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Brooklyno lietuvių kom- 
nacų organas “L.” labai 
nervuojasi ir pyksta, kad 
mūsų spauda rašo apie 
Browderio, komunistų 
partijos vado, nuteisimą 4 
metams į kalėjimą ir 
$2,000 piniginės pabaudos.

“L-vė” įrodinėja, kad 
Browder “buvo teisiamas 
ne už naudojimą klastuotu 
vardu paso, bet už nepažy- 
mėjimą ant blankos, pra
šant paso savo vardu 1934 
m., kad jis pirmiau turėjo 
išsiėmęs pasą. Rašo:

“Tiktai už tą vieną tech
nišką dalykėlį Browder 
nuteistas keturiems me- t 

tams kalėti”.
Faktas, kad Browder 

naudojo svetimais vardais 
pasą. Ar gi yra tiktai tech-1 
niškas dalykėlis, kada i
Browder po priesaika ant ’ Kova visiems priešvalsty- 
blankos į klausimą “ar pir- Į biniams gaivalams. Sulig 
miau turėjai išsiėmęs pa-! išgalių pagalba ūkinin- 
są?” atsako: “None”. Juk j kams, kurių padėtis dėl ka- 
tai melas, angliškai vadi
namas “perjury”.

Už tokį sumelavimą teis
mas galėjo bausti Earl 
Browderį 10 metų į kalėji
mą, bet susimylėjo ir nu
baudė tik 4 metams.

Suprantama komunistai
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ik Turi Pasiruošti, Sako 
Premieras Merkys

Kaunas, sausio 30 d. Mi
nistras pirmininkas Anta
nas Merkys dideliame in- 
terview spaudos atstovams 
pareiškė:

Vyriausybės dėmesys — 
visiems Lietuvos gyvento
jams darbo ir duonos. Vil
nius turi pasiruošti būti ir 
faktina Lietuvos sostine, 
kurion vyriausybė kelsis.

ro ir kainų žirklių yra sun
ki. Tauta ir vyriausybė 
vieningi; rengiama didelė 
administracijos reforma. 
Seime svarstys apleistų ū- 
kių, administracijos teis- 

! mo įvedimo, žemės refor- 
! mos pakeitimo, ūkių skal- 

muša būgną taip, kad su- į dvmo, šeimos aprūpinimo, 
klaidinti savo skaitytojus, j socialės pagalbos praplėti- 
Jie įkalbinėja savo skaity- mo ir kultūros fondo įsta
to jams, kad nuteisimas’tymus.
Browderio yra tai komu-Į 
nistų partijos nuteisimas. { 

Laisviškai ir komunis- i 
tiškai galvojant, jeigu ko
munistas nužudys žmogų 
ir už tai jis bus nuteistas, 
tai nuteistasis yra komu-
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Suomiai Atmušė Bolševikų

I
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Suomiams Reikalinga Skubi 
Pagalba

i 
iĮ

Kun. Urbonavičius Išvyksta
Į Romų

Suomijos kareiviai apžiūrinėja karo įrankius, kuriuos jie paėmė iš sovietų 
raudonarmiečių, kada juos supliekė Karelijos sąsiauryje. Dėl tų įrankių sovietų 
Rusijos karo vadovybė labai nervuojasi. Tai didelis nuostolis Rusijai. Sovietų 
komisarai dėl tų karo įrankių pagrobimo išėjo iš lygsvaros ir grasino Suomijai, 
kad jei ji to grobio negrąžins, tai Rusija paskelbs Suomijai karą. Suomiai tik 
juokiasi iš tokios sovietų komedijos. Juokiasi ir visas pasaulis, kad sovietai už
puolė Suomiją ir jau du mėnesiai ją bombarduoja, o praradę karo įrankius, 
grasina karu.

— kieti jos ir'Anglijos - Pran
cūzijos turi prasidėti. Mes 
turime priimti Vokietijos 
pasiūlymą ir tęsti karą, 
kaip galima ilgiausiai”. 
Stalino žodžiai pasako, kas

Helsinki, vasario 1,
Suomijos vyriausybė pra
neša, kad sovietų Rusijos 
puolimai visur sulaikyti su 
didžiais nuostoliais bolše
vikams. Jie atsiėmė Pitka-
rantą miestą, kurį, bolševi- nori pasaulinio karo, 
kai buvo užgrobę pradžioje 
karo. Kada bolševikai pra- 
laimėja, tai iš Maskvos pa
skelbta, kad karo fronte 
nėra nieko naujo. Rusijos 

, laikraščiai skelbia, kad 
Suomiai yra nusistatę už
imti Leningradą ir kitas 
Rusijos dalis. Jie sako, kad 
Rusija visur nori matyti 
taiką ir sugyvenimą.

Bet, kiek laiko atgal, Ha- 
vas žinių agentūra prane
šė, kad Stalinas kalbėda
mas į Politbiuro narius pa
sakė: _______________
su Anglija ir Prancūzija, 
tai Vokietija bus priversta 
daryti sugyvenimo santy
kius su Anglija ir Prancū- 

jzija, o tas mums būtų pa
vojinga. Priešingai, jei 
mes priimsime Vokietijos

Paryžius, vasario 1, —
Suomijos atstovas Prancū
zijai, Dr. Harri Holma pa
reiškė, kad Suomijai grę- 

j šia sunaikinimas, jei nebus 
suteikta skubi pagalba 
prieš sovietų Rusijos puo
limus. Nors pagalbos suo
miai dabar gauna iš kitų 
kraštų, bet neužtektinai, 

MiiuMiuivr iia.1 iuo Fa- ka(j įig-aį atsilaikytų prieš 
Jei mes susidesime D rdidžiulę Rusijos kariuome

nę.
Vokietijoje Uždaromos 

Mokyklos

Berlynas, vasario 1,

Jack Dempsey Valkai 
Katalikų Mokykloje1 

....................r......_______________________________________ j 

t_  pasiūlymą ir su ja sudary- į
nizmo kankinys ir jo vardu V,— h“" ILėioš virtu 'uždaryti vi“sas mokyklas Vatikanui Vokietijos vyriausybė įsa- Sime santykius, tai Hitle------Z.-i.. įMIC. buvęs Ausros Vartų. uzdaryu visas mokymas »rrniwnn : kė, kad bažnyčios kasmet ris be baimes puls sunai 

Daramios klebonas. Vvks- kad anglis butų palaikytos; -------- L ___ . .___,kinti Lenkiją; tada Angli
ja ir Prancūzija bus į-: žmona yra nekatalikai, bet 
trauktos į karą. Tas karas rūpinasi, kad vaikai gautų 
bus vakarų Europos sunai-Į katalikišką auklėjimą, 
kinimas. Mes pasiliksime Jack Dempsey pasakė: — 
iki kol nuošaliai ir lauksi- į “Geriausia ką aš esu gyve- 
me savo valandos. Jei Vo- nime padaręs, tai tą, kad 
kieti ja karą laimės, ji bus! 
labai nuvarginta ir nebe
svajos kariauti prieš mus. 
Ji turės didžias kolonijas. 
Kamradai, karas tarp Vo-

Chicago, III., vasario 1 — 
Vakar iš Chicagos išvyko 
kun. M.

reikia pasižvejoti dolerių. 
Panašiai komunistai daro 

ir su Browderio nuteisimu. 
Jie sako, kad Jung. Vals.! 
Valdžia nori užduoti smū
gį komunizmui, tai nuteisė 
Browderį. Laisviečiai jau 
atsišaukė į savuosius, kad 
duotų dolerių komunizmui 
gelbėt:.

Darbininkai, tik jau būtų 
didžiausia žioplystė tų, ku; 
rie duotų savo sunkiai už
dirbtus dolerius į kiaurą, 
komunizmo maišą.• v

MONTELLO, MASS.

