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PANAIKINAMI KALBŲ 
EGZAMINAI MOKYTO

JAMS KLAIPĖDOS 
KRAŠTE

Direktorija panaikino 
1935 m. Bruvelaičio direk
torijos išleistas taisykles 
apie kalbų egzaminus mo
kytojams. Pagal tas taisy
kles visi mokytojai iki tam 
tikro termino turėjo įrody
ti pakankamai moką lietu
vių kalbos. Direktorija ma
no, kad tos tasyklės dau
giau nebereikalingos, nes 
visi naujai skiriamieji jau
ni mokytojai ir taip abi 
krašto kalbas gerai moką. 
Panaikinus šias taisykles, 
panaikinamas paskutinis 
posmas ir mokytojų skyri
mo dokumento blanke, ku
riame buvo kalbama apie 
mokytojo pareigą mokėti 
ir lietuvių kalbą. Šis panai
kinimas remiamas tuo pa
čiu motyvu, kad visi jau
nieji mokytojai gerai mo
ką lietuviškai. Mokyklų iš
duodamieji mokyklų baigi
mo liudijimai iki šiol buvo 
rašomi dviem kalbom. Nuo 
šiol jie bus rašomi tik vie
na kalba, būtent, ta kalba, 
kuri bus tos mokyklos dės
tomoji kalba.

SUNKIAI SERGA 
MUZIKAS SAKAS

LAWRENCE. MASS. — Šios 
savaitės pradžioje sunkiai su
sirgo muzikas Povilas Sakas, 
Šv. Pranciškaus par. vargoni
ninkas. Turįs dešiniojo plaučio 
uždegimą.

Taipgi susirgo gripu ir Šv. 
Pranciškaus par. kleb. kun. P. 
Juras.

SERGA KUN. K. VASYS

f Katalikai

J

'i*

WORCESTER. MASS. — Pe
reitą sekmadienį susirgo gripu 
kun. K. Vasys, Aušros Vartų 
par. klebonas.

Prašykime, kad Dievulis grą
žintų sveikatą mūsų vadams.

30 Diecezijų Stojo Kovoti 
Šlykščią Spaudą

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

Vyskupas Ketteleris
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Europos Tautos Nenori

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

Advokatai Išėjo Prieš 
Raudonuosius

Chicago, II!., vasario 2 
Buvęs Čekoslovakijos pre
zidentas Dr. Eduard Benes, 
atvažiavo į Ameriką. Už
klaustas apie Europos rei
kalus jis pasakė: “Aš esu 
įsitikinęs, kad Europoje 
niekas nenori karo. — ne
nori jo nė diktatoriai. Jie 
^erai žino, kad karas kai
nuoja. Aš manau, kad de
mokratija pragyvens dik
tatorių valdžias, nes tautos 
nevisada kęs vergovę”.

Turiningas Ir Gausus
Dalyvavo Apie 250 Žmonių

New York, vasario 23 — 
National Lawyers Guild’os 
nariai, kurių yra 3,400, ir 
prie kurios priklauso be
veik kiekvienos valstybės 
teisėjai, įvykusioje kon-j 
vencijoje suskilo. Rimtes
nieji juristai griežtai išėjo 
prieš raudonuosius radika
lus- komunistus. Teisėjas 
Pecora savo kalboje griež
tai pasmerkė komunizmą. 
Jį pasekė daugelis kitų į- 
žvmių teisėjų ir advokatų. į 
Visi rimtesnieji teisėjai ir 
advokatai užsimojo pada
ryti komunizmui galą toje 
organizacijoje.

Naciai Pasmerkė Žydus Ir 
Roosevelto Vyriausybę

VVORCESTER. Mass. — Vasa-1 kantienė ir J. Smilgis. Tvarkos 
rio 22 d. ( Pelenų Dienoje) įvykt — 
Naujos Anglijos Lietuvių Kata-| 
likų Seimelis Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijoje, tos parapijos 
svetainėje.

Seimelis prasidėjo šv. mišio-
i mis 9 vai. ryte, kurias atnašavo. 
kun. dr. Pauliukonis. MIC. Pa
mokslą pasakė kun. dr. Jogmi- 

Inas. MIC. Ceremonijų vedėju 
; buvo kun. Krušniauskas. Šv. Ka- 
Įzimiero par. vikaras.

10:30 vai. ryte prasidėjo sei- 
! mėlio posėdžiai. Vietinis kleb. 
; kun. Augustinas Petraitis labai

~ „ v . , .. Tr t- • ... , , i nuoširdžiai sveikino seimelio da-Garsusis Pažaislio vienuolynas ties Kaunu. Jis yra vienas žymiųjų pastatui jug įr link-. ir nau
Europoje. Čia palaidotas generolas Lvovas, carų Rusijos himno “Bože caria chra- i dingų nutarimų Reikia pažymė- 
ni kūrėjas. kacĮ ALRK Federacijos aps-

I kričio valdyba turėjo nemažai 
Į rūpesčio, kol surado vietą sei- 
| mėliui. Kur valdyba kreipėsi, taiFranco Reikalauja Komunistų j

i

Burgos, Ispanija, vasario 
23, — Generolas Franco 

(reikalauja, kad komunis- 
jtai, kurie buvo įsiveržę į

Stalino atsiųstas iš Mas
kvos, už baisias žmogžu
dystes bus Franco valdžios 

__,____ ___  r_____e J teisiami. Jiems nors užtik- 
Isnaniją ir sukėlė karą, pa-irintas viešas teismas, bet 

Į siductų. Lojalistų - radika- ann nnn TcnaniSnc
j

I

New York, vasario 23, — 
Naciai, vokiečiai Ameri
kos piliečiai, susirinkime 
Madison Sųuare Garden, 
pasmerkė žydus ir kai ku
riuos orezidento Roosevel
to nusistatymus, ypač Eu
ropos klausimuose.

siduotų. Lojalistų - radika
lų vadai jaučia, kad jiems 
gali būti blogai. Jie priža
da pasiduoti, jeigu Franco 
nažadėsiąs nė vieno nebau
sti. Franco pasakė, kad su 
visais bus teisingai pasi
elgta. Toki komunistu va
dai, kaip Blagojev Paro- 
vitch (žydas), kuris pir
miau Vengrijoje su Belą 
Kunu kėlė revoliucija, Du- 
mont, Marcei Rosenberg,

ką apie 400,000 Ispanijos 
žmonių, kuriuos komunis
tai be jokių teismų, be jo
kios priežasties sušaudė?

Karo Vadai Tyrinėja Pavojų 
Tunfciji

Prancūzija Piktinasi Ispanijos

VVashington, D. C. vasa
rio 23. — Pareikalavus se
natoriui Neely, buvo su
tarta. kad kiekvieną rytą, 
senatoriai suėję svarstyti 
reikalų, visų pirmą sukal
bėtų maldą.

Bedievis Prieš Mirtį 
Atsivertė

Ft. Wayne, Ind., vasario 
23 — Trisdešimties diece
zijų ordinarai Jung. Vals
tybėse pradėjo organizuo
ti tautinės organizacijos 
skyrius kovai prieš šlykš
čią spaudą, praneša Vysku
pas John F. Noll, komiteto 
pirmininkas. Kiti komiteto 
nariais yra Vyskupai Gib- 
bons iš Albany, Keough iš 
Providence, Vehr iš Den- 
ver ir Shell iš Chicago.

Vyskupai susirinkime pa
reiškė, kad nedora spauda 
sudaro rimtą pavojų mo
raliam, socialiam ir tauti
niam gyvenimui šioje ša
lyje. Todėl ragina visus 
stoti į kovą prieš tą blogy
bę — šlykščią ir nedorą 
spaudą.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 
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reikalu ministerijos orga
nas, pasipiktino matyda
mas. kaip komunistų val- 

. dininkai ir viršininkai įva
žiavo į Prancūziia gražiais 
automobiliais, o suvargu
sius žmones, ar sužeistus 

i kareivius naliko pakelyje 
' mirti. Prancūzai stačiai 

beveik visos Europos vals- pasako, kad Ispanijos ko- 
tybės sudarė santykius su 
Franco valdžia. Jungtinių ■ davikai 
Amerikos valstybių vy- Prancūzijos 
riausybė irgi svarsto apie į rėmė ir aukštino komunis- 
nripažinimą Franco vai-. tus, bet kada tikrai nama- 
džios. Ir tai yra ne tik pa-įtė iu darbus, atsisakė to- 
reiga, bet ir nauda bus A-, liau jiems pritarti, 
merikai, kada bus sudaryti 
diplomatiniai ir prekybi
niai santykiai su Ispanija. 
Lojalistų - radikalų val
džios nebėra; Franco val
džiai Ispanijos žmonės pri
taria ir ja džiaugiasi.

Ispanijos žmonių bėgi
mas į Prancūzija buvo gu
dri komunistų propaganda. 
Bet prancūzai, kurie tai 
viską matė stačiai pasipik
tino. pamatė komunistu 
žiaurumus ir patys prieš 
iuos atsisuko. Žmonės iš 
Ispanijos nebėgo, bet buvo 
komunistu varomi. Pran
cūzai nrie rubežiaus visai 
tai matė sako, kad žmonės 
nebėgo iš baimės nuo 
Franco kareiviu bet. kad; 
komunistu kareiviai iiems 
isakė bėgti, ir kas galima 
nasiimti su savimi, ar su
deginti. Toliau prancūzų 
laikraštis Toulouse, vidaus

Paryžius, vasario 23, — 
Prancūzijos vyriausybė at
šaukė savo atstovą iš Ispa
nijos radikalų - lojalistų 
dalies ir oficialiai pripaži
no Franco nacionalistų 
valdžią ir už kelių dienų, 
sykiu su Angliia pasiųs 
savo atstovus. Taigi jau

munistai vra bailiai ir iš- 
ir niekšai. Iki tai 

ministerija

i
Orlaiviu Nelaimėje Žuvo 

Du Lakūnai

4% A

prižiūrėtojai ir balsų skaityto
jai: pp. J. Svirskas. Maukus ir 
Rimša.

i Seimelyj dalyvavo 171 atsto
vas, kurie atstovavo 54 organi
zacijas. Apie 80 buvo svečių ir 
viešnių. Seimelio atstovų treč
dalį sudarė šioje šalyje gimęs ir 
augęs jaunimas.

Daugiausia diskusijų sukėlė 
adv. B. Svkes iš Norvvood refe
ratas: "Religija ir Politika” ir 
Stud. A. Skiriaus iš Marianapo
lio referatas: “Ar imanoma lie
tuvybė be lietuvių kalbos”. Pa
žymėtina. kad diskusijose daly
vavo daugumoje jaunimas, ku
ris labai gražiai vartoja lietuvių 
kalbą.

Mokytoja p. L. Šukytė skaitė 
referatą: “Lietuvės Katalikės 
Moters Veikla”. Referatas buvo 

įgavo atsakymą, kad laikas ne- gražiai paruoštas ir turiningas.
■* ’ > girdėti panelę 

skaitant, ir todėl nesukėlė daug 
diskusijų.

Antanas F. Kneižys. kun. K. 
Urbonavičiui dėl svarbių prie- 
žaščių neatvykus seimelin. pada
re trumpą pranešimą apie prof. 
Dovidaičio fondą, katalikiškąją 
spaudą ir laikraščio “Darbinin
ko” reikalus. Po to skaitė pra
nešimą apie Vilnių ir VVS.

Visus iškeltus klausimus da
lyviai rimtai ir gyvai svarstė ir 
priėmė rezoliucijų komisijos rū
pestingai paruoštas rezoliucijas 
įvairiais svarbiais klausimais.

Seimelis užsibaigė pakilusia 
nuotaika. Seimelis nuoširdžiai 
dėkojo kleb. kun. Augustinui 
Petraičiui už suteiktas patalpas, 
nuoširdumą, kurį parodė daly
vaudamas posėdžiuose. Taipgi 
dėkojo visiems Šv. Kazimiero 
parapijos veikėjams ir šeimi
ninkėms už pasidarbavimą ir 
suruošimą pietų svetainėje. Kle
bonui kun. A. Petraičiui sukal
bėjus maldą, sugiedotas Lietu
vos himnas, skambinant muzi
kui J. Žemaičiui.

Pažymėtina, kad seimelyj da
lyvavo daugiausia Worcesterie- 
čių iš abiejų parapijų. Iš toli
mesnių kolonijų buvo daugiau
sia iš Norvvood. kurie atvyko 
autobusu. Nemažai buvo iš Ma- 

; rianapolio Kolegijos studentų, 
i vadovybėje rektoriaus kun. dr. 
J. Navicko, MIC.. kun. dr. Jog- 
'mino. MIC. ir kun. dr. Pauliuko- 
' nio. MIC. Iš New Yorko buvo 
kun. Pauliukas, vienuolis. Iš A- 

: thol buvo keletas atstovų, va- 
į dovybėje kleb. kun. P. Juraičio. 
Iš kitų kolonijų: So. Bostono. 

, Cambridge. Brockton. Lowell. 
i Lawrence. ir kitų buvo po ma
žiau atstovų dėl blogo oro ir sli
daus kelio ryte. Rap.

į patogus arba kitos priežastys tik ne visi galėjo 
' 1 1 -____1 - U___— -11 F> —X 1-1 „ l— ’ C- 1_» O 1 ♦ O >■» ♦" » V r -4
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Ossining, N. Y. vasario 
23, — Kada Thomas K. Gil- 
more buvo atvestas į kalė
jimą. jis atvirai pasisakė 
esąs bedievis, bet kada rei- 

j kėjo mirti, jis pasišaukė 
23 — Prancūzijos armijos j kataliku kunigą.
vadai Afrikoj turėjo susi- Į-----------------------------------
rinkimą ir rimtai studijavo 
susidariusį pavojų po to, 
kada Italija atgabeno apie;

,30.000 kareivių į Libiją.
Gen. August Nogues. ku- i 

|ris vadovauja 100.000 ar-j 
mi jai. pasiruošęs orlaiviu 
lėkti į Paryžių ir raportuo- ‘ 
ti premierui Daladier apie 
susidariusį pavojų.
— Lietuvoje buvo daug

prisnigę ir dėl pusnių kai 
kur net buvo nutrauktas 

i autobusų susisiekimas.
(Tačiau nuo sausio 10 die
nos oras staiga atšilo ir 

: pradėjo sniegas smarkiai ■ 
tirpti.
— Klaipėdos krašte yra 

235 pradžios mokyklos su 
440 klasių ir 15.380 moki- 
nių.

j __________________________________________

Algiers, Algeria. vasario

kliudo turėti seimelį. Bet kleb. 
kun. A. Petraitis labai nuošir
džiai priėmė seimelį. Už tai sei
melis nuoširdžiai dėkojo kleb. 
kun. Petraičiui.

Federacijos Apskričio pirm. A 
Zavedskas. pasakęs įžanginę 
kalbelę, pakvietė kun. Petraitį 
atkalbėti atidarymo maldą. Taip 

i oficialiai pradėta sesija.
Prezidiuman išrinkta šie: ve

dėjas — Antanas F. Kneižys: 
pagelb. — Kastantas Vencius: 

I raštininkai — stud. P. Kuprai- 
tis ir p. Vileikytė. Rezoliucijų 
komisija: kun. dr. Jogminas. 
muz. J. Žemaitis, p. J. Grigas. 
Mandatų komisija: p. U. Dau-

Pensacola, Fla. vasario 
23, — Aštuoni kariniai or
laiviai. gazolinui išsibai
gus, nukrito, ir du lakūnai 
neteko pvvybės. kiti ^ara- 
šutais iššoko. Dėl didelės 
miglos lakūnai negalėjo 
matvti nusileidimo vietos 
ir buvo ^riversti skrajoti 
iki turėjo gazolino.

2, V*

Japonų * Kinų Karas 
Nesibaigia

$ -------------------------------------

i Barcelona, Ispanija, 
! sario 23 — Nacionalisi

_ _ , va-
______ Nacionalistai iš 
Barcelonos praneša patik
rintas žinias, kad raudo
nieji lojalistai sudegino

I

Hainan, Kinija, vasario nieji lojalistai sudegino 
23, — Japonų kariuomenė • 2,000 gyvu žmonių cemen- 
užėmę Kinijos Hainan sa-Įto dirbtuvės pečiuose. 
Ia. kuri yra tarų Britų | Wi|]i G R kurįs 
HongKong ir Prancūzų. b es j Isoaniią ir
Indo- Kinijos. Britai ir, kovojo raudonįiu lojaiistų, 
Prancūzai tuo susirūpino. | armJoje prieš ųnųacignalis. Į
kad ju interesai nenuken
tėtų, bet Japonai pareiškė, 
kad jie nemano salą ilgai 
sau turėti. Japonu kariuo
menė vis užima naujas po
zicijas Kinijos krašte.

nacionalis- ’

NUŽUDĖ 40 VIENUOLIŲ 
BARCELONOJE

Komunistas Profesorius 
Atleidžiamas Nuo Vietos

tus, sugrįžęs pasakojo bai
sius barbariškus raudonų
jų lojalistų darbus, bažny- 

j čių deginimą, kunigų ir ki
ltu katalikų persekiojimą 
> ir kankinimą. Jis niekad 
! negirdėjęs, kad radikalų 
lojalistų viršininkai su
draustu. nasioriešintų ar 
pasmerktų barbarų raudo
nųjų darbus.

Fairfield. Ia., Arthur Ho- 
I bble, elektros inžinierius. Komunistai Smerkia 

Popiežių Pijų XI
Barcelona. vasario 23, —

Iš tikrų šaltinių sužinota, j SU‘^7Š‘^
Iznd I c?nn m mo LmmnniaTai i cDanijos, Metodistu brolijos 

susirinkime pareiškė, kad 
komunizmas ir kitos pana
šios jėgos sudaro rimta 
Davoju Jung. Valstybių 
demokratijai, ir kad Ispa
nijos karas yra tai kova 
prieš komunizmą.

kad Ispanijos komunistai 
nužudė 40 Kapucinų vie
nuoliu Barcelonos provin
cijoje. gi pačiame Barcelo
nos mieste 23. Kiek tikrai 
viso buvo nužudvta kuni
gu ir vienuoliu kol kas ne- 

Paaiškės

Cambridge, Mass. vasa
rio 23, — Harvardo univer
siteto vvriausvbė praneša, 
kad komunistas Granville 
Hicks. Amerikos istorijos galėjo sužinoti,
nrofesorius, pasibaigus vėliau, 
metams bus atleistas nuo 

, vietos. Mažai studentu teė- 
: jo klausytis io pamokų.

Leon Blum Atvažiuojąs Į pu žUVo Kasyklų Nelaimėje 
Ameriką j - - - - - - - - - -

Centralia, Pa., vasario 23, nė, kuri jau kiek laiko bu-
L-J o rv I L* I » »vl i i t 1 w r* n zs s

Ameriką

Paryžius, vasario 23, — 
Socialistas Leon Blum. bu
vęs Prancūzijos valdžios 
ministras atvažiuojąs j A- 
meriką.

t

i

Vienuolės Pirko Nuo Pro
testantų Ligoninę

I

Maskva, vasario 23,—So
vietų Rusijos laikraščiai 
iau smerkia a. a. Piju XI, 
sakydami, kad jis buvęs 
kapitalizmo ^vnėjas. Sena 
bolševikų pasaka, kuriai 
niekas netiki.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, vasario 25 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 

radio stoties, Boston, Mass. vėl turėsime progos klau
sytis gražių dainų, muz;kos ir kalbų programos. Pra
šome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles.

Draugijos savo parengimus ir biznieriai savo biz- 
tuojaupadarytareikaTin- nius skelbkite Darbininkų Radio programoje šeštadie- 
gos pataisos ir ligoninė ati- niais, o laikraštyj “Darbininke” antradieniais ir penk-

Dės M oi nes, Ia. vasario’
23, — Protestantų ligoni-

— Hazle Brook anglių ka- vo uždaryta perėjo į Sese- 
svklose ivvko eksplozija, rų vienuolių rankas. Bus 
du darbininkai buvo 
mušti ir trys sunkiai 
žeisti.

v uz- 
su-

daryta. tadieniais.

J < A J. A-

T — -
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Perpipnan. Prancūzija.— Į 

Vasario 23. — Prancūzijos • 
vyriausybė praneša, kad 
daugybė žmonių ir karei
vių. kurie buvo komunistų 
vadų suvarvti i Prancūzi
ją. prašo, kad Prancūzu 
vyriausybė grąžintų juos į i 
Ispaniją, kur Franco turi 
valdžią. Trys prancūzų į 
generolai Duffieux. Duval; 
ir Tillion aplankė Franco 
valdoma Ispaniją ir persi
tikrino. kad kairiųjų spau
da skleidžia neteisybes. Jie 
pamatė, kad žmonės pilnai 
patenkinti Franco valdžia.

