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Naciai Užgrobė Čekoslovakiją
AtV1NewYorkeAttacheS Hitleris Nakvojo Pragoj

Stašinskas

Visuomenės gerovė pri
klauso nuo darbininkų. 
Koki bus pasaulio darbi
ninkai, toki bus visuome
nė. Ir kas sudaro didžiu
mą visuomenės, jei ne dar
bininkai. Tai*6 ir reikalin
ga, kad darbininkai tikrai j 
suprastų savo pašaukimo Į 
prakilnumą, savo teises ir 
pareigas.

Darbininkas privalo vi
same būti teisingas, tvar-1 
kus ir sąžiningas. Kad. 
darbdaviai neteisingai į 
skriaudžia darbininkus, į
tai nereiškia, kad darbi-1 
ninkai gali tuo pačiu atsi
lyginti savo skriaudėjams. 
Katalikas darbininkas nie
kada negali imtis neteisin- 

ir neleistinų priemonių, į 
kad išreikalauti iš darb-1 
davių didesnį atlvginimą, 
ar geresnes darbo sąlygas. 
Jis gali viso tai reikalauti, 
bet tik teisėtu būdu, ne-j 
darant kitam jokių nuos
tolių. Namų gyvenime jis 
turi rūpintis tinkamu savo 
šeimos išlaikymu, ypač ti-' 
kybiniu vaikų išauklėji
mu. Gyvenime pis privalo i 
ginti savo tikėjimą ir duo
ti visiems gerą pavyzdį.. 
Savo pašaukimu jis drą-į 
šiai gali didžiuotis, nes 
Jėzus Kristus buvo Darbi- į 
ninkas, taip nat ir Šv. Juo
zapas.

Šv. Juozapas yra Katali
kų Bažnyčios paskirtas 
darbininkų globėju, nes jis 
taip sąžiningai ir teisingai 
nildė savo pareigas. Jis 
buvo tik paprastas darbi
ninkas, bet aukštai Dievo 
išaukštintas, nes jis buvo 
žmogus teisingas Dievui ir; 
visiems žmonėms.

Darbininkų globėjo šven
tė yra kovo 19 d., bet ka
dangi šįmet ta diena yra 
sekmadienis, tai Šv. Juo
zapo šventė perkeliama į 
Hrmadienį, kovo 20 dieną. 
Taigi savo globėjo šventė
je darbininkai prašys jo 
ralingo užtarimo, kad ir 
jie gvvenime galėtų sekti 
jo pėdomis.

Humato Darbininkams 
Metines Algas

Berlynas, kovo 16, —Ne->da Vokietijos kareiviai už- 
New York, N. Y., kovo 15 priklausomos Čekoslova-j ėmė Čekoslovakiją, Ven- 

d __ šiandien laivu Ile kijos» kuri išsilaikė veik Į grijos kariuomenė, žino-
de France atvyko į Lietu- 21 metus, jau nėra. Vokie-'ma, Hitlerio įsakymu, už- 
vos Generalinį Konsulatą tiios Hitlerio kariuomenė i ėmė Užkarpatų Ukrainą. 
New Yorke paskirtas atta-lužėmė Čekiją ir Slovakiją. Senovėje Vokietijos va- 
che Vytautas Stašinskas . Hitleris pasakė, kad Slo- das Birmarckas pasakė, 
su ponia. Iki šiol p. Stašin-įvakams jis duosiąs savi- kad kas valdo Bohemiją ir 
skas dirbo Lietuvos Pa-i valdybę, bet Vokietija bus j Moraviją, tas valdo Euro- 
siuntinybėje Briuselvie. to krašto “globėja”. Ir ka- Hitleris dabar tas pro- 
--------------------------- ---------------------------------------------- vincijas užvaldė. Turėda- 

| mas dabar Čekoslovakiją, 
Hitleris, be abejonės nori 
suskaldyti Lenkiją, Rumu- 

. niją, atplėšti nuo Rusijos 
Ukrainą. Iki šiol jis už
grobė Austriją ir Čekoslo
vakiją neiššovęs nė vieno 
šūvio, bet ar išvengs karo 
ateityje? Hitleris dabar v- 
ra vidurinės Europos val
dovas. Jis įspėjo Prancūzi
ją. kad nesikištų į jo rei
kalus, nes jo užvaldymas 
Čekoslovakijos padarytas 
su Čekų valdžios pilnu su
tikimu.

Lenkija jau pradeda dre
bėti iš baimės. Hitlerio ga
lybė jai baisi. Ynač lenkai 
susirūpino, kad Hitleris 
užėmęs Čekoslovakiją tu
rės didžiausį karo ginklų 
fabriką, Škoda. Italijos 
valdžia tariasi apie Hitle
rio žygius. Manoma, kad 
Mussolini neužsileis Hitle
riui ir griežščiau reikalaus 
kolonijų iš Prancūzijos.

Prague, Čekoslovakija, 
kovo 16 — Vokietijos na
ciai įėjo į Čekoslovakijos 

i sostinę Prague. Kada na
cių kariuomenė maršavo 
Pragos eatvėmis, tai ma
žai kas džiaugėsi ir sveiki
no užgrobikus. Dauguma 
šaukė: “Pfui!” Čekai susi
būrę giedojo savo tautinį 
himną. Visų akyse ir ant 
skruostu matėsi ašaros. 
Baisus pasipiktinimas, bet 
ka gali daryti, kad didžio
sios valstybės pardavė Hit
leriui Čekoslovakiją Muni- 
cho konferencijoje. Ap
karsta Čekoslovakija ne
begalėjo savistoviai gv- 
venti. Prasidėjo nesutari
mai. Slovakija pareikalavo 
nuo Čekijos vvriausvbės 

i nenriklausomvbės. Sukilo 
slovakai ir šaukėsi Hitle
rio pagalbos. Hitleris atė- 
io į na?albą. Privertė čeku 
vvriausvbe atsistatvdinti 
»r geruoju pasiduoti jo re
žimui. Hitleris neva naža- 
dėjęs Bohemijai ir Mūra vi
jai kultūrine nenriklauso- 
mvbe. bet kiek tas nažadė- 
iimas turi vertės. Juk Hit
leris buvo pažadėjęs nelie- 
čiamvbe Čekoslovakijai.

Vokietijos diktatorius 
Hitleris paskui savo ka
riuomene atvyko i Pra^ą 
ir istoriniuose Hradsčin 
nalociuose nakvojęs.

Vokietijos naciu motori
zuota kariuomenė. įėjus į 
Praga. užėmė įstaigas.

Sovietų Rusija Didžiuojasi 
Kariuomene

■ I I ; j'1 I 'X* y I ■ I ■ /’ ■ ■ h ' I Maskva, kovo 16. — Ko-11934 m. rašė: “kad Ispani-
j'k j : ( i i 1 ' i ' ' . / . \ munistų partijos 18 kcn- jos naminis karas yra ve-

t grėsė karo komi-
Vytauto Didžiojo Muziejus Kaune, vasario 1 dieną gausiai iliuminuotas ir sąrąs Klemtenti Vorošilov j 

žmonių lankomas. VDV. pasakė, kad Rusija dabar i
---------------------- - ------- — - ----------------- turi kariuomenėje 1,800, 1 

;----000 kareivių. Jis pasakė,
■. . . i i. . . t -a • kad Rusija yra labiausiaLietuvai Ir Lietuvių Tautai taiką mylintis kraštas.

------------ Taip, Rusijos žmonės tai- 
Vatikanas, kovo 11 d. Po- ką myli, tik ne komunis- 

piežius Pijus XII priėmė tai, kurių tikslas yra'su- 
Lietuvos Užsienių Reikalų kelti pasaulinę revoliuci- 

žmoniią ir taip karštai Ministerį Juozą Urbšį, p. ją. Ar revoliucija ne kru- 
meldėsi ir net savo gyvy- Urbšienę ir Lietuvos Ats- vinas karas? Kodėl komu-' 
bę už tai Dievui paaukojo: tovą prie Vatikano, p. nistai siuntė savo 1 1 
taika, ta prakilni dangaus Graužinį. Ta proga Popie- ninkus į Ispaniją? Kas Is-' 
dovana, kurios geri žmo- i 
nes taip trokšta, yra mei-

Popiežius Pijus XII - Taikos Lietuvai Ir Lietuvių Tautai

Vatikanas, kovo 16. —Jo
(Šventenybė Pijus XII, kal
bėdamas į susirinkusius 
kardinolus pakartojo pir
miau pareikštas mintis, 

’ kad jo visos pastangos bus Į 
padėtos palaikyti taiką pa- lės ir teisingumo vaisius, 
šauly. Jis sakė: “Visais(Mes visus kviečiame į są- 
amžiais popiežių užduotis' žinės taiką su Dievu, į šei- 
buvo skelbti tiesą, ir atvi-! mų taiką, kurį pasiekiama 

?1 rą tiesą, bet neatskirta Kristaus istatvmu pildy- 
- nuo Jėzaus Kristaus mei- mu; mes kviečiame tautas 

lės”. i i taika, kad jos viena kitai
Savo išrinkimo dienoje poliška, pagelbėtų , ir su- 

a.__ x___darvtu vieną didele žmoni-1

T.

Washington, D. C. kovo 
Darbo - Valandų vir-16, 

šininkas, Elmer F. An- 
drews numato, kad reikė
tų darbininkams mokėti 
metines algas. Jis sako, 
kad darbdaviai dažnai rei
kalauja, kad darbininkai 
dirbtų virš-laikį, o už virš
laikį turi daugiau jiems 
mokėti; bet jeigu mokėtų 
jiems metines algas, tada 
darbininkai galėtų dirbti 
12 valandų j dieną ir 56 va
landas į savaitę. Kada bū
tu daugiau darbo darbi
ninkai dirbtų ilgiau, kada 
mažiau, trumpesnes valan
das, bet vistiek gautu tą 
patį atlyginimą, ir per me
tą nereikėtų jiems būti be 
jokio uždarbio.

damas už sovietų galybės 
įsteigimą, ir kad Rusijos 
sovietai tą karą veda”. Tai 
buvo 1934 metais.

Atstovas Ispanijai Sugrįžo 
į Ameriką

VVashington, D. C. kovo 
16, — Jungtinių Amerikos 
valstybių atstovas, Claude 

Į Bowers, sugrįžo iš Madri- į 
kari-'^o į Washingtoną ir prezi- 

- įdentui suteiks pilnas ži- 
žius palaimino Lietuvos panijoj pradėjo kara, jeijniąs apie Ispanijos stovį. 
Valstybės vyriausybę ir ne Rusijos komunistai? Prezi(te^tas Rooseveltas 
visą lietuvių tautą. Izvestia. spalių 20 ir 24 d. neseniai pareiškė kad A-
——----------- -------- -------------------------- -— -------------- menka dar palaiko diplo-

' matinius santvkius su Ma
drido valdžia. Bet su kokia 
valdžia, kad jokios nebėra. 
Lojalistų - radikalų val
džios nėra: prezidentas A-i 
zana atsisakė nuo vietos ir I 

(išvažiavo į kitą krašta: 
{ministras Ne°rinas pabė
go į Prancūziią, seimo ats
tovai irgi išsiskirstė, žo
džiu jokios radikalų val
džios nebėra; kas liko Ma- 

kovo 16 d._  dride ir Valencijoi. tai be-
_____ ,__ ____ T _____________ ________ smogikai tvarkė 
prezidentui už jo tikybi- Tilžėje apstumdė atvyku- riaušės. Visos

• ______• _ a _ ___________ r  • i x • n-, v • v • nrino^inn Tcsr^a

Popiežius Pijus XII Pagyrė 
Rooseveltę

voiRSrio i ctarvtu vieną didele žmoni-j ---------------mas per radio ’ į JU pa-'*?šein^ ir. r;rašVuJ Die-: paežius" Pnus^I “’aJj 
sauiysakė: “Prie tėviško ^os Apva.zdos ja glo-Popjezms pas._
linkėjimo, mes norime pn-( _ __ fnedy, prezidento Roose-

. , Syentenybe ■ vei£o atstovu į Popiežiaus i
apie prašo visų kardinolų niel- į vainikavimo iškilmes, pa-1

dėti viltį ir atsišaukimą į i Toliau, 
taiką. Mes kalbame ;
tą taiką, prie kurios, mū- stis ir jam pagelbėti, šiais i 
su pirmtakūnas Pijus XI, tautų nesutikimo metais, 
taip nuolatiniai šaukė išlaikyti pasauly taiką.

Klaipėdos Vokietininkai 
Užpuldinėja Lietuvius 

Tilžėje
Klaipėda,

reiškė pagarba Amerikos Klaipėdiškiai

I

KOMINTERNAS DĖKOJA UŽ 
PAGALBĄ ISPANIJOS 

RADIKALAMS
_____ «■———————

iI

Rooseveltds

ir nesibaigiančios 
; tautos jau 

Drinažino Isoaniioje Fran
co valdžią. Kad Franco ne- 

I puola Madrido ir Valenci- 
. ios. tai tik dėl to, kad ne- 
Inori naikinti miestų ir žu- 
dvti žmonių, nes žino, kad 
užsilikusieii radikalai tu
rės jo valdžiai pasiduoti. 
Nėra iokio pagrindo Ame
rikai nepripažinti Isnani- 
ios dabartinės Franco val
džios.

nius nusistatymus ir už sį gydytoją Toliušį. 
atsiuntimą atstovo į vai-j --------------
nikavimo iškilmes. Vokietininkai Bando Apeiti

Muitų Įstatymus
■

Klaipėda, kovo 16 d. — 
Vokiečiai grupėmis bandė 
jėga įgabenti Lietuvon ne
apmuitintas uniformines 
kepures. Pasienio policija 
įsišokėlius sudraudė.

Komunistai Keikė Gailestin 
gas Seseris

Paryžius, kovo 16, — Iš 
Isnaniios nemažai radika
lu sužeistu kareivių buvo 
atvežta į Prancūziją. Juos 
ligoninėse slaugė ir gydė 
gailestingos seserys - vie
nuolės. Vienas iš tų sužei
stų komunistų 
biauriai keikė 
kada ji rišo

Komunistams Nėra Vietos 
Darbininkų Organizacijoj
Chicago, III. kovo 16, — 

Illinois Workers Alliance 
nutarė komunistu partijos 
narius, arba tuos, kurie 
seka komunistų nurody
mus išbraukti iš unijos. 
Pirmiausia jie išbraukė u- 
nijos pirmininką Fred 
Rohrbackerį, G i 1 b e r t 
Lang, raštininką, ir Char- 
les White organizavimo 
komisijos raštininką.

Maskva, kovo 16, — Ko- 
minterno susirinkime, Di- 
mitri Manuilsky pasakė: 
“Ispanijos žmonės nieka
da neužmirš pasaulio ko
munistų už suteiktą pagal
bą, ypač už sudarymą 
tarptautinės brigados. Ko
munistų parti jos iš 53 ša
lių siuntė savo narius ir 
partijos vadus į tarptauti
nę brigadą. Tie žmonės y- 
ra Stalino amžiaus. Tarp
tautinė brigada parodė ko
munistu galvbę”... Bet ta 
galybė buvo sutruškinta... 
Manuilsky taip pat pasi
džiaugė Amerikos komu
nistu veikla ir pasakė, kad 
šios šalies darbininkai yra 
rengiami į klasių kova... 
Taigi aišku, kad komunis
tams nerūpi darbininku 
^vvenimo būkle pagerinti, 
tik sukurstvti juos į suki
limą. į revoliuciją. Ameri
kos darbininkai gerai jau 
žino komunistų veidmai- 
nvstes ir už tai juos išvaro 
iš uniiu vadovybės. Ame- 

irikos darbininkams nerei
kia Stalino įsakymų...

I

• v

kareivių 
vienuolę, 

jo žaizdą ir 
nasisakė, kad jis Ispanijo
je, pats vienas, penkias to
kias, kaip ji, yra nužudęs.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TEL HBŪITOH 2680.

PA?A^ĄVIt1A\ 
k GE\iAUM

LAIVAI

Hadams Uždrausta Daly
vauti Bažnyčios Veikime
Berlynas, kovo 16, — Hi

tlerio valdžia paskelbė, 
kad nacių partijos na
riams yra uždrausta imti 
bent kokį dalyvumą Kata
likų Bažnyčios veikime ar 
jos apeigose. Taip pat už
drausta katalikams moky
tojams, kurie moko val
džios mokyklose, bažny
čiose groti vargonais ar 
giedoti.

I

i

Komunistai Džiaugiasi 
Popiežiaus Mirtimi

VYSKUPAS RAGINO DARBI
NINKUS LAIKYTIS TEISIN

GUMO

o.   J Prancūzijoje Įvyks Prezi 
denio RinkimaiPittsburgh, Pa. kovo 16, 

— Vyskupas Hugh Boyle, 
kalbėdamas katalikų dar
bininkų susirinkime, ragi-į

Maskva, kovo 16, — So
vietų Rusijos bedievių są
jungos vadas, Jaroslavs- 
ki, pasakė: “Rusijai tiek 
rūpi Pijaus XI mirtis, kad 
jis buvo bedievybės, ko
munizmo ir pasaulinės re- 
voliuciios priešas. Jis bu
vo didžiausias sovietų Ru
sijos priešas. Popiežius Pi
jus XI niekada neslėpė sa
vo nusistatymo prieš ko
munizmą. Mirtis panaiki
no dar vieną komunizmo 
priešą’’.

Į

į
i

t

Paryžius, kovo 16. — 
no juos visur ir visame lai- i ^ay.l° šalies prezidento 
kytis teisingumo įstaty- (vyks balandžio
mų. Jis sakė: “Santykiuo- ?. d‘e,n.ą' Preaidentas bas 
se su darbdaviais ir pačio- 'srmktas septynių metų 
se unijose, darbininkai nie-: terminui- 
kada negali laužyti teisin-j 
gurno įstatų. Tik krikščio
nybės mokslas išgelbės 
darbininkus nuo komuniz
mo, nuo neteisingu kapita
listu išnaudotoju ir nuo ki
tu nelaimių. Gyvenimas; 
iau parodė, kad atmetus 
Dievą, atmetama ir arti
mo meilė ir visas teisingu
mas užmirštamas".

Darbininkų Radio Programa
Kovo 18 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbininkų Radio 

Programa, kurią išpildys Radio Grupė, vadovaujant 
muz. Rapolui Juškai.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 k • 
locycles ir klausytis gražios lietuviškos programos iš 
radio stoties WCOP, Boston.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS | tiškos valstybės, tai jos 
Įduotų laisvę gyventojams

Hitleris Užėmė Ir Slovakiją j Anglija Ir Prancūzija
---------------- !

Bratislava, Slovakija. — 
kovo 16 — Slovakija, kuri 
pasiskelbė nepriklausoma 
nuo Čekijos, turi 2.450.000 
gyventojų ir 14.600 ketvir
tainių mylių žemės. Lenki
ja bando gauti slovakų 
simpatiją. Bet slovakų 
simpatija kam nors pri
klauso nuo Vokietijos, nes 
Vokietija yra dabar fakti- 
nuoju visos Čekoslovaki
jos valdytoju.

Slovakija savo “nepri
klausomybę” išlaikė, ro
dos, tik vieną dieną.

Kovo 16 d. Vokietijos 
diktatorius Hitleris su 
vo kariuomene užėmė 
Slovakiją.

Raukosi

kolonijose, kurias jos tu
ri užgrobusios. Prez. Roo- 
sevelt sako, kad jis stovįs 
už demokratiją. Ar ir so
vietų Rusiją prezidentas 
skaito demokratiška vals
tybe? Žiauresnės diktatū- 

J ros nėra pasaulyj, kaip 
Rusijos.