; w^tei^o y?psw Vokietijų Pąrefflcė Frotestę į \

parapijos klebonas. Vyks- kad anglis būtų palaikytos 
ta į New Yorką, iš kur lai- karo reikalams. Pačiame 
iru “Crmt-o Hi Savnia” vvks Rprlvnc mokvklos uždaro-

New York, vasario 1, — 
Buvęs garsus kumštinin
kas, Jack Dempsey, leidžia 
savo vaikus į katalikišką 
mokyklą. Dempsey ir joturi sumokėti į karo fondą 

* keturius milijonus dolerių, 
mos nuo pusės dienos; įsa- buvo pranešta • pasauliui, i Katalikų bažnyčios turės 

M. Urbonavičius, kymas yra, kad karo vy- kaip vokiečiai persekioja ^„.tu/tūtatančių dde- 

- - - -........... rių. Bažnyčioms nacių vy-
tovas Vatikanui formaliai "aua^. .įsakė: kad nava' 
įteikė protestą” už skleidi- ha uždėti žmonėms mokės- 

.. mų bei daryti rinkliavų,
gandos”. Jis pareiškė, kad Cm yra aišku kad nacių 
lenkai ir žydai po vokiečių ™lda,a tu0 badu ,norl 
valdžia yra laisvi ir links- ./ . , .
mi, jei vienas ar kitas kar- ™įaIa“Ja mokesnių čia 
tais nušautas, tai dėl to, g“*?’ "?dary‘‘ .. , .. . . ’ ..... .. Kokiu budu bažnytine vy-kad maišosi j politiką. Vo- . _ . ..J
kieti jos atstovas pripažino. «al‘ sukeltl relka’
kad Gnesno katedros vika- lauJamą mokesn>ų sumą? 
ras buvo nacių sušaudytas. 
Jis tvirtina, kad lenkai po 
vokiečių valdžia yra lais
vesni, nekaip buvo prie len
kų.

Vatikanas, vasario 1, — 
vu “Conte di Savoia” vyks Berlyne mokyklos uždaro- Kada iš Vatikano per radio 
į Romą — Vatikaną.

Kun.
MIC. yra buvęs ilgus me- riausybei pareikalavus vi- ir žudo Lenkijos žydus ir 
tus L. Vyčių Centro Dva-1 sos mokyklos turi anglis lenkus, tai Vokietijos ats-; 
sios Vadu. I atiduoti karo reikalams.

Popiežiaus Raštas Tautų 
Sąjungoje I

vaikus apkrikštijau Kata
likų Bažnyčioje ir dabar 
juos leidžiu j parapijos mo
kyklą. Jie gaus tai, ką aš 
augdamas negavau”.

LDS 2-ros KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Penktadienį, vasario 9 d., tuo
jau po pamaldų įvyks LDS 2-ros 
kuopos susirinkimas. Prašome 
visų narių skaitlingai dalyvauti 
ir užsimokėti savo metines duo
kles už organą “Darbininką”.

Geneva, vasario 1, — Ka
da Costa dėl Rels, iš Bolivi- 
jos, užbaigė skaityti, visi; 
atstovai išreiškė pilniau sį: 
užgyrimą. Tada Costa dėl 
Rels tarė: “Draugai, ką aš 
jums skaičiau, tai yra pa
imta iš Popiežiaus encikli
kos “Summi Pontificatus”. 
Tai yra aiškiausia nurody
ta, kaip tautos gali palai-

Valdyba. kyti patvarius santykius.

Mes geresnių nurodymų 
niekur nesurasime”.

10 Milijonų Dolerių 
Ligoninėms Naciai Įspėja Lenkus

I I

Sušaudė Suomių Komunistų

Berlynas, vasario 1 —Vo
kietijos rėžimas užimtoje1 
Lenkijoje esąs lenkų nau- 

Vilniaus miesto karo ko- dai, bet lenkai turį pripa- 
mendanto įsakymu visi e- žinti didžiosios Vokietijos 
są Vilniaus mieste ir aps- teisę, kaipo 80,000,000 ka- 
krityje buv. Lenkijos ka- riaujančios tautos,
riuomenės kariai, karinių kinti visus priešus užimto- 
organizacijų nariai ir poli- se teritorijose, taip pareiš- 
cijos tarnautojai turi užsi- kęs nacių gubernatorius 
registruoti.

I

Washington, D. C., vasa
rio 1 — Pereitą antradienį 
prez. Roosevelt kreipėsi į 
Kongresą, kad paskirtų 
tarp septynių ir pusės ir 
dešimts milijonų dolerių; 
ligoninių statybai tokiose

i vietose, kur jų trūksta, 
i Prez. Roosevelt nori pradė
ti ligoninių statybą liepos 
1 d. Prezidentas sako, kad 

i pradžioje galima būtų pa- 
į statyti 50 ligoninių, kurių 

hau- įrengimas kainuotų nuoAnglų spauda praneša, į priešingi sovietams, o
kad Suomijos konsulas ga- į dis yra pasiruošus sukilti j į*^ milijonųZfcrTųlki 200 
vęs žinių kad Tenjokuose i pnes Helsinki valdžią ir milijo Jung. Valstybėse 
komunistų karo komisarų, tik laukia sovietų pagel- !esą tokių vietių, kur niedi- 
jsakymu sušaudytas taip bos. . kalė pagalba būtinai reika-
vadinamos “liaudies val
džios” komisaras, Otto 
Kuusinenas.

Kiek laiko atgal buvo ži
nių, kad toji sovietų Rusi
jos komisarų sudaryta 
“liaudies vyriausybė” Suo
mijoj areštuota ir kaltina
ma už apgavystę. Dabar 
sakoma, kad Kuusinenas 
buvo apkaltintas ir sušau
dytas už tai, kad jis apga
vęs Maskvą, sakydamas 
jog Suomijoj tik generolai

36 VALSTYBES TURI SANTY
KIUS SU VATIKANU
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Pagyrė Už Teisingas Darbi 
ninku Žinias

Vatikanas, vasario 1, — 
Pradžioje pasaulinio karo, 
1914 metais, Vatikane bu- 

j vo svetimų kraštų du am- 
~ basadoriai ir 11 atstovų. 

Šiandieną Vatikane yra 13 
ambasadorių ir 23 atsto
vai. Trys dešimtys šešios 
valstybės palaiko santy
kius su šventuoju Sostu.

New York, vasario 1, — 
George Danahue, redakto
rius Labor Leader laikraš
čio, pareiškė, kad katali
kiški laikraščiai paduoda 
teisingiausias žinias apie 
darbininkų gyvenimą ir 
suteikia darbininkams rei
kalingiausius nurodymus.

sunai-
|

I
Iužimtosios teritorijos.

500 Kasdienę Gauna 
Pavalgyti

RUMUNIJAI GRĘSIA 
SUNAIKINIMAS

Šiemet Lietuvoje veikė
340 lauko plytinių, kurios
pagamino 47 milijonus ply- — Kun. M. Nack, kapuci- 

; tų. Pernai veikė 305 plyti- nų vienuolyno viršininkas, 
nės ir pagamino 41 milijo- praneša, kad vienuolynas 
ną plytų. Viso pernai pa- kasdieną pavalgydina nuo 
gaminta apie 96 milijonai 500 iki 2,000 suvargusių 
plytų. žmonių.

Detroit, Mich. vasario 1,

Budapeštas, Vengrija, — 
Vasario 1, — Vengrijos 
vyriausybė pareiškė, kad 
ji nemananti ieškoti prie
kabių, bet niekada neatsi- 

i žadėsianti savo teritorijos, 
i kuri 1918 metais buvo ati-

, daryti sąjungą, kad vienin
gai atremtų sovietų Rusi
jos ar Vokietijos užpuoli- L 
mus, bet yra kliūčių dėl 
kurių tokia sąjunga nesu
daroma. Sovietų Rusija y- 
ra nusistačius atimti iš 

duota Rumunijai. Po pa- Rumunijos Besarabiją;!
Saulinio Tronavlvi. vieni Pnm

nia, 22,000

Kada sovietai pradėjo linga. Jeigu būtų reikalas, 
karą prieš Suomiją, tai jie ■ vėliau reikėtų steigti dau- 
tikėjosi į vieną savaitę su-! 
triuškinti Suomijos jėgas 
ir ją užimti. Praėjo du mė
nesiai ir Suomija tebesilai
ko. Sovietų Rusija prarado • 
daug kareivių ir karo reik- ‘ 
menų.

Taigi už tokias apgavys-1
tęs sovietų komunistų va- w ___  ___ _________________________
das negalėjo dovanoti į kutinį vokiečių katalikų duota kitai valstybei. Bal- turės 
Kuusinenui. laikrašti “Klerusblatt”. T

giau tokių valdiškų ligoni
nių.