Visos Mokyklos Hali joje
Bus Fašistines

Protestantų Ministeris Pra
šė Melstis Už Katalikų 

Vyskupą

Roma. Italija, vasario 23, 
Italų fašistų vyriausybė 
oaskeibė, kad ateityje vi
sos mokyklos privalo būti 
fašistinės valdžios priežiū
roje. tačiau tikybos moky
mas nebus trukdomas. Tai 
reiškia.kad visos mokyklos 
turės Drisidėti prie valdžios 
mokyklų korpoi acijcs ii 
valdžia turės teisę peržiū
rėti mokyklas, kaip dažnai 

mo- 
aldžiai mo- 

o ne val- 
Mokes- 

kšti. Ti-

Zurich. Šveicarija, vasa
rio 23. — Protestantų mi
nisteris. Gut. Šv. Laurento 
bažnyčios pastorius, ragi-i 
no savo žmones melstis už! 
Katalikų Bažnyčios vys
kupą Joseph Meile, kuris 
tuo metu buvo konsekruo-j 
tas. Jis prašė žmonių mel
stis. kad naujam katalikų 
vyskupui Dievas padėtų ei
ti savo pareigas. Nedaug 
tokių protestantų tėra...

Vokiečiai Reikalauja 
Lengvu Divorsu

V*

matys reikalą. Toliau 
kyklos turės vai. 
keti mokesčius. ■ 
džia mokykloms, 
čiai Italijoje yra au 
kvbinės mokyklos, kurios 
vaikus dykai moko, neiš- 
galvoja iš kur galės gauti 
pinigų sumokėjimui val
džiai mokesčių. Aišku, tai 
pirmas žingsnis uždarymo 
katalikiškų mokyklų - mo
kesčiai. Tokiam valdžios 
parėdymui daugelis pareiš
kė protestus.

_____________________________

I

ITALIJA SIUNČIA KAREIVIUS 
Į AFRIKĄ

Londonas, vasario 23, —' 
Anglijos užsienių reikalu i 
raštininkas R. A. Butleri 
pareiškė, kad Italija pa-! 
siuntė 30,600 kareivių 
šiaurinę Afriką. Italija rei- į 
kalauja kolonijų Afrikoje,i 
kurios dabar yra Prancū- i 
ziįos valdžio je.

i

H0kW00D, mass

Lietuvos laukų vaizdas.

POPIEŽIAUS RINKIMAS PRA 
SIDES KOVO PIRMĄ 

___________ o--------------------------- - ■ - ------
Vatikanas, vasario 23. — ! Reprezentacinis Lietuny 

Suvažiavę Kardinolai susi- Vilniui
rinks kovo i d., rinkti nau- i Knygynas Vilniuje 
ją Popiežių. Balsavimai 
greičiausia bus pradėti ko
vo 2 d. Rinkimuose daly
vaus 63 Kardinolai; dau
gumas jų jau vra Vatika-

_ . a . . ne: paskiausia i Vatikaną
Pereit'ų metų pąbaigo- nuvažĮuos Kardinolas O’- 

j je susirgo gamtininkas Connell ir pietų Amerikos 
1 mokslininkas prof. T. Iva- du Kardinolai, 
j nauskas. Jis gydėsi vienoje ---------------
i Čekoslovakijos sanatorijo- — šių metų pradžioje Lie-

i

Pavasaris Žiemą Lietuvoje

Berlynas, vasario 23. — 
Nacių laikraštis Das, 
Sch'varze Kerps, pasmer
kia tuos teisėjus, kurie ne- ‘ 
lengvai suteikia divorsus.' 
Laikraštis sako, kad divor- 
sai turėtų būti lengvai su
teikiami. ir kad tie teisėjai, 
kurie iu nesuteikia, būtų 
pašalinti iš vietų. Naciai 
seka komunistus moterys
tės klausimu.

je. Dabar prof. Ivanauskas i tuvoje veikė 
jau sveiksta ir neužilgo _
grįšiąs i Lietuvą. !padaliniai (skyriai).

Vilniaus lenkų spauda 
praneša, kad artimiausiu 
laiku būsianti sudaryta' 
lenkų — lietuvių i 
dėl kultūrinio bendradar
biavimo. Ryšium su tuo 
Vilniaus lietuvių redakci
jose bei leidyklose pastebi
mas ruošimasis Įsivežti 

7835 draugi- daugiau lietuviškų leidi- 
; jų, draugijų sąjungos ir jų nių. Mickevičiaus gatvėje 

netrukus būsiąs atidarytas 
j reprezentacinis lietuvių 
i knygynas. Tai būsiąs jau j 
trečias lietuvių knygynas 
Vilniuje. Neseniai Vilniuje

LENKIJOJE KOMUNISTAI 
NUŠOVĖ KUN

i

— Lietuvių - latvių vieny
bės draugija Kaune atida
rė latvių kalbos kursus.

Varšuva, vasario 23. —• 
Komunistai nušovė kun. į 
W. Walenčik, Zaglobos 
klebeną, kuris per pamoks
lus labai pasmerkdavo ko
munizmą. Kada vieną va
karą kun. ĮValenčik grįžo Į 
kleboniją, jis buvo mirti
nai pašautas.

i

Fasadinės Parodos Lietuvių 
dienos Komiteto Moterų 

Skyrius

H0W TO CLEAN HOUSE
... and likę it! ;

r

i v ' i ’ v*

J

tba- *ea . ■
Ji!— OlTL

LENGVAI... VISIŠKAI... 
LENGVAS MAMŲ VALYTUVAS 

Tiktai S 2.5 C J

įmokėti
Sutaupysi SI 4.00
j-z: atskirai

, 'pikio utj $63.95 ■į*'.

Dabar S49.95
PILNAS
.••.•nu valytu- ^alO^K

vu ’
Lengvi išsimokė- 
kėlimai Edison 

Klijantams

&

1/{ V

r t
ll

g

!>

j--------

.lūs negalite išsivaizduoti kaip greitai 
ir švariai galite išvalyti savo namus 
si: nauju Eureka Combination iki De
pą bandysite su juo valyti. Automati.š- 
.: is Floor Cleaner praktiškai kalbant 
valo pats Eureka specialiai priedai <iė! 
visokių dalykų "virš grindų’’, valo 
■ kaip tai: drapes. radiatorius, moul- 
dingus). Prašykite VELTUI PABAN
DYMUI dabar ir nusikratyk vargi- 

-* nančio valytuvo.

YOUR Edison Shop

Moterų Sąjungos 27-tos kuo- 
' i pos kursai įvyko vasario 15 d. 
- ; vakare p.p. Kamilų namuose — 

jTremont St. Kadangi tą vakarą 
■ oras buvo labai nemalonus, tai 
' mažiaus ir narių teatsilankė. 
: Ponų Kamilų duktė — Onutė y- 
»ra Sąjungietė ir taip-gi gabi 
I dainininkė. Jos mamytė ir ji ma- 
; Joniai visas atsilankiusias pavai- 
• žino, už ką narės labai dėkingos 
: joms.

_ , w _ _ . Ponia Aidukonienė jau beveik
aga. žemes reformos į- p^j^os savaitės atgal kaip ko- 

statymą, visi svetimšaliai;ją buvo susižeidusi. Dabar jau- 
provalo savo dvarus ar Ū-.įiasi kiek geriau, 
kius Lietuvoje likviduoti—; _______
parduoti Lietuvos pilie-: .. . , .1X.v. c - i- -j Vasario 12 d., tapo pakriksty-eiams Svetimsahų nejudo-tas šv j lietuU bažn „ 
mojo turto Lietuvoje buvo|čioje sūnus Dr ir A w 
gana daug. Kai kurie jV*Gassonų vardu — Pranas Auta- 
savo turtus greitai likvida-' nas. Krikštatėviais buvo ponios 
vo, kiti vengė likviduoti, 
besistengdami įgyti Lietu
vos pilietybę. Yra ir tokių 
svetimšalių turtų, kurių 
savininkai iki šiol neatran
dami. Iki šiol dar yra likę 
Lietuvoje apie 150 svetim
šalių dvarų bei ūkių. Dali 
jų jau eilę metų globoja 
Žemės reformos valdyba. 
Šie svetimšalių turtai pa
mažu likviduojami, par
duodant juos Lietuvos pi- ___ t
liečiams. Žemės reformos atstovų-ių dalyvauti 
valdyba stengiasi tuojau me.
baigti svetimšalių dvarų 
bei ūkių likvidavimą, kurs 
ir taip jau labai ilgai užsi
tęsė. Artimiausiu laiku 
bus parduoti varžytinėse 
visi tie svetimšalių ūkiai, 
kurie neturi savininkų. O 
šiaip visi svetimšaliai bus 
paraginti greičiau likvi
duoti savo dar turimąjį 
Lietuvoje nejudomąjį tur
tą.

Likviduojami Svetimšaliu
Okiai Lietuvoje

i
IGassonienės sesuo ir ponas Fi- 
' miegan iš Dor.Lietuva turi vidutinį orą: 

žiemą nebūna didelių šal
čių, vasarą karščių; ruduo 
ir pavasaris esti gana lie
tingi ir debesuoti: Viduti
niškai imant, visai saulėtų 
dienų metuose būna apie 
80. Tačiau metų pasikeiti- 
įmai ir keturi metų laikai 

sutartis turi žymiai skirtingą orą, 
i nors nepastovų.

Šiemet Lietuva gyvena 
visai nepaprastą žiemą. I- 
ki gruodžio vidurio nebuvo 
šalčių. Po to užėjo gana di
doki šalčiai, iki 16—18 lai
psnių Celzijaus, bet iki pat 
Kalėdų visai nebuvo snie
go. Kalėdoms ir Naujiems 
Metams gerokai pasnigo, 
pasidarė geras rogių ke
lias. Ūkininkai ypatingai 

1 susitvarkiusia 
Į žiema, nes jie lengvais ke
liais galėjo patiekti savo 
produktus supirkimo pun
ktams, prisivežti miško 
medžiagos ir kitus žiemiš
kus reikalus tvarkyti. Ta
čiau neilgai teko džiaugtis. 
Jau apie vidurį sausio vėl 
atšilo (iki 3—6 laipsnių ši
lumos), sniegas ištirpo, 
žiemes keliai dingo, miškai 
neįvažiuojami.

Visai retas įvykis, kad; 
kai kurios Lietuvos vietos 
viduryje sausio mėnesio 
susilaukė net stiprių pot
vynių. Šiaurės Lietuvoje 
žemesnių vietų laukai ir 
keliai apsemti vandenio. 
Kai kur visai nutrauktas 

koks susisiekimas. 
Daugelyje mažesnių upių 
ledas išėjo, vanduo išsilie
jo iš krantų. Net Nemuno 
žemupyje, ties Rambyno 
kalnu ir Tilže, ledas išlūžo, 
vanduo smarkiai pakilo, iš
siliejo iš vagos ir užliejo 
kai kurias Klaipėdos kraš
to Pagėgių apskrities vie
tas. Kai kurie šių vietų ū- 
kininkai net valtimis ne
galėjo iš namų išvykti, nes 
jie buvo ne tiktai vandeniu 
apsemti, bet ir ledo lyti- 

į mis apgulti.
Šie potvyniai daugeliui 

■ žmonių padarė diktų nuos- 
j tolių. Bet jeigu žiema ne
nusistovės ir daugiau ne
bus galima į miškus įva
žiuoti, tai visai Lietuvai 
bus daug nuostolių ir keb
lumų. Miškuose bus sunku 
paruošti ir dar sunkiau iš
vežti miško medžiagą, ku
rios kasmet daug reikia 
eksporto, pramonės, ūki
ninkų statybos, kuro ir ki
tiems reikalams.

viešėjęs Spaudos Fondo at- džiaugėsi
' stovas iš Kauno; jis tyręs 
lietuviškų^fcikraščių i Len- 

įkiją ir lenkiškų i Lietuvą 
siuntimo galimumus.

|
i
II

— Šakių apskrityje Lie
tuvos pasienio policinin
kas nušovė iš Vokietijos 
perbėgusį kontrabandinin
ką Kazį Tūnikaitį, kuris 
bėgo nuo policininko, ne
kreipdamas dėmesio į įspė
jamuosius šūvius.

!

; BROOKLYN. N. Y. — Pasau
linės Parodos Komiteto Moterų 
Skyriaus steigiamasis susirinki
mas įvyko D-rės A. Šliupaitės 
namuose, sausio 26 d. Pasauli
nės Parodos Lietuvių Komiteto 
Pirmininkui, p-nui J. Laučkai 
nušvietus Moterų Skyriaus tiks
lą. visos moterys tam darbui en- i
tuziastiškai pritarė. Pasikalbę- ’ čių. Pasekmingas Lietuvių Die- 
jus apie darbų eigą, nutarta iš-;noj pasirodymas atneš džiaugs- 
rinkti prezidiumą. D-rė A. Šiiu- i mą ne tik kiekvienam lietuviui, 
palte, kaipo Centralinio Komite- bet pastūmės lietuvius kultūri- 
to vice-pirmininkę. pakvietė bū- niai visu šuoliu. Kiekvienas ži
li Moterų Skyriaus pirmininke, j nome. kad negalime pasididžiuo-
Molerų Skyriaus Garbės pirmi-i ti savo gausumu, bet galime pa-į bet 
niūkė pakviesta ponia R. Bud- sirodyti kiek esame kultūriniai 
rienė. Generalinio Konsulo New; pažengę. •
Yorke. žmona. Kitos valdybos! 
narės: vice - pirmininkės — Ona : 
Valaitienė ir Petronėlė Jurge-, 
liūtė: sekretorius — Stela Jure-!
vičiūtė. iždininkė — p-nia Bui
vydienė : iždo globėjos — p-lės! 
Matulionytė. Strimaitytė ir Va- 
sauskaitė.

Į sekantį susirinkimą nutarta 
kviesti daugiau pavienių mote- į 
rų ir įvairių organizacijų ats-’ 
to ves.

Lietuvos dalyvavimas pasau
linėj parodoj New Yorke yra la
bai svarbus įvykis mūsų gyveni
me. Todėl norima šį įvykį iškil
mingai paminėti. Kiekvienas ge
rai žino lietuvių vaišingumą. 
Atvažiuojančius į Pasaulinę Pa
rodą norima tinkamai sutikti.

Sekantis susirinkimas įvyko 
j vasario 9 d.
moterys labai gausiai atsilankė. | Baronaitė, kuri mokys atskiras 

: Nustatyta veikimo planas. Pir-‘ grupes lietuviškų šokių, 
jmiausia nutarta rengti pramo-. 
iga. Toji milžiniška pramoga į-i
vyks balandžio 23 d.. Arcadia 
Hali. Brooklyn. N. Y. nuo 4 vai.;

, po pietų.
I Šis mūsų darbas nėra vieno' 
• asmens arba kurios srovės rei- j 
kalas. Tai yra tautos pasirody- j 
mas pasauliui. Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Dienai turime dirb
ti visi, kuriems rūpi lietuvių 
tautos vardas ir garbė. Šis pasi
sekimas prikiauso nuo mūs pa-

Parengimui vykdyti išrinktos 
komisijos: Programos komisija: 

ISt. Jurevičiūtė, Ona Valaitienė. 
M. Strumskienė. p. Mikolainie- 
nė Jr.. p. Paulauskienė iš N. J. 
ir J. Simutienė. Bėgamųjų rei
kalų komisija: P-nios Garšvie- 
nė. Valukienė. Anita Garšvaitė 
ir EI. Matulionytė.

Moterys, suprasdamos šio lie
tuvių pasirodymo svarbą, kvie
čia ir prašo visus į talką.

Sekantis moterų susirinkimas 
įvyks vasario 23 d. D-rės A. 
Šliupaitės namuose, kuris bus; 
kaip ir socialio pobūdžio, nes! 
Moterų Skyrius kviečia daly
vauti Centralinio Komiteto na
rius. susipažinti ir pasitarti dėl 
tolimesnės veiklos. Vasario 21 

Į tą susirinkimą d. į New Yorką atvažiuoja p-lė

i

P-lė 
Baronaitė bus garbės viešnia 
šiame susirinkime ir susipažins 
su komiteto nariais ir jų veiki
mu.

Lietuviai ir jų organizacijos, 
norinčios dalyvauti Moterų Sky
riuje šio skyriaus veiklos reika
lais prašome kreiptis pas pirmi
ninkę D-rę A. Šliupaitę, 179 So. 
2 St. Brooklyn, N. Y. arba pas 
sekretorę. Stelą Jurevičiūtę. 127 
Grand St. Brooklyn. N. Y.

Ona Valaitienė.

Nuo praeitos savaitės serga 
sąjungietė ponia E. Sykes, adv. 
B. Sykes žmona. Linkime greito 
pasveikimo. Taip gi nesveikuoja 
žymaus biznierio žmona, būtent, 
p. Naujokaitienė. M. S. kuopos 
pirm. Tvaskienės vyras tebeguli 
ligoninėje. Linkime sveikatos.

Į Naujos Anglijos Katalikų 
Seimelį važiavo pilnas “busas” 

i suvažiavi-

Federacijos skyrius rengia 
“Amateur Show”. Pelnas skiria
mas “Darbininko” Intertype 
fondui.

—
Vasario 16, š. m., 7:30 vai. va- 

kare įvyko prakalbos paminėti 
i Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Kalbėtojais buvo: — 
kun. J. Švagždys, kleb. kun. S. 
P. Kneižis ir Antanas F. Knei- 
žys. NA.i

ANGLIJA SKOLINA KETURIUS 
BILIJONUS APSIGINKLAVIMUI

i 
i

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

Šv. Grigalius

_____________ <v

Londonas, — Vasario 23, i 
Anglijos valdžia nutarė Į 
pasiskolinti keturius bili-: 
jonus doleriu ’ansiginklavi-, 
mo reikalams. Tai žinoma,' 
yra pareiškimas, kad An-

11,Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu- 
į vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 

- ----------------- : slapčių lapelius. Kiekviena slijanepaKęs nei Italijos,. Paslaotis ata.
nei Vokietijos davimo; tinkamai ir „ražiai įlius. 
Europos dalVKUose. . truota _ atvaizduotaė pa.

„ ; veikslais. Kaina tik 25c. 
Patyrimas perdaug daz-: Užsakymus siųskite:

nai mus moko, kad žmo-i 
nėms sunkiausia suvaldy-J 
ti savo liežuvį. !

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. Sth St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

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

Prot. Rašt. — Ona Ivažkienė,
1514 Columbia Rd.. S. Eoston. Mass. 

Fir.. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 VVashingtor. St., Rosiindale, 

Tel. Farkvvay 0558-\V
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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 protokolu raštininke.

I SV. JONO EV. BL. PATALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

I Pirmininkas, Juozas švagždys, 
601 6th St., So. Boston, Mas3.

; Vicc-Pirm. Albinas P. Neviena,
i 16 Winfield St., So. Boston. Ma33.
: Prot. Rašt. Jonas Glineckis. 

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

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Maršalka, Jonas Zaikis,

7 Winfield St.. So. Boston, Mass.
■ Iždininkas, Andrius Zaleskas. 
Į 702 Fifth St., So. Boston, Mass.

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

įsigykite f

PILIETYBES KATEKIZMĄ |j
£ Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir Į| 
| Priedermes g

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knyg-elė daug 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų g 

anglų ir lietuvių kalboje.
$ Kaina Tik 25c. i

B Siųskite užsakymus: Z
| “DARBININKAS” |
| 366 W. Broaduay, So. Boston, Mass. a
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Fridav except Holidays svch as 
New Year, Good Friday, Memocial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christrnas
-------- by----------

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

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly .........................
Domestic onee per week yearly 
Foreign yearly .............................
Foreign once per week yearly

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

DARBININKAS

PRENUMEP.ATOS KAINA:
Amerikoje metams  .................... $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ..........  $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

366 West Broadway, South eoston. Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Kam Jie Tai Rašo?
Mūsų bolševikėliai pageidauja, kad “Popiežium 

būtų išrinktas demokratines krypties žmogus, kad jis 
remtų darbo žmones, kovojančius prieš išnaudotojus, 
kad jis nuoširdžiai palaikytų pasaulio taikos šalinin
kus”.

Gražūs pageidavimai. Juos galima įdėti į bet ko
kio demokrato burną. Tačiau prie tų bolševikų pagei
davimų tenka pridėti dar vienas pageidavimas — kad » 
tie žodžiai būtų nuoširdūs, t. y. reikštų ką jie skelbia. 
Deja, tarp komunistų žodžių ir jų planų ir darbų yra 
tiek skirtumo, kad visų tiksliausia — jų žodžius imti 
kaip tik priešingoj prasmėj, ir tik tada surasime, ko jie 
iš tiesų trokšta.

Pijus XI kaip tik ir buvo demokratinės krypties 
Popiežius ir rėmė darbo žmones. Jis nuoširdžiai troško 
pataisyti darbininkų būklę konstruktyviu būdu, t. y. 
statant ir kur reikia taisant socialinę tvarką, o ne 
griaunant ją. Jis aiškiai ir griežtai pasmerkė komuniz
mą, kurs viską sugriauna, o nieko nepastatė. Tad Po
piežius, Pijaus XI tipo, komunistams nepriimtinas, nes 
dar daugiau pasirodytų enciklikų prieš komunistus, 
kaipo darbininkų priešus ir demokratinės tvarkos ar
dytojus. Tai kurios “demokratinės krypties” Popie
žiaus komunistai norėtų? Tiesą pasakius, tai jie jokio 
Popiežiaus nenori, ir nuoširdusis jų pageidavimas yra 
toks, kad Popiežija visiškai pranyktų. Bet jeigu jau, 
komunistų nelaimei, Popiežius, kaipo nepakenčiamas 
jiems blogis, turi būti išrinktas, tai kad jis būtų “Liau
dies fronto” tipo, vadinasi, kad užtarautų ar bent tylo
mis pakęstų Ispanijos “lojalistų” ar panašių jiems po
nų darbus. Tokio tai “demokrato” komunistai pagei
dauja.