Londonas. Anglija, kovo 
16 — Didžioji Britanija iri 
Prancūzija, kurios padėjo 
Hitleriui suskaldyti Čeko-i 
Slovakiją, neva reiškia ne
pasitenkinimą. kad Hitle- Į 
ris sulaužęs Municho su-į 
tartį. Bet išrodo, kad tos a- < 16 — Lenkijos 
bi valstybės veidmainiau- j nė prie Užkarpatų Ukrai
na. Jos nepaiso ką daro' nos rubežiaus kėlė ovaci- 
Hitleris centralinėje Euro- jas Vengrijos kariuome- 
noje su mažomis valstybė- nei. kada pastaroji užėmė 
mis. Reikia pažymėti, kad' tą kraštą ir pasiekė Lenki- 
Municho konferencijoje jos rubežių. Lenkija jau 
Anglija, Prancūzija. Itali-Į seniai norėjo turėti rube- 
ja ir Vokietija, kada suta- žiu su Vengrija, nes ji tiki- 
rė atplėšti nuo Čekoslova- si turėti Vengriją sau tal- 
kijos Sudetų kraštą, tai kininke. 
užtikrino <.......................
neliečiamybę. Kur šian
dien tų valstybių užtikri
nimas? Tai apgaulinga di-j 
džiujų valstybių politika.

Anglija ir Prancūzijai 
Ginkluojasi karui. Leidžia 
Hitleriui išplėsti Vokieti- i 
ia. Kada Hitleris pradės, pondentas praneša, 
kibti prie AnGlijos ir Pran- ukrainiečiai p--; 
cūzijos ir iš jų pareikalaus 
kolonijų, tai jos tada pa

skelbs karą Vokietijai, ir 
Anglija išeis laimėtoja, 
kaip praeityje.

Bet kol bus mažųjų vals- apsigyvenę _
Čekoslovakijos tybių centralinėje Ėuropo- J16 J10?*.1 Pahe£tL betl 

jau pasirašęs ie dalintis, tai karo nebus, yisur rubeziai uždaryti, j
Anglija jau dabar varo Lenkia nesileidžia, neisi- 

smarkią propagandą, kad ^eiazia ir kitos valstybes.

Lenkai Sveikina Vengrus

Varšuva. Lenkija, kovo
kariuome-

Bohemija Ir Muravija

sa- 
ir

2

Bet klausimas? 
Čekoslovakijai Ar tik Lenkija nesusilauks 

Kur šian- Čekoslovakijos likimo?

Berlynas. Vokietija, ko
vo 16 — Spėjama, kad Če
kijos teritorija: Bohemija 
ir Muravija bus ir vadina
ma tais vardais. Bohemija 
užima 12.500 ketvirtainių 
mylių plotą ir turi 4.432. 
656 gyventojus, o Muravi
ja užima 6.530 ketvirtai
nių mylių plotą ir turi 
2,300,796 gyventojus. Tos 
dvi provinci jos dabar yra 
Vokietijos valdžioje. Dr. 
Hacha. < 
prezidentas, jau pasirašęs je dalintis, tai karo nebus, 
dokumentus kaino tų pro- Anglija jau dabar varo 
vincijų atstovas ir jas per
vedė Vokietijai. Jis nieko 
negalėjo daryti, nes buvo 
priverstas pasirašyti.

I

Ukrainiečiai Pasipriešino 
Vengrams—

New York Times kores- 
" , kad 

ukrainiečiai nepasiduoda 
vengrams. Vyksta smar
kūs mūšiai.

Didžiausioje panikoje y- 
ra žydai ir visi iš Vokieti
jos pabėgėliai, kurie buvo 

Čekoslovaki-1

I
I

į Vyry Kongresas Telšiuose
l

I

TAIKOS DOVANA SKIRIAMA 
PIJUI XI

Japonai Sumušė Sovietų 
Rusijos Kareivius

Birželio 17 — 18 dieno
mis Telšiuose ruošiamas 
pirmas eucharistinis že
maičių vyru kongresas 
viešam Kristaus triumfui. 
Norima į Telšius sutrauk
ti bent apie 30,000 vyrų.

i

niais ir pradėjo gintis nuo 
vilkų. Didesnio kūno suža
lojimo vilkai nepadarė, tik 
sudraskė j skutus viršuti
nius drabužius.

103 M. Senukas Veža j 
Pieninę Pieną

Aukštadvaryje gyvena 
ūk. Jasevičius, sulaukęs 
103 metų amžiaus. Jis dar 

į yra stiorios sveikatos, gali 
dirbti įvairius darbus, o 
kartais ir pieną į pieninę 
nuveža. Jis linksmas 
blaivus.

ir

Zarasai

Norima Elektrifikuoti 
Apskritį

— žemės Bankas Klaipė
doje nupirko iš 
didelę lentpjūvę 
000 litų.
— Darbininkų 

ninku susivienijimas Klai
pėdoje įsteigė Dr. Basana
vičiaus vardo liaudies uni
versitetą.
— Vytauto Didžiojo uni

versitetas vasario mėn. 28 
d. minėjo Dr. V. Kudirkos 
gimimo 80 metų sukaktį.
— Vasario mėn. 19 d. 

Kaune prancūzų paroda 
uždaryta. Paroda buvo 
gausiai lankoma; nupirkta 
keliolika paveikslų. Paro
da perkelta į Latviją ir Es
tiją.

—Alytuje vasarotojams 
bei ekskursininkams savi
valdybė už pusę milijono 
litų statys vasarinę (vieš
butį).
— Lietūkis Šiauliuose, 

Gubernijoje, baigė statyti 
didžiausią ir moderniš
kiausią Lietuvoje lipu ap
dirbimo fabriką, kuris ap
dirbs kasmet po 3000 tonų 
(3 milijonus kilogramų) 
linų.
— “Žuvėdros” bendrovė 

Šventosios uoste stato fa
briką žuvų miltams ga
minti; žuvų miltai bus 
naudojami Fvvulių paša
rui ir paukščių lesalui.

Naftalįo 
už 1,400,

ir amati-

Apskrities viršininkas 
A. Staškevičius iškėlė su
manymą steigti galingą 
rajoninę hidroelektrinę 
stotį, kuri, žinovų apskai
čiavimu, galėtų būti 1000 
kilovatų jėgos. Jos pakak
tų Zarasams, Zarasų aps
krities miesteliams ir kai
mams, ir Utenai, ir Utenos 
apskrities daliai elektrifi
kuoti.

nos pinigais būtų pastaty
tas didis taikos paminklas

Sovietų Bolševikai Sveikina 
Amerikos Bolševikus

Nevv York, kovo 16, —
Žymus rašytojas ir radio 
kalbėtojas, Walter Win- 
chell, pareiškė, kad Nobe
lio taikos dovana, kuri yra 
kasmet skiriama tam, ku
ris daugiausia pasidarba
vo pasaulinei taikai, šįmet 

j būtų skirta Popiežiui Pi- 
jjui XI, kuris savo popiežia- 
/vimo metais daugiausia 
| pasidarbavo pasaulio tai- 

Philadelphia, Pa. kovo kai. Jis pasiūlė, kad dova- 
— Apex Hosiery kom-Į

Maskva, kovo 16, — So
vietų laikraštis Pravda į- 
dėjo O. Kuusineno straips
nį, kuriuo sveikinami A- 
merikos bolševikai už jų 
bendro fronto reikalais 
pasidarbavimą.

‘įtrauktų Jung. Valstybes 
i į Europos sukūrį. Prez.: 
Roosevelt jau šiek tiek pa
linko. Anglijai reikalin
gas Jung. Valstybių kapi
talas. Bet ar Jung. Valsty
bės nepasimokino iš Pa
saulinio Karo? Pražudė 
tūkstančius jaunų vyrų, 
sukišo bilijonus dolerių? 
Ir už ką? Sakysite už de
mokratiją! Nesiduokite 
angauti. Jeigu Anglija ir 
Prancūzija būtų demokra-

f 
|I 
1
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Tokio, kovo 16, — Pra
nešama, kad prie Mandžiu- 
ko Japonų rubežiaus sar
gyba sumušė sovietų Ru
sijos kareivius, kurie buvo 
įsiveržę i Japonijos kraštą.

r

Kompanija Traukia Darbi
ninku Uniją į Teismą i

Apdraskė Vilkai

i
I
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Tiesioginė Ekskursija Į 
Klaipėdą

Švedų Amerikos Linijos Laivu

“GRIPSHOLM”
Gegužės-May 31,1939
Manantieji vykti į Lietuvą, nelaukite ilgai — 

pradėkite ruoštis kelionei dabar. Ypač Lietuvos 
piliečiai turėtų iš anksto rūpintis kelionės reika
lais. nes jiems reikalinga atlikti daug formalumų; 
kaip tai: išgauti reentry permit (grįžimo doku
mentai). Lietuvos pasas, išpildyti Income taxai ir 
t. t. “Darbininko” Laivakorčių Agentūra parūpins 
savo keleiviams visus reikalingus dokumentus do
vanai. Prašome užsisakyti vietas dabar. Kurie iš 
anksto padaro rezervacijas, tie gauna laive geres
nius kambarius už tą pačią kainą.

B STREIKIERIŲ NUTEISTA 
ja $5,515,872 dolerių atly-l KALEIIMU
ginimo už padarytus nuo-Į *
stolius. Kompanija tvirti- ----------
na. kad darbininkai, 1937 Vaukegan, III. kovo 16,— 
metais, paskelbė sėdėjimo Trylika streikierių, kurie 
streiką, savininkų neįleido 1937 metais sėdėjimo

£ ■ į fabrikus per septynias streiku nusikalto valdžios 
savaites ir 104 mašinas vi- įstatymams, buvo nuteisti 
sai sugadino. Toje kompa-!į kalėjimą nuo 120 iki 240 
nijoje dirba 2500 darbinin-!dienų. Kada darbininkai! 
kų. ! paskelbė sėdėjimo streiką

| DARBININKAI REIKALAUJA
ŠEŠIŲ DARBO VALANDŲ

Fansteel kompanijose fa
brike, jiems valstybės tei
smas buvo įsakęs apleisti 
fabriką; vieni darbininkai 
paklausė, bet trylika pasi
liko fabrike. Dabar jie nu
bausti už nepaklausymą 
teismo įsakymo. Jungtinių 
Amerikos valstybių aukš
čiausias teismas dabar nu
sprendė, kad sėdėjimo 
streikai yra nelegalūs.

Iiezno valsčiuje vieną ei
nančią nakties metu per 
mišką mokytoją užnuolė 
keli vilkai ir jei ne žmonės, 
kurie važiavo pro šalv bū
tu gerai apdraskę. Moky
toja pajutusi pavojų atsis
tojo Drie medžiu krūvos, 
stipriau susivyniojo kaili-

Lietuvis Sportininkas 
Pasirašė Sutartį

S. S. Nieuvv Amsterdam
Flagship of the Holland-Amcrica 

Line
Šiuo laivu išplauks iš Nevv Yorko

Keliaukite į Lietuvą
PER

HOLLAHD-AMERIC A UNE

Philadelphia, Pa. — Šio
mis dienomis Tarnas Ka- 

ivaliauskas (Kavai), 22 m. 
amžiaus, sveriąs 190 svarų1 
sportininkas, kuris iki šiol! 
žaidė baseball South Phil- 
lies ratelyj dešiniame lau
ke, pasirašė sutartį su St. 
Louis Cardinals. Jis šį 
penktadienį jau bus pas' 
Redbirds Orlando j. Ge-1 
r iaušių sėkmių jaunam Į 
snortininkui. Tarnas yra 
jauniausias Juozo Kava
liausko, plačiai žinomo 
laidotuvių direktoriaus, 
brolis.

Gegužės-May 23 d„ 1939
Lietuvos Vyčių ekskursija per 

rLotterdamą j Lietuvą..
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

VEENDAM ............ Balandžio 8.
ZAANDAM Balandžio 15.
STATENDAM Balandžio 21,
NOORDAM ............ Balandžio 29.
NEW AMSTERDAM Gegužės 2.
ZAANDAM ................ Gegužės 13.
VOLENDAM ..........  Gegužės 20.

Visais kelionės reikalais kreip
kitės pas vietinius mūsų autori
zuotus agentus arba j

HOLLAND-AMERICA LINE 
555 Boylston Street, Boston, Mass.

I 
IČekai Sulaikė Nacius 

Dvejuose Punktuose
dieną, penkias dienas į sa
vaitę ir gaus 86.50 i dieną. 
Apalachian minkštųjų an
glių kompanijos viršinin
kai darbininkų reikalavi
mus svarsto. Vienas jų pa
reiškė, kad darbininkų 
reikalavimai yra dideli, ir 
jeigu kompanija juos pri
ims, tai turės pakelti kai
nas bent 52 centų ant tono 
anglių, o kitaip negalėsią 
išsiversti.

Nevv York, kovo 16. — 
Minkštųjų anglių kasyklų 
darbininkai reikalauja še
šių darbo valandų i dieną 
ir 50 centų į dieną daugiau 
atlyginimo. Dabar jie dir
ba septynias valandas į 
dieną. Jei kompanijos pri
ims darbininkų reikalavi
mus, tai bus sudaryta 

|' dviejų metų sutartis, pa- f 
II
V i 
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gal kurios darbininkai 
dirbs šešias valandas į

SOVIETŲ RUSIJA PRIIMA 
ISPANIJOS KOMUNISTUS

I

Vienna. kovo 16 — Iš 
Bratislavos praneša, kad 
čekų kariuomenė Boesinge 
ir Ratzerdorfe pasiprieši
no nacių kariuomenei. Kilo 
mūšiai. Čekai sulaikė na
cius ir jie negalėję įeiti į 
Bratislavą.

Kunigas Išrinktas Karpafy- 
Ukrainoje Ministru

$3.00 $3.00

t,
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“Darbininko” Laiva
korčių Skyriaus vedė
jas yra A. Peldžius, 
kuris yra patyręs šioje 
biznio srityje per dau
gelį metų. Visais ke
lionės reikalais kreip
kitės:

¥
l
i
I
I

Maskva, kovo 16. — So
vietų Rusijos valdžia pa
reiškė, kad Ispanijos ko
munistų vadai, kurie da
bar priversti apleisti kraš
tą, bus maloniai priimti į 
Rusiją. Kodėl ne, daugelis 
iu sugrįš iš kur išėjo, o an
tra komunistai tiek prisi
grobė turtų Ispanijoje, 
kad jie visą amžių galės 
poniškai gyventi, dar ir 
Stalinui įteikti dovanų.

Mokys Kūdikius Bedievybės 
Maskvoje

Darbininko" Laivakorčių 
Agentūra

366 W ,Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2680

| --------7
►į, — Vasario 16 dieną Var
gšu vos radijas suruošė lie- 
£ tuvių literatūros, dainos 
j'bei muzikos valandą. Dai- 
£jnavo amerikietė daininin- 
|! kė p. Drangelienė.
f į — Klaipėdoje netrukus

Maskva, kovo 16, — So
vietų valdžia, nuo kovo 22 
d. šių metų, pradės moky
ti vaikus nuo 6 iki 11 metų 
amžiaus bedievybės. Tai 
bus tik tam tikslui įsteig
ta mokykla; vaikai toje 
mokykloje nieko kito ne
bus mokomi, kaip tik be
dievybės, ir jie bus jau va
dinami bedievybės “pio
nieriai”. Sovietų valdžia 
užlaikys mokyklą ir apmo
kės mokytojus.

Praha, kovo 16, — Kar
patų - Ukrainoje kunigas 
Augustinas Vološinas iš
rinktas ministrų pirminin
ku. Jis yra rytų apeigų 
bažnyčios kunigas, kuris 
daug pasidarbavo Rutenų 
tautai.

Į

Užuojauta

Sužinoję apie a. a.

— Klaipėdoje dabar esa
ma apie 1800 registruotų 
bedarbių. Ir pernai šiuo 
laiku buvo toks pat bedar
bių skaičius.

PASIRINK SAU GERIAUSI 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 
Draugas

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

“DARBININKAS” eina du kartu į savaitę — ant
radieniais ir penktadieniais. Jame rasi naujausias ir 
teisingiausias žinias, gražiausius pasiskaitymus ir iliu
stracijas.

“DARBININKE” rasite daug žinių iš Lietuvos ir 
Vilniaus krašto.

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

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

UŽSIENIN:

I

G.
Tvaskos, gyv. 5 Atwood A- 
ve., Norvvood, Mass. mirtį, 
iabai aDgailestaujame ir 
reiškiame gilią užuojautą 
p. Ievai Tvaskįenei ir jos 
šeimai.

Vincas ir Teklė Mitchell, 
Nashua, N. H.

— Nuo vasario 15 d. vi
suose Lietuvos paštuose 
pradėta pardavinėti* jubi
liejiniai pasta ženklai, ku
rie išleisti pavėluotai.

Vajaus metu

i

$3.00
$1.50
$1.50

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

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



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

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ______ ___ „ $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams .......................  $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.5i>

Penktadienis, Kovo 17 d., 1939

"Maistas” Lietuvos sąlygose yra didžiule įmone, kuri, gerai, paruošdama gy

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Ilolidays such as 
Nevv Year, Good Friday, Memocial Day, lndependence Day, 

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

6AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIAT1ON 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 postąge provided for in Section 1103 

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

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

DARBININKAS

Darbininkų Galybė
3

Šitas įvykis duoda darbi- i gali būti daug galingesnė 
ninkams begalo Svarbią'už darbdaviu kanitala tik 
pamoką, būtent, kad savo 
teises jie patys turi apgin
ti, ir tai galės padaryti tik 
susiorganizavę į gerai ve-J 
damą uniją. Pasmerkimas 
sėdėjimo streikų visai ne
pakenks t............... .......
vesti teisėtą kovą už savo darbininkai turi veikti, ra- 
teises. Darbininkų vienybė ginti, organizuoti.

už darbdavių kapitalą, tik 
reikia, kad jie visi supras
tų svarbą ir reikalingumą 
darbininkų demokratiškų 
unijų. Valstybės teisės lei
džia darbininkams laisvai 

darbininkams dėtis i uniJas> 1)61 PatVs

Darbininkai Nesiorganizuoja

Čekoslovakija nustojo buvusi. Sulopinta iš trijų 
slaviškų tautų, kurių interesai toli gražu ne tapatingi, 
ta Wilsono sukūrta valstybė išpuvo 21 metus. Būtų ir _
ilgiau išsilaikiusi, bet Versaliaus taikos derybų metu' vulininkystės produktus ir parduodama juos vietoje ir užsieniuose, dirba labai 
prancūzai būtinai užsispyrė įterpti į jos sienas pusket
virto milijono vokiečių, ir tas Čekoslovakiją pražudė. 
Tai buvo perstambi svetimybė čekams sugrumuliuoti. 
Vokietijai atsigimus, Čekoslovakijos vokiečiai siekė su 
ja susijungti, ir čia prasidėjo čekų bėdos, kurioms ne
matyti galo. Dabar nuo jų atskilo Slovakija ir Užkar- 
patinė Ukraina (Zakarpacka Rus). Beliko tik Bohemi
ja (Čekija) ir Moravija, bet ir tas užėmė Hitlerio ka-

naudingą ūkininkams ir visam kraštui darbą. Čia matome bendrą Kauno “Mais
to” fabriko vaizdą. VDV

Žmonijos istorija liūdi ja, Kapitalas reikalavo sau 
„ . „ , „ , kad tauta,, kuri turi dau- visa, kas būdavo pagamin-
riuomenė. Čekai priešintis negali. Anglijai ir Prancū- giausia kapitalo ir geriau- ta, visus vaisius, vos palik-
zijai juos apleidus, milžiniška Hitlerio mašina sutrin
tų Čekiją į vieną dieną. Hitleris triumfuoja. Jis eina 
nesulaikomas per vidurinę Europą į Ukrainą. Sovietai 
ir Lenkija dreba. Ukraina, buvusi po vokiečiais 1918 
m., atsimena jų geležinę tvarką ir ją palygina su sovie
tų šeimininkavimu. Palyginimas toli gražu neišeina 
sovietų naudai, ir Ukraina su pasiilgimu laukia Hitle
rio, kaip 1709 m. laukė Karlo XII. Ar istorija pasikar
tos? Ar Stalinas, mėgstąs būti palyginamu su Petru I, 
suvaidins to caro rolę ir sutriuškins vokiečius, ar pats 
nugrius nuo sosto? Tie klausimai ateičiai atsakyti. 
Dabartis — Hitlerio rankose.