Naciai Uždarė Paskutinį 
Katalikų Laikraštį

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, vasario 3 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar- 

karo Transylva- viena Rumunija prieš so- bininkų Radio programa. Programą išpildys Cambrid- 
kvadratinių vietų Rusiją negalės atsi-1 ge Lietuvių Parapijos Radio Grupė, vadovaujant mu- 

mylių teritorija, buvo pri- laikyti, jai reikalinga Ven- zikui Mamertui Karbauskui. Cambridgiečiai pažadėjo 
■ išpildyti gražią, linksmą ir įvairią programą, nes taiskirta Rumunijai. Vengri- grijos, Jugoslavijos ir Itaj Roma, Italija, vasario 1—

I Pranešam, kad Vokieti jos, ja jaučiasi, kad jos dalis Ii jos pagalba. Balkanų vai- bus paskutinė prieš Gavėnią. Prašome pasukti savo* ra- 
nacių valdžia uždarė pas-! krašto buvo atimta ir ati- stybės savaitės pabaigoje dio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių lie-

lai kraštį “Klerusblatt”. 1 p
kanų valstybės norėtų su- gos sudarymui.

•asitarimus sąjun- tuviškų dainų, muzikos ir kalbų iš WCOP stoties, Bos
ton, Mass.



Penktadienis. Vasario 2 d., 1940

Tris Dmtk Išėmė Iš Zmo-v

ĮVAIRIOS ŽINIOS gaus Galvos Smagenų

Bolševikai Nužudė Tris 
Lenki) Kunigus

B r ussel s, Belgija, vasario! jaunuoliui 18 metų
— Laikraštis Vingtieme; žiaus (nesako ar mergina

i 1 K

HITLERIS GRASINA 
ALIJANTAMS

T ris Dantis išėmė iš žmo
gaus galvos smagenų 

Anglų spauda “Daily 
News” neseniai paskelbė 
tikrai stebėtina atsitiki
mą. Minėtas laikraštis pa-, 
duoda iš Berlino, sausio 4' 
d. šią žinią: “Surgeons 

■ Neutitschein ligoninėje, 
I jaunuoliui 18 metų am- 

1, — Laikraštis Vingtieme • žiaus (nesako ar mergina,; 
Siecle praneša, kad Rusi- ar vaikinas) gydytojai iš
jos bolševikai dar nužudė ėmė iš galvos kairės pusės 
Šiuos Lenkijos kunigus: smagenų tris dantis. 
Krynski, Zelboje; Twarow-

Berlynas, vasario 1, —į 
Nacių vadas Hitleris pa- • 
reiškė, kad Anglija ir Pran
cūzija norėjo karo, ir da
bar pamatys vokiečių galy
bę. Jis sakė: “Pirmoji karo 
dalis, tai yra sunaikinimas 
Lenkijos užsibaigė, dabar 
prasidės antroji dalis. An
glija nori sunaikinti VoRie- **»».*, x
tiją, bet astuoni milijonai ski, buvusį Lenkijos armi- lė turėjo nuo seniai galvos 
vokiečių yra pasirengę į; jos kapelioną; Kornicą, 70 skaudėjimą, ir nebuvo ga- 
karą”. Hitlerio kalba buvo metų amžiaus, Lįpno kle- Įima žinoti iš kur tas skau- 
pakartojimas jo pirmiau 
pasakytų žodžių. Prancū
zu laikraštis “Le Journal”

Tas jaunuolis ar jaunuo-

Geležinkelio nelaimė nesutrukdė “Abe Lincoln” ir 
jo žmonos — Mr. ir Mrs. Massey atvykti į pietus, ku
riuos suruošė prezidentas Roosevelt ir jo žmona jų 
garbei. Jie iš Chicagos į Washingtoną kelionę užbaigė 
orlaiviu.

2
ir ........... ......... ..............—

Popiežius Vėl Saukia Pasaulį

Vatikanas, vasario 1, — taikos Evangelijos ir taip 
Jo Šventenybė Pijus XII, sudaryti trokštamąją pa
kalbėdamas į 5000 susirin- šaulyje taiką”. Su ašaro- 
kusių žmonių Vatikaneį akyse pQpįežius sutei- 
los buvo atpirktos Kris-1he Ūdytojams apastalis- 
taus krauju turi atsiminti! fe palaiminimą ir ragino 
meilės ir brolybės pareigas! visus melstis už pasaulio 
ir sugrįžti prie tvarkos ir1 taiką.

prantama, daugelio lietu
vių katalikų nuo tikėjimo 
taip atšalo, kad juos ir su
grąžinti sunkų. Mūsų misi-

boną.

zu laisrasiis ue journai IMima |f
rašo: ‘ Hitleris norėdamas FlWC5Wni« HIIIM Mlt’

Ūkų Tikybąpateisinti savo nusikalti
mus, kaltiną kitus. Bet jis i 
gerai žino, kad Anglija ir 
Prancūzija yra prisirengu
sios sutikti vokiečių puo
limus”. Hitleris su pasidi
džiavimu pareiškė, kad 
sudarydamas santykius su dešimtį metų 13,161 pro- 
sovietų Rusija apsaugoja testantas toje diecezijoje 
Vokietiją nuo vienų priešų 
Europos sąjungininkų Hit
lerio kalba nenugąsdino.

Kunigui Sutrikę Garbės 
Dovinį

imiesto pakraštyje keturių 
į kambarių namelį reikėjo 
i mokėti nuomos į mėnesį
i 145 pezas, t. y. $34.00. Tas
mūsų misijonieriams yra j jonierių laukia labai sun- 
nepakeliama našta, kadan-' kus ir ilgas pasiaukojimo 
gi iš gaunamų pajamų nėr i darbas.

- - - - - i
iel . . . . . .

j ra galimybės jos padengti., Nuvykusieji iietljyiąi mi.

• • • •

smas. Gydytojai tikrai ma
nė, kad galvoje yra “tu- 
mor”. X-Ray pagalba buvo 
išegzaminuotas. Daryda
mi operaciją, atidarė kai
rėje galvos pusėje kaulą ir 
rado smegenyse tris dan- j 
tis. Pats ligonis stebėjosi, Į 
kaip galėjo tie trys dantys 
atsirasti galvoje? Po ope
racijos, išėmus dantis, 
kaip spauda praneša, vis
kas buvo laimingai, ir už

perėjo į katalikų tikėji- sibaigė skausmai, taip ra-

Salford, Anglija, vasario 
1, — Pranešama, kad Sal- 

i fordo diecezijoje per 1938 
metus 988 protestantai pri
ėmė katalikų tikybą. Per • v —

i
I
»

tos šalies lietu-

mą. Visoje Anglijoje žy- šo anglų spaudoje.
• mus skaičius protestantų
; priima katalikų tikybą.
I — •
i Latvių spaudaRyga
vėl pradėjo rašyti apie Su- 

. valkų krašto grąžinimą 
'Lietuvai. ‘Briva Žeme’ 280 
I nr. praneša, jog reikią ma
nyti, kad Vokietijos ir Lie
tuvos vyriausybės Suvalkų 
krašto klausimą sutvarky
siančios tiesioginėmis de- 

irybomis ir Suvalkų kraš-

; Romą, vasario 1, — Itali
jos vyriausybė suteikė vie
nuolių Saleziečių viršinin
kui, kun. Pietro Ricaldone, 
aukščiausią garbės dovaną 
už pavyzdingą ūkio tvar
kymą. Saleziečių vienuoly
nas turi nemažą ūkį ir Ita
lijos valdžia pripažino, kad i tas greitų laiku galėsiąs 
Įai geriausiai vedama. »grįžti prie Lietuvos.

Kaip sakoma, kad kai 
kam dantys netinkamai 
pradeda augti, ir neatitin
ka savo vietos, tai ir mėto
si po kitas kūno dalis. Gal 
ir tiesa. Bet stebėtina, kad 
net trys dantys į galvą su
ėjo, nejuto, kol nepradėjo 
skaudėti. Tai retenybė ir 
tikrai stebėtinas įvykis.

