Daratai Račkiūtei ir 
tam gražiabalsiui Edvardui Ta
mošiūnui. kurie nupiešė savo 
daina ir vaidinimu jaunų lietu
vių ir lietuvaičių ypatybes. Vie
nu žodžiu, tai buvo puiki prog
rama. kokios dar Newarkiečiai į

Taigi pagal savo išgalės parem
kime šį taip naudingą darbą, 
kad šis taip naudingas laikraštis 
galėtų dar geriaus ir sekmin- 
giaus tarnauti mūsų katalikiš
kai išeivijai.

NEW HAVEN, CONN.
PASKUTINIS PASILINKSMI
NIMAS PRIEŠ UŽGAVĖNES

Pastangomis mūsų klebono 
kun. M. Pankaus ir darbščių pa- 
rapijonų yra rengiama Šv. Ka
zimiero parapijos vakarienė va
sario 19 d., parapijos svetainėje, 
339 Greene St.

Šios vakarienės metu bus vis
kas priruošta kuopuikiausiai. 
kad tik visus atsilankiusius tin
kamai pavaišinti ir pasotinti. 
Vakarienės metu bus graži pro
grama. kurią išpildys parapijos 
choro nariai.

Su šia vakariene užbaigsim vi
sus pasilinksminimus bei šokių 
vakarus. Taigi kiekvienas para- 
pijonas bei jaunimas turėtų pa
sistengti atsilankyti į šią vaka
rienę. kad paremtų savo parapi
jos naudingą ir gerą parengimą, mylimas dainininkas 
Mes daug pasidarbuojam įvai- Giedraitis. Šis bus jo pirmas vie- 
riems geriems tikslams. Tai yra 
pagirtinas dalykas, bet dar su 
didesne energija ir pasišventi
mu turėtume dirbti dėl savo pa
rapijos naudos, kuri yra mūsų 
visų katalikų tvirtovė.

Į šią vakarienę kviečiu ir apy
linkių kolonijų lietuvius atsilan
kyti. nes pilnai užtikrinu, kad 
visi turės gerą laiką. Įžanga 
$1.00 asmeniui. Vaikams 35 cen
tai. Prasidės 6 valandą vakare.

Katalikės moteris ir mergai
tės neužmirškite, kad šiuo tarpu 
eina Moterų Sąjungos naujų na
rių vajus. Narės prisirašydamos 
vajaus metu nemoka įstojimo 
mokesnio. Labai gera proga 
kiekvienai apdrausti savo gyvy
bę, ir apsirūpinti save ligoje, 
nes nežinome kada gali ištikti 
nelaimė. Svarbu yra. kad jaunos 
mergaitės prisirašytų prie Są
jungos nes mokesčiai yra maži, 
palyginus su kitų draugijų bei 
organizacijų. Prie Sąjungos ga
li prisirašyti nuo 16 metų lig 45 
metų. Kuri sąjungietė prirašys 
daugiausiai narių per vajų gaus 
$2.50 dovanų. Stokim į darbą 
Sąjungietės. Kalbinkime naujas 
nares. Gargždiškė.

NEWARK, N. J

Žaidimų rezultatai:
NE W ARK
Laukžemis 167 245
J. Montvydas 211 149
Banis
Barkauskas 162 177
M. Montvydas 169 157
Daukšys 135 193

844 921
HARRISON-KEARNY’ No.
M. Kazlauskas 145
Ambrutis 172
Cooper 161 161
Wilkis 174 183
Savickas 182 188
K. Kazlauskas 162 148

824 852

HEW BRITAIN, CONN

168

I ginų draugija rengia linksmą 
i Užgavėnių vakarėlį, antradienį, 
į vasario 21 d., parapijos svetai
nėje, Stanley ir Church Sts. Bus 

; geras orkestras, skanių užkan-
162 džių ir gėrimų. Taip pat įvairių 
197 dovanų už pasižymėjimus siūlų 
179 lenkimo ant lietuviškų lenkčių. 
157 To vakaro pelnas skiriamas 
----- Bažnyčios langų taisymo fon- 
863 dui. Įžanga 25c. Nuoširdžiai 

kviečia visus atsilankyti ir pa
remti gražų darbą.2. ;

223
149 IŠ TRETININKŲ SUSIRIK-

155

DALYVAUKIME TAUTINĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIME

Pereitą sekmadienį įvyko Tre
tininkų susirinkimas. Nutarta 
užprašyti šv. mišias už a. a. kun. 