Dar pirmuoju kartu suklupdęs Čekoslovakiją, Hit
leris gerai žinojo, kad naminės čekų bėdos neužsibai
gė. Jau pirmojo jo ultimatumo momentu buvo sukilę 
slavokai ir Užkarpatijos Ukrainai, reikalaudami pilnos 
nepriklausomybės. Hitleris tada juos sulaikė. Perdaug 
jau buvo svarbių klausimų vienam kar tui išspręsti. Be 
to, Anglija ir Prancūzija tuomet gan smarkiai kėlė sa
vo protestus, ir Hitleris manė bus patogiau kiek luk
telti, kol slavokai ir Ukrainai patys jo nepasikvies. Kad 
tai įvyks, Hitleris nėkiek neabejojo, nes jo agentai to
se šalyse dirbo išsijuosę. Ilgai laukti nereikėjo.

Atskyrus pramoningiausią Sudetijos šalį, Čeko
slovakijos ekonominė būklė tiek pablogėjo, kad vy
riausybei teko gerokai laužyti galvas, kaip išgelbėjus 
šalį nuo visiško bankroto. Finansinius nepasisekimus 
visuomet paseka politiniai sukrėtimai. Iš blogai pas
tatytos ekonominės būklės kiekvienas nori pasitrauk
ti. Slavokai jau pirmiau puoselėjo nepriklausomybės 
viltį. Jie jautėsi nenormaliai prijungti prie čekų, su 
kuriais niekad bendrų reikalų neturėdavo ir neper- 
draugingiausiai santykiaudavo. Per 20 metų valstybi
nio gyvenimo tarp čekų ir slavokų ėjo nuolatinis try
nimasis ne vien dėl ekonominio klausimo. Ir religija 
dažnai buvo kliudoma, ypač anuomet čekams pasida
vus bolševikų įtakai. Taigi slavokai bodėjosi savo po
litine būkle ir, patogiam momentui atėjus, nedvejojo 
griežtai savo norus pareikšti, ypač radę tokį skubų ir 
galingą užtarėją, kaip Hitleris. Ar slavokai suvokia, 
kad gauta iš Hitlerio malonės nepriklausomybė pasi
liks tik ant popierio? Būtų maži vaikai, jei to nesuvok
tų. Bet, kaip ten bebūtų, jie turi turėti užtektinai prie- 
žaščių ir sumetimų visiškai nuo čekų atsipalaidoti. Jei 
jiems teks savo žygio gailėtis, tai jau, žinoma, pasau
lio užuojautos nesusilauks.

Daug kitoniškesnė Užkarpatijos ukrainų padėtis. 
Jų nedaug tėra (virš pusės milijono) ir maža jų žeme
lė, turinti kiek daugiau kaip 4000 kvadr. mylių. Turint 
po šonu tokius priešus, kaip Vengrija ir Lenkija, Už
karpatijos Ukrainai, taip pat trokštą nepriklausomy
bės, neilgai tegalėtų išsilaikyti. Tad jie tikėjosi su Hit
lerio pagalba susijungti su Didžiąja Ukraina ir būti 
dalimi didingos ukrainų valstybės. Atrodė, kad Hitle
ris jų norus parems ir iš jų mažos žemelės padarys 
sau bazę Ukrainai užkariauti, bet staiga tie planai pa
sikeitė. Vengrijos kariuomenė užėmė Užkarpatijos 
ukrainų kraštą ir susijungė su džiūgaujančia lenkų 
armija, kuri stovėjo kitam pasieny. Aišku, kad be 
Hitlerio leidimo vengrai nebūtų tokio žygio padarę. 
Spėliojama, kad viskas buvo jau suplanuota tuo metu, 
kada vengrų premjeras Horthy pereitą rudenį atsilan
kė Berlyne. Dabar politikai negali išrišti klausimo: 
kodėl Hitleris, leisdamas vengrams užimti mažąją 
Ukrainą, tariamai apsunkina numatytą savo žygį į 
Didžiąją Ukrainą? Bet jis veikiausiai savo žygio ne 
apsunkina, o palengvina. Jis kol kas nenori erzinti 
Lenkijos ir tuo pačiu kartu turės Vengrijos palanku
mą. Jei Hitleriui pavyktų Ukrainą užkariauti, tada 
Vengrija neišdrįs jam priešintis, o Lenkija bus pusiau 
apsupta: iš vienos pusės vokiečių, iš kitos — nepriete
lingų ukrainų. Savaime suprantama, kad Lenkija tuo
met atsiras tokioj pat padėty, kaip dabar Čekoslovaki
ja. K.

sias apsigynimo priemo- damas darbininkui tik tai, 
nes, beveik visada laimė ja kas būtina yra jėgoms pa
kąrą. Panašiai yra ir dar- laikyti bei atnaujinti. Ne- 

, v ekonomijos
įstatymas, buvo sakoma, 
reikalauja, kad visi kapi
talai koncentruotus tur
tuolių rankose, iš kitos pu
sės, tas pats įstatymas 
verčias darbininkus amži
nai vargti ir skursti... Tas 
kapitalo ir galybės suplau- 

rankose; ir kimas į turtuolių rankas

bininkų kovoje su darbda- išvengiamas 
viais - kapitalistais; kieno 
rankose yra kapitalas, tie 
yra laimėtojais. Popiežius 
XI, enciklikoje, Quadrage- 
simo Anno, sako: “Visų 
pirmą krinta šiandieną vi
siems į akis, kad beveik vi
sas kapitalas yra nedau
gelio žmonių i __1___ , L ._____  , ______ __________
kapitalas ilgą laiką per- j baigiasi ne kitaip, kaip paisydami 
daug visą galėjo savintis.j stipresniojo užvaldymu”. koHs

Kapitalistų Galybe
Ir kas nežino, kaip san-, Teisingai tat Popiežius Le- 

tykiuose su darbininkais, į onas XIII sako, kad “tur- 
darbdaviai beveik visada tingieji randa daug apsi- 
yra viršininkai, — nugalė- gynimo priemonių ir jiems 
tojai. Nes jie turi kapitalą, 
kurį sunaudoja savo apsi
gynimui; jie panaudoja, 
kaip Popiežius Pijus XI 
sako, ir valstybę, kuri tam
pa turtuolių vergu, savo 
naudai; išreikalauja jie 
valdžios sargybos juos ap
saugoti ir aukščiausių tei
smų išduoti nuosprendį.

ne tiek yra reikalinga vals- 
! tybės pagalba, kiek darbi
ninkams, kurie neturi ka
pitalo bei priemonių ap- 

; ginti savo reikalus vien tik 
į pasitiki valstybės užtari
mu”. Deja, ne visur ir ne 
visada valstybė pasirodė 
vargšų darbininkų užtarė
ja.

darbininkais iki jie neap-' 
leido fabrikų ir darbdaviai 
atsisakė tartis tik su vie
na unija. Tie darbininkai, 

! kurie priklauso prie vienos 
unijos galės turėti atsto
vus, bet kitos unijos taip 

į pat. Taigi kas darbinin
kams svarbiausia, būtent, 
'teisė lygiai tartis su darb
daviais, ir sėdėjimo strei
ku nepasiekta. Pasirodė, 
kad tas kovos būdas nėra 
galingas. Ir tas būdas net 
pakenkė darbininkams, 
nes kaikurie jų, visai ne- 

i unijos vadų, 
dirbo kada norėjo ir sėdė
jo kada norėjo. Unijos va-l 
dai jau nebegalėjo savo 
narių sukontroliuoti. Daug 
sėdėjimo streikų buvo, ku
riuos patys unijos vadai 
pasmerkė. Tas nesilaiky
mas sudarytos su darbda
viais sutarties ir nuolati
nis paskelbimas streikų 
didžiai pakenkė darbinin
kų unijoms.

Darbininkai gerai žino. Į bent trukdo darbininkams 
kad darbdaviai yra gerai dėtis į savo unijas. Tai yra 
susiorganizavę į savo uni- svarbiausi priežastis, ko
ją. Ir jų unijos tikslas yra dėl tiek mažai darbininkų 
kovoti prieš darbininkų u- tepriklauso prie unijų. Di- 
nijas. Darbininkai visa tai džiulės korporacijos dar- 
žino. Ir kyla klausimas, bininkų unijose mato ga- 
kodėl darbininkai nesior- lybę, ir bijodamos tos ga- 
ganizuoja? Tik apie sep- lybės, griežtai jai priešina- 
tyni milijonai darbininkų si; atleidžia nuo darbų u- 
tepriklauso prie unijų. At- nijos vadus, suorganizuoja 
sakymas yra, kad darbda- kompanijos unijas, arba 

jviai, ypač didžiulės korpo-į grąsina iškelti fabrikus į 
! racijos, neleidžia, arba kitus miestus.

Ar Reikalingos Unij os

Katalikų Bažnyčia uoliai

Kartais klausiama: Arrčių draugijas; pastarosios, 
darbininkų unijos reika- kad ir mažesnės ir netobu- 
iingos? Taip, labai reika- los, yra tikros draugijos”, 

į lingos, nes darbininkai ne- Darbininkai privalo jau 
palyginamai silpnesni už suprasti, kad tik per savo 
darbdavius. Popiežius Leo- unijas, jie galės lygiai ko- 
nas XIII aiškiai pasakė, voti su darbdaviais ir lai- 
kad unijos darbininkams mėti, 
yra reikalingos. Jis sako:

j "Patyręs savo jėgų men- remia visas darbininkų or- 
kumą, žmogus verste ver- ganizacijas, kurios nėra 
čiamas ieško kitų pagal- priešingos Kristaus Evan- 
bos. Šv. Raštas sako: Ge
riau būti dviem drauge, 
negu vienam, nes abu turi 
naudos iš savo draugijos. 
Jei vienas parpuola, tai ki
tas jį pakels. Vargas vie
nam, nes parpuolęs neturi, 
kas jį pakelia. Arba kitas 
pasakymas: 
yra brolio 
tvirtas, kaip 
tas įgimtas 
stumia žmogų dėtis tiek į dėsnių. Ir štai šių dienų 
valstybę, tiek į kitas pilie-.pavojus.

gelijos mokslui. Ypač ka
talikus darbininkus yra į- 
sakoma padėti ir gelbėti 
savo brolius darbininkus. 
Mūsų laikais organizacija 
darbininkams yra būtinai 
reikalinga, kitaip jie bus 
kapitalistų
spaudžiami ir išnaudoja
mi. Tačiau ta organizaci
ja negali peržengti teisin-

darbdavių

Darbininkų Kova
Darbininkų kova yra tei-į liūs, žodžiu, jie reikalauja 

singa; jie kovoja už teisin-lnors kokio pripažinimo jų 
gumo principą. Darbinin-Į žmogiškų teisių. Supras- 
kai visų pirmą reikalauja dami organizacijos galy- 
teisės pasiųsti savo atsto- bę, darbininkai ėmėsi pas- 
vus į pasitarimus su darb- taraisiais laikais smarkiai 
daviais. Jie reikalauja pro- dėtis į unijas, kad galėtų 
gos sueiti su darbdaviais (bendrai tartis su galingais 
ir apkalbėti visus nedatek-' kapitalistais.

Neteisingos Priemonės
Bijodami organizuotos 

darbininkų galybės, darb
daviai panaudoja neteisin
gas ir žiaurias priemones 
prieš darbininkų unijas. 
La Follette komisijos tyri
nėjimai parodo, kad darb
daviai nusamdo mušeikas 
sumušti streikierius 
bininkus; atleidžia 
darbo darbininkus už 
jos veikimą; išmoka
aštuonius milijonus dole
rių į metus šnipams, kurie 
darbdaviams visą prane-!

I

dar- Į 
nuo5 
uni- j 
apie i

Brolis, kuris 
palaikomas, 

miestas. Ši- 
palinkimas gumo ir artimo meilės

Streikų 
Pasmerkimas

Dabar jau apie sėdėjimo 
streikus nereikia daug kal
bėti, nes Jungtinių Ameri
kos valstybių aukščiausias 
teismas išsprendė, kad tai 
yra neteisėtas užėmimas 
svetimos nuosavybės ir 
neleistinas. O kadangi tas 
streiko būdas neteisėtas, 
tai darbdaviai gali strei
kierius pašalinti nuo dar
bų ir jų vietoje priimti ki
tus. Aukščiausias teismas 
išduodamas nuosprendį a- 
pie sėdėjimo streiką, taip 
pat atrado, kad ir kompa
nijos neteisėtai elgėsi 
prieš darbininkus, būtent, 
neleido darbininkams lais
vai dėtis į unijas, samdė 
šnipus, kurie pranešdavo 
visą dar bininkų unijos vei
kimą darbdaviams, atsi
sakė tartis su darbininkų 
unijos atstovais, ir tt. Tai
gi čia buvo aiškus kompa
nijos sulaužymas valsty
bės teisių ir dėl tos prie
žasties darbininkai buvo 
paskelbę sėdėjimo streiką. 

I Bet darbininkai negalėjo 
nei išvaryti kompanijos 

i neteisingų viršininkų, nei 
išgauti teismo nuosprendį 

J prieš juos. Kompanijoms 
leista ne tik legaliu, tai y-j Taigi Bažnyčia rūpinasi, 
ra, teismo keliu, apginti ’'~J J—......
savo teises, bet ir kerštin
gai pasielgti su darbinin
kais. Ar darbdaviai pasiel- 

ne- gia legaliai ar nelegaliai, 
darbininkai negali jų pa
šalinti, ar pavaryti iš kom
panijos vadovybes.

Unijų Pavojus

unijosša apie darbininkų 
veikimą; perkelia fabrikus 
į kitus miestus, kur darbi
ninkai dar neturi pilno su
pratimo apie unijos svar
bą ir reikalingumą. Prie to 
viso pridėk dar lokautus, 
kada darbdaviai dėl nesu
tikimo su darbininkais už
daro fabrikus, ir turėsi ga
na gerą supratimą, kaip 
neteisingai darbdaviai ko
voja prieš vargšus darbi
ninkus.

i

Sėdėjimo Streikai
Prieš neteisingas darb

davių priemones darbinin
kai manė tikrai suradę 
galingą kovos būdą, bū
tent, sėdėjimo streiką. Ši
tas streiko būdas tikrai 
privertė darbdavius sutik
ti su kaikuriais darbininkų

reikalavimais. Tačiau ir 
šiuo būdu darbininkai 
svarbiausio savo reikalavi
mo, būtent, bendro pasita
rimo su darbdaviais, 
laimėjo. Kur buvo sėdėji
mo streikas, tenai kompa
nijos nesutiko tartis su

Kada darbdaviai yra taip j Tikslas nepateisina prie- 
stipriai susiorganizavę, i monių. Statydami darbda- 
darbininkai irgi jau prade- viams savo reikalavimus ir 
da atbusti ir permatyti kovodami už savo 
kame yra jų galybė. Ir nė- darbininkai niekada nega- 
ra negalima, kad ir darbi- Ii peržengti teisingumo bei 
ninku organizacijos, kaip meilės dėsnių. Kitaip, kaip 
darbdavių, liktų apsvai- sako Popiežius Pijus XI:— 
gintos pasisekimo galybej “visos mūsų pastangos bus 
ir savo reikalavimais per- veltui, ir mūsų namas bus 
žengtų teisingumo ir šalto pastatytas ne ant uolos, 
proto ribas. Tik krikščio- bet smilčių”. Lai katalikai 
niškais principais parem- darbininkai seka Bažny- 
tos darbininkų organizaci- čios nurodymus ir taip į- 
jos bus darbininkams ir gyvendina socialinį teisin- 
visuomenei naudingos. Už gumą. T.
tai ir yra katalikų darbi---------------
ninku pareiga būti veik- Brazilijoje 45,000 Lietuviy 
bais unijos nariais, kad į * * ’
jas įnešti krikščioniškus 
principus. Ir štai Popie
žius Leonas XIII sako: — 
“Mes gralime paduoti tokią 
taisyklę, būtent, kad dar
bininkų draugijas reikia 
taip organizuoti ir tvarky
ti. kad jos virstų geriau
siomis ir tinkamiausiomis 
priemonėmis tikslui pa
siekti. būtent, kad kiekvie
nas draugijos narys, turė
tų kiek tiktai galima iš to 
sau ir savo šeimai medžia
ginės ir dvasinės naudos”.