K. Dryža.

i

Karas Palietė Lietuvių 
Koloniją

VENGRIJA' NEATSIŽADA 
SAVO TERITORIJOS

Bucharestąs, Rumunija,! statant pavyzdingus butus 
yąsario 1,~- šiuo metu Ru-i ūkininkams duodamos pa-! 
pjunijos likimas yra paVo- i šalpos. Tokie namai stato- 
; U je. Iš rytų pusės sovietų • mį pagal standartinį planą. 
Rusija tykoja užgrobti Be- j Ūkininkas įpareigojamas 
ar abi ją: iš pietų Bulgari- j prie namelių priskirti pusę 
ą nori atgauti Dobruja ha žemės vienam butui. 
>rovinciją; iš vakarų pu- kiekvienam butui pasodin- 

Bės, Vengrija reikalauja ti po 20 vaismedžių, iškas- 
Transyjvanijos. Nėra pas- ti šulinį ir pastatyti tvar- 
laptis, kad Hitleris kursto tuką su malkine ir sandė- 
Vengriją atsiimti savo te- liuku. Žemės Ūkio Rūmai, 
ritoriją, pažadėdamas jai' propaguodami mūrinę sta- 
pagalbą. Vengrijos užpuo- tybą, šiemt nedegamai sta- 
iimas Rumunijos pastaty
tų Angliją ir Prancūziją į 
keblią padėtį, nes nėra jai 
užtikrinę pagalbos nuo 
Vengrijos užpuolimo, tik 
nuo Rusijos ir Vokietijos, j 
Užėmus dalį Rumunijos, į 
Vengrija pristatytų visą j 
reikalingą aliejų Vokieti
jai. Vokietija reikalauja, 
kad Rumunija jai pristaty
tų aliejaus, Anglija ir 
Prancūzija grasina Rumu
nijai. kad aliejaus nevežtų 
į Vokietiją. Vokietija sta
čiai Rumunijai pasakė: — 
•‘Pristatyk aliejaus, ar
ba...” Vokiečių armija yra 
prie Rumunijos rubežiaus. 
Rumunija turi nemažai 
priešų, jos gi prieteliai pa
siskirstę. Kad Vokietija 
galėtų ilgiau karą tėsti, jai 
būtinai reikalinga kitų 
kraštų medžiaga.

280 Haujų Butų Lietuvoje

vadinamų “frigorifikais”. 
Yra keletas labai smulkių 
lietuvių krautuvėlių. A- 
matninkai, kurių čia iš lie
tuvių labai maža, pragyve- kreipiasi į savo pažįstamus'pagelbos pastatyti 
na neblogai, bet paprasti pasiturinčius žmones. Jo-'vieną lietuvių misijų baž- 
darbininkai taip mažai už- k jų duoklių už skolas baž-i nytčlę Buenos Aires mies- 
dirba, kad žmoniškai pra- nyčioje (Jsur suolai yra),! te Argentinoje, kad jie ga- 
gyventi iš algos negalima, nei mėnesinių mokesčių lėtų išvystyti savo misi jo-

• --------------- i ____1 _______r __-___, •
i * •' - ---------—--------------------------------------------------
yra priversti abudu ieško- todėl kunigų ir kitų bažny- į 
tis darbo. čjos tarnų algų nėra nei

galimybės mokėti. Kunigo ■

Parapijos Argentinoje • sįjopjerįai Argentinoje, 
. pajamų kaip ir neturi. Pri- ’ sunkiu to krašto sąlygų 
j reikus statyti ar taisyti i prįspausti, šaukiasi į A- 
i bažnyčią vietos kunigai j merįkos lietuvius skubios i----- ii— —nors

Po aštuoniolikos! Vedusi.e^’ vVras ir žmona, parapijos išlaikymui nėra;

(Kun. Jono J. Jakaičio, MIC., 
paskaitytoji kalba laikraščio 
“Darbininko” Radio progra
moje. sausio 27. 1940 m.).

Jau metai suėjo kaip trys 
Amerikos Marijonų lietu
viai misijonieriai išvyko į 
tolimąją Argentiną dar
buotis 
viams.
dienų jūrų kelionės jie pa
siekė uostą, tos šalies sos
tinę — miestą Buenos Ai
res. Tai pats didžiausis 
miestas Pietų Amerikoje; 
gyventojų jame 2,200,000. 
Lietuvių tame mieste esa
ma apie 12,000, bet jie la
bai pakrikę po plačiuosius 
to didmiesčio plotus. Visi 
jie yra darbo žmonės; jų į rejo pasilikti skursti sau 
didelė dauguma suvažiavo j nepalankiame krašte.
po Didžiajam karui, kuo-Į Dabar Argentinoje esą- 

ma apie 35,000 lietuvių. Iš 
priežasties savo <

tis darbo.
Mūsų broliai, lietuviai iš- <?’-----« r--------
eiviai Pietų Amerikoje svarbusis pajamų šaltinis 
kenčia labai skaudžias gy
venimo sąlygas ir daug jų, tencijai. 
kurie tik turėjo iš ko, grįžo 
atgal į daug laimingesnį 
gimtinį kraštą, bet daugu
ma, dėlei savo neturto tu-

tai gautoji auka Mišių in- į

* ' V 7

met Amerika uždarė atei
viams duris.

Miestas Buenos Aires ir 
jo apylinkės — tai lygūs 
laukai, deęįįngo juodžemio, 
vien žole apaugusi; tos že-

Londonas — Londono 
lietuvių kolonija nemaža 
savo narių yra išleidusi į 
kariuomenę ir kaikurie 
jau yra išvykę į frontą. 
Lietuvių sportininkų klu
bas neteko eilės savo ak
tingų narių. Šia prasme y- 
ra sumažėjųsios ir kt. lie
tuvių organizacijos. Vyrų 
savišalpos dr-ja iš 360 na
rių beturį nepilnus 300. 
šiaip kad ir karo metu, bet 
lietuvių veikla yra pagyvė
jusi. Paskutiniu metu buvo 
suruošta keli vakarėliai su 
vaidinimais. Ypatingai di- jų į tvartus niekad nevaro 
delį pasisekimą turi Bro
niaus Vieraičio parašytas 
veikalėlis “Sugrįžk į tėvy
nę”. Autorius yra vienas 
gabus londonietis jaunuo
lis. Veikale gražiai vaiz
duojamas išeivio grįžimas 
į Lietuvą. — Londono lie
tuviai leidžia savo žurnalą 
“Apžvalga”. Plačiai rašo
ma apie Lietuvą, vedamos

Kuomet kunigas per vie
no mėnesio 30 dienų (jei! 
ne sirgo ir jei kasdien ga-J 
Įėjo gauti aukas po vieną 
dolerį), tai per visą mėne
sį tegalėjo gauti $30.00; jų 
gi neužteks neį nuomai ap- 

i mokėti, (nes nuomai rei- 
_> didelio i biokėti kas mėnuo po 

skurdo, jie ligi šiol neturi! $3400). Tat, kitoms išlai- 
nei vienos savos bažnyčios' doms: vyrėjui alga, mais- 
ir dabar dar ne tik, kad ne- j važinėjimams, drabu-

tybai išleido 70,000 lt., per
nai 60,000 lt., o per 10 me
tų įvairiai ūkininkų staty
bai išmokėjo per 2 milijo
nus litų pašalpų, kuriomis 
pasinaudojo per 10,000 ū- 

įkininkų. Nedidelės sumos 
i skiriamos ir pavyzdinių 
trobesių vidaus įrengimui. _____
Dabar numatoma statybos diskusijos, ka^p’ pagyvinti 
propagandą nukreipti į |ęOĮ0njjos lietuvišką veiki- 
Vilnių, ypač jo sritį, Vil
niaus, Švenčionėlių ir Val
kininkų apskričius, kur 
žemės ūkis yra smarkiai 
atsilikęs ir trobos prie že
mės prisigūžusios.