Bet galima tikrinti, kad tokio Popiežiaus jie ne
susilauks. Komunizmas yra tiesioginis, griežtas kata
likų priešas, tad Katalikų Bažnyčios galva negali gi 
užgirti ar tylomis pakęsti tokių žmonių, kurie organi
zuotai ir planingai degina bažnyčias ir žudo katalikiš
kąją dvasiškiją ir žmoniją. Tad bolševikų “pageidavi
mai” ir nenuoširdūs ir neįmanomi. Jie tik tam apie 
tuos dalykus rašo, kad parodytų skaitytojams, jog ir 
jie susidomėję katalikų reikalais. Gi rašyti taip, kaip 
jie iš tikrųjų norėtų, t. y. atvirai Popiežiją iškoneveik
ti, jie šiuo momentu negali, nes Maskvos griežtai įsa
kyta palaikyti “Liaudies frontą” bei laižytis prie kata
likų, visur ko daugiausiai įterpiant gudriai bolševikiš
kos propagandos. K.

Vc-jo malūnas prie ezerelio. Būdingas Lietuvos gamtos vaizdelis.
i
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LIETUVIŠKAS SMŪTKELIS
3

Pijus XI - Jaunuomenės Mylėtojas
“Jūs esate ateities pra-italo pabriežtas: “Nesi- auklėjimo supratimą. Ir 

našai”, tarė Popiežius Pi-Šliauk laiku ir ne laiku; įro-ĮPijus XI sako: “Iš tiesų 
jus XI susirinkusiam jau- S dinėk, ragink, bark visu • niekada nebūdavo tiek gal- 
nimui. Reiškia, jaunimas kantrumu ir mokinimu”, i vojama apie auklėjimą, 
nulemia Katalikų Bažny
čios ateitį. Jeigu jis geras 
ir deras, tai galima tikėtis Dievo paskyrimu visų ben- į teorijų gamintojų 
gerų Bažnyčios vadų ir pa- dras tėvas, ištiesia rankas čius, išrandama, patiekia- 

j sišventusių darbininkų.
Tačiau jei jis nebus Krikš- nę ir kviečia ją paklausyti dai bei priemonės ne vien 

tam, kad palengvintų, bet 
kad atrastų naują, be klai
dos ir sėkmingą auklėjimo 
būdą, kuris galėtų naują
sias kartas priruošti šiame 
pasauly trokštamajai lai
mei. Reikalinga mūsų lai
kais turėti teisingus nuro
dymus, nes juose perdaug

apie auklėjimą, 
Kaip prakilnu! Štai žila-. kaip šiais laikais; didėja, 

galvis senelis Popiežius,! antai naujų pedagoginių 
skai-

Daug ką prisimenu iš tėvynės. 
Daug kas dar greitai neiš-.:ils iš 
mano pergyvenimų knygos, ta
čiau kas ilgiausiai jai pasiliks— 
tai ties mūsų kaimo vieškeliu 
stovėjusi sena koplytėlė, kurio
je stovėjo tokia pat sena Kris
taus stovyiėlė - smūtkelis.

Graži Lietuva savo praeitimi, 
piliakalniais, pilių griuvėsiais, 
tyliu gyvenimu ir šalykėlėse 
stūkstančiais kryžiais ir koply
tėlėm. Neveltui juk Lietuva 
kryžių ir smuikelių kraštas.

I
Ir iš tikrųjų mieli tie snaūtke- 

liai. Jie ne visi vienodi. Vienur 
pakelių koplytėlėse stovėdami 
jie meldžiasi, kitur laimina pra
einančius, o kai kur r.ct grąsina.

Mūsų kaimo koplytėlės smūt
kelis verkė. Nuliūdęs sėdėjo 
Kristus parėmęs viena savo ran
ka erškėčiuotą savo galvą ir ver
kė, verkė. Akys ašarotos, viena 
ašara net rieda veidu. Tokia di
delė... Daug jau metų turėjo šis 
smūtkeiis. Daug matė jis žmo
nių vargų ir vis verkė, verkė. 
Verkė kada žmonės linksminda
vosi. nes tada jie Jį pamiršdavo. 
Verkė ir tada, kada žmonės liū- 
dėdavo: Jam jų buvo gaila.

Dažnai aš nueidavau prie tos 
koplytėlės. Vasarą ir gėlių nu- 
nešdavau po Kristaus kojų. Nu-

ėjęs žiūrėdavau i giliomis rauk
šlėmis išvagotą veidą j Jo erškė
čiais apipintą ir kruviną galvą. 
Man buvo Jo gaila ir dažnai 
verkdavome abu su tuo smūt- 
keliu.

Verkdavau iš širdies ir grįžda
vau j namus nusiraminęs, pasi
guodęs, nes visa Jo išvaizda lyg 
sakyte sakė:

“Ateikite pas manęs 
rie vargstate ir esate 
aš jus paguosiu.

Koplytėlė buvo sena 
per vėtrą nugriuvo, 
smūtkelis. Pastatė naują koply
tėlę, įdėjo naują Nukryžiuotojo 
paveikslą, tačiau jau nebe tas. 
Viskas nauja ir tiek, nepritrau
kia širdies. Pasiilgstu senos ko
plytėlės ir to smūtkelio. Jis buvo 
toks malonus - artimas. Jo čia 
nėra, o aš taip esu reikalingas 
paguodos. Nėra, bet Jo atvaiz
das niekad man neišdils iš akių 
ir visad primins: “Sūnau, ma
nyje ieškok ramybės ir surami
nimo.”.

• Ir iš tikrųjų tik vienas Kris
tus geriausiai gali paguosti gy
venimo naštos prispaustą ir 
kenčiantį žmogų, nes Jis pats 
labai daug kentėjo...

t

Alg. Vargas.

visi, ku- 
nuliūdę,

ir kartą
Sudužo ir

į viso pasaulio jaunuome- ma ir diskutuojama meto-

jčioniškai išauklėtas, ką jo tėviško pamokinimo.. 
Bažnyčia gali iš jų tikėtis? Švęsdamas savo kunigys- 
Už tai Popiežius Pijus XI tės jubiliejų jis rūpinasi a- 
ir parašė encikliką “Divini pie jaunuomenę. Jis sako: 
filius Magistri”, jaunuo- , “Lai ši enciklika būna do- 
menės Krikščioniškojo au- vana, Mūsų Kunigystės ju- 
klėjimo reikalais. Jis rašo: biliejaus minėjimo, kurią

“Dažnai esame tarę įspė- su ypatinga mintimi ir 
jimo, paskatinimo ir nuro- jausmu skiriame brangia- upuuo, 
dymo išganingą žodį — čia jai jaunuomenei ir pave- stinga aiškių ir sveikų tai- 
jaunuomenei, čia auklėto- dame visiems turintiems syklių, net pačiais pagrin- 
jams, čia šeimų tėvams bei pasiuntinybę ir.pareigą rū- diniais klausimais”.

Tiesa, niekuomet mes ne
turėjome tiek daug moky- 

Kaip būtų džiugu, kad klų ir brangiai apmokamų

geras, jei nebus palenktas 
galutiniam tikslui”.

Tikslą, kuriam žmogus 
yra sutvertas mums pasa
ko Jėzus Kristus, Dievo 
Sūnus. Dievas atsiuntė Sa
vo Vienatinį Sūnų būti mū
sų Mokytoju ir Vadu. Ir 
mums Dievas pasakė: “Jo 
klausykite”. Taigi Jo Šven
tenybė ir sako: “Dabarti
nėje Apvaizdos tvarkoje, 
būtent po to, kai Dievas

“Iš čia aiškėja aukščiau
sioji krikščioniško auklėji- 
mo svarba, ne vien atski
riems asmenims, bet taip 
pat ir šeimoms ir visai vi
suomenei, nes šios tobuly
bė negali nesusidaryti iš 
tobulybės visų ją sudaran
čių dalių. Panašiai iš minė
tų principų darosi aiški ir 
matoma, galima sakyti, 
nesulyginama krikščioniš
ko auklėjimo kilnybė, ka-

apreiškė savo Vienatiniam dangi ji galų gale siekia 
patikrinti Didžiausią Gery
bę, Dievą, auklėjamųjų 
sieloms ir aukščiausią, ko
kis šiame pasauly galimas, 
gerovę žmonių visuome- 

' nei”.

Ispanijos Karas Baigiasi-Kas

Į 
motinoms — įvairiais krik- pintis jos auklėjimu”, 
ščioniškoio auklėjimo da
lykais su tuo rūpesčiu, ku- F \ c ‘ _
ris pritinka visų tikinčiųjų jaunuomenė širdingai pri- mokytojų, kiek šiandieną, 
bendram tėvui ir su tuo, imtų Popiežiaus skirtą do- bet niekuomet gal nebuvo 
vienam maloniu, kitam ne- vaną, o tėvai ir auklėtojai tiek prasikaltėlių jaunuo- 
maloniu griežtumu, kurio taip susirūpintų vaikų au- lių, kiek mūsų 
reikalauja iš mūsų gany- klėjimu, kaip rūpinosi Po- 
tojo pareiga ir kuris Apaš-' piežius Pijus XI.

Kodėl Ta Enciklika Parašyta

Sūnui, Kuris tėra “kelias, 
tiesa ir gyvenimas, kitokis 
auklėjimas negali būti tin
kamas ir tobulas, kaip vie
nas Krikščioniškas auklė
jimas.

Civilinis Ispanijos karas ir baigiasi ir nesibaigia. 
Taikos rodyklė siūbuoja tai į vieną, tai į kitą pusę. Vis
kas priklauso nuo to, kokiomis sąlygomis Franco no
rės taikytis. Nugalėtieji raudonieji nori išsiderėti labai 
geras sąlygas. Praktikoj jie norėtų beveik lygiomis iš
eiti, tarsi nė nepralaimėję karo. Juos remia Prancūzi
ja ir Anglija. Bet Franco turi savo sąlygą: nesąlygingą 
pasidavimą. Raudonųjų vadai apsimeta drąsa ir gręsia 
kovoti iki paskutiniųjų. Jie giriasi dar laiką ketvirtį 
Ispanijos žemės, su 8 milijonais gyventojų, iš kurių 

I tikisi sumobilizuoti keletą šimtų tūkstančių kareivių. 
Turėdami tiek pajėgos, jie galėsią dar kelis mėnesius 
kariauti, o tuo tarpu politinė Europos padėtis gali pa
sikeisti jų naudai.

Drąsūs tai žodžiai, bet — vien žodžiai. Taip kalba 
prispirtas prie sienos desperatas. Tikrovėje tai dalykai 
visai nekrypsta raudonųjų naudon. Kaip tik priešingai, 
laikui bėgant, jų padėtis blogėja. Prancūzija ir Angli
ja negali atsilaikyti prieš Romos - Berlyno ašį. Vokie
čiai su italais jau seniai šeimininkauja kaip tinkami. 
Franco kasdieną eina stipryn, nežiūrint visų Anglijos 
ir Prancūzijos pastangų jį suklupdyti. Jei ligi šiol ne
pajėgė jo suklupdyti, tai visai nesimato, kaip jiems 
vėliau tai pavyks. Prancūzijos politika pergyvena sun
kų krizį ir palaipsniui krypsta dešinėn ir tuo būdu pa- 
mažėli nusikrato radikalų įtaką. Kitais žodžiais, Pran
cūzija slysta iš komunistų rankų. Angli ja negali to ne
matyti, ir jos prietelingumas raudoniesiems atvėsta 
proporcijonaliai tiek, kiek Prancūzija silpnėja kaipo 
komunistų ramstis. Anglija jau gretinasi prie Italijos, 
o Prancūzija rimtai ryžtasi oficijaliai pripažinti Fran
co. Su nugalėtoju kiekvienas skaitosi. Tad nesimato, 
iš kur raudonieji gautij pagalbos. Rusija, daugiausiai

Didžios svarbos priežas-j šti ?
tys paragino Pijų XI para-1 Toliau, Popiežius sako, 
syti encikliką apie jaunuo- kad daug sykių vyskupai 
menės auklėjimą. Jis sako: ir tikintieji, prašė jo nuro- 

Atstovaudami pasauly- dymų jaunuomenės auklė
je Dieviškajam Mokytojui, jimo dalykuose. Jis sako: 
kuris savo meilės begalybe “Bendroji laikų padėtis, 
apimdamas visus žmones, aktualus ir nevienodas į- 
net nusidėjėlius, bei never- vairiose šalyse mokyklų 
tus, bet ypač jautrios mei- bei auklėjimo klausimo 
lės parodė vaikeliams iš- svarstymas, Garbingieji 
reikšdamas ją tais jspū- Broliai, ir daugelio jūsų ir 
dingais žodžiais: 
mažutėliams eiti pas Ma- su 
ne”. Mes taip pat stengė- mums 
mės kiekviena proga paro- taip pat ir mūsų,
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i dienose. 
Auga mokyklos, auga ir 
kalėjimai. Mokytojai ne tik 
paneigia Dievą ir tyčiojasi 
iš doros, bet stačiai moko 
jaunuosius patenkinti kū
no geidulius, gyvuliškai 
gyventi. Už tai Popiežius 
sako: “Jie bando išvesti 
tobulybę iš pačios žmogaus 
prigimties ir ją įvykinti 
vienomis tik jos jėgomis”, i 
Tai reiškia atmesti visus 
Krikščionybės dėsnius. Ir 
taip išauklėta jaunuomenė 
nebesijaučia prieš ką nors 
atsakinga už savo darbus, i 
Tokio auklėjimo vaisius 
mes gerai šiandieną žino
me. Prieš tokį šių diemj 
jaunuomenės auklėjimą 
mes turime statyti Krikš
čionišką auklėjimą.

Priemonių Reikalingumas

I*

Leiskite jūsų valdomųjų tikinčiųjų 
sūnišku pasitikėjimu 

parodytas noras, 
, kaip sa- 

dyti pilnai tėvišką jiems kėme, gili jaunuomenės 
meilingumą, kurį jiems pa- meilė žadina mus labiau 
reiškiame ypatingai nuolat atsidėjus, jei ne išsemia- 
rūpindamiesi ir tinkamai mai spręsti šį klausimą vi- 
pamokvdami < 
liečiančiuose jaunuomenės je ir praktinėje platumoje, privalo turėti tikslą, 
auklėjimą”. Tikrai, kaip tai nors pabrėžti p--”—_ - -- ■■ - -
gerasis Jėzus šaukė vaike- pagrindinius dėsnius, pil- dingas, tai visas' darbas 
liūs prie Savęs ir juos my- nai nušviesti stambiausias fous veltui, ir mes išmoks- 
lėjo, ar Jo atstovas žemėje, į išvadas ir prijungti prie jų nnta jaunuomene nesi-1
Popiežius, gali juos užmir- praktiškus pritaikymus”. ! džiaugsime. Ir auklėjimo

I tikslas negali būti žmonių 
išgalvotas, bet yra Dievo 

i nurodytas. Popiežius sako: 
neduoda “Todėl labai svarbu yra ne- 

džiaugsmo, nes suklysti auklėjimo daly-

Maža bus nauda žinoti 
žmogui savo tikslą, jei ne
bus pateikta priemonių jį 
siekti. Krikščioniškas auk
lėjimas duoda žmogui tin
kamiausias priemones pa
siekti savo tikslą. “Auklė
jimas įdiegia pirmą galin
giausią ir pastoviausią gy
venimo pakraipą, pagal ži
nomą Išminčiaus pasaky
mą: “Jaunikaitis, iš savo 
kelio, net ir pasenęs nenu- 
kryps nuo jo”. Todėl tei
singai Šv. Jonas Auksa
burnis pasakė: “Kas gali

būti svarbiau, kaip sielas 
valdyti, kaip jaunuolių į- 
pročius nustatyti”.

Ir toliau Popiežius sako: 
! “Bet nėra žodžio geriau iš
reiškiančio krikščioniško 
auklėjimo antgamtinę di- 
dybę, grožybę ir kilnybę, 
kaip kilnusis meilės žodis, 
kurį mūsų Viešpats Jėzus 
Kristus, lygindamasis su 
mažutėliais, yra pasakęs: 
“Kas nors priima vieną to
kį vaiką Mano vardu, tas 
Mane priima”.

Kieno Pareiga Auklėti

Auklėjimo Tikslas
dalykuose soje neapimamoje teorine- Auklėjimas visų pirma ---------- ---------------..................................................................... Jei 

pačius auklėjimo tikslas yra klai-

Nesutarimas Auklėjimo Dalykuose
Šiandieną visi yra susi- susirūpinimas 

rūpinę jaunuomenės auk- mums 
Įėjimu. Tačiau tas didis kiekvienas turi savotišką kuose, kaip svarbu yra ne- 
------------------------------------------------------------------------ suklysti siekiant galutinį 
jais suinteresuota, pati yra bejėgė. Ją laiko prie saito tikslą, su kuriuo auklėjimo 
japonai, Hitleris ir naminiai vargai. Tad Ispanijos rau-' * 
donieji bus priversti nesąlygingai pasiduoti. Jų va
dams nedidelė dėl to bėda: prisigrobę Ispanijos turtų, 
jie išvyks į kitas šalis kelti suirutę ir maištą.

Bet kas bus toliau — Ispanijos karui pasibaigus?į 
Čia padėtis tiek susipainiojus, kad nieks nesiima pra
našauti. Italu - prancūzų kivirčiai dėl kolonijų tiek pa
aštrėjo, kad pasaulis vėl dreba dėl naujo pasaulinio 

i karo galimybių. K.

darbas labai glaudžiai yra 
susijęs. Ir iš tiesų, kadangi 
auklėjimo esmė yra ugdyti 
žmogų toki, koks jis turi 
būti ir kaip turi elgtis šios 
žemės gyvenime. kad pa
siektų aukštą tikslą, ku
riam yra sutvertas, tai aiš
ku, jog auklėjimas nebus kad vaikai

Šiandieną be galo yra. Bet užmiršta pasakyti, kad 
svarbu, kad jaunuomenė vaikai yra ir kitų draugijų 
būtų krikščioniškai išauk- nariai: taigi ir kitos drau- 
lėta. Bet kas prisiims tokią 
pareigą? Kas auklėjime, 
turi pirmutinę teisę? Tai 
yra didžios svarbos klausi
mas. nes šiandieną visą 
auklėjimo darbą norima 
pavesti valstybei. Socializ
mo, komunizmo ir 1 
ninku vadai i 
kad valstybė tik viena tu
rėtų teisę auklėti jaunuo
menę, kaip jai patinka. Jie 
sako, kad vaikai yra vals
tybės nariai, jie privalo bū
ti išauklėti valstybei ir pareigą ir teisę rūpintis 
taip, kaip valstybė nori, vaikų auklėjimu. Bet tos 
Tame reikalavime jie turi trys draugijos negali savo- 
kiek ir tiesos. Popiežius sa- tiškai, atskirai vaikų auk- 
ko: “Auklėjimas yra ne lėti. Šeima, valstybė ir 
vieno, bet būtinai visuome- Bažnyčia yra Dievo sude- 
nės darbas”. Bet jis griež- rintos veikti vieningai Vi
tai pabrėžia, kad valstybė suomenės gerovei. Kuri iš 
neturi teisės viena tvarky
ti vaikų auklėjimą.

Valstybės vadai sako.
yra jos nariai.1 kalbėsime.

gijos turi teisę rūpintis jų 
auklėjimu. Prie kokių gi 
draugijų vaikas priklauso?

Štai ką sako Popiežius: 
“Yra gi trys būtinos, ats
kiros, bet Dievo suderintos 

tauti- ir sujungtos draugijos; jų 
reikalauja, tarpe gema žmogus; dvi 
i------ draugijos yra gamtinės, 

būtent: šeima ir valstybė; 
trečia gi antgamtinė — 
Bažnyčia”. Taigi šeima, 
valstybė ir Bažnyčia turi

jų vaikų auklėjime turi 
į pirmutinę teisę? Apie tai 
kitą sykį “Darbininke” pa-

T.
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Penktadienis. \ asai io 24. 1939 DARBININKAS ?

Ko Iš Mūšy Reikalaujama?
savo norus ir geidulius. 
Niekas nebus savęs valdo
vas, jei neišmoks valdyti ir 
tvarkyti savo norų ir už
gaidų. Be susivaldymo aš 
darysiu ką noriu ir kada 
noriu. Tai yra vaikiška. 
Bet išmokęs valdyti savo 
užgaidas, aš išmoksiu da-

Gavėnios metu Bažnyčia 
stato mums įvairių reika
lavimų. Ir yra žmonių, ku
rie tame mato kokį tai gy
venimo slopinimą, betikslį 
žmogaus varginimą. Jie 
sako, “kam tas pasninkas, 
tas susilaikymas nuo link
smybių. tas nuolatinis am
žinųjų tiesų apmąstymas? ryti ką turėčiau daryti ir 
Tai yra žmogaus suvaržy
mas ir varginimas”.