....

teises,

I

Brazilijos statistinės ži
nios skelbia, kad nuo 1886 

į iki 1934 metų į Braziliją į- 
i važiavo apie 45,000 lietu- 
Įvių. Ar iš tikrųjų tiek lie
tuvių yra Brazilijoje, sun
ku pasakyti. Paskutiniais 
metais iš Brazilijos nema
ža lietuvių išvažiavo, bet 
priskaičius mūsų išeivių 
prieauglį ir įmant pagrin- 
dan Brazilijos statistikos 
duomenis, atrodo, kad iš • 
tikrųjų Brazilijoje gali 
būti apie 50,000 lietuvių 
išeivių. Kadangi lietuviai 
Brazilijoje yra išsiblaškę 
po visus kraštus, tai ir jų 
tikslesnio skaičiaus nega
lima žinoti.

kad darbininkų unijos pa
grindas būtų religija ir 
dorovė. Ir aiškiai supran
tama, kad nors ir galingi 
yra organizuoti darbinin
kai. jie negali imtis netei
sėtų ir nelegalių priemo
nių savo tikslą atsiekti.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.
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(Tęsinys) damas, kad atvažiavę nesenai iš 
Lietuvos turėtų daugiau rašyti 

• ir paaiškinti kai kuriuos nesu
prantamus žodžius, o iš to bū
tų daug naudos jaunimui. To
liau jis sako, kad jaunimui turi 
duoti daugiau pasireikšti senes
nieji neatstumdami jų nuo dar
bo. kaip kartais dabar pasitai
ko. Stud. P. Kupraitis iškelia 
naują mintį, kad reikia leisti 
jaunučiams atskirą vaikų laik
raštėlį su pritaikintais skaity
mais ir iliustracijomis. Reikia 
skaityti įpratinti dar mažus, 
nes tik iš mažens įpratę lietu
viškai skaityti skaitys ir suau
gę lietuvišką spaudą. Stud. P. 
Venslauskas sako, kad negali
me leisti tūkstančiams jaunimo 

' greitai nutautėti ir reikia su
rasti priemonių, kad jaunimą 
nuo greito nutautėjimo sulaiky
ti. J daugelį šių visokių pagei
davimų ir priekaištų atsako 
kun. Petraitis. “Nusiskundimai, 
kurie čia daugelio pareikšti”, 
sako kun. Petraitis, “yra teisin
gi. bet jais mes nieko negalime 
kaltinti, nes viskas daroma, kas 
galima padaryti. Kad mes nyk
stamo ir nutautėjame tai yra 
tiesa, bet kiek galime laikyki
me šią nutautėjimo bangą. Visa 
nelaimė, kad mes ir ankstyves
ni ateiviai neturėjome progos ir 
negalėjome tinkamai išmokti 
patys lietuvių kalbos ir mes pa
tys dabar tai atjaučiame. Toliau 
didelė žaia nutautėjimui yra da
roma vedybų keliu, nes dauge
lis veda svetimtautes arba lie
tuvaitės teka už svetimtaučių. 
Vis dėlto, baigia kun. Petraitis, 
turime rūpintis, kad padarytu
me tai. kas gailina padaryti ir, 
kad bent dalinai nutautėjimą 
sumažintume”. Kiek daugiau 
jaunimo vardu pasisako p. Gri
gas. pakartodamas iš dalies 
ankščiau pareikštas mintis, kad 
.jaunimui reikia duoti daugiau 
laisvės veikti savystoviai, nes 
.jau atėjo laikas pasireikšti ir 
jaunimui. Ponia Sidabrienė iš
reiškia savo džiaugsmą, kad 
šiandien Seimely yra daug jau
nimo ir. kad jaunimas šiandien 
daug pasireiškia, tačiau Seime
lis negali užmiršti ir kitų orga
nizacijų reikalų. Ponios Mažei- 

j kienė ir Daukantienė pareiškia.
i kad reikia su jaunimu daugiau 
į bendradarbis uti ir, pritardamos 
I stud. P. Kupraičio minčiai, pa
geidauja. kad vaikams būtų lei
džiama atskiras laikraštėlis, ar 
šiaip prie kitų laikraščių būtų 
vaikų atskiri skyriai. Panelė

! Arminaitė jaunimo vardu pa
reiškia kad būtų steigiami jau
nimui atskiri klubai, žaidimų 
salės ar šiaip koki nors atskiri 
rateliai. Paskutiniam diskusijų 
žodis duodamas referuotojui 
Ant. Skiriu i. Jis į visas disku
sijas trumpai atsako tuo. kad 
vieni su jo nuomone yra pilnai

STUD. SKIRIAUS 
PASKAITA

Trečią iš eues paskaitą skaito 
stua. Ant. £>Kinus tema: "ak 
GALIMA L1ETUV1 BE BE 
LIETUVIŲ Kalbos”. Paskai
tos vedamos mintys sekančios: 
KeiKia aaryti ssirtumą tarp 
tautos ir vaistyoes. Amerikos 
jaunimas to skirtumo nedaro, 
ir dėlto jis nesupranta, kas yra 
tauta, tėvynė ir kas yra tik 
valstybė. Tautą charakterizuoja 
viena kilmė, vieni papročiai, 
viena istorija, ir viena kalba. 
Šie elementai visiems lietu
viams yra artimi ir žinotini. 
Svarbiausias šių elementų yra 
kalba. Be lietuvių kalbos nega
limas joks lietuviškas veikimas, 
nes lietuviškas veikimas — lie
tuvybės suprantama tik lietu
vių kalba. Nėra ir negali būti 
jokio lietuviško veikimo be lie
tuvių kalbos, nes lietuvybė su
prantama tik kaip lietuviškas 
veikimas. Kodėl reikalinga lie
tuvių kalba? Kai kuris, ypač 
jaunimas sako, kad mes galime 
būti lietuviai ir be lietuvių kal
bos. Tačiau taip nėra. Tiesa jis 
gali būti lietuvis ir vadintis lie
tuviu. tačiau jis negalės parody
ti jau savo lietuviško veikimo. į 
jis bus jau svetimas Lietuvių 
tautai. Kalba reikalinga ne tik 
veikimui, bet ir bendradarbiavi
mui ir susikalbėjimui. Pagaliau 
ir tautinė ambicija reikalauja 
mokėti savo kalbą, nes koks ga
li būti lietuvis, jei jis jau ne
moka lietuvių kalbos ir jei jis 
jos jau yra išsižadėjęs.

Ši paskaita sukelia daugiausia 
diskusijų, nės klausimas lietu
vių kalbos ir nutautėjimo yra 
labai svarbus ir aktualus šiuo 
metu. p. Svirskas sako, kad ne- 
visuomet baigę mokyklą yra ge
ri lietuviai ir naudoja lietuvių 
kalbą, pav. “Vytis” ir “Garsas". 
— turi anglų kalba skyrius. 
Aišku, kad redaktoriai moka 
puikiai lietuviškai kalbėti ir ra
šyti, tačiau jos nevartoja, p. 
Zaveckas klausia, ar visų lietu
viškų laikraščių skaitymas yra 
geras, ar tik katalikiškų. Klie
rikas Jaskevičius dėl paskaitos 
atsiliepia labai teigiamai dėlto, 
kad padarytas ir išaiškintas 
gerai skirtumas tarp tautos ir 
valstybės. Be to jis sako, kad 
jaunimas turi mokytis daugiau
sia iš tėvų. Tėvai yra pats pa
grindas išmokimui lietuvių kal
bos. P. Lekeckas atsako į klau
simą dėl įvedimo skyrių anglų 
kalba, paaiškindamas, kad ne
galima visiškai smerkti tų. ku
rie skaito “Vytį” ar “Garso” 
angliškas skiltis, nes jie skaity
dami šiuos laikraščius pripran
ta ir prie skaitymo lietuviškų, 
o antra jų neleisdami skaityti 
atstumtume dar labiau dalį sa-isutikę tiems nereikia atsakyti: 
vo tautiečių, p. Finelis pabrėžia. į kiti diskutavo ne temos klausi- 
kad svarbiausia nutautėjimo į mais todėl ir jiems nebėr į ką 
priežastis yra ta. kad motinos atsakyti. Tuo šios ilgos disku- 
nemoko savo vaikų kalbėti lie-'sijos ir baigiamos, nors kalbė- 
tuviškai. Daugiau tuo reikalu į tojų būtų buvę dar ir daugiau, 
išsitaria kun. Paulekas. šaky- (Bus d 3 U 2T13.ll)
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Šv. Kazimiero Parapija
LDS 7 kuopos nariai iškilmin

gai švęs Šv. Juozapo šventę, ko
vo 19 dieną. Tą dieną Šv. Kazi
miero bažnyčioje 9:45 valandą 
rytą įvyks iškilmingos šv. mi
šios laike, kurių nariai ir narės 
“in corpore” priims šv. Komu
niją. Todėl visi malonėsite da
lyvauti skaitlingai.

Širdingai kviečia Komitetas.

Aušros Vartų Parapija

Flock To Fair.Boat and Car ’k

DARBININKAS

DU NAUJI KAPAI k lame gilią užuojautą jų atsi-1 
skirimo valandoje. Lai gailes
tingasis Viešpats suteikia jam 
amžinąją ramybę!

By >>

antf record* for Eipositions in early days on Treasure Island. Here hundred* oi auto* roil amoethly 
through the entrance fcates whiie a ferry boa t tupper left; Lcaves the siip after carrying thouuMli 
from San Francisco to the World's Fair.

tęs sirgo, bet dabar jau sveiks
ta. Sąjungietč.

Kovo 5 d. parapijos Vyčiai 
buvo surengę pagerbimą savo 
globėjo Šv. Kazimiero šventės 
proga. Tą dieną visi ėjo “in 
corpore” prie Dievo Stalo. Po 
mišių įvyko šaunūs pusryčiai. 
Dalyvavo vietiniai kunigai ir 
svečias prelatas Maciejauskas, 
kuris pasakė gražią kalbą.

Tą patį vakarą pas p.p. Pau
lauskus. Leicester. Mass. (Wor- 
cesterio priemiestis) prelato pa
žįstami iš Lietuvos surengė Jo 
Malonybei jaukią pagerbimo 

, puotą ir išleistuves, nes misi
joms užsibaigus prelatas aplei
do mūsų koloniją.

________________
f

i

Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN

NETEKO DARBO
Pora savaičių atgal šiame 

■mieste neteko darbo 128 darbi
ninkai. Jie buvo atleisti nuo 
WPA dėlto, kad jie nebuvo šios 
šalies piliečiai.

Dabar mūsų mieste randasi 
apie 6.500 asmenų, kuriuos 
miestas maitina ir rūpinasi jų 
kitais pragyvenimo reikalais. 
Jei darbai nepagerės ir pašelp- 
gavių skaitlius nesumažės pri
trūks miesto labdarybės įstai
gai pinigų.

1

Kovo 7 d. iš Aušros Vartų 
parap. bažnyčios iškilmingai 
amžinastin išlydėta Alena Pet
kienė. kuri po ilgos ligos atsi
skyrė su šiuo pasauliu palikda
ma sūnų Petrą ir dukterį Anas
taziją, Springfield, Mass. ir A- 
leną Worcesteryj.

Už velionės vėlę šv. mišias at
našavo pats kleb. kun. K. Va- 
sys. Asistavo kun. J. Simonaitis 
iš Elizabeth, N. J., kun. P. Ju- 
raitis iš Athoi, Mass. ir vietinis 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. A. Petraitis. Prie šoni
nių altorių šv. mišias atnašavo 
kun. K. Krušniauskas ir kun. J. 
Bakanas. Specialų giedojimą iš
pildė muz. J. ir M. Cižauskai.

A. a. Alenos Petkienės kūnas 
nuvežtas į Šv. Marijos kapines. 
Westfieid, Mass.. kur prie kapo 
dalyvavo vietines Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. Puido
kas. Iš Worcesterio lydėjo ke
liomis mašinomis giminių bei 
pažįstamų.

A. A. Jonas Brazis
Nelaboji mirtis vėl aplankė 

mūsų kolioniją sekmadienį, ko
vo 12 d. ir netekom dviejų pa
rapijiečių. Tik 5 mėnesiai atgal 
ji atlankė Brazių namą ir išplė
šė tai šeimai jos motinėlę. Šią 
savaitę ji atėmė tos šeimos tė
velį. A. a. Jonas Brazis dar ne
buvo senas žmogus, tik 62 metų 
vyras, tačiau kvapo trumumas 
ir širdies silpnumas nuvarė jį į 
kapus. Kadangi per visą savo 
gyvenimą buvo pavyzdingas Ka
talikas tai ir buvo palaidotas su 
bažnytinėmis paeigomis trečia
dienį, kovo 15 d. Kun. A. Dubin- 
skas atnašavo šv. Mišias, o Juo
zas Kašinskas rūpinosi laidotu
vių tvarka. Už velionio vėlę ta-

ir įvairių reikalų agentas: Dau- 
giela, laidotuvių patarnautojas 
ir geras parapijos rėmėjas: F. 
Romas, laidotuvių patarnauto
jas ir nuoširdus parapijos rė
mėjas, geras biznierius. Pami- riame dievobaimingą amžinąjį 
nėtinas biznierius, užlaikąs di- atilsį, likusiems gi sūnui ir duk-

LINKSMŲ VARDINIŲ
Kadangi mūsų gerb. Klebono 

Lietuvniko krikšto vardas yra 
Juozapas, o kun. dr. Mendelio ir 
kun. Antaqp Dubinsko sutvirti
nimo vardai yra Juozapai, tai 
visiems trims tenka palinkėti 
linksmų linksmiausių vardinių. 
Lai jų gerasis Globėjas išmel
džia visiems trims geros sveika
tos ir kitų jiems reikalingų ma
lonių. Pasimelskim už juos sek
madienį, kovo 19 d. ypač priim
dami šv. Komuniją jų intenci
joms.

dėlę krautuvę
Vėliau bus paminėti ir kiti pa
rapijos darbuotojai. Turiu dar 

: priminti, kad yra ne biznierių, 
bet daug dirbančių parapijai: 

‘ J. Masaitis, Mockevičius, Sta- 
! nislauskas, A. Klimaitis, Dulbis, 
į Strutinskai ir kiti.

-------------------------------- f

Choras išsijudino į darbą. 
Korta  vimo vakaras įvyks kovo

Eleveckis.

Į 
SUNKU DARBAS GAUTI | 

į dirbtuves neima. Laukuose į 25 d. par. salėj. Norima uždirb- 
dirbti dar peranksti. Taip žmo-|ti bažnytinės muzikos gaidoms 
nes ir bastosi, nežinodami kur 
pasidėti.

Jaunimas, kuris nedirba ne
turi ir pinigų. Be pinigų gyveni
mas. ypatingai jaunimui, yra 
labai nuobodus, nelinksmas. 
Kaip jie sako: “No money. no 
fur.ny”. Todėl kaikurie berniu
kai eina naktimis į įvairias biz
nio įstaigas “ieškodami” pini
gu-

Pereitą savaitę aplanke ir ke
letą lietuviškų biznierių. Nu
kentėjo ir vienas LDS 5-tos kp. 
narys, J. Šiurkus. Jo krautuvė
je rado $17.00.

Eina ne tik į biznio įstaigas, 
laužasi ir į stubas. ieškodami 
turto. Žmonės turėtų daugiau 

i apsisaugoti šiais nedarbo lai
kais. Neturėtų palikti vienus 
namus su pinigais ir kitomis 
brangenybėmis.

I

I

teriai reiškiame giliausią užuo
jautą jų liūdesio ir skausmo va
landoje.

Kovo 8 d. automobilio nelai
mėje tapo sužeista populiari so- 
dalicijos pirmininke Felicija Za- 
karaitė. Visas parapijos jauni
mas apgailestauja ir linki p-lei 
Felicijai greitai pasveikti ir su
grįžus vėl taip darbuotis, kaip 
iki šioliai.

BIZNIS GERĖJA
Raportas vietos Vaizbos Bu

to (Chamber of Commerce) ro- 
do, kad biznis gerėja. Sako, kad 
pagaminta ir išleista daugiau 
prekių ir 1.234 žmonės daugiau 
dirba, negu pereitais metais tuo 

1 pačiu laiku. J. Totilas.

i
BRIDGEPORT, CONN

Kovo 10 d. parapijos svetainė
je p. Januškevičius rodė iš Lie
tuvos judamus paveikslus. 
Žmonių atsilankė pusėtinai, ga- ir mergaičių draugija turi a- 
lėjo būti daugiau.

įsigyti. Manoma išplatinti ke
lius šimtus bilietų. Chore yra 
gabių jaunuolių: Brilvičius, Ba
joras, Rybokas. Minalga. Šums- 
kytė. Rybokaitė. Kaminskaitė, 
Jems. Petruškevičiūtė, tai se
nesnieji choro nariai, o jaunes
nieji. kurie neseniai yra chore, 
bet daug žadantieji darbuotis 
yra šie: Stankaitytė. Jakutis, 
Mockevičiūtė, Ragauskaitė. An- 
driulaitienė, Brilvičienė, Jakš- 
taitė, Vilsonaitė. Ainorytė. Vil- 
sonaitė. Bazevičiūtė, Žaladonis, 
Žukauskaitė, Tuskiūtė, Gudmi- 
naitė, Mockevičius. Radvilas, 
Vilčinskas, Rybokas. Mačiukai- 
tis, mokyt. Tamušiūnas. Zika
ras. Barnotas. Antanaitis, ir kt. 
Lai Bridgeporte ne tik sortas 
užima svarbią vietą, bet ir gra
ži daina ir giesmė. Šis jaunimo 
būrelis turi sutraukti visą Brid
geporte jaunimą į savo globą, o 
tada tai bus tikrai gražu, kai 
jaunimas banguos, kaip jūros 
vilnys Bridgeporto pakrantėje.

Taipgi choras turi du paren
gimus. kurie įvyks gegužės 14, 
ir 28 d.

Muz. A. Stanišauskas mokoj 
muzikos, ypač pianu skambinti 
savo namuose, kurie nori pasi
mokinti. lai kreipiasi pas muz. 
Stanišauską.

Draugijos labai gražiai dar
buojasi. Švč. Sakramento mote- NEWARK,N.J

o.

P-lė Rita Pustaitė laimėjo pi
niginę dovaną už gražų eilėraš
tį. kuris tilpo “Worcester Eve- 
ning Gazette”. Linkime Ritai ir 
toliau tęsti gražų darbą.

Antradienį, kovo 21 dieną. 
. 7:30 valandą vakare. Aušros

rų Klubo “penny sale”. įžangos 
bilietas penki centai. Kviečia
me visus atsilankyti.

“Penny sales” rengimo pirmi-; tų 
i ninku yra p. Ona McGovern,

|

Mot. S-gos 69 kps. mėnesinis 
susirinkimas įvyko kovo 13 d. 
kps. Pirm. T. B. Mažeikienė, pp. 
V. Shea ir Z. Žemaitaitienė iš
davė įdomius raportus iš Sei-

«mėlio, kuris įvyko vas. 22 d 
šiame susirinkime kuopa laimė
jo naują narę, p-lę Oną Andri- Vartų auditorijoje įvyks Mote- 
liūnaitę iš Athoi, Mass.

Iš M. Cižauskienės raporto, 
į kuri papildė V. Shea. pasirodė, 
, kad abi vietinės kuopos 5 ir 69 
sparčiai darbuojasi Mot. S-gos
jubiliejiniam seimui, kuris į- jos pagelbininkės yra: p. Elena 
vyks Worcesteryj ateinantį ru- Savage. p. Elzbieta LaBaire. p. 
denį.

Kuopa nutarė rengti vakarą 
tuoj po Velykų. Rengimo komi- 
sijon apsiėmė darbščios narės: 
Vaitkevičienė. Millerienė. Miko 
laitienė, Shea ir Kraunelienė.

Šio susirinkimo “pribuvimo” repeticijos įvyks kas antrą ir 
dovanas, aukotas O. Čirvinskai- trečią pirmadienį mėnesio, pa- 
tės. laimėjo narės Miškinienė ir rapijo6 svetainėje. Sekantis į- 

Valdybos narė vyks kovo 20-tą dieną. 7:30 va- 
per kelias savai- landą vakare. A. M. V.

Frane Puzar, p. Margareta 
Beauchimin. p. Mae Juodsnuky- 
tė ir Katerina Podziūnienė, A- 
nėlė Sinkevičienė.

Muzikos ir dramos skyriaus

Matačinskienė.
Anusevičienė

i pie 100 par. moterų. Visos labai 
; sutartinai dirba bažnyčios nau
dai. Visos parapijos moterys ir 
mergaitės turėtų priklausyti. 

į Šios draugijos narės daug vei
kia parapijoje, ypač vakarų 

į rengime, bilietų pardavime ir 
i t. t. Dažnai tenka matyti K. 
Petruškevičiūtę, Ed. Rybokaitę.

. (pastarosios brolis yra kunigas 
N. H. valst.) ir A. Balandytė.

Yra ir daugiau, kurios pla- 
, čiau su visuomeniniu veikimu 
I susipažinusios. Teko keletą kar- 

anglų spaudoje pastebėti 
vardą Alenos Žukauskaitės, ku
ri paskutiniu laiku įsirašė į pa
rapijos chorą ir atsivedė savo 
draugę p. Tuskaitę. kuri seniaus 
priklausė prie Apreiškimo par. 
choro. Brooklyne: abi pradės 
daugiau darbuotis jaunimo tar
pe.

Iš vyresniųjų kolonijos ir pa
rapijos darbuotojų paminėtini: 
A. Tuska. kuris vadovauja net 
kelioms draugijoms kaipo pir
mininkas ir kolonijos patikimas 
asmuo: A. Veličkis. laivakorčių

I

kp.

A. A. Jonas Žvirblis
Antra savaitės auka tai buvo 

jaunas vos 32 metų sulaukęs 
Jonas Žvirblis. Buvo vedęs, tad 
dideliam nuliudime paliko savo 
žmoną ir keturius vaikelius ■ 
našlaičius. Palaidotas ir iš mū-l 
sų bažnyčios ketvirtadienį, ko-; 
vo 16 d. Kun. dr. Mendelis at-į 
našavo šv. mišias. Kadangi ve
lionio tris vaikučiai lanko pa- i 
rapijinę mokyklą, tai mokyklos Į 
vaikučiai dalyvavo laidotuvių: 
mišiose. Poniai Marijonai Žvirb-1 
lienei. a. a. Jono motinai, Jono : 
žmonai ir Jono giminėms reiš-'

Kovo 12 d. L. Vyčių 29 kp. 
bovvling ratelis buvo nuvykęs į 
Keamy, N. J., kur žaidė su tos 
kolonijos L. Vyčių 90 kp. rate
liu No. 1. Newarkiečiai iš trijų 
žaidimų pralaimėjo du. Kearny- 
Harrison vytis Martis gavo 
daugiausia, būtent, 601, Jan
kauskas 570.
— J. Montvydas ir V.