K aunas — šierftet Lietu
voje pastatyta 280 butų 
Jauko darbininkams, iš ku
rių pusė yra mūriniai. 1938 
iii. buvo pastatyta 202 bu
tai. Lauko darbininkams

mą. Visos Londono lietuvių 
organizacijos ruošiasi pla
čiai paminėti Vasario 16. 
Norima pritraukti ir iš to
liausių kolonijų lietuvius. 
— Čia lietuvių jaumjnas 
turi savo “Kalėdų klubą”, 
kuriame šiemet sutaupyta 
per 760 svarų. Tame “ban
kelyje” buvo laikoma ir 
surinktieji Lietuvių Namo 
statybos fondo pinigai per 
500 svarų. Per 30 metų šio 
klubo bankelyje londonie- 
čiai jaunieji lietuviai yra 
sutaupę keliąs dešimts 
tūkstančių svarų. Šiemet 

_ . bankelis paaukojo Vilniaus „ ?aU» S ' kraštui įremti 30 šilingų,
kalų Ministerija baigia £________
ruošti 1940 metams viešų- Jūra tai didysis tautų vieške. 
jų darbų planą, kuriam nu- jis< praleidžiąs žmonijos turtus 
matoma paskirti apie 5iįr keleivius. Žodį ir mintį, 
milijonus litų. I Prof. K. Pakštas.

mi-Vilnius — švietimo 
nisterija nutarė Vilniuje į- 
steigti muzikos konserva
toriją dabartinės Vytauto 
Didž. gimanzijos patalpo
se, kur yra tinkamiausia 
koncertams salė. Gimnazi
ja persikels į savo anksty-į ? 
besnes patalpas, iš kurių 
lenkai’ buvo ją iškraustę.

V •

___________o__ 7 ____ - pajėgia pasistatyti nei vie-: žiąms, paštui, gydytojams ’ 
mos lygumos vadinamos nos bažnyčios, bet neišsi- ir U- reikia^ šauktis para 
prerijomis, arba vietos kal
ba — pampos. Visoje kele
tos šimtų kilometrų apy
linkėje — nei kalnų, nei 
miškų, vien1 žemos drėg
nos, gražios lygumos, tik 
labai retai kur spoksančiu 
ūkininko žemu, plokščiu 
stogų, gyvenamųjų na
melių. Laukuose gausi di
delėmis bandomis, po kele
tą šimtų, galvijai, arba a- 
vys. Ūkininkai savo galvi-

nes jų nei neturi- Klimatas, 
net žiemos laiku, nėra 
žiaurus, tat tvartai nei ne
reikalingi. Galvijai maiti
nasi vien lauko žole ir ūki
ninkai juos laiko beveik iš
imtinai vien mėsai, kuri! 
parduodama Britanijai. 
Galvijų priežiūrai daug 
darbininkų nereikia, tik 
keletos raitelių apsaugai 
nuo vagių ir paaugusius 
galvijų nuvaryti prie gele
žinkelio parduoti.

Juodžemis labai derlin
gas, nei trąšų r nereikalin
ga. Gerai uždera kviečiai, 
kukurūzai, linai. Kadangi 
klimatas karštas, tat vieti
niai žmonės žemdirbyste 
tingi užsiimti; tą darbą 
daugiau varo atėjūnai iš 
Europos.

Lietuviai
, darbų, nes savo ūkiui įsi
gyti reikia nemažo kapita
lo, o dirbti pas ūkininką — 

, tai labai nepastovus dar
bas, nes darbymečiui praė- 

. jus reikia grįžti į miestus, 
ir, koliai atsiranda kitas 
darbas, pritrūksta taupme
nų ir maistui.

Dauguma Buenos Aires 
miesto lietuvių dirba mė
sos šaldytuvuose,

I

gali nei kunigų sau išsilai
kyti. Todėl keletos lietuvių 
kunigų bandymas tenai 
apsigyventi neturėjo pasi
sekimo.

Praeitais metais Marijo
nų Vienuolija pakartotinai

i mos prie prietelių ir gimi- į 
nių, ar eiti į skolą.

Prie senų parapijų Ar-! 
igentinoje šalia bažnyčios 
yra ir namas kunigams gy
venti, tai gi nuomos mokė-i 
ti nereikia. Lietuvių misi- 
jonieriams Argentinoje

i

maldaujama, tenai pasiun- reikeS greitu laiku įsigyti
tė savo tris lietuvius misi- 
jonierius ir kuomet jie nu- savo bažnytėlę pamaldoms 

ir gyvenamasis namas ku-

»
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nierišką uolumą gelbėti 
brolius lietuvius katalikus 
nuo supagonėjimo, kas 
dar galima išgelbėti.

Aukas pirmajai Argenti
nos lietuvių misijų bažny
tėlei galima įteikti per Ma
rijonų Vienuolynus Chica
go, UI. ir Thompson, Conn., 
arba per lietuvių katalikų 
laikraščių redakcijas, ar
ba pasiųsti tiesiog Argen
tinon, adresu:

Padres Marianos r 
Bno. Rivadavia 2199 
Valentin Alsina, Avall. 

į Buenos Aires, Argentina
Dabar Argentinoje dar- 

i buojasi trys lietuviai misi- 
jonierįąi: kun. Antanas
Andriušis, MIC. iš Chica
go, Jll., kun. Kazimieras 
Vengras, MIC. įš Boston, 
Mass. ir kun. Jonas Ka- 
mandulis, MIC. iš Brock- 
ton, Mass. Be to, kun. Jo
nas J. Jakaitis, MIC., kaip 
tik baigs rinkliavas lietu
vių bažnyčiose, grįš į Ar
gentiną pradėti bažnyčios 
statybą.

Lai kiekvienas lietuvis 
patrijotas pagal savo išga- 

Įlės duosniai paaukoja pir
mosios lietuvių bažnyčios 
Argentinoje statybai, nes 
tuomi padarys didelį gai
lestingumo darbą mūsų 
.vargstantiems broliams - 
seserims Argentinoje, ir 
palengvins tenai nuvyku- 
siems mūsų misijonie- 

j riams darbą.

į

vyko, tai nerado nei lietu-nigains Savos bažnytėlės
vių bažnyčios, nei namo 
kunigams gyventi, nei že
mės

neturint, yra neįmanoma 
lietuvius į pamaldas šū

sklypo reikalingoms neį negalima tikė-
parapijos patalpoms staty- sekmingosi>astoracijos. 

■ ti. Jų tarpe nėra nei vieno, Kadangi Argentinos lietu- 
į kuris turėtų savo automo-j^ dauguma per daugelį 
ibnį; Patyg lietu- j metų gyveno be pamokslų,
viai delei neturto gyvena išpažinties, be savo dva- 
susigrūdę, visa šeimyna sįog vadų, 0 bolševikų agi- 
viename kambaryje, tat, . 
atvykusieji kunigai misi-h 
jonieriai turėjo kreiptis 
prieglaudos į vietos žmo- j 
nes — ispanus.

Po dviejų mėnesių gyve
nimo prie ispanų salazie- 
čių, lietuviai misijonieriai 
susirado išnuomavimui ke- į 
tūrių kambarių namelį, ne
turtingoje miesto dalyje, 
kame lietuviai tirščiau gy
vena. Namelio viename 
kambaryje įsitaisė koply-] 
čią Mišioms laikyti, kitą 
kambarį panaudojo prie- i 
mimui žmonių ir zokristi-1 

vengia ūkio jai, o likusiuose dvejuose. 
~i-: apsigyveno trys kunigai 

misijonieriai. Virtuvėlė, 
sulig tos šalies neturtingų 

' šeimų papročio tapo įreng- j 
ta atskiroje būdelėje lau
ke. I 

Prie gyvenimo nepato-1 
gumų misijonieriai galėjo i 
priprasti, bet namo nuoma 
pasirodė labai brangi; daug 
brangesnė negu Ameriko- 

tenai'je. Mat, už tą primityvį

tacijos, net apmokamos, 
; ten buvo apsčiai, tat, su-

Naujos Anglijos Lietuvių

I
Į 
j

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta- 
dienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į- 
vyks Šv. Petro liet parapijos salėje, W. 5th St., So. 
Boston, Mass.

Iškilmingos Seimelio pamaldos 9 vai. ryte.
Atidarymas Seimelio sesijų 10:15 vai. ryte. (Tuo- 

jaus po pamaldų).
Seks sveikinimai.
Seimelyj bus skaitomi du referatai: — Apie Blai

vybę ir Vilniaus reikalais.
Bus ir kitų svarstymų.
Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž

nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į 
Katalikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22. 
Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarstomi gy
viausi mūsų veiklos klausimai.