Bet Bažnyčia Gavėnios 
reikalavimais nenori mus 
varginti, nei varžyti, tik 
mums pagelbėti svarbiau
siame dalyke: mus išlais
vinti iš nuodėmių vergijos.

kada turėčiau daryti, ui 
bus tikrai vyriška. Tada 
aš nebūsiu savo kūno ver
gas, bet valdovas. Toliau, 
pasninkas atliktas su gera 
intencija yra atlyginimas 
Dievui už visus nusikalti
mus. Jei žmogus piktanau- 
dojo Dievo gerybes ir tuo 

Pirmoje dienoje gavėnios linksminosi, tai dabar pri- 
Bažnyčia uždeda šventintų valo pakentėti, kad atlygi- 
pelenų ant mūsų kaktų ir nūs Dievui už Jo įžeidimą, 
sako: “Atmink žmogau, 
kad dulkė esi ir į dulkę pa
virsi”. Čia ji primena 
mums didžios svarbos tie
są, būtent, kad mes turėsi
me mirti ir eiti į amžiną 
gyvenimą. Kūnas pavirs į 
dulkes, bet siela gyvens 
amžinai. Ir apie tas amži
nas tiesas Bažnyčia mums 
įsako gavėnios metu daž
nai pamąstyti. Tai ne tuš- taip, 
čias reikalavimas.

Gavėnios metu Bažnyčia Dievas, kaip skaitome Pe 
mums įsako daryti atgailą lenų dienos šv. mišiose: — 
ir nuopelnus pelnyti. Ar y- 
ra žmogus, kuriam sąžinė tie, ir nelaikai neapykanto- 
neprikaišioja daug sunkių je nieko iš to ką esi pada- 
nuodėmių? “Jeigu nedary
site atgailos, visi pražūsi
te”. Kristaus Bažnyčia ne
nori, kad žmogus pražūtų, 
už tai ir ragina ir reikalau
ja iš jo atgailos.

Menkas, rodos, dalykas 
yra pasninkas. Bet pasnin
kas išmoko žmogų valdyti be galo neturtingi”.

Gavėnios metu Bažnyčia 
reikalauja iš mūsų daug 
maldų. Ir čia vis mūsų nau
dai. Malda ir apmąstymai 
mums padės vesti tikrai 
katalikišką gyvenimą ir 
pasiekti savo tikslą. Taigi 
visi gavėnios reikalavimai 
yra didžiai mūsų naudai.

Mes nusidėjome — taip. 
Užsipelnėme bausmės — 

Bet mūsų Dangiška
sis Tėvas yra gailestingas

“Tu visų pasigaili, Viešpa
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klupta, pasako jam teisy
bę. Tada šis malonus bajo
ras švelniai ir su apgalvo
tais žodžiais. — bet įtiki
nančiai — išaiškina Jadvy-' 
gai, kad Lenkijos likimas ‘ 
guli jos rankose. Unija su

I
I
! i t
I I

w •

Kunigas"odų. Be to, jisai pagonis, 
i kurs Jadvygoje sukelia pa- 
sibiaurėjimų, nes Lenkija 
jau seniai buvo atsikračiu
si pagonystės, ir Jadvyga 
pati yra karšta krikščionė.

Vilhelmas iš Austrijos y-
ra tarp prašytojų. Kai Jad- Lietuva — tęsė jis, — pa- 
vyga dirstelėja į šį augštą, darytų Lenkiją vieną iš 
stiprų, puikų jaunikį, — pirmųjų šalių pasaulyje, 
kurį ji tvirtai tikisi neužil- Be to — didžiai pabrėžda- 
go valdysianti 
kurią ji jautė pamačiusi nojo, kokią įtaką padary- 
Jogailą, dingsta.

Vienok, kai Jadvyga pra
neša Lenkijos bajorams 
savo nutarimą, šie švelniai

— baimė, mas šį argumentą, nes ži

siąs Jadvygai, jog bus ves
tuvių sutartyje, kad Jogai
la taps krikščioniu; taipgi, 
kad visa Lietuva būtinai

Trys nepaprastai žymios 
kunigiškos figūros yra ki
lusios iš anų laikų, vieno 
apleisto Toi ino miesto už
kampių, vadinamo — Val- 
docco: Šv. kun. Jonas Bos- 
ko, Šv. kun. Juozapas Cot- 
tolengo ir Palaimintas Juo
zapas Cafasso. Kas jis toks 
buvo kun. Cafasso? Jis bu- 

!vo geras Šv. kun. J. Bosko 
į draugas ir vienas kitą my
lėjo, kaip tikri broliai. Pa- 
I likdamas į šalį pasakojimą 
[apie tų trijų Šventųjų gy- 
Į venimą ir nuopelnus pada- 

vien tik

i

ręs ir, rodos, nematai žmo- 
. nių nuodėmių dėl atgailos 
ir pasigaili jų, nes Tu Vieš- 

: pats, mūsų Dievas. Viešpa
tie. neatsimink mūsų se
nųjų kaltybių, veikia tesu
tinka mus Tavo pasigailė
jimai. nes mes pasidarėme

T.

(nesmyli karalienę), bet turės pamesti pagonystę ir 
tvirtai (nes myli Lenkiją Pnjmtl knkaemnybę. Tai 
daugiau) išaiškina, kodėl veikiantis smūgis.
būtu npišmintiBM I^nki s JadvYga luktereja. Lauke,i ponijai, .butų neišmintinga Lenki- vartais iaukia Vilhel-: noriU priminti vieną kitą 
jai patvirtinti sias vestu- mas gu a Eiti _ įš_ apizodą da ko kun. Cafas- 
ves. Nes ir dabar vokiečiai linksmybę, gyve- <*> buvo vadinamas - “Pa-
verziasi per tvirtai! Lenki- nį , k> £į|*ia? karuoklių Kunigas”.
JOS žemes. Ir be to, taip t , - Knn Pafacsn hnvr ~ ■
kalba bajorai, unija su Lie
tuva būtų pageidaujama.
Daug yra rusų Lietuvoje;Vs kX fjf j X tv A vA kJ 1 V VC V Vz y 

ir jeigu nieko nepadarys
sustiprinti draugiškumui 
tarp Lenkijos ir Lietuvos, 
tai neužilgo Lietuva būtų 
prijungta prie Rusijos ir 
šis prijungimas sustiprins 
Lenkijos priešų jėgas. Tad 
gi Lenkijos bajorai nuolan
kiai ragina karalienę pri
imti Jogailos pasiūlymą.

Jadvyga nusigandusi a- 
bejoja. Vesti šį žmogų, 
kursai daug vyresnis negu 
ji — šį pagonį, apsirengusį 
odomis! Ji sudreba. Tai ne
įmanomas dalykas. Jinai 
net negalėtų padaryti šį 
pasiaukojimą Lenkijai. Ji 
susimąsto apie Austrijos 
Vilhelmą. Jei tik galėtų pa
matyti jį slaptai, be abejo, 
jis išgalvotų kokį nors pla
ną — kaip išgelbėti ją iš 
šios painiavos.

Taria žodį vienuoliams ir 
jie pakviečia Vilhelmą. Kai 
jie susieina, Jadvyga išpa- 

_ prašytojų mažam galėtų sakoja Vilhelmui visą, kas 
___  _.. ___ karaliaus patraukti Jadvygos dėme- atsitiko ir prašo jo pagel- 
dukterį. Jadvyga jauna — sį, jei jos širdis nebūtų bu- b°s- Vilhelmą įpykina min- 

vusi atiduota Austrijos ku- i kaži atimsią jo mylimą 
Jadvygą, pagonis, kuni- 

Tik nuo vieno, kuris atė- gaikštis Jogaila.
— Taip negali būti — at

sako jis karštai.
— Jūs su manim eisite.; 

Aš turėsiu žirgą belaukiant1 
lies gulinčios į šiaurę nuo ties rūmų vartais šiąnakt. 
Lenkijos. Jogailos išvaizda Per kelias valandas būsi 
nemaloni. Jo drabužiai iš mano žmona. Tik sakyk, 

kad eisi su manim, Jadvy
ga-

Ir Jadvyga, mylėdama 
Vilhelmą visa širdimi, pra
šnibžda: “Eisiu”.

Tą naktį tamsumų sle
piama Jadvyga vogčia nu
lipa palociaus laiptais, pa
sitikti Vilhelmą ties var
tais. Vienok keli gudrūs 
bajorai, numatę, kad kok
sai nors planas jos neap
gautų, sergėja. Jadvygai 
tyliai nulipant laiptais, pri
siartina vienas šių bajorų, 
kursai mandagiai paklau
sia, kur jaunoji karalienė] 
pageidauja eiti nakties' 
metu.

Jadvyga netikėtai už-

Pranas rranskus

per ge- 
sustoja ras vestuves Lenkijos pa- 

Ko- dėtį politikos srityje. Iš
siųsta žinia iš karaliaus;

Bažnyčios sienoje. Kro- dėtinio Vilhelmo, Austrijos 
kuvcje yra akmuo, kurs kunigaikščio, meilę, 
kartu su kitais ženklais tu- Tačiau dabar, kadangi 
ri šį užrašą “Stopa Jadvi- Jadvyga yra Lenkijos ka- 
go”. Šie žodžiai lietuviškai ralienė, vestuvių klausi- 
reiškia “Jadvygos Pėda”, mas pasidaro svarbus. Štai 
Žmonės, per bažnyčią eida- proga, sustiprinti 
mi, daugel kartų
pabučiuoti šią neda. 
dėl?

Bet štai! Užgęsta šviesos! dvaro, kad Jadvyga ieško 
Atsidaro mažo praeities vyro. Daug kunigaikščių ir 
teatrėlio uždanga. bajorų atvažiuoja į kara-

Reginys atsidengia Len- liaus dvarą Krokuvoje, ti
ki joje keturioliktame šimt- kėdami rasti malonės gra- 
metyje. Lenkai išvarę savo žios jaunos karalienės aky- 
karalių, pašaukia ištremtą se. Keli visų šių karališkų 
Vengrijoje Jadvygą, anks- prašytojų mažam ; 
čiau buvusio 1

vos penkiolikos metų — ir v 
graži, toks gražumas net nigaikščiui Vilhelmui, 
retas Lenkijoje, kur šalis į ’ 
žymi savo gražuolėmis, jęs prašyti jos rankos Ja-į 
Jaunystę, grožybę, turtą, 
karalystę, pagarbą, 
davusių žmonių - 
turi ši pasakėčios karžygė. 
Iš visų savo turtų Jadvyga 
daugiausiai vertina suža-

pasi- 
visus

dvyga nusuka akis iš bai
mės. Tai Jogaila, Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis, ša-

Tiesos Žodis Apie Ispaniją
Sulietuvino UDARNIKAS

1

Ką tik išėjo iš spaudos labai Įdomi 32 pusi, brošiū
ra “TIESOS ŽODIS APIE ISPANIJĄ”, šioje brošiūro
je labai aiškiai paduoda Ispanijos civilio karo pradžios 
priežastis, karo eigą ir tt. Šią brošiūrą turėtu 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-1 
me 50% nuolaidos.

Užsakymus su money orderiu siųskite:

DARBININKAS 
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. i

Garbę ir galybę Lenkijai. Kun. Cafasso buvo Tori- 
Krikščionybės šviesa dėl no miest° kalėjimų kape- 
tūkstančių, kurie dabar, li°nas- Jis juos^ aplankyda- 

. Jos laimę arba 
tėvynės. Jos gyvybę ar sie

lių išganymą. Ką gi jai pa- 
i sirinkti ? •

Jadvyga atsisako. Iš lėto 
ir palenkusi galvą lipa lai
ptais atgal. Lenkija ir krik
ščionybė laimėjo.

❖ #

Ar šis didis pasiaukavi- 
mas veltui nuėjo? Lai isto
rija šį klausimą mums iš
sprendžia. Per šią uniją — 

Į kuri yra laikoma, kaip vie
na iš sėkmingiausių kara-

• liškų sutuoktuvių — Lie- 
' tuva prisijungė prie Lenki
jos su ryšiais, kurie kas
met stiprėjo. Po Jadvygos 
ir Jogailos valdžia Lietuva 
su Lenkija tapo viešpatau
jančios valdžios vidurinė-

; je rytų Europoje renesan- 
iso ir reformacijos metu;

• jos sustabdė veržimąsi tur- 
i kų ir totorių; jos atstūmė

vokiečių ordeną iš Baltijos 
kraštų; ir sulaikė teutonų 
riterius. Tiktai septynio
liktuose ir aštuonioliktuo
se šimtmečiuose, kada 
prūsų apsupta iš venos pu
sės, ir rusų iš kitos, Lenki
ja ir Lietuva susvyravo ir 
buvo parblokštos.

Tris dienas prieš jo su
tuoktuves su Jadvyga, Jo
gaila atvažiavo į Krokuvą, 
kur buvo apkrikštytas. 
Lietuva, irgi nuo to laiko 
tapo krikščioniška šalis — 
bet žinoma ne be pasiprie
šinimų ir kovų, nes ugnies 
ir perkūno garbinimas 
sunkiai nyko. Ir kodėl ne? 
Pamėgink nukratyti nuo 
kurios tautos, ypač galin
gos, kaip tada buvo Lietu
va, jos tradicijas, jos tiky
bą. Ir tik per Jogailos uo
lias pastangas, krikščiony
bė praplito po visą Lietuvą.

Kas dėl Jadvygos, ji bu
vo visų žmonių mylima. 
Vieną dieną ji, kartu su ke
liais dvaro nariais, išėjo 

] apžiūrėti vieną statomą 
bažnyčią. Atėjusi ji paste
bėjo, kad vienas darbinin
kas sėdėjo atskirai nuo ki-

ten buvo uždarytas, kaip 
ilgam laikui... jis kiekvie
name žmoguje matė Dievo 
pavidalą ir teisirūpino vien 
tik sielos ikganymu. Įeida
vo į kalėjimą su pilnoms 
kišenėms cigarų, tabakos, 
paveikslėlių, knygučių, o 
grįždavo tuščiomis, bet su 
didžiausiu džiaugsmu šir
dyje. Žinojo kaip prisiar
tinti prie visų, kad ir di
džiausiai užkietėjusių nu-, nedorybių. Savo pamaldu-
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ti tą didžiausį plėšiką, pa- kiai tautai pirmenybės ne- 
dpo-iira nrmiišpia PofT-a : ”

Lietuvių sandariečių 
(laisvamanių) organas, 
pacitavęs die n r a š č i o 
“Draugo” šią pastabą:

“19-me šimtmety vysk. 
Valančius, atidus gyveni
mo stebėtojas, visai gra- 

! žiai atsiliepia apie lietuvių 
liaudį. Savo 1862 m. rapor
te popiežiui jis sako, kad 
i žmonių papročiai esą dori, 
‘nesugadinti; reta didesnių

vo po kelius sykius į savai
tę, jis praleisdavo ilgiau
sias valandas, kaip jis pats 
vadindavo, tarpe savo my
limų draugų: juos guosda
mas, šelpdamas ir rengda
mas prie tikros atgailos. 
Kaip jis pasirodydavo ka
lėjimuose, ten kildavo 
šventė; tą syk iš tų nelai
mingųjų lūpų neišgirsi 
nieko kito apart tų žodžių: 
— Atėjo mūsų tėvas, mūsų 
globėjas, mūsų paguoda — 
Palaimintasis savo kali- i 
niams pamokslus sakyda-' 
vo, misijas laikydavo ir jų į 
neapleisdavo iki mirimo 
valandos. Jis susitikęs vie
ną iš tokių nelaimingųjų 
su juo šnekėdavo kaip su 
tikru broliu ir nė kuomet 
nesiteiriaudavo dėl ko jis

tų, palenkęs galvą ir liūdna 
išvaizda žaidė jo veide. Ja
dvygai paklausus, kodėl 
taip nuliūdęs, jis atsakė, 
kad jo žmona labai serga ir 
jo maži vaikeliai neturi ko 
valgyt. Jadvygai jo pagai
lo, bet ji nebuvo atsinešiu- 
si pinigų, nes nežinojo, kad 
jų reikės.

Tačiau, ji būtinai norėjo 
pagelbėti šiam vargšui. 
Bet ką gi ji gali jam duoti ? 
Tiktai auksinių sagutę nuo 
bato. Nusilenkė, atsegė sa
gutę ir padavė darbiniu-* 
kui, kursai su ašarotomis 
akimis priėmė.

Jadvygai nuėjus, darbi-; 
ninkas atsisukęs dirbti, pa-, 
stebėjo karalienės kojos, 
atspaudą ant akmens. Di-i 
džiai sujaudintas jis pa
šaukė vienuolius ir atkrei
pė jų dėmesį į atspaudą. 
Vienuoliai laikė šį atsitiki
mą kaipo stebuklą. Jie ak
menį išėmė ir įstatė bažny
čios sienoje. Tai atsitiko 
prieš penkis šimtmečius, 
bet kas kart bažnyčią ats
tato, o akmuo visuomet pa
silieka toj pačioj vietoj.

Ir štai nupuola uždanga. 
Užsidega šviesos, ir aplei
džiame mažą praeities te- 
atrėlį.

I

sidejėlių. Užtenka paminė-;mu? vaišingumu liaudis jo
ti fn si;/4£i«.1C'i nlA^iVo ™ :---------------------------1- -- ----------------

degiką, užmušėją Petrą užleidžia... 
Mottino, kuris buvo pas
merktas mirčiai. Pagal tų 
laikų papročių, nuteistieji i 
mirčiai, tapdavo pavesti 
taip vadinamai — Pasigai
lėjimo Brolijai, kurios bu
vo priedermė įvesti nelai
minguosius į tam tikrą 
kambarį, kame nuimdavo 

I retežius ir suteikdavo pas- 
i kutinę vakarienę. Kun. Ca- 
ifasso pats pasisiūlino Pet-i 
i ro Mottino būti paskuti-1 
inios puotos svečiu. Ir štai 
į laike tų kelių momentų 
I Palaimintasis ant tiek mo- 
i ka sujaudinti galvažudį, 
kad tas su tikru gailesiu 
atlieka šv. Išpažintį ir su 
džiaugsmu priima mirtį, 
kaipo atsilyginimą už savo 
papildytas nedorybes.

Parengtuose, tam nelem
tam kortejui, ratuose 
drauge su nuteistuoju ir 
būdelių galėjai matyti ir 
kun. Caffasso; jis juos sti
prina savo galingu žodžiu 
iki paskutiniam momentui, 
jis net šventino kilpą, kuri 
buvo lyg tai ženklas užbai
gimo šios žemiškos kelio
nės ir susijungimu su Dan
giškuoju Atpirkėju.

Taipgi tas pats kun. Ca
fasso sutaikė su Dievu ir 
palydėjo į sušaudymo vie
tą garsų ir net istorijoje ži
nomą generolą Ramorino, 
kada po baisios kraujo pra
liejimo dienos Pavijoje bu
vo suimtas ir nuteistas

rašo:
‘ Taip, mūsų liaudis buvo 

“olrait”, bet ką galima pa
sakyti anie tu laikų bažny
čią?”

Na, ir ką gi galima pasa
kyti? Jeigu liaudis buvo 
olrait”, tai ir bažnyčia 

buvo “olrait”, pp. sanda- 
riečiai. Kas gi sudaro baž
nyčią, ar ne liaudis ir jcs 
vadai.
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Brooklyno H. G." Redakto

riams
kai kurie redaktoriai 

kada
Tikrai

likviduoja sveiką sensą, 
jie neatskiria kuriame laikraš- 

; tyj tilpo tokia ar kitokia ant- 
’ rašte. Tuo pasižymėjo “N. G.” 
’ redaktoriai.
Ii
i mirti. Ant tiek nelaimin
gasis buvo šventojo pa
veiktas, kad ne vien tik 
prisiėmė kaipo už bausmę, 
savo sunkių nuodėmių, 

į mirtį, bet dar jos nekan
triai laukė; ir štai gatvėje 
ragino kareivius, kad sku- 

ibėtų prie sušaudymo vie
tos, nes jis norįs greit atsi
lyginti Dievui. Dar sykį 
atlikęs Išpažintį miršta.

Ir štai kaip — Pakaruok
lių Kunigas — galėjo ir tą 
buvusį niekšą prie savo — 
šventų pakaruoklių atves
ti.

Kun. J. Stašaitis, S. C.