Štai rezultatai:

o iš Newarkiečių 
Daukšys.

170
NEWARK
Barkauskas 177 171
Banis 179 159
M. Montvydas
J. Montvydas 169 221
Daukšys 187 202
Laukžemis 171 162

{DOMIOS ŽINUTĖS
Ar girdėjot, kad Malonės No- 

venos metu, kuri buvo laikoma 
pereitą savaitę sujungtai su 
Stebuklingo Medalikėlio nove- 
na, mūsų bažnyčion atsilankė 
virš 15,000 žmonių?

Gavėnios metu ant šv. Mišių, 
kurios yra atnašaujamos kas
dieną vidurdienį susirenka aęti 
1,000 asmenų. Tai yra žmonės, 
kurie aukoja savo užkandžio va
landą, kad dalyvauti nekruvino
je Kalvarijos aukoje.

Sekmadieniais Stacijoms 4 v. 
po ietų bažnyčia yra beveik pil
na. Moterų Choras šįmet tikrai 
meningai gieda kaip Stacijas, 
taip Graudus Verksmus. Valio 
mūsų pasišventusioms senosios 
kartos moterims ir jų vadui 
Gerardui Kaprišiūnui!

Sunkiai serga įvairiose ligoni
nėse Šumskienė, Matulevičienė 
ir Mikolaitienė. Mūsų lietuvio 
kepyklos savininko Aleksandro 
Mikalajūno žmonai pirmadienį, 
kovo 13 d. buvo padaryta ope
racija Women's General ligoni
nėje. Linkime 
pasveikti.

Sekmadienį, 
vargonininkas
šiūnas su didžiuoju bažnytiniu 
choru išpildys liturgiškus miš
parus. Ypatingais svečiais bus 
vietinės Baltimorės 
pos.

Kun. dr. Mendelio 
antradienio vakarais
ka Valanda užsibaigs kovo 28 d. 
Per 12 savaičių kun. dr. Mende- 
lis konkretišku būdu dėstė šv. 
Mišių auką. Virš 200 asmenų 
lankėsi kas savaitę ant jo laiko
mų paskaitų. S.K.B.

visoms veikiai

kovo 19 d. mūsų 
Gerardas Kapri-

airių kuo

vedamoji 
Katalikiš-

915 859

168
169
165
187

883
HARRISON - KEARNY No. 1.
Martis 225 183 193
Šerifinis 200 175 169
Oncidas 194 157 180
Velevas 191 161 202
Yankauskas 186 205 179

881 923996
kovo 19 d. New-

Kovo 5 d. L. Vyčių 29 
bowling ratelis buvo nuvykęs 
žaisti į Linden, N. J. Žaidė su 
Linden VVhites (L. Vyčių 113 
kp.) rateliu apskričio bowling 
lygos žaidimuose. Newarkiečiai 
laimėjo du iš trijų žaidimų. Iš 
Lindeniečių daugiausia išmušė 
Pranas Savickas, o iš Newar- 
kiečių Mykolas Montvydas ir 
Juozas Grimaiiauskas.

Štai rezultatai:
NEWARK
Laukžemis 201 177 184
Grimalauskas 194 192 188
J. Montvydas 144 164 187
Daukšys 172 170 188
M. Montvydas 226 156 213

t
937 859 960

LINDEN WHITES
Bokenko 155 171 153
Savickas 203 243 796
Peleckas 142
Paršelunis 198 186
Venskus 147 149 189
P. Kruze 205 184 203

927945852

Sekmadienį, 
arkiečiai žais su Linden Greens, 
Lindene (L. Vyčių 113 kp.) ra
teliu. F. V.

Juozas Kasinskas
Ine. I

1 Laidotuvių Direktorius ■ 
! Patarnavimas Dieną ir Naktį J 

: 602 Washington Blvd. : 
! BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595
1 Limosinai dčl visokių reikalų. J

- TAUPYSI PINIGUS per vėžienų 
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
fP.tr nmce

PROTECTION PLAN
Dėl Skubaus Patarnavimo 

Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

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



Penktadienis, Kovo 17 d.. 1939
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Močiutė-sengalvėlė, lietuviškų gerųjų papročių įkvėpėja ir saugotoja, randa 
sau malonų užsiėmimą prie senoviško ratelio.
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Ą JIE NETURI KUR GALVOS 
PRIGLAUSTI

Enciklika apie bedievišką
KOMUNIZMĄ

Į
i 
I

i
I

Todėl norime dar kartą, trumpai suglaudę, išdės
tyti bedieviško komunizmo principus, ir parodyti jo 
veikimo metodus, ypač tuos, kurie yra vartojami bol
ševizmo. Prieš šiuos klaidingus principus Mes pastaty
sime šviesią Bažnyčios doktriną ir dar kartą pabrėžti
nai nurodysime priemones, kuriomis krikščioniška 
kultūra, kuri yra vienintelė žmogiškoji civilizacija, 
gali išvengti šitos demoniškos rykštės ir augti tolyn, 
dirbdama tikrajai žmonių gerovei.

Klaidingas Idealas
Šių dienų komunizmas, daugiau nei kuris kitas 

panašus judėjimas praeity, slepia savy klaidingą išga
nymo idėją. Klaidingi idealai teisingumo, lygumo ir 
broliškumo darbe apgaubia visą jo doktriną bei veiklą 
tam tikru paslaptingumu, kuris apgaulingais pažadais 
suviliotose miniose sukelia užkrečiamo entuziazmo. 
Tai yra jam ypač lengva pasiekti tokiais laikais, kaip 
mūsų, kai dėl blogo šio pasaulio gerybių paskirstymo 
viešpatauja nepaprastas skurdas. Giriamasi, kad šitas 
klaidingas idealas buvęs net tam tikras ekonominės 
pažangos akstinas; tačiau ši, kiek ji yra tikra, yra aiš
kintina kitomis priežastimis, kaip tai, industrinės ga
mybos pakilimu tuose kraštuose, kuriuose jos anks
čiau beveik nebuvo; arba atradimu ir išnaudojimu di
delių žemės turtų, arba taikymu brutalių metodų sie
kiant didžiausio darbo našumo prie mažiausio atlygi
nimo.

Markso Bedieviškas Mokslas
Mokslas, kurį slepia savyje komunizmas, gana 

dažnai prisidengdamas apgaulinga .ir viliojančia 
skraiste, dar ir šiandieną tebesiremia jau Markso 
skelbtais dialetinio ir istorinio materializmo princi
pais, kurio vieninteliais autentiškais aiškintojais laiko 
save bolševikai. Pagal tą mokslą, tėra tik viena pir
mykštė tikrenybė, būtent, medžiaga su savo aklomis 
jėgomis, iš kurios yra išriedėję visi augalai, gyviai 
ir žmogus. Žmonių bendruomenė taip pat yra ne kas 
kita, kaip tam tikra šitos medžiagos apraiška ar for
ma, kuri evoliucijonuoja pagal medžiagos dėsnius ir su 
neišvengiamu būtinumu, per nuolatinę jėgų kovą, sie
kia galutinės sintezės, išsilyginimo; bendruomenės be 
klasių.

Aišku, kad tokiame moksle nebėra vietos Dieve 
idėjai, nebėra skirtumo tarp dvasios ir medžiagos, tarp 
sielos ir kūno; nebėra sielos gyvenimo po mirties, o per 
tai ir jokios kito gyvenimo vilties. Remdamiesi dialek
tiniu savojo materializmo aspektu, komunistai teigia, 
kad toji kova, kuri veda pasaulį prie galutinės sintezės, 
gali būti žmogaus paskubinta. Todėl jie stengiasi pa
aštrinti klasių priešingumus visuomenėje, ir tuo būdu 
klasių kova su visa neapykanta ir griaunamais pada
riniais virsta kaip ir kokiu kryžiaus karu už žmonijos 
pažangą. Iš kitos pusės, visos jėgos, kurios priešinas: 
šitiems sistematingiems smurto veiksmams, kokios 
prigimties jos bebūtų, turinčios būti išnaikintos kaip 
žmonių giminės priešininkės.

Žmonijos Likimas
Toliau, komunizmas atima žmogui jo laisvę, tą 

dvasinį jo moralinės elgsenos principą; jis atima iš 
žmogaus asmenybės visa tai, kas sudaro jo vertę, visa, 
kas yra jo moralinė atrama kovoje su aklais instink
tais. Kolektyvo akivaizdoje, individui nebepripažįsta- 
ma jokių žmogiškai asmenybei įgimtų teisių, nes ji 
bėra tik paprastas ratelis didžiulėje mašinoje. Žmonių 
savitarpio santykiuose skelbiamas absoliučios lygybės 
principas, paneigiant bet kokią dvasiškiją. atmetant 
bent kokį Dievo nustatytą autoritetą, net tėvų autori
tetą. Visas vadinamasis autoritetas bei paklusnumas, 
kurį matome tarp žmonių, einąs iš kolektyvo, kaip sa
vo pirmykščio ir vienintelio šaltinio. Šitoje sistemoje 
individai nebeturi jokios nuosavybės teisės nei į gam
tos turtus, nei į gamybos priemones, nes ji, toji teisė, 
vestų į kitas gerybes, o kartu į viešpatavimą vienų 
žmonių ant kitų. Štai kodėl šitoji privatinės nuosavy
bės rūšis turinti būti radikaliai išrauta kaip pirmoj; 
ekonominės vergystės versmė.

Moterystė Nepripažįstama
Tokioje doktrinoje, kuri žmogaus gyvenimui ne

pripažįsta jokio šventumo bei dvasiškumo būdo, nuo
sekliai galvojant, ir moterystė bei šeima bėra grynai 
konvencionalinės bei pilietinės institucijos arba pada
ras tam tikros ūkiškos raidos. Iš čia neigimas moterys
tės ryšio juridinės bei moralinės prigimties, kuri ne
priklausytų individo ar bendruomenės užgaidų, ir iš 
čia atmetimas šito ryšio nesuardomumo. Ypač mote
riai komunizmas nepripažįsta jokio specialaus ryšie 
su šeima ir jos židiniu. Skelbdamas moters išlaisvini 
mo principą, jis ją atitraukia nuo namų ir nuo vaikų ii 
meta į viešą gyvenimą bei kolektyvinės gamybos dar 
bus lygiai su vyrais, pavesdamas rūpesčius namų židi
niu ir vaikais bendruomenei. Pagaliau, tėvams atima
ma auklėjimo teisė ir ji priskiriama bendruomenei;Jdi-

Lietuvės Katalikės Moters Veikla
(Mok. L. šukytės paskaita Į tas sąlygas išlaikė ir 
N. A. metiniame Katalikų Weinsburgo vyrai buvo 
Seimely. Worcester. Mass. moterų išnešti iš neabejo
tas. 22 d., 1939 m.). itinos mirties.

,T. , .. x ..■ Mūsų dienose ne Konra-
N.‘ekam “’J* do kariuomenė ir ne Wein-

sburgo miestelį, bet žiau
rūs ir nekrikščioniški pa
saulio valdytojai ir tvar
kytojai apgulė netik mūsų 
Lietuvą, bet ir visą pasau
lį; jie dienomis ir naktimis 
kala ginklus ir rengia pla
nus, kaip tik greičiau ir 
daugiau išžudžius ne 
Weinsburgo tik miestelio 
vyrus, bet viso pasaulio 
rinktinių vyrų milijonus.

Jau laikas ir seniai lai- 
kas Lietuvos, mūsų lietu
vių išeivijos ir viso pasau
lio moterims susirūpinti, 
kaip čia išnešus vyrus ant 
savo pečių iš visokeriopų 
apgulimų ir skerdynių.

•

plačiai prigyjusioji nuo
monė, kad moterys nuo 
pat rojaus laikų daug len
gviau pasiduoda pagundai, 
negu vyrai. Nenoromis 
priseina ir man pripažinti, 
kad tai gal ir tiesa. Nei pa
ti nepajutau, kaip atsidū
riau glėby viliojančios ir 
gudriai man pasuktos pa
gundos — tai garbės būti 
prelegente šiame Naujos 
Anglijos Katalikų Seime
ly. Pagundą priėmus pasi
rodė, kad tinkamai išsi
narplioti iš jos priėmimo 
pasekmių ne taip jau leng
va. Noriu pažymėti, kad 
šios rūšies susirinkime 
tenka man garbė skaityti 
paskaitą pirmą sykį mano 
gyvenime.
Gerbiamieji
būsite beabėjo daug dau
giau atlaidūs skaitlin
giems mano pirmos pas
kaitos nedatekliams.

Istorija nupasakoja, kad 
1140 metais Vokietijos ka
ralius Konradas III su sa
ro kariuomene apgulė 
miesteli Weinsburg. Mies-

visad daugiau mo-

Tūkstančiai vienuolių 
Seserų, kurios pirmiau 
mokė Vokietijoje, buvo 
priverstos apleisti kraštą, 
kada nacių vyriausybė už
darė katalikiškas mokyk
las ir atėmė jų pragyveni
mo priemonę. Kiti tūks
tančiai katalikų veikėjų, 
kurie nesutiko su Hitlerio 
rėžimu, buvo ištremti iš 
Vokietijos. Visi jie liko be 
pastogės, be duonos kąs
nio. Jie pasitikėjo, kad jų

Bažnvčiai ir tėvvnei atra- 
ma.

Kad šiomis dienomis rei
kia labai susirūpinti mūsų 
mergaičių ir moterų dori
ne verte, tą gerai žino Ka
talikų Bažnyčia. Kaip do
riniai auklėti moteris ne 
gi išmintinga man būtų 
čia nurodinėti. Bažnyčia 
turi amžių patyrimą, išsi
dirbusi savo metodus, me
todus paremtus galingo
mis sakramentalėmis ma
lonėmis. Apie tautinio au
klėjimo vieną - kitą prie
monę piršosi pagunda pa
kalbėti, bet laiko stoka, 
ganėtino patyrimo ir drą
sos stoka, verčia mane 
šiuomi užbaigti savo pa
skaitėlę.

LDS Naujos Anglijos Apskri 
čio Kuopų Dėmesiui!

likai, gyveną Amerikoje, 
jų neapleis nelaimės die
nose. Ir jie neapsivylė. A- 
merikos katalikai jau se
niai turi sudarę draugiją 
gelbėti tremtiniams kata
likams iš Vokietijos. Ta 
draugija jau daugeliui su
teikė pagalbą. Iki šiol ge
ros valios žmonės tam tik
slui nesigailėjo aukoti da
lį savo turto. Bet kadangi 
iš Vokietijos tremtinių 
skaičius vis didėja, tai ir 
draugijai tenka daug sun-

■ kesnę naštą nešti. Reika- 
; linga yra didesnė pagalba.

Kad sušelpti tuos tūks
tančius katalikų tremti
nių, Jungtinių Amerikos 
valstybių Katalikų dvasiš- 

! kija paskelbia sekmadienį, 
i kovo 19 dieną, visose baž- 
: nyčiose padaryti rinkliavą 
Į tam tikslui. Tai bus arti- 
i mo meilės diena. Surink- I
tos bažnyčiose aukos bus 
išdalytos Vokietijos trem
tiniams. Reikia tat tikėtis, 
kad katalikai nuoširdžiai 
atjaus nelaimingų tremti-

■ nių padėtį ir pagal savo iš
galės suteiks jiems pagal
bą. T.

Aukščiausias pasaulio 
Žinodami tą,'Tvėrėjas davė žymiai silp- 

klausytojai, nesnius ir lepesnius kūno 
pečius moterims, negu vy
rams, bet Jis joms suteikė 
toli galingesnius dvasinius 
pečius. Kada susirinkusių 
vyrų būrį apgula bjaurioji 
dvasia ir toji dvasia pra
deda reikštis tų vyrų bjau
ria kalba, užtenka vienai 
tik padoriai, kad ir silpnu- 

selio gyventojai, nežiūrint tei moteriai ar merginai, 
iabai narsaus gynimosi, į atsirasti jų tarpe ir visos 
priversti buvo ar pasiduo-’vYrll burnos užsičiaupia- 
ti, ar būti išžudytais. Be-. pavergusiai juos bjauriai' 
svarstant miestelio pasi- dvasiai; reiškia, ji viena

nusistatė išleisti lįngų pečių išneša, išvelka 
visą būrį iš nešvankaus 

i dvasinio apgulimo, kad ir 
(trumpam tik laikui. Neša 
vargšių moterų pečiai sa
vo vyrus iš visokios rūšies 
vergijų. Su ašaromis moti
nos velka savo sūnus, žmo- 

■mti tik tiek ir tik* tą,Inos vyrus, seserys brolius, 
ką jos l 
šsinešti. Karaliaus 
gos pagaliau buvo priim
tos. Rytojuj kaip gi nuste- 
x> Konradas ir jo visa ar- 
nija, kada pamatė miestą 
įpleidžiančią moterų pro
cesiją. Kiekviena moteris 
ir mergaitė ant savo pečių 
nešė vyrą. Konradas duo-

dorinės vertės. Neveltui ir 
Napoleonas sakė, kad 
Prancūzijai labiausiai rei
kalinga tai dora, gera ir 
prakilni motina.

Visiems juk supranta
ma, kad dvasinių jėgų kū
niškomis - fizinėmis prie
monėmis nesustipr i n s i. 
Dvasinės jėgos dvasinėmis 
priemonėmis ir stiprina
mos. Užtai ir dvasinių jė
gų šaltiniuose — bažny
čiose
terų, negu vyrų. Laikas tai 
ir vyrams suprasti ir sten
gtis visomis priemonėmis 
sudaryti moterims tokias 
gyvenimo aplinkybes, ku
riose jų dukterų, žmonų ir tarimu, kad dėl besiartinančios

LDS kuopos išrenka nemažiau 
kaip po du atstovu (kai kurių 
kuopų atstovai pasižadėjo būti 
komisijoje pačiame suvažiavi
me! ir prisiunčia j bendrą susi- 

kuris bus paskelbtas 
O mote- , Apskričio valdybos.

nebeteku- šiuomi, remdamiesi viršminė- 
jėgų, tu nutarimu, pranešame, kad vi- 

į susirinkimas įvyks 
sekmadieni kovo 19 d., š. m. 3 
vai. po pietų. “Darbininko" salė
je I “Darbininko“ name). 366 
West Broadway. So. Boston. 
Mass. Šiame susirinkime bus iš
rinkta veikimo komisija rūpintis 
visais LDS N. A. Apskričio pa

Remiantis LDS Naujus Angli
jos Apskričio suvažiavimo nu-

2 Asmeniškai Lydimos

motinų dvasinės ir dori- vasaros parengimų sezono, visos 
nės jėgos didėtų ir stiprė
tų. Kada galutinai apguls 
moderninis Konradas pa
saulio valstybes ir šeimy
nas, kaip mes matome rinkimą.
Rusuose ir kitur, 
rys pasirodys 
sios savo dvasinių 
kas tada laukia apgultąjį -SU atstovų 
pasaulį ?

Mums lietuviams rūpi 
dar ir mūsų lietuvybės 

Į klausimas, ypač tas klau
simas opus išeivijoje.