Visus nuoširdžiai kviečia:—
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas

Antanas Zaveckas, Pirmininkas 
Benediktas Jakutis, Sekretorius.
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Federacijos Tarybos 
Suvažiavimas

nuo kartu trumpai buvo 
pranešta, gražų ir tikrai 
patrijotišką darbą atliko, 

j Nutarė bažnyčiose parink- 
< ti aukų atgautojo Vilniaus

Šviesos Šventė;
a i < f *3

■ ' * _ ■ ■ _ A .
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i •
t

Keturios dešimtoje die- mos žmonėms, kurie laiky- 
noje po Kalėdų, Bažnyčia!darni jas degančias ranko- 
kasmet švenčia džiaugs-I 
mingą šviesos šventę. Ta! 
šventė įpuola vasario ant-

i

damos lietuviškos katali- 
kiškos spaudos ir Federa- biednuomenės šel-Į 

pimui, gavo vyskupo malo
nų pritarimą ir nutarimą 
pasekmingai įvykdė. Šv. t 
Kazimiero bažnyčioj,

ei jos auginimo bei stiprini
mo vajus. Nors šiemet bu
vome ir tebesame susirū
pinę atgautojo Vilniaus 
krašto ir apskritai Lietu
vos reikalais,, tačiau jokiu 
būdu negalime pamiršti ir 
pas save organizuotis, sti
printis, platinti savo spau
dą, kuri mūsų gyvenime 
vaidina begalo svarbų 
vaidmenį.

Šiuo vajaus metu Fede
racijos veikėjų pareiga bus 
gyvu žodžiu ir laiškais pa
kviesti visus kolonijų lie
tuvių katalikų draugijas, 
skyrius ir klubus dėtis prie 
Federacijos veikimo, su- 

i rengti prakalbas ar pas
kaitas apie spaudos reikš
mę ir Katalikų Akciją. Rei
kia surasti ir tokių pasi
šventėlių, kurie eitų per 
namus užrašinėdami lietu
vių katalikų laikraščius ir 
pardavinėti knygas. Laiko 
nedaug, pasiruoškime 
padirbėkime.

je iškilmingai sudaro baž
nyčioje procesiją ir pakar
totinai gieda: “Šviesa pa- 

Žvakė
Susidėjus į krūvą daug ! 

tautos ir visuomenės rei
kalų, kurie reikalauja sku
baus ir rimto aptarimo, 
Federacijos Centro Valdy
ba nutarė kviesti ALRKF 
Tarybos suvažiavimą. Nu
statyta, kad tokiam suva
žiavimui patogiausias lai
kas bus — penktadienis, 
vasario mėnesio 23 d. 10 
valandą rytą, Hotel New 
Yorker, New York City.

Suvažiavimo tikslą ir 
dienotvarkę paskelbs Ta
rybos pirmininkas dr. An
tanas Rakauskas. Taip pat 

kas pagal • 
konstituciją' 

Tarybos suvažiavimuose 
turi sprendžiamą balsą.

kur rą dieną. Tai yra Šv. Pane- gonims apšviesti”.
klebonauia eerb kun M I MariJos Įvedybų arba ženklina Kristų, padavi-

J & ■ • • I U—..x;.. ______ *______ — * 1 -Kazėnas, surinkta $104.10; Grabnyčių švente. Marija 
šv. Vincento par. bažny- atlikdama Mozės Įsakytas 
čioj, kur klebonauja gerb. {vedybų pareigas, pirmą 
kun. Jonas Vaišnoras, su- kartą atneša Vaikeli Jėzų 
aukota $114.15; šv. Antano » b“nycl?> \ad Jį paauko- 
bažnyčioj, klebonas gerb.!1* ‘T”“' nunese ve- 
kun. A. Jurgutis, (Bridge- J Jeruzalę, kad statytų

, pirmą 
kartą atneša Vaikelį Jėzų

tų Dievui. “Jie nunešė Jė-

mas žmonėms 
rankas ženklina, 
turi būti amžinosios švie
sos skleidėjai, šv. Povilas 
teisingai reikalauja iš 
krikščionių, sakydamas: 
“Kitados jūs buvote tam-

žvakės į 
kad jie

Jau sukako du mėnesiai, kai sovietai pradėjo pul
ti Suomiją. Kur pradėjo, ten ir bestovi, jokios pažan- bus nurodyta, 
gos nepadarę. Jei suomiai laikysis dar pusantro mene- Federacijos 
šio, tai ateis pavasaris, ištirps ledas, ir tūkstantis Suo
mijos ežerų ir pelkių sudarys bolševikams nepereina
mą sieną. Tai bus natūrali Maginot linija. Be to, pava
sary orui atšilus, pagalbon Suomijai atvyks būriai ita
lų, kuriems dalyvauti kautynėse žiemos metu kliudo 
neįmanomi šalčiai, prie kurių pietų gyventojai nėra 
pripratę, žodžiu, atėjus šiltesniam orui, sovietų laimė
jimo šansai dar sumažės. Bolševikai tai supranta ir 
nori užbaigti karą žiemos metu. Jie masėmis siunčia 
raudonarmiečius į kovą. Raudonarmiečiai masėmis ir 
žūva.

Tačiau — ar visi jie žūva? Ar nėra kokios kitos 
priežasties sovietų pralaimėjimams išaiškinti ? Vis dėl- 

į to atrodo keista, kad sau jale suomių (palyginus su ru- 
I sų skaičiumi) sėkmingai priešinasi sovietų milžinui ir 
į net įsibriauna į jo žemę, tuo tarpu kai 1809 metais - 
118,000 rusų užkariavo visą Suomiją. Savaime siūlosi 
į išvada, kad rusų tautos branduolys kariauti nenori ir| 
‘ eina muštis vien iš prievartos. Laikraščiai dažnai mini, 
kad suomiai iš oro mėto agitacinius lapelius į Lenin- 

Į grado gatves, kad rusai nuverstų Stalino valdžią. Taip 
pat per radio rusų kalba jie ragina raudonarmiečius 

i pasiduoti ir žada nuoširdžiai juos priimti ir visa kuo 
aprūpinti. Ar raudonarmiečiai yra kurti tiems atsišau- 

; kimams? Galima pigiai spėlioti, kad jie godžiai gaudo 
radio balsą ir savo širdyje turi pilnai paruoštą planą, 
bet komisarai kiek įmanydami juos daboja. Kokie yra 

i tos agitacijos rezultatai, suomiai neskelbia. Jie tik 
t garsina, kiek rusų žuvo, bet kiek jų paimta į nelaisvę— 
j nutyli. Tai daro tam tikrais sumetimais, kuriuos skelb- 
f ti jiems dabar neparanku. Pavyzdžiui, jei paskelbtų, 
[i kad rusai masėmis pereina į suomių eiles ir stoja kovo- 
Iti prieš bolševikų jungą, — tai pasaulis mažiau jiems 
b duotų pagalbos. Kaip ten bebūtų, Stalino armijos tirp- 
|te tirpsta, o progreso nedaro.

Italijos spauda labai akyliai seka sovietų padėtį. 
Į Ji skelbia, kad bolševikų valdžios viršūnėse pasireiškia 
į ne tik netvarka — ji ten visados buvo — bet ir griežtas 
į skilimas bei nesantaika; kad vyriausias kariuomenės 
| vadas Klementij Vorošilov užsitraukė Stalino nemalo- 
Į ne ir pašalintas iš savo pareigų, o jo vietą užimsiąs 
gBliucheris. Apie sąmokslą prieš Staliną nėr ką ir be- 
Ikalbėti. Sąmokslas seniai yra, tik kol kas nepajėgia 
(aikštėn prasiveržti. Laukiama daugiau pralaimėjimų, 
įžodžiu, sovietija gyvena pavojingą krizę. K.

v —
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y • Spaudos Ir Federacijos 
Vajus

Jau yra įėję pas mus į 
tradiciją, kad kiekvienais 
metais gavėnios metu ve-

ville) — $15.00; Į Dangų Į- 
žengimo bažnyčioj (klebo
nas gerb. kun. Jonas Mi- 
sius) sudėta $50.16; šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioj, 
Homestead, kur klebonau
ja gerb. kun. E. Vasiliaus
kas, surinkta $75.20. Nuo- 

į širdžiai ačiū kunigams kle
bonams ir visiems aukoto
jams. Reikia manyti, kad 
jų gražų pavyzdį paseks ir 
visos kitos mūsų kolonijos.