I

Marianapolio Kolegijos Studentų Vaidinimas

DRAMA 
“UŽ TĖVYNĖS LAISVE” 

MUZIKA — KALBOS — DAINOS
Bus vaidinama šiose lietuvių svetainėse:

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

Kovo 5 d. 7 valandą vakare — Providence, R. I., Šv. Ka
zimiero 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 2 d., 7:30 vai. vakare — Hartford, Conn. Lie
tuvių mokyklos 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.
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16. Draugijoms Nurodymai
Labai geistina, kad draugijų įstatai numatytų su

daryti iš draugijos išmintingų ir dorų narių komitetą, 
kuris spręstų ginčus, jei kas nors iš tų dviejų luomų 
laikytų save nuskriaustu. Lygiai reikia labai rūpintis, 
kad darbininkams visuomet pakankamai būtų darbo 
ir atsargos kapitalo, iš kurio būtų galima šelpti darbi
ninkai ne tik staigiomis ir atsitiktinėms permainoms 
pramonėje įvykus, bet ir senatvėje, ligoje ar šiaip ko
kiai nelaimei atsitikus.

Socialinė Nauda
Šitokiais įstatymais, jei jie noromis pildomi, pa

kankamai bus padėta beturčių būviui; vis dėl to katali
kų sąjungos dar nemaža prisidės prie visuomenės ge
rovės. Iš praeities ne be pamato numatome ateitį. Am
žius pralenkia amžių, dalykai bet gi turi nuostabaus 
panašumo, nes juos valdo Dievas, Kuris visus tuos įvy
kius tvarko ir kreipia prie tikslo, kurį pasistatė, kurda
mas žmonių giminę. Žinome iš istorijos, kad pirmais 
Bažnyčios laikais buvo laikoma pažeminamu dalyku 
tai, kad krikščionių daugumas gyveno ar išmaldomis,Į 
ar rankų darbu. Bet, kad ir be turtų ir galės, jie įsigijo 
ir turtuolių malonės ir galingųjų globos. Juose matyta 
darbštumo, ramybės, teisingumo ir ypač, artimo mei
lės pavyzdžių. Matant šitokį jų gyvenimą ir dorybes, 
išnyko prietaringa nuomonė apie juos, nutilo pikti 
šmeižtai, o įsišaknėję prietarai ir prasimanymai, pa
lengva nusileido krikščioniškajai tiesai.

Dabar ginčijamasi dėl darbininkų padėties; labai 
daug valstybei pareis nuo to, ar tas ginčas bus išspręs
tas sveiko proto dėsniais, ar ne. Krikščionys darbinin
kai lengvai ir protingai išpręs tą klausimą, jei susijun
gę į draugijas ir išmintingų vadų vedami eis tais ke
liais, kuriais ėjo mūsų proseniai, kartu žiūrėję asmens 
ir visuomenės gerovės. Ir iš tikrųjų; nors galingos yra 
prietaringos nuomonės ir žmogaus geiduliai, vis dėl to 
piliečiai, neapakę bloga valia, patys savaime bus palan
kesni ir geresni tiems, kuriuos matys darbščius ir kuk
lius ir daugiau branginančius teisybę už pelną bei sta
tančius pareigas aukščiau už visą kitą.

Darbininkų Draugijų Nauda
Iš to kils dar ir kita’nauda, būtent, bus duota ne

maža vilties ir galimumo grįžti į dorą gyvenimą ir 
tiems darbininkams, kurie gyvena visai paniekinę 
Kristaus mokslą ar tikėjimui priešingą gyvenimą. Jie 
dažniausia jaučiasi apgauti tuščios vilties ir nebūtų 
dalykų pavydalo. Iš vienos pusės jaučia jie nežmonišką 
gobšų darbdavių elgesį su jais, kurie juos tiek teverti
na, kiek iš jų darbo turi sau naudos; o iš kitos pusės, 
tose draugijose, kur jie patys dalyvauja, artimo meilės 
prietelingumo vietoje viešpatauja vidujinė nesantaika, 
toji neatstojanti ištvirkusios ir netikinčios varguome
nės palydovė. Nusiminę, išvargę, jie labai norėtų nusi
kratyti tą tokią žeminančią vergiją, bet nedrįsta ar tai 
dėl to, kad drovisi žmonių, ar kad bijosi skurdo. Ši
tiems visiems nepaprastai daug gali padėti katalikų 
sąjungos, kviesdamos svyruojančius į savo tarpą, leng- 
vindamos jų vargus, ir priimdamos į savo globą tuos, 
kurie susipratę tai norėtų padaryti.

Užbaiga
Matote, Garbingieji Broliai, kas ir kaip turi dary

ti sprendžiant šį sunkų klausimą. Kiekvienas privalo 
to darbo savo dalį padirbti ir tai kuo veikiausią, kad 
pasivėlavus su pagalba, jau ir taip didelė blogybė ne
taptų dar didesnė ir sunkesnė gydyti. Valstybių vadai 
tesigriebia įstatymų ir savo parėdymų; turtuoliai ir 
darbdaviai teprisimena savo pareigas; darbininkai, ku
rių čia yra reikalas, tedaro išmintingų pastangų. Bet 
kadangi, kaip pradžioje sakėme, viena religija tegali 
tą blogybę su šaknimis išrauti, tad visi teneužmiršta, 
kad visų pirma reikia gražinti gyveniman krikščioniš
ki papročiai, be kurių visos praktikos priemonės, kad 
ir labai tikusios, mažai tepadės. Bažnyčia iš savo pu
sės niekuomet ir jokiu būdu neatsiliks su savo pagal
ba; Ji juo daugiau jos suteiks, tuo platesnės laisvės tu
rės veikti: ypač lai supranta tai tie, kuriems pavesta 
rūpintis visuomenės gerove. Dvasininkai visas sielos 
jėgas lai įtempia ir visu uolumu atsideda tam reikalui. 
Jums, Garbingieji Broliai, vedant ir pavyzdį duodant, 
kunigai lai nenustoja priminę visų luomų žmonėms 
gyvenimo dėsnius, paimtus iš Evangelijos; lai jie dir
ba, kaip galėdami, tautų gerovei ir už vis tesistengia 
saugoti savyje ir žadinti kituose — šio pasaulio dide
liuose ir mažuose — artimo meilę — tą visų dorybių 
viešpatę ir karalienę. Norimos gerovės reikia už vis la
biau laukti iš plataus meilės įsigalėjimo, būtent, tos 
krikščioniškos meilės, kurioje suglausti visi Evangeli
jos dėsniai ir kuri visados pasiryžusi pasišvęsti kitų 
naudai. Toji meilė, tai tikriausia priemonė preš puiky
bę ir nesusivaldančią savimylą. Tą dorybę aprašė ir 
dieviškus jos privalumus taip išreiškė apaštalas Povi
las: “Meilė yra kantri, yra maloninga, neieško, kas jos 
yra, visa nukenčia, visa pakelia’’.

Kaip Dievo malonių laidą ir mūsų palankumo žen
klą, suteikiame Jums, Garbingieji Broliai, dvasinin
kams ir jūsų žmonėms apaštališka palaiminimą Vieš
patyje.

Duota Romoje, gegužės 15 d. 1891 m. keturioliktais 
Mūsų popiežiavimo metais... Leonas PP. XIII.
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Intertypo Fondo Rėmėjai

Pijus XI Ir Katalikiškoji Spauda
Nors Popiežius Pijus XI! Kada, 1933 metais, pas 

buvo susirūpinęs visais į Pijų XI atsilankė Ameri- 
žmonijos reikalais, bet y-į kos katalikiškų laikraščių 
patingai jam rūpėjo kata- sąjungos pirmininkas, Ri- 
likiškos spaudos išplatini- ehard Reid, Jo Šventenybė 
mas. Jo sumanymu ir rū-Įsakė: “Mes su džiaugsmu 
pėsčiu buvo surengta, 1936; laiminame Jungtinių Ame- 
metais, pirma katalikiškos1 rikos valstybių katalikišką 
spaudos paroda Vatikane spaudą. Nėra kito būdo, 
ir sušauktas katalikų laik- kuriuo tiek daug gero bū- 
raštininkų suvažiavimas.: t|} galima padaryti Katali-
Jis pats, nors ir nesveikuo- 
damas, dalyvavo tos paro
dos atidaryme ir pasakė, 
kad “katalikiškoji spauda 
užima didžiai svarbią vietą, 
Katalikų Bažnyčios veiki
me”. Jis sakė: “Katalikiš
koji spauda privalo nuro
dyti žmonėms bedieviškojo 
komunizmo vylingus paža
dus ir įspėti juos, kad neti
kėtų ir nepasiduotų bedie
vių įtakai”.

Daugely atvejų Jo Šven-

I 
i

t

meldžiamės, kad Dievas 
laimintų katali kiškos 
spaudos darbą. Mes laimi
name ne tik katalikišką 
spaudą, bet visus, kurie 
tam reikalui darbuojasi, 
kurie remia ir platina ka
talikiškus laikraščius ’.

Ar mums nepridera taip 
susirūpinti katalikiškų lai
kraščių išplatinimu ir pa
laikymu. kaip jais rūpinosi 
mūsų bendras tėvas, Po- 

T.kų Bažnyčiai, ypač šiais piežius Pijus XI?

ASTUONIOS VALANDOS 
OPERACIJOS 

Nuostabioji Chirurgija
Būna atsitikimų, kad dėllskrodimo liniją ir iš trijų 

galvos smegenų sutrikimo: pusių atplauna odą. Atsky- 
suyra viso žmogaus kūno rus odą nuo kiaušo, ji ne- 
nervų sistemos veikimas, nuimama visai, tik atver- 
Ir išeina taip, kad jeigu iš čiama, nes iš ketvirtos pu- 
galvos kiaušo neišimti su-. sės ji neatpiauta. Visa tai 
gedusios smegenų dalies, dirbama elektriniais įran
tai žmogus gali tuoj atsi- kiais, sulaikančiais kraujo 
sveikinti su šiuo pasauliu, bėgimą. šios operacijos 
Ką tada daryti? Juk sme- metu kraujas, iš operuo- 
genys yra opiausia po šir- jamojo organo neturi bėg- 
dies žmogaus kūno dalis, ti!
Argi galima praplauti svei- Specijaliu aparatu chi- 
ką galvos kiaušą ir išimti rurgas atpjauna nuogąją 
dalį smegenų? kiaušo dalį ir ją nuima.

Taip, galima! Nepapras-; Dar nuėmus smegenis den
gtos chirurgo pastangos,'giančią plėkšnelę, praside- 
tiesiog neįsivaizduojama da pati sunkiausioji ir pa- 
apsauga nuo bakterijų ir vojingiausioji operacijos

Pereitais metais sausio mėnesyje pradėjome vary
ti naujos “Darbininko” Intertypos fondui vajų. Dauge
lis “Darbininko” prietelių kaip pavienių, organizacijų 
ir gerb. kunigų puikiai atsiliepė ir iki šiol jau sudėjo ^^^nurode 
aukų naujos Intertypos fondui $2,584.22. Nors nemaža 
suma sudėta, bet iki $7,000.00 dar daug trūksta. Bet 
mes tikimės, kad katalikiškoji visuomenė rems mus ir 
toliau, prisidėdama prie katalikiškos spaudos palaiky
mo. Dabartiniu laiku į Intertypo fondui aukojo sekan
tieji:
L.R.K. Saldž. Širdies V. Jėzaus ir Lietuvos Duk

terų draugijų šokiai, So. Boston, Mass.....$221.45
25.00 žinotų savo bendro tėvo
10.00 mintis ir norus, jei nebūtų 
5.00 katalikiškų laikraščių”. 
5.00 Kitą sykį Pijus XI sakė: 
° aa Katal*kiškoji spauda yra milžiniška medicinos mok- dalis: sugedusiujų smege- 
1.00 taip galinga ir reikalinga, > slo pažanga tokią operaci- 
o aa kad ViS*» kurie darbuojasi ją šiandien įgalina padary- 
2.00 jos išplatinimui ir palaiky- 
1-00 mui, užsipelno didžiausios 
1.00;
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00

50
2.00
1.00

Matas Norbutas, Cambridge, Mass....................
Šv. Elzbietos pašalp. Dr-ja, Lawrence, Mass.....
Vincas Kališius, So. Boston, Mass....................
Adolf. Kavaliauskas, Norwood, Mass................
Ona Siaurienė, So. Boston, Mass........................
J. Andriliūnas, Athoi, Mass................................
Anna Ramauskis, Bridgeport, Conn.................
Ignas Grušas, E. Hartford, Conn........................
J. Kišunas, Westfield, Mass................................
Adomas Kuderauskas, Worcester, Mass..........
V. černauskas, Lawrence, Mass........................
J. Kavolynas, So. Boston, Mass........................
J. Bakūnas, So. Boston, Mass.................... ........
Martin Veiveris, N. Grafton, Mass....................
Ignas Umpa, Methuen, Mass................................
M. Sruoga, Orange, Mass....................................
L. Antanaitienė, So. Boston, Mass....................
A. Masys, Canada .............................................
Ona Marcinkienė, So. Boston, Mass....................
M. Ausikaitė, So. Boston, Mass..........................
Pr. Vitkus, Phila. Pa............................................
Anthony Veckus, Turners Falls, Mass...... ......
Dom. Lingevičius, Dorchester, Mass.................
Mr. Jakavonis, Haverhill, Mass..........................

Viso ......................
Pirmiau paskelbta

isa tai

♦

reikalingumą katalikiškų į 
laikraščių. Suvažiavusiems 
katalikų laikraštininkams 
jis sakė: “Jūs esate mano 
balsas. Aš nesakau, kad 
per jus žmonės mano balsą 
girdį, bet kad jūs tikrai e- 
sate pats mano balsas, nes 
mažas skaičius žmonių te-

$294.95
$2,289.27

•?

nu išėmimas.
Chirurgas didžiausiame 

įtempime, sekdamas prieš 
operaciją padarytą rentge
no nuotrauką, pašalina ne
reikalingas smegenų dalis,

Tai yra nepaprastai sun- 
pagarbos. Ir kas tik bus įr vjena pavojingiau- 
padaryta katalikiškos: sįų operacijų, trunkanti*.---- —------- —*--------- ,
spaudos naudai, aš jausiu, netrumpiau kaip aštuonias užkloja atgal plėkšnelę, ku- 

valandas! šios rūšies ope- rią susiuva. Uždeda atpiau- 
racijai operuojamojo jokiu tąją kiaušo šukę, užkloja 
būdu negalima užmigdyti odą, susiuva ir operacija 
— operacijos metu jis turi baigta.
turėti visą sąmonę. i Žmogaus gyvybė išgelbė-

Kaip vyksta, kaip atrodo ta!
tokia operacija? Iškankintas po tokio

Didžiausias operacijų “mėsinėjimo” ligonis veža- 
priešas yra mikrobai. To- mas atgal į palatą.
dėl prieš darbą operacijų Tačiau kas pasakys, ką 
salė turi būti “išvaduota” tuo metu perneša chirur- 
nuo šitų mikroskopinių gas? Tai ne menkniekis aš- 
priešų armijų. Tam salės tuonias valandas išbūti di- 
oras filtruojamas specija- džiausiame nervų įtempi- 
Iiais elektros filtrais. Chi- me, didžiausiame dėmesio 
rurgų. asistentų ir seselių sukaupime už žmogaus gy- 
drabužiai, guminės piršti
nės, batukai tik ką ištrauk
ti iš elektros dezinfekuoja
mos krosnies, jų veidai iki 
akių aprišti, kad sulaikytų 
iškvepiamo oro sklidimą.

! Kada jau viskas paruoš
ta, atgabenamas ligonis ir 
guldomas ant operacijų vos Šv. Kazimiero Draugi- 
stalo. Čia jis yra taip pri
tvirtinamas. kad negalėtų 
nė kiek sujudėti, ypatingai 
pati galva. Mažiausias ope
ruojamojo krustelėjimas 
gali jį paversti lavonu.

Kai galva (kuri turi būti 
visiškai nuskusta) jau nu-i 
plauta jodu ir spiritu, chi-! 
rurgas pir miausia užžymi'

kad tai man asmeniškai 
padaryta”.

Kalbėdamas universite- j 

studentams. 1932 meta "s. 
Jo Šventenybė sakė: “Stu
dentams būtinai reikalinga 
susirūpinti katalikiškos 
spaudos reikalais. Reikia 
rūpintis katalikiškų laik
raščių išplatinimu, jų skai
tymu. iu išlaikymu”.

Viso suaukota............................... $2,584.22
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausiai ačiū.

Darbininko Intertypo Fondo Komisija.

BLAIVININKU SUSIVIENYMO CENTRO 
‘VALDYBA

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

Alkoholis Yra Daugelio Nusikaltimų Priežastis

a1

sios alkoholio ligos, pasau
lyje nusikaltimų skaičius 
sumažėtų 20—30' <■.

O kiek tai atneštų laimės 
ir džiaugsmo šeimoms, 
nuskriaustoms žmonoms 
ir vaikams!

Alkoholis ypatingai daug 
pakenkia jaunimui, tam 
bręstančiam, pradedan
čiam žydėti jaunimui. Nu
girdyto jaunuolio sąmonė 
užslopinama, mintis su- 
brutalinama, aistros suke
liamos ir jis jau žengia prie 
moralinio nusikaltimo. Po 
keletos panašių nusikalti
mų jis jau sunkiai pataiso
mas, jis tuoj tampa mora
liniai supuvusiu, sugedusiu 
jaunuoliu. Girtaujančio 
jaunuolio vis didėja geidu
liai, vis labiau užnuodija
mas kraujas ir jį veda prie 
visiško dorinio susmuki
mo. Aišku, iš tokio jaunuo
lio jau nei Bažnyčiai, nei; 
tautai, nei visuomenei ne-1 
bus jokios naudos.

Kam tie svarbūs dalykai 
brangūs, kam rūpi suma
žinti biaurių nusikaltimų 
skaičius, turi saugotis ir 
kitus saugoti nuo girtavi
mo prosu. S.

t

1

vybės klausimą!
Nuostabi toji chirurgija!

“XX Amž.”

Įsigykite "GAVĖNIOS 
KNYGĄ"

Ką tik gavome iš Lietu-

jos išleistą kun. A. Saba
liausko "Gavėnios Knygą”. 
Gavėnios metu labai gra
žūs pasiskaitymai. Vertėtų 
kiekvienai katalikiškai šei
mai šią naudingą knygą į- 
sigyti. Knyga turi 252 pus
lapius. Kaina tik 80c.

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

šia girti žmonės įvykdo 
žiauriausias žmogžudys
tes, net tėvažudystes.

Dėl ko gi vyrų kalėjimuo
se sėdi devynis kart dau
giau negu moterų? Ar ne 
dėl to, kad vyrai, dažniau
siai gaudami uždirbtus pi
nigus, turėdami visišką 
laisvę, pasislėpęs nuo žmo
nos, nuo šeimos akių, labai 
daug girtauja.

Gi moterys, labiau užda
rytos šeimos židiny, savo 
nameliuose, neturi tokių 
progų. Gaila, bet pastaruo
ju laiku tos žmonos, kurios 
vengia auginti vaikučių ir 
net jau pasenusios pradeda 
labiau girtauti. Tai ne vien 
atskirų asmenų nusiskun
dimai, bet ir faktai, ku
riuos kiekvienas gali pati
krinti policijos stotyse.

Jeigu žmonija staiga bū-
• v j . * • i • ■

Daugelis žmonių geria į- 
vairius alkoholinius gėri
mus iš įpratimo, visai ne
pagalvodami, kiek daug ža
los tas gėrimas atneša vi
suomenei. Pažiūrėkime, 
kiek alkoholis prisideda 
prie nusikaltimų skaičiaus 
didėjimo.

Girtas žmogus nustoja 
sveiko protavimo, jo sąži
nės jausmas visai sumažė
ja, apie daromo nusikalti
mo pasekmes visuomenei 
ir apie pavojų jam pačiam į 
negalvoja. Tuo tarpu pa-į 
vydo, keršto, neapykantos 
jausmai, alkoholio veikia
mi. smarkiai padidėja. To
dėl girti žmonės daug grei
čiau susimuša, patenka į 
kalėjimus, daug greičiau 
padaro vagystę, daug grei
čiau užvažiuoja ant kitų, 
padarydamas keletos gy
vybių auką. Juk daugiau- tų išgydyta nuo šios bai-i

i
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Juozas Kasinskas
• Ine. ;
! Laidotuvių Direktorius ;
! Patarnavimas Dieną ir Naktį]

: 602 Washington Blvd. ■
; BALTIMORE, Md. ;
; Telephone Plaza 8595 I 
' Limosinai dėl visokių reikalų. ,
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TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND

COKE ŠIANDIEN on the
Price

PROTECTION PLAN

A rftOOUCT

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.496 First Street,
Tel. SOUth Boston 1540



Penkiadienis. Vasario 24. 1939 DARBININKAS
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'kas GIRDĖTI LIETUVIŲ! 

KOLONIJOSE

PADĖKA

NASHUA, N. H

Pradėję naujus 1939 metus. 
Šv. Kazimiero parapijoj pasiro
dė daugiau gyvumo, kaip papra
stai. labiausiai katalikiškose 
draugystėse. Susirinkimai laiko
mi kiekvieną mėnesį, ir įvairių 
draugijų nariai gana skaitlingai 
atsilanko.

tė. Tai buvo jų visų minėjimas 
gimimo dienos, ir kiekvienai 
suteikė "birthday cake”. taipgi 
ir kitų dovanų. Marė Baublytė 
ir Malvina Lapinskaitė visas 
prijuokino gražiu vieno veiksmo 
komedijos vaidinimu: "Laivo- 
kortė i Lietuvą '.