Kada mūsų tėvynės Lie
tuvos pavergėjas Rusas rengimais. Kviečiami visi skait- 
žūt-būt pasirįžo ją suru- lingai dalyvauti, 
sinti, tai koki stipriausi 
pasirodė lietuvybės atspa
ra? Į tą klausimą labai 
gražiai atsako dailininkas 

i Petras Rimša savo gražiu 
ir reikšmingu dailės kūri- 

į niu “Lietuvos Mokykla”.
Iš to kūrinio mes išskaito
me, kaip sena močiutė, li
nelius beverpdama, giliai 
įverpdavo į vaikučio sielą 

. savo kalbos ir šalies mei
lę. Sesučių griaudžios dai- 

Į neles rūtų darželiuose už
buria vyrų širdis ir jose 
suliepsnoja gaisras, naiki
nantis visas tautos priešų Kovo 19 d., Greenfield. Mass., 2 vai. po pietų, 
kilpas. Lietuvis, netik pa- Kovo 19 d 
mokomis prie ratelio ir 
dainomis iš darželių stip- Kovo 26, 7:30 vai. vakare 
rindavęs ir tebestiprina 
savo kalbos 
meilę, jis anot 
nos: ...“dar motinos iščiu- Balandžio 15 d., 7:30 vai. vakare — Parapijos svetainė
je įgyja etninį savo tautos 
tipą su visomis jo ypaty- ~ 
bėmis. Etninis tipas yra 
kuriamas ilgus amžius ir 
paveldėjimo keliu eina iš 
kartos į kartą”. (Tautinis 
Auklėjimas pp. 80). Ir A- 
merikoje lengviau juk pri- 
raginti mergaites, negu vy .; 
rus prie chorų ir kitokių 
organizacijų ir čia išeivi
joje vis dar jos tebežadina 
galinga Lietuvos daina 
merdėjančias lietuvybei į
vyrelių širdis. Taip, silpnai 
moteris, o vistik galinga ‘

f

NEW YOKK-KLAIPEDA
KA 6OTHtMHJ»GĄ, SvEPUĄ

Pirmoji (■egužės-May 31 d.
(nepersėdant iki Klaipėdos*
Antroji 1 d.

Antra ekskursija va
dovauja VI. Bučins
kas. Švedų Amenko 
Linijos lietuvių sky 
riaus vedėjas. 
Keiionė: Gotbenburx- 
Stockholm. Iš čia lai
vu • MARIEHOLM i 
Klaipėdą

VI. Bučinskas
Abi ekskursijos uigirtos lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį -Turizmo žinios".
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

•5

LDS N. A. A. Valdyba — 
Dv. Vadas — Kun. S. Kneižis. 

Pirm. — J. Kumpa, 
Vice-pirm. — A. Zaverkas.

Iždin. — K. Nadzeika, 
Sekr. — T. Versiackas. 

laimingesni broliai - kata-

DROTTNINGHOLM kovo 18. bal15 
GRIPSHOLM kovo 30. geg. 4
KUNGSHOLM birž. 3. rugp. 19

Kreipkitės j savo vietinį agentą, ar

Swedish American Line
154 Boylston St.. Boston. Mass.

davimo sąlygas, Konradas tik ant savo dvasiniai ga- 
griežtai i__ _____ __ ___ _
tik moteris. Tuomet mote
rys prašė Konrado, kad jis 
eistų joms pasiimti nors 
dali savo mantos. Konra
das pastatė sąlygas, * kad 
moterys miestą apleisda- 
mos tegali su savimi pasi-

I

galės pačios Katalikei moteriai turi vi- 
sąly- sad rūpėti savo dvasinių 

pečių stiprybė. Ant jų gi 
guli šeimyniško židinio lai
mė. ant jų auga ainių do
rovė, ant jų guli valstybių 
ir žmonijos ateitis. Juk 
galingosios Romos imperi
ja subirėjo tik dėlto, kad 

į jos moteris nebeteko savo

rios vienos vardu, ir jos pavedami, tėvai begali ją vyk
dyti.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kaip komunizmo mokslas yra klaidingas? Koks 

yra komunizmo pagrindinis mokslas?
2. Kodėl komunistai kursto klasių kovą? Ar ko

munizmas pripažįsta žmogui teises?
3. Ką komunizmas sako apie nuosavybę, apie mo

terystę. apie auklėjimą?

Marianapolio Kolegijos Studentų Vaidinimas

DRAMA
“UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ”

MUZIKA — KALBOS — DAINOS 
Bus vaidinama šiose lietuvių svetainėse:

7:30 vai. vakare — Miller’s Opera House, 
Pine St., Gardner , Mass.

— WATERBURY, CONN., 
Šv. Juozapo parapijos svetainėje.

ir tautybės Balandžio 2 d., 7:30 vai. vakare — Hartford, Conn. Lie- 
A. Macei- tuvių mokyklos svetainėje.

je, Newark, N. J.

LRK FEDERACIJOS N. A. APSKRIČIO 
METINIS SUV AŽIAVIMAS

Įvyks sekmadienį, kovo 26 d., 1 vai. po pietų. Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. par. svetainėje. IVindsor St., 
Cambridge. Mass. Prašome visų Federacijos skyrių at
stovų ir katalikiškų draugijų valdybų ir veikėjų į šį 
svarbų metinį suvažiavimą atvykti.

LRK Fed. N. A. Apskr. Valdyba —
Kun. Pr. Juškaitis. Klebonas, 

Antanas Zaveckas. pirm.. 
Jonas Kumpa, vice-pirm., 

A. Pinelis. iždininkas, 
Benediktas Jakutis, Sekr.



«

B. Koraitis

1 DRAUGIJOS
Katalikiškos draugijos stip

riai gyvuoja ir nenuilstančiai 
darbuojasi, štai trumpas drau
gijų aprašymas:

Šv. Juozapo dr-ja yra pašai- 
pinė. Iždas tvirtas. Daug turi 
narių, o kas svarbiausia, per 
pastaruosius metus prisirašė 
daug jaunimo. Rengs balių, ro
dos, balandžio 22 d. Patartina 
jaunimui prisirašyti.

301

Įkas girdėti lietuvių 1
KOLONUOSE

-T

LOWELL, MASS ią. Buvo nuvežtas šv. Jono Ii- 
I goninėn. Koresp.

Vasario 26 d., parapijos sve
tainėje. Marianapolio Kolegijos 
studentai vaidino dramą: "Už 
Tėvynės Laisvę". Vaidintojams 
vadovavo mokytojas ir redakto
rius p. Jonas Pilipauskas. Vai
dinimas pavyko. Studentai labai 
gerai vaidino roles.

pirmadienį, 
pusė po septynių

Jonas Alikonis susižeidė k -

MISIJOS
Metinės šv. Misijos mūsų pa

rapijoj prasidėjo 
kovo 13 d..
va!, vakare. Misijas skelbia mi
si jonierius
Jagminas. MIC.

Vaikučių misijos prasidėjo 
trečiadieni, kovo 15 d.

kun. Dr. Alfonsas

Šv. Vardo dr-ja gyvuoją gra
žiai. tik deja, narių skaičius 
mažas. Platina ir prisideda prie 
katalikiškos akcijos. Kviečia 
visus vyrus įsirašyti.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanborn Elock
Washmgton St.. Norvvood. Mass. 

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta: 
32 tVALNUT AVĖ.
Tel. Nonvood 1020

S

i
'PAVYKO — VISIEMS AČIŪ!

Penktadienį įvyko "centinis 
kermošius", šv. Vardo vyrų dr. 
Dalyvavo nemažai žmonių. Liko 
gražaus pelno. Draugijos komi
tetas dėkoja darbininkams ir 
visai publikai, kurie-ios prisidė
jo prie vakarėlio pasisekimo — 
abelnai visiems ačiū!

šv. Cecilijos choras taip pat 
gražiai veikia. Pereitą mėnesį 
surengė balių, iš kurio liko pel
no virš $40.00, Trūksta daini
ninkų. ypač vyrų. (Vyrai, kur 
jūs?).

Apaštalavimo Maldos dr-ja 
gražiai veikia.

Tretininkų Brolija — graži 
draugija, kilnus jos tikslas.

Pope Optical Co.
Alberf R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
5VORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster. Mass.

šv. Rožančiaus dr-ja. Jos tik
slas ir darbas labai kilnus.

/>

gra-
iš

CHORAI
Vadovybėje naujos vargoni

ninkes panelės Veronikos Dze- 
dulionytės. abu mūsų chorai 
sparčiai žengia pirmyn.

Nauja vargonininkė
į žiai darbuojasi. Choristai-ės. 
savo pusės, pasišvenčia ir lanko 

, pamokas. Vargonininkei ir cho- 
; ram linkiu pasisekimo. Lai šie 
1939 m. būna jum laimingi ir 

j pilni jūsų gražių darbui

Merginų Sodalicija turi nema
žai narių. Turi savo speciales u- 
niformas. kurias devėja procesi
jose ir priimdamos bendrai Šv. 
Komuniją.

Marijos Vaikelių dr-ja. Šios 
draugijos tikslas panašus į So- 
dalicijos. Prie šios draugijos 
priklauso jaunučiai. Turi savo 
uniformas.

I PHILCO
1 SPECIALS!

Finest Radio 
Entertainment 
At Amazingly 
Low Prices!

*fo’ recr peisu, n<* 1A* PkUrsi
SafrT* Aerutl. n 
sixr. otdy <3.

*>*•

, ah»ot

Philco Radio yra skaitomi vieni geresniųjų, ku
rių tonas yra švelnus ir malonus. Su juo galima 
gauti ir iš svetimų šalių įvairias programas. Jis 
turi automatišką tuning. Jau nereikia ieškoti sto
čių — paspausk guzikėlj ir turi naują stoti. Šio 
Radio reguliarė kaina yra S72.95. Dabar-gi eina 
Specialis Išpardavimas, kuriame kaina labai su
mažinta. Taigi, pasinaudok šiuo išpardavimu ir į- 
sigyk vieną garsiausių PHILCO RADIŲ. Ateikite 
į mūsų krautuvę šiandien ir pamatykite kaip gali
ma nebrangiai ir lengvomis sąlygomis įsigyti — 
PHILCO RADIO.

UNION ELEGTRIGAL SUPPLY CO. INO.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas
Telefonas Liberty 2337

Visų minėtų draugijų nariai- 
rės eina prie bendros Šv. Ko
munijos paskirtu laiku. Kiek
vienas geras katalikas privalo 
nors prie vienos iš jųjų prisira- 
švti.

i

Jeigu kuriam skaitytojui ne
patiko šios savaitės aprašymas, 
tai prašau kantriai palaukti ki
tos savaitės, nes turiu begalo 
daug naujienų.
Jūsų "Draugas Rūdininkas” (?)

H0RV00D, MASS.

amžiaus. 
Paėjo iš 

Apskričio. 
Lapkalnių

Kovo 4 d., po sunkios ligos. 
Bostono ligoninėje, mirė Gaspa
ras Tvaska. 50 metų 
gyv. 5 Atvvood Avė. 
Lietuvos. Panevėžio 
Subačiaus parapijos,
kaimo. Amerikoje išgyveno 30 
metų, o Norwoode 29 metus. 
Apsivedė spalių 24 d.. 1914 m. 
Norwoode. Šliūbą suteikė pir
mas Šv. Jurgio parapijos klebo
nas. kun. A. Daugis. Apsivedė 
su Ieva Sinkevičiūte, kurios tė
vai Jokūbas ir Rozalija Sinkevi
čiai gyv. Lietuvoj. Trakų aps
kričio. Dusmenų miestely.

A. a. Gasparas Tvaska paliko 
dideliame nuliūdime savo myli
mą žmoną Ievą Tvaskienę. duk
terį Joaną ir sūnų Juozą. Duktė 
Joana yra baigus slaugės mok
slus ir dabar dirba šv. Elzbie
tos ligoninėje. Brighton. Mass. 
Taip pat paliko nuliūdime Lie
tuvoje senutę mamytę, du bro
lius ir 3 seseris ir daug giminių 
Amerikoje.

Palaidotas kovo 7 d., 9 vai. 
ryte iš Šv. Jurgio lietuvių para
pijos bažnyčios su trejomis šv. 
mišiomis. kurias atnašavo kle
bonas kun. S. Kneižis prie di
džiojo altoriaus, o kun. J. Švag- 
ždys. Šv. Roko lietuvių parapi
jos klebonas, Montello, Mass. ir 
vikaras kun. J. Petrauskas prie 
šoninių altorių. Žmonių buvo 
pilna bažnyčia, ir daug lydėjo į 
kapines. Kleb. kun. S. Kneižis 
lydėjo į kapines ir pašventino 
kapą.

Karstnešiais buvo Šv. Jurgio 
draugijos nariai: H. Balutis. G. 
Pazniokas. A. Navickas, P. 
Rukštelis. M. Kodis ir J. Blažo- 
nis. Laidotuvių direktorius buvo 
lietuvis E. V. Warabow. Drau
gijos prisiuntė gėlių vainikų ir 
daug užprašė šv. mišių.

A. a. Gasparas Tvaska buvo 
geras ir doras katalikas ir susi
pratęs lietuvis. Mylėjo savo tė
vynę ir vedė gražų šeimyninį 
gyvenimą. Priklausė prie visų 
katalikiškų organizacijų ir bu-

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
Penktadienį ir Šeštadienį
I. J. Fox, didžiausia kailinių firma Amerikoje skelbia dviejų dienų SPECIALI IŠPARDAVI

MĄ — Penktadienį, ir šeštadienį. Kovo 17 iri 18 dienomis. Šiame išpardavime kainos labai nu
mažintos. nes norime išparduoti likusius kailinius. Kailinių pasirinkimas yra labai didelis ir pla
tus, o kainos sumažintos iki minimumo. Taigi, pasinaudokite šių dviejų dienų išpardavimu — atei
kite į I. J. Fox krautuvę ir pasirinkite Paryžiaus vėliausios mados kailinius.

Pirkimo sąlygos labai geros — su mažu įmokėjimu galite įsigyti kailinius ir juos padėti į 
STORAGE dykai.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite p. Bernardo Koraičio. kuris yra kailinių eksper
tas. Jis primieruos kailinius pagal figūros ir skonio. P-nas Koraitis yra pardavęs kailinius tūks
tančiams klijančių. kurios jo patarnavimu ir kailiniais yra patenkintos. Be to, pirkdamos per p. 
Koraitį dar sutaupysite 10 nuošimtį. Tai-gi, pasinaudokite šia siūloma auksine proga!

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

Perkant per lietuvį atsto
vą Bernardą Koraitį dar 
gausite specialę 10' < nuo
laidą. Taigi, naudokitės 
proga! 411 washington street

Boston, Mass.
v

vo jų valdybose ir daug darba
vosi. Priklausė prie šių: Šv. 
Jurgio parapijos. LDS 3-čios 
kuopos, Šv. Jurgio pašalpinės 
draugijos, LRKSA 81-mos kp. 
Šv. Vardo draugijos.

Šv. Vardo draugijos visi na
riai. vadovaujant kleb. kun. S. 
Kneižiui nuėjo į šermenis ir su
kalbėjo rožančių už velionio 
vėlę.

A. a. Gasparas Tvaska mylė
jo apšvietą ir rėmė katalikišką 
spaudą.

Visos organizacijos labai gai
lisi. netekusio gero ir ištikimo 
nario. Labiausia liūdi jo žmona, 
netekusi savo mylimo vyro, o 
duktė ir sūnus savo brangaus 
tėvelio. Lietuvoje liūdi jo sena 
mamytė, broliai ir seseris. To
kia buvo Dievo Valia, p. Ieva 
Tvaskienė. velionio žmona, yra 
įžymi veikėja. Priklauso prie 
visų katalikiškų organizacijų ir 
yra valdybose: LDS 3-čios kp. 
iždo globėja. Moterų Nepersto- 
jančios pagalbos Šv. Panelės 
pašalpinės draugijos. LRKSA 
81-mos kuopos iždininkė. Mote
rų Sąjungos 27-tos kuopos pir
mininkė. Apaštalystės Maldos 
draugijos. Gyvojo Rožančiaus. I 
ir daug jose veikia. Šiais metais 
pp. Tvaskai būtų minėję 25 m. i 
vedybinio gyvenimo sukaktį, i 
Bet Dievo buvo kitaip skirta. | 
Tad reiškiame gilią užuojautą 1 
p. Ievai Tvaskienei ir jos duktė- i 
riai ir sūnui. Lai Dievas šutei- I 
kia velionio vėlei amžiną ramy- Į 
bę. Pažįstamas.

I meika kalbėjo apie įvairias li-
Į gas. High School auditorijoje. 

Enė.

Broliai Motuzai Naujojoj 
Anglijoj

Neužmirškite pamatyti bro
lių Motuzų judamų paveikslų iš

163 Harvard St., Cambridge, 
Mass.

Kovo 28 d., 7:30 vai. vak., Šv. 
Juozapo Mokyklos Salėj, 29 
John St., Waterbury, Conn.

Kovo 29 d., 7:30 vai. vak., Šv. 
Juozapo Mokyklos salėj, ten pat 
bus rodoma antroji dalis.

17-21-24

Pereitą penktadienį, vakare, 
Dr. Antanas Gasson su žmona 
važiavo automobiliu ir patiko 
nelaimę ant kryžkelės Pond A- 
ve. ir Sturtevant St. Kitas au
tomobilius trenkė ir apdaužė 
Dr. Gasson automobilių. Rodos, 
nieko nesužeidė, o tik Dr. Gas-į 
son žmona išsigando. Taigi šių! 
metų pradžioje Dr. Gasson per-'
gyveno įvairių įvykių, malonių j Lietuvos gyvenimo, gražiose na- 
ir nemalonių. Malonumas buvo 
ir yra gydytojui ir jo žmonai, 
kada susilaukė dukrelės, bet 
nuliūdimas buvo kada gydytojo 
mamytė p. Gvaizdikienė nusi
laužė ranką, paslydus ant ledo 
ir kada jo sesutė susirgo plau
čių uždegimo liga. Automobilio 
nelaimė taip pat nemalonumas. 
Gydytojo mamytė pasveiko, o 
sesutė taip pat sveiksta. NCS.

SHENANDOAH, PA.
Veikliai vadovauja vietinę 

bernaičių skautų trupę — Pra- 
į nas Tragus. Jam pagelbsti Juo
zas Seris. Leonardas Čaikaus- 
kas.

Mergaičių skautų trupė ture- i 
jo judamus paveikslus antra
dienio vakarą, kovo 14. par. sa- 

i Įėję.j ______
Ketvirtadienio vakarą, kovo ■ 

i 16, įvyko cinema apie Kristaus 
I Kančią, par. salėje.
il
i

Pereitą sekmadienį, kovo 12 
d.. Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje užsibaigė savaitės šv. 
misijos, kurias skelbė misijo- 
nierius Tėvas Alfonsas Maria. 
Nors oras paskutiniomis dieno
mis misijų buvo blogas ir au
dringas. bet žmonės gausiai da
lyvavo misijose ir naudojosi 
Dievo malonėmis.

Užbaigimo diena buvo įspū
dingiausia. Rytą, 8 vai. šv. mi
šiose organizuotai dalyvavo Šv. 
Vardo draugija ir “in corpore" 
priėmė Šv. Komuniją. Veik visa 
parapija priėmė Šv. Komuniją 
laike šv. mišių. Tėvas Alfonsas 
Maria pareiškė savo džiaugsmą, 
kad tiek daug žmonių dalyvavo 
misijose. Vaikams buvo misijos 
atskirai, po pietų per tris die
nas.

Šiomis dienomis adv. Povilas 
Sykes buvo išvykęs j Washing- 
ton. D. C. profesijos reikalais.