Neužmirškime iškilmin- I
gai minėti Lietuvos Nepri
klausomybės Dieną — Va
sario 16 d. ir ta proga pa
rinkti aukų Vilniaus kraš- 

i te biednuomenės šelpimui. 
|

Pittsburgh, Pa., lietuviai: 
kunigai klebonai, kaip a-1

Ptttsburgiečių Aukos 
Vilniui

ir

“Panevėžio Garsas” rašo:

Jį Viešpaties akivaizdoje, sybė, dabar esate šviesa 
kaip parašyta Viešpaties Viešpatyje. Elgkitės kaip 
įstatyme: P"1*’—1------- " / ' ........ ~
riškis, pirmgimis, bus pa-!tu tikėjimu,
Y______ A-____TY’ *________ *•___ 1 1_____lt

Kiekvienas vy-} šviesos vaikai”. Savo tvir- 
, savo doru ir 

švęstas Viešpačiui, ir kad pavyzdingu gyvenimu, mes 
duotų auką taip, kaip įsa- turime šviesti pasauliui, 
kyta Viešpaties įstatyme, ■ Mes, kurie mylime Kristų 

i Bažnyčios 
reikalais, turime būti gyvi 
Amžinosios šviesos sklei-’ 
dėjai. Mūsų tikėjimas turi 
būti “Švyturys mūsų ko
joms ir šviesa mūsų ta
kams”. Mūsų darbai turi 
taip spindėti, kad kiti juos 
pamatę “garbintų Dievą, 
kuris yra danguje”. Kas
dieną, kas valandą, mes 
turime būti šviesos vaikai.

T.

kyta Viešpaties įstatyme,!“ 
dvejetą purpelių arba du įr rūpinamės 
jaunu balandžiu”.

Ta šventė vadinama švie
sos, nes šventinamos žva-( 
kės. Kada Marija ir Juozą- i 
pas atnešė Vaikelį Jėzų į 
bažnyčią, prie jų priėjo se-, 
nelis Simeonas, kuris su į 
pilna džiaugsmo širdimi 
paėmė seniai lauktąjį pa
saulio Išganytoją į savo 
rankas ir ta'ė: “Dabar, 
Viešpatie, gali atleisti sa
vo tarną ramybėje, nes 
mano akys matė Tavo iš
ganymą... šviesą pagonims 
apšviesti” (Luk. 2, 29).

Kristus yra pasaulio švie
sa. “Aš esu pasaulio švie
sa. Kas seka Mane, tas 
neklaidžioja tamsybėse, 
bet turės gyvenimo švie
są”. Tai yra “tikroji Švie
sa, kuri apšviečia kiekvie
ną žmogų ateinantį į šį pa
saulį”. Kristaus šviesa su
spindėjo visame pasauly. 
Prieš Jo atėjimą pasaulis 
buvo paskendęs pagonybės 
rūkuose ir su Tobiju galė
jo tikrai sakyti: “Kaip aš 
galiu džiaugtis tamsybėse 
būdamas ir dangaus švie
sos nematydamas”. Žmo
gus neturėjo tikrojo su
pratimo apie gyvenimo 
tikslą. Garsusis senovės 
Romos išminčius sakė: “Aš 
nežinau iš kur ateinu, neži
nau kas esu, nežinau kur 
einu”. Žmonių gyvenimo 
būklė buvo pasibaisėtina. 
Tūkstančiai darbininkų 
žmonių buvo laikomi ver
gais, spaudžiami, niekina
mi. Jie neturėjo jokių tei
sių, jokios nuosavybės. 
Moterys buvo laikomos di
džiausiame pažeminime ir 
vergovėje. Dorovė buvo ne
žinoma. Visur buvo pasi- į 
baisėti na gyvenimo naktis, 

štai suspindėjo šviesa. 
Kristus Dievas, “Šviesa iš 
Šviesos” atėjo į pasaulį. Ta 
Šviesa sužibėjo pagony
bės tamsybių pasaulyje. 
Sugriuvo pagonių stabai, 
stebėtinai nušvito broliš
koji meilė, nusižeminimas, 
skaistybė. Vergai pasidarė 
lygūs savo ponams, mote- tojo Blažiejaus, vyskupo ir 
rys lygiateisės pilietės, vy
rų gyvenimo draugės. “Ne
bėra ne vergo, ne laisvojo, 
bet visi Kristuje”. Kristus 
“Pasaulio Šviesa” nušvie
tė visą gyvenimą ir atnau
jino žemės veidą.

Jei šiandieną dar reiškia
si pagonybės tamsybių 
klaidos, tai tik dėl to, kad 
patamsių galybės nori 
Krikščionybės šviesą užge
sinti. Jei būtų leista Kris
taus šviesai spindėti viso
se gyvenimo srityse tikrai 
būtų taika ir ramybė gy
venime.

Grabnyčių šventėje, pa- 
šventytos žvakės įduoda-

Sulenkėjęs ar sugudėjęs 
lietuvis nė kiek mums ne 
meilesnis už tikrąjį lenką 
ar gudą.

Jei yra daug gausių ma
žumų, tai reikia joms ir 
tam tikrų autonomijų, 
bent kultūros srityje, bet 
tos autonomijos negali būt 
laikomos valstybės stipru
mo ramsčiu, ypač tokiais 
laikais, kaip mūsų, kai Vo
kiečių imperija tautiniais 
sumetimais tiesiog daro 
tautų kilnojimąsi, o josi 
kaimynai tam pritaria ir 
padeda. Lietuviai nėra ra
siniai puristai, bet ir jiems 
būtų maloniau ir jaukiau, 
jei Lietuvoje tautinių ma
žumų būtų kuo mažiausia, 
ypač nelojalių Lietuvos ne
priklausomybei.

Aplamai imant, mūsų ry
tų siena galima praktiškai 
laikyt teisinga; čia tegali
ma pageidaut gyventojų 
pasikeitimo, antilietuviško 
elemento išmainymo į lie
tuviškąjį, pasilikusį už 
politinių Lietuvos ribų ry
tuose, bet pietuose mūsų 
siena dar nėra teisingai 
nustatyta, — Pilsudskio 
padaryta Lietuvai skriau
da toj vietoj lieka neati
taisyta ir laukia teisingos 
sutarties...

Toj srity mums ypatin
gai brangių miestų nėra, 
bet užtat yra labai brangi 
sritis, būtent toji, kur dau
gumas kaimiečių yra susi
pratę lietuviai, kalba lietu
viškai ir nori įsijungti į 
nepriklausomos Lietuvos 
teritoriją. Čia už adminis
tracijos linijos yra nema
žas žemės plotas, dėl kurio 
lietuviškumo, teisingai rei
kalą sprendžiant, nekiltų 
jokių abejojimų. Jei mūsų 
kaimynui pietuose nebūtų jų, ypatingai prie chorų”... 
priimtinas etnografinis Kristus ir mūsų Motina 
principas, tai bent lingvis- Bažnyčia kitaip moko. Bet 
tinis turėtų būt respektuo- negalima 
tas. sakyti, kad jis klysta ne- liau tu mano! Sakoma mer-

Mes tikimės, kad šis ka- mintydamas su Bažnyčia, ginų terpe daug pavydo.
- | Bet ne tiek daug, kaip pro-

Negalima “veteranui” fesijonalų bei vadų tarpe, 
kad nekoks Jei sugalvosi kokį dalykėlį

Leonardas šimutis,
23334 S. Oakley avė., 

Chicago, III.

AR VERTA?

Per Užtarimą Sv. Blažiejaus

Pirmaisiais Krikščiony
bės amžiais, gyveno Mažo
je Azijoje, doras ir pamal
dus jaunikaitis, vardu Bla- 
žiejus. Jis buvo labai jaut
rios širdies, dažnai aplan
kydavo vargšus ir ligonis 
ir, kiek galėdamas, suteik
davo jiems pagalbą. Bla- 
žiejus buvo pradėjęs mo
kytis į gydytojus, bet pas
kiau apleido medicinos 
mokslą įr įstojo į dvasinę 
kunigų seminariją.

Jaunas kunigas Blažiejus 
labai uoliai ėjo sielų gydy
tojo pareigas. Kada prie 
ciesoriaus Lucinijaus kilo 
žiaurus krikščionių perse
kiojimas, kunigas Blažie
jus buvo suimtas, smarkiai 
nuplaktas ir prikankintas. 
Ciesorius, matydamas, kad 
jis neprivers šventojo išsi
žadėti savo tikėjimo, palie
pė nulupti odą ir paskiau 
nukirsti jam galvą. Šv. 
Blažiejus nuėjo atsiimti 
savo garbės vainiko vasa- 

įrio 3 dieną, 316 metais. 
I Užėjus tame krašte bai
siai ligai žmonės šaukėsi 
šv. Blažiejaus pagalbos. Ir 
per jo užtarimą liko apsau
goti nuo nelaimių.