Metinis Sodaliečių 
įvyko vasario 5 d.. 
“The Brick House".

bankietas 
užeigoj — 
Draugijos 

pirmininkė. Tillie Vaičiūnaitė,
buvo programos vedėja. Pra kal
bėles pasakė klebonas kun. Pius 
Lutkus. kun. J. Bucevičius. ir 
panelė Sophija Stanulytė. Nellie 
Malavičiūtė. Ona Verkauskaitė. 
ir Ona Kudzmaitė. Stalai buvo 
puikiai papuošti pagal "Valenti
ne" laiką. Prie tam-tikro stalo 
sėdėjo panelės Marė Baublytė. 
“Minnie" Grigaitė. Agnės Ut- 
kaitė. Ona Kudzmaitė. "Nellie" 
Malavičiūtė ir Ona Verkauskai-

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sar.born Block
Washington St.. Norwood. Mass. 

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 1VALNUT A VE.
Tel. Norvvood 1020

Skautai (Boy Scouts) jau su
siorganizavo ir pradėjo veikti 
šv. Kazimiero parapijoj. Vasa
rio 6 d., viešame susirinkime 
Scoutmaster Malcolm Beavers- 
tock labai įspūdingai kalbėjo 
vaikams. įrodydamas priežastis 
kodėl šioj parapijoj reikalinga 
skautų kuopa. Vėliau, kandida
tai buvo padalinti į tris sky
rius: — Panthers - Alphonse 
Juknevičius. Edvvard Kissel. Pe
ter Rasimavičius. Julius Aroš- 
ka: jų vadas Petras Malavičius. 
ir padėjėjas Stasys Karčiaus
kas: Flying Eagles: Juozas Juk
nevičius. Vytas Kissel. Edvar
das Frazier. jų vadas Edvardas 
Barauskas, ir padėjėjas Alphon- 
sas Svikla: Silver Fox: Kazys 
Karsokas. Jonas Karlonas. Ma- 
tuza. jų vadas “Bobbie” Bart
kus. ir padėjėjas Alphonsas 
Karauskas. Kun. J. Bucevičius 
išrinktas dvasiniu patarėju: Pe
tras Tamulonis. senior patrol 
leader. ir Jonas Tamulonis. raš
tininkas. Tame susirinkime Mr. 
Beaverstock išaiškino vėliavos 
istoriją, ir įrodė kaip skautai 
privalo lavinti savo būdą ir vi
suomet elgtis kaip susipratę 
krikščionys vaikai.

I 
I

Nashua. N. H. Tariu širdin
giausi padėkos žodį Moterų Są- Į 

Jungos 58-tai kuopai už surengę 
tą man pagerbimą vasario 19 d. 
p. p. A. Zautrų namuose.

To vakarėlio aš visai nesitikė
jau. Tai buvo man tikras "sur- 
prizas". Aš nė pati nežinojau, 
kad man jau sukako 10 metų 
kaip pildau tą garbingą finansų 
raštininkės darbą. Tas laikas 
taip greitai prabėgo. Mūsų na
rių tarpe viešpatauja seseriška 
meilė ir sutikimas.

Malonu yra darbuotis jūsų 
tarpe, brangios 58 kp. sąjungie- 
tės. Taigi širdingai dėkuoju su
manytojoms ir pasidarbavu
sioms. būtent, p. p. A. Stanulie
nei. A. Sveklienei. M. C. Zapė- 
nienei. A. Zautrienei ir kitoms 
už pasidarbavimą.

Dėkuoju visoms sąjungietėms 
už vaišes, gražią ir naudingą do
vanėlę. kuri visuomet pasiliks 
mano mintyje.

Taipgi dėkuoju p. A. Zautrai.' 
ir jų sūnui Juozui už saldaines. 
kuriomis pavaišino visus daly
vius.

Dar kartą ačiū visoms ir vi
siems už jūsų gerą širdį. Lai ge
rasis Dievulis jumis atlygina.

T. Mitehell’ienė, 
58 kp. Raštininkė.

i

I

PADĖKA

t
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FEBRUARY CLEARANCE SALE

B. Koraitis

Už Kelių Dienų Baigsis!
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 į 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! 411 WASHINGTON STREET

Boston, Mass.

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
VVORCESTER. MASS.

275 Main St.. Webster, Mass.

William J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St.,
PROVIDENCE. P.. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

Nuo Naujų Metų iki Gavėnios 
laiko būdavo parapijos salėje 
Ketvirtadieniais kortavimo va
karėliai parapijos naudai. Tuose 
vakarėliuose dalyvaudavo gana 
daug žmonių, ir parapijiečių ir 
svetimtaučių. Pereitą sekmadie
nį klebonas iš sakyklos dėkojo 
visiems, kurie užjautė parapijos 
reikalus ir atėjo į tuos parengi
mus ketvirtadieniais: dėkojo y- 
patingai sekančioms draugi
joms. kurios kiekviena vedė vie
ną iš tų vakarėlių, būtent. Tre
tininkai ir Apaštalystės Maldos 
draugija. Darbininkų 65 kuopa. 
Moterų Sąjungos kuopa. Šv. O- 
nos draugija, ir mergaitės So- 
dalietės. Po Velykų manoma ir 

5 daugiau tokių vakarėlių sureng- 
5 ti.
Si
? !

Nashua. N. H. Reiškiu nuošir
džią padėką savo draugėms ir 
draugams už padarytą man di- 

i delį “surdprizą" 10 d. vasario, 
mano vardo ir gimimo dienos 
proga.

Būrelis mano artimiausių 
draugių atėjo į mano namus ir 
padarė man tikrą surprizą. ir į-! 
teikė gražią dovanėlę, kurios vi-| 
sai nesitikėjau gauti.

Taigi dar kartą širdingai ačiū, 
i ypatingai p. p. O. Skirkevičie- 
nei. J. J. Andrukienei. P. Atki- 
nienei. T. Mitchell’ienei. ir sesu
tei O. Utkienei. ir visiems, kurie 
dalyvavo tame vakarėlyje.

Apolionija Stanulienė.

SERGA — Sunkiai serga Pet
ronėlė Daučiūnienė. Ona Barau
skienė sugrįžo iš ligoninės. An
tanas Buikus turėjo operaciją. 
Jau sveiksta. Grįžo į namus iš 
ligonbučio. B. Mockevičienė ser-; 
ga jau apie dvi savaitės.

MIRĖ — Plaučių uždegimu 
mirė J. Kriaučiūnas. Gedulin
gos pamaldos įvyko lietuvių Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Palaidotas 
vasario 13 d. Paliko nuliūdime 
žmoną Marijoną ir suaugusius 
vaikus. Reporteris.

VORCESTER, MASS

HAVERHILL, MASS

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i. Nuoširdus ir mandagus patamavi-

»
k 
L
i

mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
VVORCESTER. MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865
i

"Darbininko" skaitytojų šioj 
parapijoj yra nemažai: vieni už

sirašę tą gražų laikraštį, kiti 
taip nusiperka sekmadieniais 
prie Bažnyčios durų. Pageidau
jama. kad kiekviena šeima užsi- 

' rašytų "Darbininką" visiems 
'metams. Tuo tikslu mūsų vieti- 
i nės Darbininkų kuopos darbš
tūs nariai mėgina įkalbinti kuo- 
i daugiausiai užsiprenumeruoti.

Rap.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS PAMINĖJIMAS

Vasario 19 d. Haverhillio Liet. į 
K. Centras surengė Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimą. 
Kalbėjo “Darbininko" red. A., 
F. Kneižys. O. Šakienė iš Law- i 
rence. Mass. ir vietiniai kalbėto- i 
jai: adv. V. Kiaršis ir inž. J. 
Belskis. Programo vedėju buvo 
Petras Svirskas. Visų kalbėtojų 
kalbos į Lietuvos ir lietuvių rei
kalus. Po prakalbų buvo duoda-■ 
mi klausimai į kuriuos puikiai' 
atsakė p. A. Kneižys. Kalbomis' 
ir atsakymais publika buvo la
bai patenkinta.

DARBAI — Mūsų mieste dar
bai eina pusėtinai, ypač čevery- 
kų dirbtuvėse. bet naujiems 
darbininkams darbą yra sunku 
gauti. Yra nemažai ir bedarbių.

p. Matilda Liutkiūtė 
slaugė.

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

-----IR------STACIJOS
Parašė

Kun. Pr. Juskaitis
žo-

_u
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
366 W. Broadvvay,

ir.
*

B fe

So. Boston, Nass.

Pennsylvanijos Žinios
PADĖKA , metu prižiūrėjo visą tvarką, p. 

i K. Stravinskienei ir F. Woshner 
už sąžiningą bilietų rinkimą prie 
durų. p. A. Sikorskienei. Paške- 
viičenei. ir P. Valukevičienei už 
skanėsių paruošimą svečiams 
pavaišinti ir p. P. Jakštis už lai
mėjimus. Taip pat, dėkojame 
visiems Gerbiamiems Klebo
nams už atsilankymą į vakarėlį 

geriems lietu-

! i
Geri darbai. Dievo garbei at

likti užsitarnauja gausų atlygi
nimą. Pittsburgo Šv. Pranciš-' 
kaus Seserų Rėmėjai, vadovau
jant Centro Valdybai su p. Gray 
ir p. Thompson priekyje, atliko 
ypatingai gerą darbą Dievo di
desnei garbei, o mūsų Vienuoli- ir visiems mūsų 
jos naudai. Suruošė milžinišką viams. kurie supratę šio vakarė- 
metinį "kortų vakarėlį". Todėl, lio kilnų tikslą, 
tariame nuoširdų AČIC tiems 
visiems, kurie kokiu nors būdu, 
prisidėjo prie šio vakarėlio; ku
rie nepasigailėjo nei savo laiko, 
nei savo darbo, nei savo sunkiai 
uždirbtų centų kilniam tikslui.

Ypatingą padėką reiškiame 
Didžiai Gerbiamoms p. A. Bart- 
nikienei. N. Milerienei. C. Mar- 
čiulaitienei. S. Strelauskienei, 
A. Marčiulaitienei ir p-lei A. 
Naujalaitei. kurios vakarėlio

ton St. Junior High School. Jo 
dvi sesutės — Ona ir Magdutė 
taip-gi yra slaugės.

Ilgiausių metų ir gražios atei
ties 
tui 
Hų

p-lei Matildai ir p. Kastan- 
linki gausus būrys jų priete- 
ir pažįstamų. Rutvilė.

daryti pažangą visais atžvil
giais. Lauksime pasekmių.

Šiame susirinkime buvo išrin
kta valdyba iš sekančių narių:

Pirm. — Pranas Švabauskas, 
vice-pirm. — Elena Laurinaity
tė, rašt. — Jonas Černiauskas, 
ižd. — Emilija Kelminskaitė, 
korespondentė — Marijona Les- 
kauskaitė. M. L.

PHILADELPHIA, PA.

nepatingėjo a- 
teiti ir praleisti linksmai laiką. 
Ačiū Piliečių Klubo nariams už 
salės naudojimą, be atlyginimo. 
Ir nuoširdų AČiC mūsų Geram 
kapelionui, kun. J. Skripkai už 
Jo visą rūpestį ir darbą.

Esame Jums dėkingos ir sko
lingos už Jūsų nuoširdų pasiau
kojimą. Jūsų darbuotę mūsų ge
rovei. ir negalėdamos kitokiu 
būdu Jums atsilyginti, prižada
me Jus ir Jūsų intencijas pri
minti Gailestingiausiam Viešpa
čiui. kad Jis Jums gausiai atly
gintų.

Sausio 27 d. po ilgos ligos mi- 
įrė Kazys Stanevičius, 51 metų 
1 amžiaus. Palaidotas iš Šv. Jur- 
[ gio par. bažnyčios vasario 1 d. 
Į Dalyvavo daug žmonių.

A. a. K. Stanevičius paliko nu
liūdime žmoną Agotą, sūnų Ka
zį. dukrelę Aleną ir daug gimi
nių; Lietuvoje paliko tris bro
lius: Domininką, Juozą ir Pra
ną.

Patarnavo graborius Juozas 
Kavaliauskas.

A. Garliauskas.

Dėkingos
Šv. Pranciškaus Seserys.

MOUNT CARMEL, PA.

J2YMIOS SUŽIEDOTUVES
Graži ir jauki puota įvyko va- • 

sario 12-tą p. p. Juozo ir Vero
nikos (Grinkevičiūtės) Liutkui 

i namuose, atžymėti sužiedotuves 
i savo vienturtės dukrelės p-lės 
| Matildos su p. Konstantų Pau- 
i liukonių. sūnum p. p. Antano ir 
Onos (Leonavičiūtės) Pauliko- 

! nių. Jaunųjų vestuvės įvyks šią 
vasarą, birželio mėnesį.

Šios sužiedotuves suvienija dvi 
Į rimtas ir pavyzdingas šeimas. 
• kurios ir Lietuvoj paeina iš to 
paties krašto, būtent, iš Kalva
rijos. Suvalkų apskričio. Abi 
šeimos paeina iš pasiturinčių 
žemvaldžių. Liutkų ir Pauliko- 
nių šeimos, tai ilgamečiai Wor- 
cesterio gyventojai — biznie
riai. Liutkai turėjo cigarų iš- 

1 dirbystę. o Paulikoniai tebelaiko 
valgomųjų daiktų krautuvę, — 

i ir yra pilnai užsitarnavę pagar
bos ir įvertinimo, kurią jiems

1 teikia vietiniai lietuviai 
gražią ir rimtą darbuotę para
pijoj ir organizacijose.

, Jaunieji čia gimę ir nuo ma
žens kartu mokslus ėjo. Vėliaus 
p-lė Matilda baigė Commerce 
High School ir 1933 metais bai
gė slaugės profesiją City Hospi- 
tal, kurioj ir šiandien darbuoja
si. užimdama “anaesthetist” 
vietą. Atliekamą laiką nuo dar
bo p-lė Matilda pašvenčia naglų 
ir lietuvių draugijoms. Ji yra 
aktyvi narė Studentų. Vyčių ir 

; j Moterų Sąjungos organizacijo- 
j se. Moterų Sąjungos 5-toj kuo- 
! j poj jau ketvirtus metus kaip 

sumaniai eina pirmininkės pa
reigas.

p. Kastantas, baigęs Classical 
High School ir Holy Cross Col- 
lege. yra aukštesnės matimati- 
kos mokytojum šio miesto Graf-

UŽ jų

PROVIDENCE, R. I Vas. 6 d., įvyko Šv. Kryžiaus 
par. choro susirinkimas para
pijinėj salėj. Susirinkimo tiks- 

i las buvo, kad padauginti narių 
skaičių ir naujai sutvarkyti cho
rą. Jaunimas gražiai atsiliepė 
taip, kad narių skaičius dabar 
viršija 60.

Kun. J. Klimas, vietinės para
pijos vikaras, prabilo į narius. 
Pasveikinęs, visus skatino prie 

vadovybėje brolio J. Banio, su- paklusnumo ir vienybės. Toliau Į 
dainavo 4 daineles. Po to. para- tęsdamas kalbėjo, kad klebono • 
pijinės mokyklos vaikučiai. Se- 

: sėlių išmokinti, išpildė įvairią 
programėlę, kuri susidėjo iš į- 

1 vairių lietuviškų dainelių ir Lie
tuvos himno. Taipgi buvo pers
tatytas ir trumpas vaidinimas.

Kalbą pasakė vietinis klebonas 
i kun. J. A. Vaitekūnas, kuris 
. trumpai apibudino Lietuvos rei- 
! kalus ir nurodė kaip daug yra 
I Amerikoje augusių lietuvių pro- 
■ fesijonalų ir kitų, lietuviškai su
sipratusių. ir jie veikime daug 
pasižymi. Po to kalbėjo adv. A. 
Šalna iš Bostono, kuris ragino 
lietuvius nepiliečius tapti Ame
rikos piliečiais. Taipgi ragino 
lietuvių jaunimą mokintis lietu
vių kalbos, būti lietuviais, ir do
kumentais įrodinėjo, kad gen. 
Kosciuška buvęs lietuvis. Pada
ryta rinkliava Lietuviams Vil
niečiams arba kur LRK Federa
cijos Centras matys reikalą pa
siųsti. Surinkta S29.20. Aukavo 
sekanti: kun. J. A. Vaitekūnas 
.$2.00; po .$1.00: adv. A. šalna, 
E. čiočys, EI. česnulevičienė. P. 
Zedeckienė. A. O. Avižinis. J. 
Rusas. Mrs. B. Chapas, M. Svik- 
liūtė, J. Dongveckaitė. J. Turo
nis. J. Žedelis, D. Barnatavi- 
čius. M. Bužinskienė, M. Kupra- 
vičienė, B. Juškevičius, M. Kaz
lauskas. Rap.

PAMINĖJIMAS PAVYKO
Vas. 19, po pietų, parapijos 

salėje. LRK Federacijos sky
riaus vardu surengtas Lietuvos 
21 metų nepriklausomybės mi
nėjimas. Publikos buvo pilna 
salė. Programos vedėju buvo E. 
Oiočys. kuris paaiškino susirin
kimo tikslą. Parapijos choras.

I
I

Vasario 16 d. įvyko Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 
minėjimas Šv. Andriejaus para
pijos svetainėje. Programa su
sidėjo iš įvairių kalbų ir dainų. 
Kalbas pasakė prof. Senn’as. 
p. Laučka, p. Mažeika. Turinin
gą koncerto programą išpildė 
Vyčių choras, vadovystėje p. 
Džiko. Šv. Andriejaus par. cho- 

i ras, p. Adomaičio vedams. Taip- 
j gi mokyklos vaikeliai išpildė 
i drilius, kurie padarė ypatingai 
gerą įspūdį. Viskas gražiai pa
vyko. Tik vienas dalykas netaip 

•jau malonus iš Šv. Andriejaus 
į par. choro vedėjo pusės, p. Ado
maičio. Mes katalikai rodos, tu
rime ir savo talentų. Ten Buvęs.

; kun. dr. Končiaus patarimu ir 
j leidimu netolimoj ateityj bus į- 
rengta “sočiai rooms” su kny
gynu ir kitais tam tikrais įren-, 
gimais. Šiuose kambariuose na-

; riai-ės galės draugiškai ir tiks
liai praleisti laiką.

Vargonininkas V. Šierantas j 
i kvietė ir ragino visus dalyvauti 
choro praktikuose. Jo sumanu
mu ir gabiu vedimu tikimės pa-

MEDUS

Grynas bičių medus, ku- 
■ rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me- 

‘ džių yra tikras vaistas. 
' Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton. Mass.

QUEEH MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą 
QUEEN MARY Vasario 25, Kovo 11
AOUITANIA Kovo 4, Balandžio 1

Specialia Velykine Kelione

Į LIETUVĄ“
Puikiuoju, pasaulyje greičiausiu laivu

QUEEN MARY KOVO 24 DIENĄ

CUNARD WHITE STAR
Anthony F. Sweetra, 135 Newbury St.. Lawrence, Mass. 
L. J. Stasikelis. 233 Pleasant St.. Gardner. Mass.
A. K. Neviackas. 112 Washington St., Noruood. Mass. 
Darbininkas. 366 West Broadway, South Boston. Mass. 
G. Kybą. 14 Vernon St., Worcester, Mass.

Parsiveškite savo gimines! Reikalaukite 
veltui knygelių: “Kaip parsivežti savi gi- 
minės iš Europos“.

Dl^naS tolimesnių informacijų kreipkitės j:

iru=liuc=.

s*
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VIETINES ŽINIOS!
--------------—

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

d., 
š. m., 7:30 vai. vakare, šv. Petro 
par. salėje, 492 E. Seventh St., 
So. Boston. Mass. Kadangi šį 
mėnesį baigiasi “Darbininko”! 
vajus, t. y. nupiginta prenume
rata, todėl kviečiami visi, kurie 
norėtų užsirašyti arba atnaujin
ti laikraštį “Darbininką” atvyk
ti į šį susirinkimą, kur bus su
teiktas malonus patarnavimas. 
Kviečiami ir visi LDS nariai at
vykti į šį susirinkimą, nes pra- 
matoma svarbių reikalų aptarti. 

Valdyba.

Įvyks antradienį, vasario 28

VINCAS KALIŠIUS 
AUKOJO $5.00

----------------—....................*-....-.jį 

nių ir auksinių daiktų krautuvę, 
366 W. Broadway, (“Darbinin
ko” name ant 3-čių lubų) pasi- 
iadėjo padovanoti naujai “Dar- 
oininko” įtaisytai salei gražų e- 
lektrikinį laikrodį. Reikia pa
stebėti, kad Juozas Dilis visuo
met remia “Darbininką” nevien 
gražiomis dovanomis, bet ir ak
tualiu savo darbu.