858 J. Žebrį. kuris sužvėrėjusių so- 
F. V. i cialistų bedievių buvo nužudy

mas 24 metai atgal, būtent, va- 
• sario 8 dieną. 1915 m. ir už a.a. 
kun. E. Grikį, kuris mirė sausio 
11 d., 1931 m. Tai gražus ir pa- 

| vyzdingas Tretininkų prisimini
mas savo Vadų. Tą patį galėtų

Sekmadienį, vasario 19 d. į- padaryti ir kiti, ypač parapijos 
nėra matę. Už ką tenka padėka vyks Lietuvos Nepriklausomy- komisija. Amžinos atminties
naujam vargonininkui ir mažam bes sukakties minėjimas. 8:30 mirusieji mūsų Dvasios Vadai
chorui. Raporteris., vai. ryte, Šv. Andriejaus lietu- šioje parapijoje yra daug dirbę,

---------------- jvių parapijos bažnyčioje. įvyks ypatingai kun. J. Žebrys, kuris 
i Sekmadienį, vasario--- 12 d., po šv‘ mišios už gyvUS ir žuvusius jau buvo įkūręs ir parapijinę
trumpos bowling žaidimų per- kovot°jus dėl Lietuvos 
traukos. L. Vyčių 29 kp. bow- klausomybės‘ šv‘ mišias užPra’ lietuvių kalbos.
ling ratelis žaidė su HarrisonJ86 L‘ L‘ Stas,° KadzevKiaus 4 vaikučių lankė mokyklą. Tad 
Kearney L. Vyčių 90 kp. rateliu!^0 ~
Newarke. Nevvarkiečiai Vyčiai. 
laimėjo tris žaidimus. '

Tą pačią dieną Newarko mer
ginos žaidė su Harrison-Kear- 
ny merginomis N. Y. ir N. J. 
Vyčių Apskričio Lygos žaidi
muose. Nevvarko lietuvaitės 
merginos taip pat laimėjo tris 
žaidimus.

Sekmadienį, vasario 19 d., 
vaikinų ir merginų rateliai vyks 
į Jersey Citv žaisti su tos kolo
nijos L. Vyčių 124 kp. rateliais 
lygos žaidimuose.

nepri- mokyklą, kur vaikučiai mokėsi 
Gražus būrelis

nors maldose atsiminkime savo
Po pietų. 2 valandą. Lietuvių uoliuosius vadus. T. M.

. svetainėje. 354 Park St. įvyks 
•graži programa, kuri susidės iš 
■dainų, vaidinimų, eilių ir kalbų.
Principaliu kalbėtoju pakvies
tas ir žadėjo atvykti p. Simutis. Artinasi Gavėnia. Gerb. klebo- 
Lietuvos Konsulato sekretorius, nai, kurie norite dvasinės pagal- 

,Po programos, 5 vai. įvyks va- bos su misijomis ir rekolekcijo- 
karienė toje pačioje svetainėje, mis parapijoje, tai dabar prašo- 

Dalyvaukime visi Lietuvos ne- mi pranešti, kad būtų galima iš 
priklausomybės šventės minėji- anksto susitarti 
me. ypatingai šv. mišiose.

Gerb. Klebonų Dėmesiui!

ir pasirinkti
patogų laiką.

Rev. I. A. Abromaitis, M. S. 
La Salette Novitiate. 

Bloomfield. Conn.

VAKARIENĖ
Sekmadienio vakare, vasario 

19 d., parapijos svetainėje įvyks 
parapijos vakarienė.

Šalę geros vakarienės bus ir 
' puiki programa, kurią išpildys 
Šv. Kazimiero (mažasis) cho- I ras — sekstetas, šokikai ir visų 

Antanas

Mūsų kolonijos veikėjai labai 
džiaugiasi, kad “Darbininkas” 
atlieka spaudos darbus greitai 
ir už prieinamą kainą, ir visuo
met mandagiai ir maloniai pa- 

i tarnauja visuose reikaluose.

šas pasirodymas, kuris tikimosi 
savo gražiu balsu visus sužavės. 
Vakarienė bus 7-tą vai. Nepra- 
leiskime šios progos, dalyvauki
me.

i
Į į

Praeitą sekmadienio vakarą.
Mažojo choro minstrelis puikiai 

i pasisekė. Žmonių buvo pilna sa
lė. Girdėjau tokių pareiškimų — ( 

’ “Kad niekad dar neturėjome to- ' 
kios minios šioje salėje”. — Ir 

i visi džiaugėsi atėję, nes juokino 
į visus choro juokdariai, net ir 
tuos susiraukėlius piktus". Ypač 
Jurgis (nepraustaburnis) Balu-, 
kas. taip puikiai savo dainas ir 
juokus išpildė, kad visi tik gė
rėjosi. Taipgi iš juodukų puikiai

UŽGAVĖNIŲ VAKARĖLIS 
Šv. Rožančiaus moterų ir mer-

Cnpvri rtt. J S19. bv F. TzirUit n) Co.. Ine.UžsiSTATYKITE: ROBFRT BENCHLFY ra ARTTF SHAW’S Orkestru. Sekmadienių 
vakarais. Columbia Networlc.
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