Lietuvių kalbos vakarinė mo
kykla Balch mokykloje užsi
baigė pereitą pirmadienį, nes 
šią savaitę užsidarė vakarinė 
viešoji mokykla. Bet lietuvių 
kalbos pamokos tęsis Šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainės kamba
riuose. Taigi ateinantį pirma
dienį. kovo 20 d., 8 vai. vakare 
visi, kurie tik norite išmokti 
geriau lietuvių kalbą, ateikite į 
parapijos svetainę. Kviečiami 
ateiti ne tik tie. kurie jau lan
kė tą mokyklą, bet ir visi tie, 
kurie nori lankyti. Jokio mokes
nio nereikia mokėti. Pamokos 
dykai visiems.

turalėse spalvose, kurie bus ro
domi šiose kolonijose:

Kovo 17 d. 8 vai. vak.. Nekal
to Prasidėjimo par. salėj, 432 
Windsor St.. Cambridge. Mass.

Kovo 18 d., 7:30 vai. vak., 
Liet. L’kesų Klube. 41 Berkley 
St.. Lavvrence. Mass.

Kovo 19 d. 7:00 vai. vak., Šv. 
Petro par. salėje. W. 5th St., So. 
Boston. Mass.

Kovo 23 d.. 7:30 vai. vak. Liet, 
į Jaunų Vyrų D-jos Salėj, 407 
Lafavette St.. Bridgeport, Ct.

Kovo 24 d. 8 vai. vak., Lietu- 
v vių Svetainėje. 309 E. St., So. 

Boston. Mass.
Kovo 25 d., 7:30 vai. vak.. 

Lenkų Amer. Pil. Klube. 294 
Pleasant St.. Gardner, Mass.

Kovo 26 d., 7:30 vai. vak., A- 
merikos Liet. Piliečių Klube,

i

Juozas Dirsa
LAI0OTUVIŲ DIREKTORIUS

William J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St,
\VORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Draugijų Valdybų Adresai
—

Šiuo metu turime noveną prie 
Šv. Juozapo.

Sekmadienio rytą per 9 vai. 
mišias — kovo 19. — prasidės 
40 vai. atlaidai. Baigsis kovo 21. 
vakare.

—
Vietinė alto solistė p-lė V. 

Romanauskaitė giedojo šv. Vin
cento par. bažnyčioje, Girardvi- 
lyje ketvirtadienio rytą.

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,

564 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Farkway 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St.. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
na s protokolu raštininke.

I 
i
I

i

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

1 ii

Kun. Pr. Juskaitis

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

-----IR------STACIJOS

3P1

g 

pi

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

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam Įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadway,

trūlauanEj vaniu iSniant?noj įtu JantaitTinnt’iiiiiiiaii

So. Boston, Mass.
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Penktadienis, Kovo 17 d., 1939

{vietines žinios]
ŽINUTES

Bostono anglų kalba leidžiami 
laikraščiai daug rašo apie J. E. 
Kardinolo O’Connell’o laišką 
Vokietijos tremtinių reikalu. 
Laiškas ilgas. Jis buvo skaito
mas mūsų Arkidiecezijos bažny
čiose, kovo 12 d. Pr ieš tai tilpo 
arkivyskupijos organe “The 
Piiot” ir kituose laikraščiuose. 
Laiške suminėti dideli tremti
nių kūriniai ir dvasiniai vargai, 
ir reikalas juos šelpti. Todėl 
laiške skelbiama, kad Šv. Juoza
po dieną, kovo 19-ta visose Bos
tono arkidiecezijos bažnyčiose 
bus daroma rinkliava naudai 
tremtinių iš Vokietijos.

•B

40 Valandų Atlaidai prasidės 
kovo 26 d., 11 vai. ryte. Jie 
skelbė, kad yra kviečiami sve
čiai kunigai aprūpinti žmones 
sakramentais, ir ragino žmones 
pasinaudoti malda, atlaidais ir 
sakramefitais.

Kunigui Jonui Plevokui reiš
kiama užuojauta darbais. Cho
ras, vadovybėje artisto R. Juš
kos, rengia kunigo ligonio sura
minimui ir naudai bažnytinį 
koncertą, Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje, bal. 2 d., 7 vai. vak. 
Kun. K. Jenkus. J. Antanėlis, 
jo žmona, Petras Vervečka. K. 
Šidlauskas, J. Kasparas ir kiti 
rūpinasi koncerto bilietų išpla
tinimu ir Rėmėjų Garbės Sąra
šo sudaryme. Tikras tai užuo
jautos darbas.Kovo 14 d., tapo suteiktos vie

šos krikšto apeigos Jonui My
kolui Mikalauskui, sūnui Jono- 
Marijonos (Tėvelytės) Miką- rys rengiasi prie savo metinio 
lauskų, gyv. 5 Carson St., Dor
chester. Jis buvo (iš vandens) 
pakrikštytas ligoninėje gimimo 
dienoje, vas. 6-to. Kūmai buvo 
Jonas Mikalauskas ir Loretta 
Du Bois, slaugė.

Šv. Petro par. bažnyčioje, ku
nigai skelbė, kad tos bažnyčios

Bostono arkidiecezijos mote-I 

kongreso (bal. 25 ir 26, viešbu
ty Somerset). Iš visų parapijų 
reikalaujama atstovių. Iš So. 
Bostono lietuvių Šv. Petro para
pijos moterų atstovėmis į kon
gresą važiuoja ponios Pranciš
ka E. Zaletskienė ir Bronislava 
Cūnienė.

DSRBININK3C9

si
So. Boston, Mass.

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau
gusiems, taip ir jauni
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga — įsigykite typwriterį šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

v

veiklą, buvo sportiniai pa
sirodymai, meniškoji da- 
lis, scenos vaizdeliai ir 

.tautiškų šokių insceniaei- 
ja-

!■ -P......... . ...............UI ■■ R

GRABORIAI

S.Barasevtčiu$lrSūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

254 W.
SO. BOS
Tel. ŠOU loston 2590

Gyven. vieta: 833 Dorchester A ve 
TeL COLumbia 2637.

DAKTARAI
SVARBUS L. VYČIŲ

17-tos Kp. SUSIRINKI
MAS

Pirkimo išlygos geros — įmokėsite $3.00, o likusį balansą galėsite 
išsimokėti, mokėdami $1.00 į savaitę.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay,

Lietuviu Mokslo Draugijos 
Turtas Dar Neatiduotas

vicepirmi

i

Turi Notaro Teises

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Bocton 3966

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)
i 
i

Įvyks sekmadienį, kovo 19 d. 
lygiai 2 vai. p. pietų. Prašome 
visų narių skaitlingai dalyvauti, 
nes bus daug svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi šiame susirinki
me pasitarsime apie rengiamus 
tuojau po Velykų “Darbininko” 
naujos intertypos fondui šo
kius. F. Grendelytė, Sekr.

SUSILAUKĖ DUKRELĖS
Tel. TROwbridge 6330.

JohnRep$his,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Kovo 16 d. ryte pp. Jonas 
ir Alena Prall (Prailgaus- 
kai), gyv. 314 Reedsdale 
Road, Milton, Mass. (Bos-; 
tono priemiesty) susilau- 

Į kė gražios dukrelės, p. A- 
lena Prailgauskienė ir du-j 
krelė yra geroje sveikato
je St. Margaret ligoninėje,! 
Dorchestery. Sveikiname . 
dd. Prailgauskus. Rap. !

neturi progos šiuo taip gražiu 
veikalu gėrėtis lietuvių kalboje, 
bet per visą gavėnią turi progą 
pamatyti, pasigerėti ir sustip
rinti savo dvasines jėgas angių 
kalba Mission Church parapijos 
svetainėje, Roxbury, Mass.

“Piloto Duktė” (Pilate’s Dau- 
ghter) veikalą vaidinant kas
met pamato apie 30,(XX) žmonių. 
Lietuviai, ypač katalikai turėtų 
pamatyti. Vaidinimai įvyksta 
ketvirtadienių vakarais (8 va
landą) ir sekmadieniais 3 vai.

■ po pietų ir 8 vai. vakare. Vaidi
nimai užsibaigs balandžio 4 d.

Jeigu, kurie norite pamatyti, 
tai iš anksto užsisakykite bi- 

• lietus. Galite užsisakyti ir teie- 
] phonu. HIGhland 1500.

I

i

Pirmutiniai Po Velykų Šokiai
Rengiami Lietuvos Vyčių Algirdo 17 Kuopos 

PENKTADIENĮ 

Balandžio - April 14, 1939 
Municipal Bldg. Salėje 

BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Gros Longin Buinis Orkestrą
Visas pelnas skiriamas naujos “Darbininko” Intertypof 

Fondui. Visi kviečiami dalyvauti ir paremti gražų 
tikslą.

E.

RENGĖJAI.

Vietoj pernai uždarytos' 
Lietuvių Mokslo Draugi- ! 
jos nauja Lietuvių Mokslo 
Mylėtojų Draugija jau į-,1 
steigta. Jos valdybą suda- 
ro: Adomas Juškevičius — 
pirmininkas, kun. Alek
sandras Mikaila ir Vincas 
Martinkėnas
ninkai, Elena Horodničiū- 
tė — knygininke, Henri
kas Horodničius — kasi-, 
ninkas, Vincas Žilėnas —j 
sekretorius, Mo t i e j u s 
Kraužlys — narys be ypa- 
tingų pareigų.

Draugijos laikinis adre- i 
sas: Vilnius, Poplavska 33a j 
— 7.

Dar vos bepradedant 
naują mokslo draugiją or
ganizuoti, Vilniaus vaiva- į 
dijos įstaigos valdininkai 
ne kartą buvo steigėjams i 
pareiškę, kad naują drau- 
giją įsteigus, tuojau būsią! 
jai atiduotas visas uždą-1 
rytos Lietuvių Mokslo 
Draugijos turtas. Pana
šiai buvo užtikrinama ir 
tuomet, kai buvo patvir
tinti įstatai, kai beliko tik 
išrinkti valdybą.

Deja, apie valdybos iš
rinkimą Vilniaus vaivadi
jos ir Vilniaus miesto sto- 
'astijos įstaigoms praneš
ta yra vasario 13 dieną, o 
apie uždarytos Lietuvių 
Mokslo Draugijos turto 
grąžinimą naujai draugi
jai iki šiol dar nieko negir
dėti.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broad way 
So. Boston, Mass. 

D. A. Zaletskas F. E. Zaleteka*
Grąboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw.V.Warabow
( WRUBLIAUSKAS ) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI—- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Dr. Bruening Profesorium 
Harvardo Universitete Okupuotoje Lietuvoje Turi Skolų

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

;ose (aklose) akyse sugrąžin 
Šviesą tinkamu laiku.

J. L Pašakamis, 0. D.
447 BROADWAY, So. Boston.

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

p. Vincas (Bill) Skudris, 
So. Boston Supply (na
mams reikalingų daiktų 
krautuvės) savininkas, 
sekmadienį, kovo 19 d. 
vyks į Montello, Mass. ir 
dalyvaus Šv. Roko par. vi
karų pagerbimo bankiete. 
Jis ne tik dalyvaus, bet y- 
ra užkviestas pasakyti 
“spyčių”. Girdėt, kad iš So. 
Bostono vyks ir daugiau 
lietuvių į tas iškilmes.

Rap.

Cambridge, Mass. kovo 
16, — Žymus katalikų vei
kėjas ir buvęs Vokietijos 
valdžios ministras Dr. 
Heinrich Bruening yra pa
skirtas profesorium Har
vardo universitete. Jis sa
vo pareigas pradės eiti 
rugsėjo mėnesį.

Lietuviška Katalikiška 
Akcija Hepageidaujaina

“Vilniaus Aušra” rašo, 
kad dar rudenį Dubičiuose 
buvo įsteigta katalikiškos 
akcijos mergaičių skyrius,

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI ) i I 
PAIEŠKAU ant farmos šei-j 

mininkės vietos.
visokius darbus.

KAS, KUR?

Ar žinote, kad Vyčių 17 kp.
Galiu atlikti “Darbininko” naujos intertype 
Atsišaukite: fondui šokiai įvyks balandžio

Miliauskas, R. F. D. 2, Exeter, 14 d, Municipal Building 
N- H. ; tainėje, So. Bostone.

sve-

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

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

Massachusetts valstybės 
kongrese eina ginčai dėl 
uždėjimo mokesnių ant 
perkamųjų prekių (sales 
tax). Darbininkų unijos ir 
organizacijos griežtai 
priešinasi tokiam sumany
mui. Prekių daugiausia iš
perka darbininkai, kurie ir 
taip vargsta ir skursta. 
Turtuoliai surastų išeitį iri 
tokių mokesnių nemokėtų. 
Vadinasi, darbininkai tu
rėtų sumokėti milijonus 
dolerių į valstybės iždą. 
Darbininkai turėtų griež
tai užprotestuoti prieš to
kį politikierių užsimojimą.

IŠSIRENDUOJA poolroom! 
30X70 pėdų tinkama šiam biz-J 
niui, ping pong stalas. Taipgi 
krautuvė tinkama likerių štorui, 
restoranui ar kitokiam bizniui. 
Atsišaukite — Millers krautuvė
je, 261 W. Broadway, So. Bos
ton. (5-5)

Ar žinote, kad šokių rengimo 
komisijos pirmininku yra p. 
Pranas Razvadauskas. o rašti
ninku p. Jonas Varnas.

bet Lydos storastija nesu- 
įtiko jo registruoti. Buvo 
kreiptasi Naugardėlio vai- 
vaidijon, bet ir iš ten gau
tas neigiamas atsakymas. 
Lydos storastija taip pat 
nesutiko registruoti ir Du- 
bičių berniukų skyriaus, 
motyvuodama, kad tauti
nis veiksnys katalikiškoje 
akcijoje nereikalingas.

Tuo tarpu Balstogės ir 
Į Vilniaus vaivadijose visi 
' katalikiškos akcijos sky- 
1 riai užregistruoti.
i i i

Šių metų sausio pirmajai 
dienai Vilniaus miestas 
turėjo tiek skolų: ilgater-Į 
mininės paskolos — 18, 
242.154 zlotų ir trumpalai
kės paskolos 32.000 zlotų. 
Šioje sumoje yra įskaityta 
Vilniaus miesto 1913 metų 
anglams paskola, sumoje 
9.392.329 zlotų, kurios 
mokėjimą nuo šių metų 
gegužės 15 dienos perims 
valstybės iždas. Tuo būdu 
patsai miestas dabar turi 
8.881.834 zlotų paskolos.

Ištrėmė Du Ukrainu

36 METAI

Taipgi ir pataisau

166 WEST BROADVVAV
So. Bocton. Mass

J

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengčjas ir taisytoja*
Taiso ir stato kaminu*.

Geras Darbas — Kainos 2emoe 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apekaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
•U0ZA8 PEČIULIS, Savininkas

Moksleiviu Sportininkų 
Penkmetis

Vilniaus Lietuvių Vytau
to Didžiojo moksleivių 
sporto kuopa vasario 21 d. 
šventė savo gyvavimo

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAS:

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

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

Tel. ŠOU 4673

Jau 36 metai kai Roxbury.
Mission bažnyčios parapijoj vai- 

I dina tikybinį veikalą “Piloto 
į Duktė”. Šis veikalas yra išver
stas ir į lietuvių kalbą, ir vaidi
namas kai kuriose kolonijose. 
Šiais metais Šv. Jurgio par. cho
ras (C. Brooklyn, N. Y.), vado- 

i vaujamas muziko p. J. Brun- 
dzos, sėkmingai vaidina kai ku- 

' riose kolonijose.
' Bostone šiais laikais lietuviai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON. MASS. 
Namu tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadway.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

Bay View Motor Servfce
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką* 
Savininkai.

Ar žinote, kad tuose šokiuo
se dalyvaus ir pereitą šeštadie
nį susitarusi apsivesti jauna 
porelė, kuri yra labai populiari i penkmettį. Ši kuopa yra 
So. Bostone. Atspėkite kas? pasivadinusi tragiškai žu- 
Jaunikaitis pirko taip vadina- • vusių lietuvių lakūnų ‘Da
mą “engagement” žiedą pas ■ — - . ~
auksorių p. Juozą Dilį.------ I

Vasario 21 dieną lenkų 
administracijos įsakymu 
buvo ištremti iš Vilniaus 
du ukrainiečiai studentai: 
Huculak ir Haculak. Iš
tremti ryšy su nepagei
daujamu veikimu Vilniaus 
krašte.

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų Udir- 

byžčių čeverykus: vyrams, 
moterims Ir vaikams.

p. Juozas Dilis sako, kad po 
Velykų įvyks daug vestuvių. 
Jau kelios poros pirko žiedus.

Negirdėjau dar, kad iš ligoni
nės būtų sugrįžusi p. Marijona 
T. ILabiausia pasigenda Šv. Pet-Į 
ro parapijos choras, nes ji yra 
gera choristė. Linkime greito i 
pasveikimo.

riaus ir Girėno’ vardu. Sa
vo penkmečio šventės pro
ga surengtame minėjime 
tos pat gimnazijos fizinio 
lavinimo mokytojas Pra
nas žižmaras pasakė įžan
gos žodį. Po pranešimų a- 
pie kuopos penkių metų

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

— ---- -——
Ką tik gavome iš Lietu- j 

vos Gyvojo Rožančiaus Pa-' 
slapčių lapelius. Kiekviena 
Rožančiaus Paslautis ata
tinkamai ir gražiai įlius- 
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

Įdomu žinoti kam p-lė Lou... 
taip išpuošė kambarėlį savo na
muose? Sužinojęs parašysiu.

—
i Choristas J. Pes...as, kuris vi
sada sako: “Man nerūpi pane
lės”, dažnai kalbina paneles, 
kur nors išeiti. Ar tik nesiren
gia į naują gyvenimą?

Broadvvay 300. J

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, 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”.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gąsdinę S tation

119 Boston St.,
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

PerklnsSą. Cash Markei
POVILAS BALTRUSICNAS, Sav. 

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

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau ICE CREAMĄ Ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “I>arbininke” tik
tai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbki tės “Durbiuiuke”.

Queen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2939 

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų Svariai išplauti, 

paveskite ši darbą mums.



Penktadienis. K<»vo 17 d.. 1939

Rytinių Valstybių Žinios i
ELIZABETH, N. J

žmogus. Viena duktė yra slau
gė. kuri dirba New Yorko ligo
ninėje. kita dirba bankoje, o 
keturios ištekėjusios.

Palaidotas iškilmingai su tre
jomis šv. mišiomis, kurias atna
šavo kleb. kun. A. Vaškelis, 
kun. P. P. Karlonas ir kun. E. 
Gradeckis.

Prie velionio karsto buvo su
dėta daug dvasinių ir gėlių bu
kietų.

Lese-

ir du
Velionio žmona mirė tik

Velionis

tekis pertaisytas, marmuriniai 
išeigos kambariai įtaisyti, kny
gynas gražiai įrengtas. įvestas 
kasdieninis vaikučių giedojimas 
laike šv. mišių.

Bažnyčią iš viršaus pagrindi
niai aptvarkė: bažnyčios vidų 
išdažydino gražiais paveikslais: 

i bažnyčios bokštus išeimentavo 
i ir jų apdengimą atnaujino; įtai
sė daug gražių stovylų. relikvi
jų. drapanų; bažnyčios apšvie
timą pagrindiniai pertaisė ir žy
miai praplėtė; sumodernino di-

Pagerbimas į- džiulius vargonus; pagrindiniai 
7 vai. vaka- Į atnaujino bažnyčios langus (vi

tražus) ir dk. šalę to, imtasi į- 
rengti po bažnyčios. Šilavos Pa
nos Marijos garbei koplyčią. 
Darbas jau gerokai įpusėjęs. 
Kasmet vis ką nors naujo ir 
gražaus įtaisoma. Nors pasku
tiniaisiais metais siautė gana 
stipri depresija, bet jojo suma
nus parapijiečiams reikalo per
statymas taip širdin įsmenga, 
jog nedrįsta atsisakyti pagal iš
galės aukoti bažnyčios labui, bi- 
le tik papuošti ir pagrąžinti Die
vo Namą. Jo parapijos reikalais 
yra labai didelis rūpestingumas 
— nuveikti darbai patys už sa
ve kalba.