“NENORIU, KAD V. KA
LIŠIUS PRALENKTŲ”
Kada LDS 1-mos kp. narys V. 

Kališius penkinę aukojo naujos 
“Darbininko” Intertypos fon
dui, p. Ona Siaurienė. LDS Cen
tro iždininkė paręjškė: “Neno
riu, kad Vincas Kalįšius mane 
pralenktų, aš ir-gi aukoju pen
kinę”. Butų gera, kad ir daugiau 
atsirastų, kurie panorėtų eiti į 
rungtynes.

Nuoširdžiausiai Dėkui! GRABORIAI

ŽINUTĖS

Kazimieras Bačiūnas gyv. 222 
Broadway mirė miesto ligoninė
je, vas. 20 d. Tapo bažnytiškai 
palaidotas vas. 23 d. Patarnavo 
graborius p. Akunevičius.

LDS 1-mos kp. narys ir nuo
latinis “Darbininko” rėmėjas, p. 
Vincas Kališius, vasario 21 d. 
atvykęs į veikėjų susirinkimą 
apgailestavo, kad negalėjo da
lyvauti praėjusį šeštadienį In
tertypos šokiuose, jis pareiškė: 
“Jūs visi sunkiai pereitą šešta
dienį dirbote ir prakaitavote šo
kių pasisekimui, o aš turėjau 
dirbti savo kasdieninį darbą ir 
negalėjau Jums padėti, tai da
bar Intertypos fondui aukoju 
penkinę”. Jisai labai džiaugėsi, 
kad šokiai pavyko ir gėrėjosi 
atremontuota “Darbininko” sa
le. Labai dėkojame p. V. Kali- 
šiui už suteiktą auką.

Vas. 21 d., mirė Julė Mažei
kienė (Vestfeliūtė), 29 metų 
amž.. gyv. 100 Silver St. Ji yra 
gimusi ir augusi Lawrence, 
Mass. Bažnytiškai laidojama 
vas. 24 d., 9 vai. ryte, Naujos 
Kalvarijos kapuose. Patarnauja 
graborius J. Kasparas. Paliko 
dvi dukterį, vyrą, motiną, sese
ris ir brolį.

— P-lė Marytė Kilmoniūtė ne
paprastai pasižymi katalikiškos 
spaudos platinime ir tikietų par
davinėjime. Ji yra visuomet pir
mutinė. Bet dabar jai ąįsiranda 
konkurentas — tai jaunas, A- 
merikoje gimęs ir augęs p. Juo
zas Vaišnoras. Ponas J. Vaišno
ras ir M. Kilmoniūtė Intertypos 
šokiams pardavė vienodą skai
čių tikietų. Maryte, laikykis — 
nepasiduok konkurentams!

— Aleksandra ir Ona Ivaškai, 
žinomi organizacijų darbuotojai, 
nusipirko gražų trijų aukštų na
mą ir šią savaitę mano į jį per
sikraustyti. Taipgi įsigijo Lith- 
uanian Furniture krautuvėje 
gražius ir moderniškus baldus. 
Gero pasisekimo bute.

Buvo laikai, kad Stauley nuo 
Broadvvay negulėjo gauti part
nerio šokti Bet “Darbininko” 
Intertype Fondo šokiuose, tai jis 
turėjo ir perdaug partnerių. Jis 
net vieną panelę S. mokino šok
ti valcą.

Ar jau sužinojai panelė Raz- 
vad-.., kokis tai buvo “party”? 
Gal mes galėtume pagelbėti 
Tamstai?

“Darbininko” Intertype Fondo 
šokiuose šoko, ir tie. kurie labai 
retai šoka. Vienat veteranas 
“singelis” labai meiliai su pane
le S. šoko- Užbaigę šokti dar vis 
kalbėjosi apie ką tai svarbaus. 
Teko nugirsti, kad iš to pasikal
bėjimo gal kas gali ir išeiti po 
Velykų?

Dabar, gavėniai prasidėjus, 
linkiu, kad kiekvienas (a) kuo- 
geriausiai užsilaikytų- Tą gali
ma lengvai padaryti. Po Velykų 
vėl turėsime progą linksmintis.

Broadvvay 300.

PAŽADĖJO LAIKRODI

Žinomas veikėjas ir seniausias 
laikrodininkas So. Bostone, p. 
Juozas Dilis, kuris turi sidabri-

DAKTARAI

Vas. 22 d. mirė, dukters na
muose, 20 Dawson St., Dorches
ter, Mass., ilgai sirgusi Barbora 
Kasparienė, 70 metų, gyv. 158 
W. 7th St. Ji paėjo Andre ja vos 
parapijos. Amerikoje pragyveno 
-18 metus. Paliko sūnus: Joną— 
aptiekorių, Adolfą — mokyklos 
prižiūrėtoją, Mykolą — dakta
rą, Albiną — maliorų, Juozą — 
graberių, Edvardą — baigusį 
Bostono Kolegiją ir dukterį Ma
rijoną OHara. Iškilmingai lai
dojama iš Šv. Petro par. bažny
čios, vas. 25 d., 10 vai. ryte, Fo- 
rest Hills kapuose. Melskimės 
už mirusius.

— Teko nugirsti, kad neužilgo' 
“Darbininko” administracija a- 
tidarys naują biznio šaką — į- 
steigs rašomųjų mašinų (Type- 
writers) skyrių. Kurie nusi
pirks rašomąją mašiną iš “Dar
bininko”, tiems bus teikiamos 
dovanai lekcijos — bus mokina
mi aklosios rašymo sistemos.

— “Darbininko” reporteriui 
teko sužinoti, kad didžiulė Šv. 
Jono Ev. Draugija bei jos di
rektoriai tariasi neapsileisti 
LRK Saldžiausios Širdies V. J. 
ir Lietuvos Dukterų draugijoms, 
mano suruošti Intertypos fon
dui šokius. Bravo!

nuo

Lietuvis Dantistas
1L 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 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshšs, M. D.
(REPŠYS)

Sekmadienį, vas. 26 d., Šv. 
mišias laikys ir pamokslą sakys 
kun. Virmauskis 7:30 vai., kun. 
Alfonsas. C. P., 8:30 vai., kun. 
Urbonavičius 9:30 v. Šv. Kazi
miero dr. intencijai, ir kun. Jen- 
kus 11 vai.

Graudūs verksmai bus giedami 
vietoje Mišparų. 2:30 vai. p. p., 
baigiami su palaiminimu.

Vakare 7:30 vai., bažnytinėje 
salėje, jaunųjų merginų choro 
vadovybėje ir jų pelnui vaidinto
jai - profesionalai suvaidins dra
mą “NETIKĖLIAI”, anglų 
boję. Įžanga vaikams 15c., 
augusiems 35c.

SKAITLINGAS VEIKĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

kal- 
su-

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

par.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir arr.blijoniš-

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
(viešą tinkamu laiku.

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

Už savaitės, Šv. Petro 
bažnyčioje, prasidės šios para- 

’ pijos jaunimui metinės rekolek- 
icijos. Kun. J. Balkūnas, Maspe- 
itho klebonas jas pradės vesti 
i kovo 1 d., 7:30 vai. vakare. Re- 
i kolekcijos yra įvestos garbei Šv. 
Kazimiero. Jos baigsis kovo 5 
d., su šv. mišiomis, pamokslu ir 
generale šv. Komunija.

Po tų bažnytinių metinių iš
kilmių, įvyks bažnytinėje salėje, 
vyčių vadovybėje, jaunimo ben
dri pusryčiai.

I
SERGA

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

Jau ketvirtas mėnuo kaip ser
ga “Darbininko” skaitytojas 
Martinas Kuderauskas. Jam bu
vo padaryta operacija. Nors li
gonis vaikščioja, bet negali dirb
ti. Turime pastebėti, kad p-nia 
Kuderauskienė yra nuoširdi 
“Darbininko” rėmėja ir visuo
met prisideda savo darbu vi
suose parengimuose.

John.J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 'Room 3
Residence:- •

16 Thomas Pk., Tel. S. B- 1043

“Darbininko” naujos Intertypos Vajaus Komisi
jos ir LDS Centro Valdybos vardu šiuomi reiškiu nuo
širdžiausią padėką L.R.K. Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus ir Lietuvos Dukterų Draugijoms už sureng
tus naujos Intertypos fondui sėkmingus šokius, kurie 
davė gryno pelno $221.45. Taipgi nuoširdžiausiai dėko
ju visiems — veikėjoms - veikėjams, kurie taip nuo
širdžiai platino tikietus ii dirbo šokių vakare. Ačiū pu
blikai už skaitlingą atsilankymą ir visiems, kurie kuc 
nors prisidėjo prie šio parengimo.

A. Peidžius, “Darbininko” administratorius.

Vasario 11 d., šių metų gimi- rybės, doros. Gražius ir aukštus j 
nes ir draugai surengė “surprise 
party” p.p. Broniui ir Petronė
lei Balučiam, jų 25 metų vedy
binio gyvenimo sukakties proga, 
jų namuose Morą St. Dorches
ter, Mass. Jiems buvo įteiktą 
daug gražių dovanų. Visi daly
viai linkėjo jubiliejatams dar 
daug metų gyventi. Rap.

j 
j 
j
l

žadin troškimus... Atgimsta šir
dis žadina norus...” Todėl jau
čiu norą kun. Baltrušiūną su 
šiuomi sumanymu pasveikinti ir 
palinkėti sėkmingai jį vykinti.

Krs.

VIEŠA PADĖKA

CAMBRIDGE, MASS
VAKARIENĖS ATBALSIAI

S.BarasevičiusiiiSūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
8ALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU Soston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester A ve. 
TeL COLumbia 3637.

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Vasario 21 d., 7:30 vai. vaka
re, “Darbininko” salėje įvyko 
skaitlingas veikėjų susirinki
mas, kuriame buvo išduotas ra
portas iš įvykusių vasario 18 d. 
šokių, kuriuos surengė LRK 
Saldž. Šird. V. J. ir Lietuvos 
Dukterų dr-jų šokių. Iš raportų 
paaiškėjo, kad šokiai davė gry
no pelno $221.45. Susirinkimas 
buvo labai gyvas ir ėjo gražioje 
nuotaikoje. Visi džiaugėsi praė
jusio parengimo dideliu pasise
kimu. Susirinkime dalyvavo 
virš 40 darbuotojų, kurie reiškė 
pageidavimą, kad po Velykų da
ryti Intertypos fondui kokį nors 
parengimą. Visi pasižadėjo dirb
ti su didele energija. Šiame su
sirinkime dalyvavo iš Cambrid
ge p. H. Plekavičius, J. Smilgis 
ir V. Jakas.

50-TĄS GIMTADIENIS
Pereitą mėnesį š. m., p. Julia 

Raškauskienė, gyv. 346 K St. So. 
Bostone, LDS 1-mos kp. narė 
minėjo savo 50-tą gimtadienį. 
Gražus tai amželis, o ypač kuo
met jis sutinkamas kuklioj svei
katėlėj. P-nia Raškauskienė pri
klausė ir darbavosi: Šv. Jone 
Ev. BĮ. paš. dr-joj, Lietuvos 
Dukterų, LDS 1-mos kuopos. Ji 
išaugino dvi dukteris ir sūnų. 
Vyresnioji duktė Julia jau išė
jus už vyro p. O'Neil. Jaunes
nioji duktė Bronė dirba John 
Hancock Insurance Co., sūnus 
Algirdas lanko Mass. College of 
Pharmacy. P-nas Raškauskas 
turi rūbų siuvimo biznį, I St. So. 
Boston, Mass.. jau apie 15 m.

Sužinojusios, p-nios Raškaus- 
kienės draugės, kad ji jau apsi
vainikavo 50-tos žiemos vaini
ku, surengė “surprise party”, 
jos namuose, taip gudriai ir 
slaptai, kad ji ir^nenujautė to 
“užpuolimo”. Rengėjos buvo Ie
va Marksienė, P. Juškienė, p. 
Jakunskienė, p. Sivickienė ir k.

Rap.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Sidbuskas Pharmdcy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

ŽODELIS APIE ŠOKIUS

ir jų 
Nau-

gra-
8221.45.

< i
Lietuvis Humberis

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. SO.U 0346 

Shapos adresas — 193 Broadway.

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
aukotojams, gaspadinėms ir da- 

, lyviams parapijos vakarienėj 
j vasario 19.

Kun. P. Juškaitis, Klebonas.
Vasario 19, įvyko mūsų para-: 

pijos metinė vakarienė. Valgiai i 
buvo gardūs. Programas gražus, Sekanti aukavo: Cambridge 
turiningas. Choras pateikė gra- Dottling Co., Julius Sakevičius, 
žų koncertą. Vakarienėje daly- B°®ton Beer, Adomas Jankaus- 
vavo įžymių svečių, kaip tai: — Norbutas. G. Mockevičius, 
miesto mayoras J. W. Lyons, ! 
kun. Alphonsas. —.
savo žmonomis: 
Repšis ir kiti.

Svečiai ir keli 
buotojai pasakė kalbas. Majoras 
buotojai pabrėžė, kad Cam
bridge lietuvių parapija, turė
dama savo parapijinę mokyklą, 
sutaupo kasmet miestui po ke
lis tūkstančius dolerių.

Vakaro programą labai gra
žiai ir sumaniai vedė kun. A. 
Baltrušiūnas. Paskutinis kalbė
jo klebonas kun. P. Juškaitis. 
Jis dėkojo visiems, kurie remia 
parapiją; pabrieže ką cambrid- 
gečiai yra nuveikę, laike jo kle
bonavimo; kas dar būt galima 
ir reikalinga nuveikti. Jo many
mu mums dar reikia svetainės 
ir kiubrumio. kur jaunimas ga
lėtų suėjęs pažaisti. Anot klebo
no nuomonės, mes tą neužilgo 
turėsime, jei tik gražioje san
taikoje ir vienybėje dirbsime, 
remdami savo parapiją.

Po vakarienės, eidamas namo, 
pasivijau dvi senas mamytes, 
einančias taipgi iš vakarienės. 
Nors neturiu įpročio klausytis 
kas ką šneką, bet eidamas pro 
jas negalėjau nenugirsti, ką jos 
tarp savęs kalbasi. Viena sako: 
“Aš kaip Cambridge gyvenu, tai 
pirmą tokią gražią ir linksmą 
vakarienę mačiau”. Kita atsako: 
“Taip, taip ir aš tą patį manau. 
Net ir dabar dar gerklė niežti 
nuo dainavimo. O tas mūsų jau
nasai kunigėlis! Koks jis links
mas ir kaip jis gražiai lietuviš
kai kalba ir dainuoja!”

gydytojai su
Kalinauskas. į

vietiniai dar-:

, G. Mockevičius, VI. 
kas, P. Gaigalas. Meriiūnas, M. 

i Jakas. St. Luinys. Manhattan 
Markets. P. Geležinis — 
Brighton Bakery. Duoba 
duonkepys — Montello, Budra— 

i duonkepys. J. Sullivan, J. Bar- 
i kauskas, Kazlauskienė, Skirie- 
j nė, Pečiulienė, M. Mockevičienė, i 
Strazdienė, Urbonienė, Ribokie- 
nė, Glebienė, Vaitiekienė, Matu
levičienė, Skarinkienė, Prany- 

i čia, Markūnas, Karlonienė, Ka- 
pivodienė, Kalinauskienė, Ado-

• maitienė. Šidlauskienė, Jasins
kienė, Klevienė, Pyškinienė, Bu- 
rokienė, Ananienė, Klevienė, Ja- 
niūnienė, Bucevičienė. Bačins- 

. i kienė, Mažonienė.i
i Gaspadinės, kurios vakarienę 

. pagamino: Bucevičienė, Ajaus- 
kienė, Barkauskienė ir Kirslie- į 
nė. *

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

W.
Edw.V.Waiabow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRA3ORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORWOOD, MASS.
Te L Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SK&BIMAI

MISIJOS
Praeitame sekmadienyje Ne

kalto Prasidėjimo P. M. par. 
bažnyčioje tapo paskelbta, kad 
Moterims - Merginoms Šv. Misi
jos prasidės vasario 26. Baigsis 
kovo 5, 3 vai. po pietų.

Vyrams misijos prasidės kovo ! 
5, vakare, baigsis kovo 12, 3 v. į 
po pietų.

Misijas skelbs kun. Jagminas, į 
MIC. Jis jau žinomas, kaipo ge-i 
ras pamokslininkas visiems; 
Cambridge lietuviams. Buvęs.

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengčjas ir taisytoja*.
Taiso ir stato kaminus- 

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai
KUN. J. PLEVOKAS

Dieną prieš Naujus Metus su
sirgo ir ligoninėn atsigulė kun. 
J. Plevokas. Nekalto Prasidėji- 

Iš tos kalbos supratau, kad Imo parapijos vikaras. Nors ke- 
joms ši vakarienė atrodo nepa-! b°ms dienoms buvo sugrįžęs 
prasta dėlto, kad joje visa pu-i namon, bet vėl tuoj sugrjžo ir 
blika sykiu dainavo. Už šio ben-' dabar Deaconess ligoninėje te- 
dro dainavimo sumanymą kredi
tas priklauso kun. A. Baltrušiū- 
nui. Iš vakarienės dalyvių nuo-

PecheH Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savinink.

besilaiko. Sveikata labai sunkiai 
grįžta. Apie galą šios savaitės 
žada ligoninę apleisti. Duok Die-

447 Broadway, So. Boston

LIETUVIŠKU ČEVERY
KŲ KRAUTUVĖ

Prieš metus laiko So. Bostone 
Į nebuvo lietuviškos čeverykų 
krautuvės — reikėdavo pirkti 
pas svetimtaučius. Dabar gi 

| prieš metus laiko atsirado mo- 
'demišką čeverykų krautuvę p. 
I Pečiulis, po vardu Pechell Shoe 
j Store, 447 W. Broadvvay. Krau
tuvė yra labai gražiai įrengta ir 
turi didelį pasirinkimą kaip vy
riškų. taip ir moteriškų čevery
kų. Pechell Shoe Store skelbiasi 
kiekviename “Darbininko” nu
meryje ir per radio.

šeštadienį, vasario 18, š. m. į- 
vyko šokiai, kuriuos surengė L. 
R. K. Saldž. Š. V. Jėzaus ir Lie
tuvos Dukterų draugijos 
pelną skyrė “Darbininko” 
jos Intertypos Fondui.

Šokiai pavyko, ir paliko 
žaus pelno, būtent.
Kaip mes nekalbėsime apie šio 
pelno surinkimą, vienok reikia 
pripažinti, kad būta kietos ran
kos, kuri sugebėjo tiek sutaupy
ti nuo paprastų šokių. Papras
tai, tai retenybė, kas panašius 
šokius berengtų. Nereikia dide
lio galvosūkio atspėti, kaip tai į- 
vyko. Juk čia neatvažiavo iš a- 
no pasaulio taupytojai, čia juos 
(šokius) surengė vietiniai drau
gijų nariai, veikėjai bei “Darbi
ninko” prieteliai. ir jie taip su
tvarkė reikalus, kad virš poros 
šimtų dolerių gavo pelno, kaip 
grybą dzūkijoj...

Kreditas šiuo atžvilgiu reikia 
pripažinti mūsų katalikiškai vi
suomenei už supratimą Katali
kiškos Spaudos reikalų ir taipgi 
veikėjams, kurie taip atsidavu
siai sutartinai darbavosi.

Prie darbų, darbavosi asme
nys taip, kaip jie buvo pasiskirs
tę paskutiniame prieš šokius su
sirinkime.

Tad garbė veikėjams - veikė
joms, svečiams ir viešnioms! — 

Rap.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

OueenAnnLaundry.lnc
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2939 

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų Svariai išplauti, 

paveskite Sj darbą mums.

BayView Motor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką* 
Savin inkai.

taikos atrodė, kad visi buvo pil- ve» ^ad sveikata jam sugrįžtų, 
ni entuziazmo. Jeigu dainavi
mas dažniau būtų praktikuoja
mas susirinkimuose ir pramo
gose, tai lietuviai greit pasida
rytų kitoki žmonės. Pakiltų en
tuziazmas; pranyktų toji pa
niurus. nedraugiška nuotaika; 
žmonės pradėtų vieni kitus la- 
biaus mylėti; būtų vieni su ki
tais draugiškesni: tada ir visas 
veikimas pasidarytų našesnis.

Manau, kad mūsų garbingas 
poetas Maironis ne tuščiomis savo skelbimais 
pasakė: “Muzika, giesmės, ge- i “Darbininką”.

MIRĖ
Vasario 15. savo namuose pa-, 

simirė Jonas Rupeika. Jis se- j 
niaus gyveno So. Bostone. Dau-j 
giau kaip dešimts metų išgyve- f 
no Cambridge’iuje. Buvo vedęs 
antrą pačią. Palaidotas vasario 
17, su bažnytinėmis apeigomis. į

Į Remkite tuos profesio-: 
nalus ir biznierius, kurie 

remia!i

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushinanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER. MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE ORE AMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Parduodu Overglobe ir kitų IMlr- 
bySčių čeverykus: vyrama, 

moterims ir vaikams.

feter's Boston St.Garaoe 
ir fasotine Stotim

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų—Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

Perkm$Sq.Cash Marint
POVILAS BALTRUŠIUNAS. Sav.