Nors ir suglaustai, bet duotas, 
vaizdas aiškiai liudija kaip su 
pasišventimu dirbant galima į 
gyvendinti daug gražių darbų, 
bile tik yra noras ir pasiryži
mas. o mūsų garbingam klebo
nui šių gerųjų ypatybių ne
trūksta.

Gyvuok ilgus metelius myli
mas mūsų Klebonai! Lai Dievu
lis laimina Dievo garbei ir mū
sų parapijos naudai visus Jūsų 
darbus! Parapijietis

SVEIKINAME KLEBONĄ 
KUN. J. SIMONAITĮ

šiais metais sueina 15 metų 
kai Eliza bet ho parapijoje yra 
klebonu kun. J. Simonaitis. Be
siartinant šv. Juozapo dienai, 
klebono vardadienis, mūsų pa
rapijos vikarui, kun. M. Keme
šiui vadovaujant, parapijiečiai 
pasiryžo šias dvi progas sujung
ti krūvon ir surengti pagerbtu- 
vių vakarienę,
vyksta kovo 19 d., 
re. parapijos auditorijoje (216 
Ripley Place, Elizabeth. N. J.)

Apie kun. J. Simonaičio veiki
mą būtų galima daug parašyti, 
bet šį kartą bandysiu skaityto
jus supažindinti kaipo su klebo
no asmeniu, kitaip sakant, ad
ministratorių. Mūsų parapijoje 
klebonu pradėjo darbuotis 1924 
m. Tuo syk jis rado lietuvišką 
parapijos mokyklą, vadovauja
mą airių Sesučių. Suprantama, 
svetimtautės kaip ten nesisteng
tų. vis vien lietuvių kalbos ar 
rašybos dalykuose nepriligs lie
tuvaitėms. Tą pastebėjęs, pasi
rūpino parsikviesti šv. Pranciš
kaus Seseris, lietuvaites. Sun
kus buvo darbas tą įgyvendinti 
(apie tą būtų Įdomu, kad pats 
klebonas parašytų). žinant vys-1 
kupijos griežtumą kaslink vie
nuolijų ordenų pamainymų. Pa
sėkoje sunkaus darbo, šiandien 
turime lietuvaites ir džiaugia
mės jų darbu lietuviškoje dirvo
je.

Kai pradėjo eiti klebono pa- j 
reigas. nebuvo klebonijos pa-, 
čiam gyventi nors kiek paken
čiamai. apie Sesučių patalpas ir 
kalbėti netenka. Klebonas gyve
ni šiek tiek pritaikintoje gyve
nimui. buvusioje medinėje baž
nyčioje. Vėliau pasiseka nupirk-; 
ti klebonijai namus šalę bažny
čios ir dar porą žemės sklypų, j
Iš buvusios bažnyčios iš lėto to- i lietuvių 
Dūlindamas įtaiso dviejų aukš- kampas Stanley ir 
tų parapijos ir mokyklos reika- įvyks LDS 36 kuopos prakalbos 
lams auditoriją, kuri turi sceną.: tuojau po Graudų Verksmų pa- 
centralinį apšildymą, virtuvę, maldų, maždaug apie pusę po 
gražią šviesą. Įvestą net garsia- trijų po pietų.
kalbiai. ’ Kalbės svečias kalbėtojas

Sesučių namai, kur buvo pir-jkun. J. Vaitekūnas. Providence 
mutinioji klebonija. (nesant' lietuvių parapijos klebonas apie 
kur Sesutėms gyventi, jis buvo; katalikiškos spaudos reikšmę ir 
užleidęs savo būtą Sesutėms, i darbininkų reikalus, 
persikeldamas gyventi i buvu- LDS 36 kp. prakalbų rengimo 
šią bažnyčią), keletą kartų per
taisė ir patobulino.

Naujoji klebonija iš dviejų 
šeimynų gyvenamo namo per-1 
taisyta Į tinkantį klebonijai; 
padarytas pagrindinis pertaisy
mas. o 
liejinis 
vusių 
mados.

Mokykla kartkartėmis page
rinta. stogas dengtas, vanden-

i

NEW BRITAIN, CONN
LDS 36 KUOPOS PRAKAL

BOS
Kovo 19 d., Šv.

parapijos

Kovo 11 d. mirė Petras 
viėius po sunkios nervų ligos. 
Paliko nuliūdime dukterį 
sūnų.
trys savaitės atgal.
Petras nuėjo amžinybėn išgy
venęs 50 metų šioje šalyje. Tai 
buvo seniausias gyventojas šio
je kolonijoje. Gaila tik, kad veik 
visą laiką gyveno apsileidęs ti
kėjime. Palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis.

Lai Dangiškas Tėvas suteikia 
jų vėlėms ramybę.

i

SUŽEIDĖ
Pereitos savaitės pabaigoje, 

kada prisnigo 11 colių sniego, 
tai gatvėse įvyko daug nelai
mių. Jonas Gutauskas tapo sun
kiai sužeistas automobilio ne
laimėje ir guli General ligoninė
je. J. Janušonis nubaustas 
neatsargų važinėjimą.

HARTFORD, CONN.

už
T.M.

6:30
Ro-

Sekmadienį, kovo 19 d., 
vai. vakare įvyks Gyvojo 
žančiaus. Marijos Vaikelių ir 
Tretininkų draugijų vakarėlis 

. parapijos mokyklos svetainėje. 
Įžanga tik 25c. Tikietai platina
mi. Pelnas skiriamas papuoši
mui altorių Švč. Trejybės lietu
vių par. bažnyčioje Šv. Vely
koms. Vakarėlyj bus ir laimėji- 

! mų. Kviečiame dalyvauti.
Rengėjai.

Andriejaus 
svetainėje. 

Church Sts.

praeitą rudeni įvestas a- 
apšildymas vietoje bu- 

dviejų anglinių, senos 
krosnių.

Kovo 5 d. įvyko Gyvojo Ro
žančiaus draugijos susirinki
mas. kur buvo pagerbta draugi
jos pirmininkė p. P. Petrukevi- 
čienė. kuri per ilgus metus gra
žiai darbuojasi ir vadovauja 
draugijai. Ši draugija turi apie 

j 300 narių. Narės paskyrė iš iž
do dovanėlę ir pareiškė nuošir- 

I džią padėką savo pirmininkei, 
i p. Giedraitienė prisiuntė ir 
draugijos vardu įteikė gražią; 

' gėlių puokštę, p. Petrukevičie- i 
j nė gavo daug sveikinimų ir lin
kėjimų laiškais.

Tai buvo tikras surprizas p. 
Petrukevičienei. Ji dėkojo vi
soms narėms už pagerbimą, 

i sveikinimus ir dovanas. Pareis-
t

Jf.|

komisija nuoširdžiai visus kvie-
! čia į šias parkalbas ateiti ir pa-
• siklausyti iškalbingo kalbėtojo
kalbos apie šių dienų svarbius . kad ji darbuojasi ne dėl sa
kiausioms. |vo garbės, bet Dievui ir arti-

________ į mui. Pasižadėjo ir ateityje dar 
MIRĖ____________ į uoliau darbuotis.

Kovo 8 d. po ilgos ligos mirė i
T. Sakalauskas. Paliko nuliūdi- į 
me žmoną, du sūnų, šešias dūk- Į 
teris ir 23 anūkus. Velionis bu
vo katalikas, darbštus ir ramus

WATERBURY, CONN

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

60 EJlsworth St. 
Worcester, Mass.

PHONE
So. Boston

2271

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

DARBININKAS

I

Jo jaunos sveikos akys šiandien spindi! 
Kaip galima būtų akis apsaugoti nuo suga
dinimo iš priežasties blogos šviesos, kur ios 
pasitaiko vienam iš penkių vaikų mokykli
nio amžiaus? Vienas svarbus dalykas, tai 
duoti jam gerą šviesą — Light-Conditūming.

Tai Yra LENGVA Kaip A-B-C Apsaugoti 
Brangias Akis Su Light-Conditioning
Light-Conditioning reiškia turėti užtektinai geros 

šviesos kiekviename namo kampelyje. Tuomet jau
nos ir senos akys gali skaityti, studijuoti ir žaisti 
be akių įtempimo dėlei netikusios šviesos. Tik iš
sirink iš daugelio sau reikalingą lempą, kuri yra 
padaryta modemiškai ir kuri atitiks Jų reikalams 
Ji jums tarnaus ir teiks malonumą per daugelį me
tų. Atsilankyk į mūsų krautuvę šiandien'

AT

šios Yra Tik Dvi Iš 
Didelio 

rHE c°M^N^FužUkr.n: geriau- 
[ E. S. šviesą- Puikus ele-
Siai abažūras, trijų spalvų pa-
gar.uskas ružava. auksine,tinnkinias: Jis •

Tiktai r

_ - plyMOCTH. kaipo au-
Tl^Elonial reprodukcija misin- 

tentiška Coloniai g reikalavimas
ginė. Atatmka • kiškas abažiūras 
gerai šviesalsenoVįškais piešiniais. Į- 
papuoštas r.tip- switch.
renSta^k $6 95 PUnai su Buib

VISOS LEMPOS PARODO- 
JSwS SU BULBS!

Edison Shop
Su iteh to BETTER LIGHT for BETTER SIGHT

8

įrengtas, su visais moderniš- 
kiausiais patogumais, bet jis y- 
ra ir labai greitas. Pereitų me
tų ekskursantai tai patyrė, nes 
aštuntą dieną po išvažiavimo 
buvo jau Kaune.

Keliaujanti su šia ekskursija 
netik, kad turės labai patogią, 
linksmą ir greitą kelionę, bet 
visi turės progos pamatyti ir 
kitas šalis, kaip Olandiją, 
Prancūziją, Vokietiją bei Angli
ją. O be to, važiuojant su šia 
ekskursija visi pasinaudos nu
pigintomis priešsezoninėmis 
laivakorčių kainomis, o grįžti 
kiekvienas galės, kada kam pa
togiausia.

Pereitų metų L. Vyčių ekskur
sija buvo Lietuvos Pavasarinin
kų nepaprastai iškilmingai Lie
tuvoje sutikta, ko nei vienas iš 
ekskursijos narių visą savo gy
venimą nepamirš! ši ekskursija 
irgi bus panašiai patikta.

Kadangi važiuoti šiuo puikiu 
laivu yra nepaprastai didelis 
pareikalavimas, o laiko yra li
kę nedaug, tad kurie norėtų va
žiuoti su šia ekskursija, yra 
kviečiami beatidėliojimo kreip
tis į ekskursijos vedėją A. J. 
Mažeiką, 145 Taylor St., Brook- 
lyn, N. Y. arba į Darbininko lai
vakorčių agentūrą, 366 W. 
Broadvvay. So. Boston, Mass.

C. BROOKLYN, H. T.
VAIDINIMAS PAVYKO

Kovo 11 d. Šv. Jurgio parapi
jos choras, vadovaujant muz. J. 
Brundzai, vaidino penkių veiks
mų dramą “Piloto Duktė”. Šis 
veikalas plačiai yra žinomas ir 
svetimtaučių kaikuriose vieto
se.

Kadangi šiame veikale daly
vauja vien moterys (merginos), 
kurių skaičius siekia virš 35, 
tad reikia sveikinti šią drąsią 
grupę, kuri imasi tokio didelio 
darbo ir kurį gražiai atlieka. 
Nors visos jau čia augę, bet ste
bėtinai gerai vartoja lietuvių 
kalbą. Keletas svarbesnėse ro- 
ėse pasižymi tikrai scenos ga
bumais. Tik gaila, kad pasitaikė 
dlogas oras ir daugelis negalė
jo naudotis — jį pamatyti. Taip 
lat ir Maspethe 12 d. kovo, dėl 
blogo oro nedaug susiriko. Bet 
vienur ir kitur šis vaidinimas 
padarė į publiką labai gerą į- 
spūdį. Daug šiam vaidinimui 
iriduoda grožės, tai puikūs kos
tiumai. Paskutiniam akte, kara- 
ienei palinksminti, gražiai šoka 
mergaičių baletas, kurį prirengė 
p. B. Brundzienė. Girtina, kad 
šis pamokinantis ir gražiai vai- 
linamas veikalas vaidinamas ir 
eitose kolonijose. Tai duoda 
rnogą ir kitiems juo pasigerėti.

Kovo 25. bus vaidinamas Eli- 
zabethe, o kovo 26, Patersone. 
Tų kolonijų publika turėtų kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti ir 
pamatyti šį veikalą, nes jis dau
gelį net ligi ašarų priveda.

Garbė šiai vaidilų grupei, kuri 
pasišvenčia gražiam darbui, ne
sigailėdama savo laiko, praleisti 
praktikoms.

Šis religinis, iš krikščionių 
persekiojimo laikų veikalas gali 
ne vieną atšalusį tikėjime vėl 
pažadinti prie Kristaus. Veika
las reikalauja daug prisirengi
mo visame kame.

Daugiau tokių parengimų.
Svečias.

Balandžio 23 d. sueina 5 me
tai Šv. Vardo draugijos gyvavi
mo. Tą dieną įvyks iškilminga 
vien narių vakarienė sukaktį 
aminėti. Patys vyrai gamins ir 
valgius. Tą patį vakarą Fede
racijos skyrius rengia kortavi- 
mą. Šv. Vardo draugija turi 

i skudučių beną ir armonistų. ku- • bininke” 
rie dalyvaus programoje.

metų savo nariai, kurie yra Į L. VYČIU EKSKURSIJA 
vargo^n-skurdo prispausti. Mū-I | LIETUVA IŠPLAUKS

GEGUŽĖS 23 D.sų LDS 5 kuopoje buvo vienas! 
narys, kuris atsišaukė, prašy
damas pagalbos, tai mes jį ir! 
sušelpėme, o daugiau niekas iš' 
narių nesikreipė į kuopą.

Kuopos nariai skaitote “Dar- 
kada įvyksta LDS 5 

kp. susirinkimai. Bažnyčioje 
taip pat skelbiama susirinki
mai. Taigi nariai privalo daly- laivu, ir kadangi

L. Vyčių šių metų ekskursija 
į Lietuvą išplauks gegužės 23 d. 
iš New Yorko Holland - Ameri- 
ca Line didžiausiu ir moderniš
kiausių laivu Nieuw Amster- 
dam. Pereitais metais L. Vyčių 
ekskursija taipgi važiavo šiuc 

i visi buvo ir 
vauti susirinkimuose, ir jeigu laivu, ir kelione, ir patarnavi- 
yra skurdo ir vargo prispaustų. | mu. ir visu kitu taip patenkinti, 
tai gali atsišaukti. , kad ir šių metų ekskursija pasi-

-------------- rinko tą patį laivą.
Ląivas Nieuw Amsterdam yra 

netik, kad nepaprastai gražiai

Vasario 26 d. prasidėjo 
misijos Šv. Juozapo lietuvių: 
par. bažnyčioje ir tęsėsi per 
tris savaites. Pirma savaitė bu-j 
vo moterims, o antra vyrams. 

I trečia jaunimui per tris dienas.
Misijas skelbė kun. A. Mešlis. 

; S. J. Misijonierius gražia lietu
vių kalba labai iškalbingai skel
bė Dievo žodį. Daug nutolusių 
nuo Dievo žmonių grįžo pasi
klausę misijonieriaus pamoks

lų-
Taigi tikimės, kad ir kiti, ku

rie dar laike šių misijų negrįžo 
į prie Dievo, sugrįš.

Misijonierius ragino vyrusj tė kaip lietuviai kovojo dėl ne- teliu. Vyčiai laimėjo.
rašytis į Šv. Vardo draugiją. Į priklausomybės. Taigi kovo 26 Kovo 7 d. L. Vyčių ratelis žai- 
kurios susirinkimai įvyksta kas d.. Šv. Juozapo lietuvių parapi- dė su Danbury Guards rateliu. 

I mėnuo: jaunesniųjų vaikinų su- j jos svetainėje, 
sirinkimai įvyksta antroje mė- ” ’ ’ ’
nėšio savaitėje antradienio va
kare. o senesniųjų vyrų susirin
kimai tą pačią savaitę trečiadie
nio vakare. Šv. Vardo draugi
jos kambaryj. Šv. mišios tos 
draugijos intencijai įvyksta an
trą mėnesio sekmadienį. 8 vai. 
rytą. Visi nariai, jaunesnieji ir 
senesnieji dalyvauja ir bendrai 
priima šv. Komuniją.

šv. Vardo draugija leidžia sa
vo mėnesinį žurnaliuką lietuvių 
ir anglų kalbose. To žurnaliuko 
redaktorium yra draugijos 
Dvasios Vadas kun. B. Gauron- 
skas.

sv.
I

! 
I

Kovo 24 d. įvyks Marijos Vai
kelių kortavimo vakaras. Pel
nas skiriamas parapijai:

Balandžio 2 d. Marijos Vaike
lių draugija ir Mokyklos moki
niai rengia gražų vaidinimą, 
mokytojoms vadovaujant.

j Daugelis lietuvių nematė ne
priklausomos Lietuvos ir nema-

BASKET BALL RUNGTYNES
Kovo 4 d. buvo atvykęs So. 

Bostono Lietuvių klubo ratelis 
ir žaidė su mūsų L. Vyčių ra-

I

Marianapolio 
suvaidins

Vyčiai laimėjo.
Kovo 11 d. buvo atvykęs iš 

Pawtucket, R. I. Tovvnies rate
lis ir žaidė su Vyčiais. Vyčiai 
supliekė Townies.

Tais pačiais vakarais žaidė ir 
Šv. Vardo draugijos ratelis su

Kolegijos studentai 
dramą: “Už Tėvynės Laisvę”. 
Visiems bus proga pamatyti 
vaidinant kovą už tėvynės ne
priklausomybę ir laisvę. Ateiki
me visi pamatyti. Programą „ „
paįvairins dainomis ir muzika, kitais ir visus supliekė. Šv. Var-

Marianapolio Kolegija labai* ’ 
nukentėjo nuo audros pereitą! 
rudenį. Atėję į vakarą, kovo 26 
d., ne tik pamatysime patriotin- 
gą vaidinimą, bet tuo pačiu pa- 
remsime ir Kolegiją, nes to va
karo visas pelnas eina Kolegi
jai.

Skaičiau “Darbininke” straip- Paroda bus Bronson Public Li-, 
snelj, kad LDS kuopos susido- brary, mieste. Rap. |

do draugijos ratelis labai retai 
kada pralaimi. Koresp.

—
Pradedant kovo 19, per 2 sa

vaites bus Antano Kateivos par
vežta iš Lietuvos lietuviško me
no paroda: audinių, gintaro, 
piešinių ir medžio išdirbinių.

Į LIETUVĄ"
Puikiuoju, pasaulyje greičiausiu laivu

QUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą 
GUEEN MARY KOVO 24, BAL. 7. 
AOUITANIA ................ Bal. 1, Bal. 15,

Specialia Velykine Kelione
| QUEEN MARY KOVO 24 DIENĄ '

CUNARD WHITE STAk
Anthony F. Sweetra. 135 Newbury St.. Lavvrence, Mass.
I,. J. Stasikelis. 233 Pleasant St.. Gardner. Mass.
A. K. Neviackas. 112 VVashington St.. Norwood. Mass. 
Darbininkas. .366 West Broadway. South Boston. Mass.
G. Kybą. 14 Vemon St.. lVorcester, Mass.

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

viendS ^liai t°limesnių informacijų kreipkitės į:

I