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

Profeslonalai. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Harbininke” tik- 
lai verti skaitytoją paramos.

1 Visi skelbki t ės “L>urbiuiuke”. I
 IŠPILDAU INCOME !; 

TAX RETURNS

Jei turi galvosūkį su Income I [ 
Tax Returns pavesk šį dalyką!J

A.J.YOUNG ;!
(JANKAUSKAS) ]•

TAX ACCOUNTANT
Jis viską kuogeriausiai padarys

101 Baxter St., So. Boston, Mass.
Tol. Šou 4673 ;!
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C. BROOKLYN, N. Y.

už a. a.
Mišias

Paulio-

METINES PAMALDOS UŽ
KUN. M BRUNDZĄ

Vasario 13 d. šv. Jurgio para
pijos bažnyčioj, iš kurios velio
nis ir palaidotas. įvyko iškilmin
gos metinės pamaldos 
kun. M. Brundzos vėlę, 
atnašavo kleb. kun. K.
nis, kurio dėka pamaldos buvo 
iškilmingos. Jo pritaikintas gra
žus pamokslas apie mirusius, 
nevienam išspaudė ašaras. Žmo
nių prisirinko artipilnė bažny
čia. Keletas iš vietinio choro na
rių pamaldas pagrąžino gražiu 
giedojimu. B. Erur.dzknč- pagie
dojo solo Paree Domine. C 
Gounod. Laike mišių daugel 
priėmė šventą Koįr. niją.

Taip, jau metai laiko prabėgo, 
kaip velionis atsiskyrė iš mūsų 
tarpo. Nelaukta mirtis jį sutiko 
svetimame krašte, toli nuo savo 
mylimos tėvynes Lietuvos, ku
rią jis taip karštai mylėjo, bet 
jo vėlė nukeliavo į amžiną tė
vynę pas Tą. Kuriam ištikimai 
jis tarnavo per 30 metų.

Lai ilsisi velionio vėlė amži
noje ramybėje peš Dievą!

.S

PADĖKA
Metinių sukaktuvių proga už 

a. a. kun. M. Brundzos vėlę. • 
šiuomi reiškiame širdingiausią 
padėką klebonui kun. K. Pau- 
lioniui už atnašavimą šv. mišių, 
pasakytą gražų pamokslą ir vi
są pamaldų pagražinimą: taipgi 
skaitlingai į jas atsilankiusiems 
parapijiečiams: choristams už 
gražų giedojimą laike pamaldų: 
mažajam chorui už dalyvavimą 
pamaldose. Ačiū už dvasinius 
bukietus, kurie priėmė velionio 
garbei šv. Komuniją. Ačiū “Dar
bininko” Redakcijai, kuri visuo
met su palankumu ap;e velionį 
atsinešdavo ir metines sukaktu
ves gražiai išgarsino.

Dėkingi pasiliekam visiems.
B. o nė ir Josns

. ir ją prageria. Pareina name 
i girtas. Plūsta, keikia žmoną. 
; vaikus, kad jie negeri ir valgis 
prastas.

Antras: vyras geras, dirba 
neblogai, parneša pėdę ir ati
duoda savo žmonai. Bet. jo žmo
na greitai su ją apsidirba. Daž
nai vyras, parėjęs namo iš dar
bo. neranda namie žmonos; kar 
ir randa, tai girta galis lovoje 
(apsimetus liga). Stuba šalta, 
viduj netvarka; vaikučiai suša
lę. verkia — valgyti nori: pini
gų nėra ir bilos nemokėtos. Tai 
keno čia kaltė, ar ne jų pačių?

Jei jie skaitytų gerus — kata
likiškus laikraščius. knygas: 
vartotų savo protą ir mąstytų, 
niekados taip nedarytų. Nieka
dos nėra pervėlu. Nė vienas nėra 
taip žemai nupuolęs, kad negalė
tų pasikelti ir pradėti naują gy
venimą. Tik reikia noro, pasiry
žimo ir tvirtos valios. Tos ypa
tybes kiekvienas gali ištobulin
ti. Kur eini, ką veiki ir ką šneki 
visados klausk pats savęs: ar 
mano tas darbas bus naudingas ? 
Tuomi priprasi mąstyti ir išto
bulinsi mąstymo jėgas. Pasis- 
tengk nugalėti vieną savo gyve
nimo ydą, o kitos bus daug len
gviau užkariauti, 
gyvenimas taps 
skurdas ir vargas

Tuomet pats 
malonesnis, 

sumažės.
■J. Totilas.

WATERB'JRY, CONN

1 d. įvyko L.L.A. 7 
posto moterų rėmėjų susirinki-

Zar asų apylinkes vaizdelis. VDV.

muzikams už išpildymą progra-1 
mų. garbė vedėjams ir biznie-! 
riams, kurie tas programas re-! 
mia savo skelbimais. Bi nicriai 
užsitarnauja visų paramos.

Šioje kolonijoje ne tik lietu-, 
viai. bet ir svetimtaučiai I 
sosi lietuviškų radio programų, i

NEWARK,N.J.
Sekmadienį, vasario 19 d. T. 

i Vyčių 29 kn. bov.’ling rate’m 
buvo nuvykęs žaisti į Jcrscv Ci- 

klau-'ty su tos kolonijos L. Vyčių 124 
kp. rateliu L. Vyčiu Apskričio 
Lygos žaidimuose. Newarkiečiai 

IŠ DARBININKŲ GYVENIMO i laimėjo visus tris žaidimus. Pa- 
Darbininkams žiemos metu žymėtina, kad Vitas Daukšys iš- 

sunku darbas gauti. Biznieriai mušė net 620 punktu, 
džiaugiasi geresniu bizniu, o 
ūkininkai dejuoja, kad mažai !>r mūsų merginos buvo atvyku- 
gali parduoti ūkio produktų.1 sios ir žaidė su Jerse.v Citv mer- 
Kainos žemos.

Palaikydamos vaikinų garbe

VASARIO 18
Amerikos Lietuvių Studentai 

ir Profesionalai paminėjo Lietu
vos 21 metų nepriklausomybės 
sukaktį labai iškilmingai. Per 
radio stotį WATR tą rytą su
skambėjo lietuviškos dainelės, 
muzika ir kalbelės. Kalbėjo Jo
nas Raugaila labai gražiai ir į- 
domiai apie Amerikos jaunimą. 
Taip pat panelė Jedvyga Stul- 
ginskaitė pasakė keletą žodžių. 
Petras Bernotą, veiklus kuopos 
narys, sujaudino visus kuopos 
ir kitus klausytojus savo lietu
viška kalba. Valerija Jakštaitė 
šį kartą kalbėjo angliškai, kad 
ir svetimtaučiai turėtų progą iš
girsti apie Jaunutę Lietuvą. 
Programos vedėju buvo Anta
nas Kateiva. kuris labai sėkmin
gai ir įdomiai pravedė progra
mą. Pasisekimas buvo aiškus, 
sprendžiant iš telegramų ir laiš
kų. kurie prisiųsti dalyviams.

vėliau pakvietė kalbėtojus. Kai-! Lušaitė, A. Bukauskaitė, p. U- Į 
bėjo šie: Jonas Raugaila. Ed- linskas, A. Ulinskas. J. Kups-! 
mundas Stulginskas. Anastazija tas. M. Andrekvtė. M. Adomai-, mas. Nutarta pirkti vėliavą dėl 
Petrauskaitė. Vincas Bražis. O-1 čiūtė, A. Kateiva. A. Bukauskas.! savo posto. Tartasi kaip sukelti 
na Girdžytė, Jonas Stokes, So-IV. Markevičius. A. Kupstaitė, A. pinigų tam reikalui. Viena narė 
phija Stulginskaitė. Alice Stase- Stankevičiūtė, D. Markevičiūtė, dovanojo šiam tikslui $25.00. 
liūr.aitė. Juozas Dubauskas. A- O. Dulskytė, A. Padaigaitė, J.: Visos moterys rėmėjos yra dė- 
leksandras Aleksis. Felicija Di- Drevinskaitė. Muzikali kvartetą kingos p. A. Kisiunienei už to- 
gimaitė. Marė Gudiškaitė, Wa- išpildė — E. Digimas, A. Jaru-....................
rren Lux. Dorma Gudiškaitė. seveėius. V. Ulinskas ir V. Mar-I 7
Valerija Klimaitė. 
čiauskas. Jedvyga 
tė. Antanas Kateiva.
Jakštaitė.

Po pusryčių sudainavo keletą 
lietuviškų dainelių. Taip pat 
Lietuvos ir Amerikos himnus, 
ir išsiskirstė. R.

7
Julius Vii- kevičius. Solo sudainavo S. Stul- 
Stulginskai- ginskaitė, duetą — A. Grebliū- 

Valerija naitė ir A. Markevičius. Kvarte
tas — A. Ulinskas. A. Markevi
čius. K. Karinauskas, J. Kups
tas. Po to dainavo choras, už
baigdamas Lietuvos himnu. Po 
to sekė šokiai.

REIKIA MĄSTYTI
Daug žmonių skursta ir varg

sta visą savo gyvenimą, pasken
dę bloguose papročiuose. Keikia 
tikėjimą, bliuznija prieš Dievą 
ir neapkenčia tų žmonių, kurie
jiems gerą vėlina. Kodėl? Todėl. VASARIO 19
kad jie nemąsto. i Sekmadienio rytą, aštuntą va-

Dievas davė kiekvienam žmo- landą. Studentai susirinko į baž- 
gui protą, mintį ir laisvą valią ir nvčią ir visi ėjo prie Komunijos, 
leidžia jais naudotis. Žmogus, 
kuris tomis Dievo duotomis 
jam dovanomis, galėdamas, ne
sinaudoja. tingi, arba, kad ir 
naudojasi, bet netinkamai, tai 
nėra niekam kaltė, kaip tik jo 
paties, jei vargas jį spaudžia. 
Paimkime porą pavyzdžių.

Žmogus dirba, prakaituoja, perstatytojas 
gauna pėdę.

Ir tokiu būdu paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybę.

Po mišių visi nariai susirinko 
i savo kambarį, kuris labai pui
kiai. lietuviškomis spalvomis 
buvo išpuoštas. Buvo paruošti 
skanūs pusryčiai. Tarp dviejų 
vėliavų. Amerikos ir Lietuvos. 

Petras Bernotą
nueina į karčiamą atsistojo ir atkalbėjo maldą, o

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 tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

, APSIVEDĖ — Vasario 11d.
cnĮvRęę ir/Ar’ ŠV‘ JuozaP° Par bažnyčioje su-
SOMYBES MINĖJIMAS situokė J. P. Januškis su p. Sin- 
Vasario 12 d. vvaterburiečiai kevičiūte. Jaunųjų intencija bu- 

minėjo 21 -mų metų Lietuvos vo iškilmingos su asista mišios, 
nepriklausomybės sukaktį. Tą Liudijo keturios poros, 
proga komp. A. Aleksio vado-1; RUNGTYNĖS - Vas. 7 d. L. 
vaujamas šv. Juozo par. choras Vyčiaj loš€ basket baH gu Cow. 
per radio sugiedojo Lietuvos Boy Vyčiai praIajmėjo. 
himną ir keletą tautiškų daine
lių. E. Digimas pagrojo armoni
ka keletą muzikos kūrinių. Kal
bėjo: kleb. kun. J. Valantiejus 
ir kun. J. Kripas. Vasario 16 d. 
atnašautos dvejos Šv. Mišios — 
vienos už žuvusius dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, kitos Lietu
vos intencijai.

Vakare par. auditorijoje įvy
ko prakalbos ir graži programa. 
Publika buvo skaitlinga. Vakarą 
atidarė kun. J. Valantiejus. pa
sakydamas kalbą ir pristatė 
programos vedėju komp. A. A- 
leksį. kurio vadovybėje par. 
choras sugiedojo Lietuvos him
ną. Po to dainavo: A. Markevi
čius. K. Karinauskas. A. Ulins
kas ir Kupstas. M. Andrikytė, 
A. Grėbliūnaitė. Lušytė. Šv. 
Vardo skudučių benas pagrojo 
keleto muzikos kūrinėlių. Už
baigiant dainų programą, su
dainavo keletą dainų par. cho
ras. Po tam kalbėjo: kun. J. Am- 
botas. adv. K. Jurgelionis. Liet, 
konsulato sekr. n. Simutis ir 
“Amerikos” red. J. B. Laučka.

Po prakalbu buvo rinkliava 
Vilniaus našlaičiams. Aukojo 
no $1.00 sekantieji: kun. J. Va
lantiejus. kun. J. Ambotas, J. 
Klinka, D. Matas. J. Sluoksnai- 
tis. A. 
vičius 
$27.48.

Barzavičienė. P. Lipana- 
ir NN.

HARTFORD, CONN.

Telefonas
Worcester, 5-4335

69 EIlsworth St. 
Worcester, Mass.

PHONE
So. Boston

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

Soutb B.ston

Lietuvių jaunimas gerai pasi
rodo sporte. Net ir svetimtau
čiai gerėsi lietuvių jaunimu.

Mūsų mergaitės sudaro gražų 
ir gerą bažnytinį chorą, vado v.1>s tl 
vaujant Magdalenai Rimutylei152 kp 
(RaymondL Ji pati yra gera 
dainininkė - solistė. Girdėjau,, 
kad Metropolitan Opera ja pa
kvietė balso išbandymui. Valio, 
lietuvaitei.

Senesnieji gražiai darbuojasi. 
Skaito gerus laikraščius: “Dar
bininką ir kitus katalikiškus 
laikraščius. A. P. Krikščiūnas.

kią didelę dovaną.
Kadangi Moterys rėmėjos vi

suomet laiko savo susirinkimus 
J. Giedraičio paveikslų studijo
je. tai norėdamos atsidėkoti 
jiems, surengė pramogėlę pp. 
Juozą ir Rožę Giedraičius pa
gerbti 19 metų jų vedybinio gy
venimo proga. Ponui Giedrai
čiai labai nustebo ir buvo sujau
dinti. Buvo įteikta graži dovana 
pp. Giedraičiams. Dalyvavo apie 
40 ir pasakė kalbas šie asme
nys: V. Žalnieraitis. P. Jankau
skas. J. Zablaitis ir kiti, šiuo 

i viskuo rūpinosi p. K. Zalnierai- 
Itienė. Jai pagelbėjo ir kitos mo- 
i terys. J. Bijūnėlis.
—

Washingfon Depot. Conn.

I Vasario 14 ir 15 d.d. oras buvo 
nepaprastas. Šiluma buvo paki
lus iki 60 laipsnių F. 
gam. 

[taip, 
i:

Bet neil-
Vasario 16 d. oras atšalo 
kad nukrito iki 12 žemiau

—
Gerb. Klebonų Dėmesiui!

j ginomis. Nevvarkietės laimė’o 
(tris žaidimus. Tai iau antra sėk
minga serija žaidimu mūsų 

(merginoms. Jos laimėjo visus 
žaidimus.

Vasario 26 d. mūsų knonos ra
telis turėjo žaisti su Elizabetbo 

. . No. 2 rateliu Ncwarke. 
Bet tas žaidimas atidėtas.

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

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

Bloomfield, Conn.'

S3.00

Pereito sekmadienio 
rezultatai:

žaidimo

NEWARK
Laukžemis 221 181 157
J. Montvydas 178 156 167
Barkauskas 138 159 175
Daukšys 255 209 156
M. Montvydas 181 169 138

973 874 793
JERSEY CIT Y
E. Velevis 202 155 211
šeštokas 138 179 145
Dedella 137 142
C. Basanavičius 105
Baziius 152 148 148
Levonas 181 155 181

810 779 790 
K. V.

S3.00
PASIRINK SAU GERIAUSI 

DRAUGĄ
Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 

Draugas

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

“DARBININKAS” eina du kartu į savaitę

Vasario 5 d. įvyko vakarėlis, 
kurio pelnas paskirtas p. A. Am- 
brozaitytei. sergančiai paraly
žiaus liga. Tą vakarėlį surengė! 
ligonės teta p. Baceckienė ir jos

jr tės pradėjo šliaužioti po laukus, 
i žodžiu visi gyvūnėliai atgvjo. 
Bet šaltis vėl visus suvarė į šil- 

o' tesnes vietas.
Paukšteliai čirška, ieško mai

sto. Išmeskite nors trupinėlių, o 
: jie atsimokės pavasarį ir vasarą 1 
, gražiomis dainelėmis ir surinks 
nereikalingus vabzdžius.

I i

zero (O). Kada atšilo oras, tai' Vilniaus krašto.
bitės

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

“DARBININKE” rasite daug žinių iš Lietuvos ir

pradėjo lekioti ore. gyva- j
ipažįstami: Gaučiai. Ložiai 

Petrukevičiai.
Programos vedėja buvo 

Petrukevičienė. Dainavo p. 
Bucevičiūtė, du broliukai — Jo-! 
nukas ir Mikutis Kripukai. Kai-' 
bas pasakė p. Elijošienė ir p. i 
Rėkus.

Ligonei įteikta $60.00 dovanė
lė. Ji žadėjo įsigyti tvpewriteri. > , . . , . , ,, i • . / ! Mums labai malonu klausytis:kuria praleistų nuobodžias va-.,. .. , ... . . lietuviškų radio programų. Tailandas spausdindama straipsnc- j , _ _. .garbe lietuviams artistams ir liūs. ; °

I
Vakarėlis pavyko. Garbė' ren-. 

gėjams.
... ■

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

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

UŽSIENIN:

Vajaus metu

$3.00
$1.50
$1.50

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

“DARBININKAS”
So. Boston, Mass.

I
1 366 W. Broadway

$4.00
$2.00
$2.00

PAGERBĖ TAMOŠIŪNUS
Vasario 11 d., parapijos mo

kyklos salėje, giminės ir drau
gai surengė "party” pp. Joną ir 
Magdaleną Tamošiūnus pagerb
ti. jų 25 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga.

Programos vedėja buvo p. Ve-
Aukų surinkta ronika Tamošiūnienė (jubilie- 

Nuo vakaro liko pelno jatų brolienė).
$7.75. Vilniaus našlaičiams pa- Kalbas pasakė jubiliejatų pp. 
siustą $35.00. 'Tamošiūnų broliai, giminės.

Po prakalbų įvyko šokiai. ' draugai ir pažįstami. Taipgi kal- 
Vasario 18 d. Katalikų Stu-, bėjo kleb. kun. J. Ambotas ir 

dentai per radio paminėjo Lietu-1 kun. J. Kripas.
vos nepriklausomybę, kalbomis, j Dainavo p. 0. Bucevičiūtė. Jo- 
muzika ir dainomis. j nukas ir Mikutis Kripukai. K.

t tvati t i’ *tz a n * c> Gaubas.
pp. Tamošiūnai, jubiliejatai v- 

ra katalikiškų draugijų nariai ir 
daug darbuojasi. Priklauso ir 

i prie LDS organizacijos ir yra 
seni “Darbininko” skaitytojai.

Išaugino dvi dukreles katali
kiškoje - lietuviškoje dvasioje.

Vasario 12 d., jubiliatų inten
cijai. švč. Trejybės lietuvių par. 
bažnyčioje įvyko Šv. mišios, ku
riose dalyvavo pp. Tamošiūnai 
su šeima, giminės ir draugai.

Linkime pp. Tamošiūnams il- 
J. M.

VYČIŲ CHORO VAKARAS.
Vasario 19 d. įvyko par. Vyčių 

choro koncertas ir teatras. Kal
bą pasakė kun. J. Valantiejus. 
Chorui sudainavus keturias dai
nas buvo solo. Dainavo: J. Lu
šaitė, M. Kaunklevičiūtė. C. 
Smuskytė ir A. Jurkevičiūtė. Po 
tam sekė veikalas “Lietuvos 
Kanklininkas” kurį išpildė se
kanti asmenys: K. Karinavas. j 
S. Valenčytė, A. Grėbliūnaitė, i 
A. Markevičius. N. Aleksis. A.' 
Jaruševičius, E. Stulginskis. J. Į ginusių metų.

I

x»_.ir
Jean Parker pražydi kaip Holly* 
wood naujausia spindulinė mergaitė. Tė- 
mykite ją Hal Roach’o veikale“It’s Spring 
Again”.

VISADA ŠVIEŽI!
Dvigubai apsaugoti dviem už
valkčiais Cellophane. VIRŠUTe 
NfS užvalktis atsidaro APAČIOJ 
paltelio.

Išban- 
dykite 
1939

Copyright, 193». by P. LorllUrdCo.. Ine.

UŽSISTATYKITB Old Gold’s “Melody and Madness” su ROBERTO 
BF.NCHLEY ir ARTIE SHAVS Orkestru, kiekvieną Sekmadienį vakare* 
Columbia Network, Coast-to-Coast.

c •Švieži
kaip 

naujausia 
ludžiu Žvaigždė

m.
Dvigubai-Švelnius

Old Gold
Extra subrandinti 
Tabakai duoda Ex- 
tra Skonį