Kasmet, vasario trečia 
dieną, Katalikų bažnyčiose 
atliekamos yra įspūdingos 
pamaldos. Kunigas, laiky
damas kryžiumi sudėtas 
degančias žvakes, prideda 
jas žmogui prie kaklo ir 
sako: “Per užtarimą šven-

Atsisėdęs prie rašomojo 
stalelio dėl šio straipsnelio 
suabejojau: rašyti ar ge
riau tylėti. Juk savame 
laikraštyje savo žmonės 
kritikuoti negalima. Spau
doj viską reikia girti, auk
štinti, nykštukus didvy
riais apšaukti, didkinės 
vertės parengimėlius į pa-į 
dangės iškelti. Tiesą ir me-; 
lą, gerą ir blogą, tuščią ir 
bevertį daiktą išidealizuo
ti. Ir gink Dieve nieko ne
užgauti. Prieš “veteraną” 
su kepure nedrįsk atsisto
ti ir jam tiesą į akis pasa
kyti. Kad jis ir klystų, turi 
sakyti: “you are right”. 
Jei ne, 
straipsniuose nulups gy
vam kailį. Pavyzdžiui A. 
Sk. pastabose “Draugo” 
No. 305 palietė chorus, tai 
mėnraštis pyškina įžangi
nį straipsnį... Autoriaus a- 
kyse visi muzikai ir muzi- 
kantėliai, vargoninkai ir 
vargoninkėliai yra “lietu
viškos dainos veteranai”. 
O kadangi autoriaus ma
nymu “Be dainos mes ne
galim gyventi” (Mūsų Va
das, Kristus, kitaip moko) 
ir vargonininkai yra lietu- 

; viškos dainos veteranais ir vauo KĮ. 
i tūkstančių jaunimo vedė- „ nenori skaityti -piloto”,

you are
— įžanginiuose

ne-

Nors giedojimas bus pra
stas, neharmoningas, kon
certėliuose dainų repertu
aras amžinai tas pats ir ne 
meniškai išpildytas,
drįsk, korespondente, pa
kritikuoti laikraštyje. “Ve
teranas” net keršys laik
raščiui ir jam paskelbs boi
kotą.

Jei “veteranas” pasakė, 
kad visi žurnalo prenume
ratoriai turi būti jame gar
sinami, nedrįsk kitaip ma
nyti. Kad ir juokinga, bile 
“garbinga”.

Ar nesvarbu žinoti visuo
menei, kas Mišparus laikė, 
giedojo ir palaiminimą su
teikė ? Tokios žinios žurna
lui brangesnės už straips
nius.

Be “veteranų”, turime 
eibes veikėjų ir vadų. Maža 
jų dalis tepasiduoda Vado 
vadovybei. Kiti veikia ne- 
zaliežninkiškai, lyg jie ne
būtų Mistinio Kūno na
riais. Pasakyk, kad jų ak
tai ar žodžiai prieštarauja 
amžinajai Tiesai, įsižeis ir 
prie pirmos progos ugnimi 
apvems. Ką galima pasa
kyti, kad ir apie tokį tūlo 
vado posakį: “Kas negali,

, — — ~ — -----------------J  --------------------- f

skaitykite vietinius laik
raščius”... Absurdas! Jei 
tokiam vadui pasakytum, 
kad jam reikalinga nauja 

j širdis ir tik Dievas tegali 
ją sukurti ir kad jis kalbė
damas “Viešpaties Maldą” 
veidmainiauja, įsižeis ir 
prie pirmos progos van
dens šaukšte paskandys.

O pavydumas, Dievulė-

• v

I
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ventojų, nekalbančių lietu
viškai.

Tuo būdu gavom mainais 
už geriausius liętuvius be 
Vilniaus miesto, maždaug 
tiek pat, praktiškai imant, 
nelietuvių, bet užtat su se
na mūsų sostine Vilniumi. 
Mūsų ginčo su Lenkija 
centre stovėjo senoji Lie
tuvos sostinė — Vilnius, 
tad SSSR ir nusprendė ati
duot Lietuvai tą objektą, į 
kurį buvo labiausiai su
koncentruotas mūsų tau
tos ilgesys.

Praktiškai imant, reiktų 
pripažint, jog mūsų siena 
su SSSR rytuose yra tei-

Iš trijų Pabaltijo valsty- 
j-bių Lietuva sienų atžvilgiu 

ra neaiškiausioje būklėje, 
eoretiškai mūsų moksli
ninkai tiksliai nustatė et- 
ografines Lietuvos sie
nas, ir Sovietų Sąjunga jas 
•uvo pripažinus 1920 metų 

[^sutartimi, bet Pilsudskio 
I smurto žygis tą reikalą su
gadino ir jo jau nebegali
ma buvo atitaisyti.

Šių metų sutartimi SSSR 
[mums Vilnių grąžino, bet 
hsu mažesne sritimi, negu 
[anksčiau buvo Lietuvai 
[jpripažinta. Sovietų Sąjun- 
|ga, matyt, pažiūrėjo į šį(singa. Ji būtų idealiai tei- 
p’eikalą iš praktiškos pu- singa, jei galima būtų ne
peš: lietuviais ji palaikė tik ! lietuviškai, o ypač antilie- 
kuos gyventojus, kurie šiuo į tuviškai nusiteikusius Vil- 
pmetu kalba lietuviškai. A-. niaus ir jo srities gyvento
joj pusėj sienos galėjo likti jus iškeisti į grynus lietu- 
Į 500,000 — 400,000 lietuvis- vius, pasilikusius už mūsų 
tai kalbančių gyventojų, sienos rytuose. Mūsų lai
mėt užtat mums grąžinta- kais stipriausia valstybė 
me Vilniuje ir jo srityje viduje yra ta, kuri mažiau- 
gali būt apie tiek pat gy- šia turi tautinių mažumų.

v •

jais, tad jie yra “neklaidin
gi” ir “neliečiami” asme
nys.

“Joks rimtas vedėjas, 
kas jis nebūtų, nepagei
dauja choristų chore, kurie 
priklauso prie kitų draugi-

“veteranui” pa-

ras baigsis teisingesniu ry- Įsižeis.
tų Europos žemėlapio per
tvarkymu, negu Versalio pasakyti, 
sutartimi, kuri į multiną-1 “Chorų Veikimas” jei Ka- ir jį įvykinsi, tai jau “look 
cionalinės Austrovengrijos ledų Naktį prieš Mišių Au- out”! Tuoj susidarys opo- 
vietą buvo sukūrus multi- ką choras sugiedojo visų zicija. 0, kad jie turėtų 
nacionalinę Lenkiją, o šios katalikų atmintinai žino- rimtos kritikos ir ją pa- 
pastarosios valdžioje pa-mas giesmes ir kad skysto- tiektų, tai būtų geras daly- 
vergtos tautos daug blo- kos net dienraščiams žinu- kas!
giau jautėsi, negu Habs- tės mėnesiniui 
burgu imperijoj. netinka.

žurnalui i Ar ne degeneracija?! 
| X. Y. Z.

kankinio, teapsaugoja ta
ve Dievas nuo gerklės ligos 
ir visokių kitų nelaimių. 
Vardan Dievo, Tėvo, ir 
Sūnaus, ir Šventosios Dva
sios. Amen”.

Žodynai ■ Dictionaries
!

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas, A. Sirutytė — 
Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla- 

įpius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00: gerais audeklo apda
rais — $3.75.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

“Darbininkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.
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Penktadienis, Vasario 2 d., 1940 DKfcKtNINKAS

Iš IM Veikimo
LDS Centro Valdytas i pagarbos. .

\iK|rinlfttnac Į
• I

Pereitą penktadienį “Darbi
ninko” redakcijoj įvyko LDS 
Centro Valdybos susirinkimas. 
Kadangi LDS Seime nutarė iš
kilmingai minėti organizacijos 
ir laikraščio “Darbininko” įsi
kūrimo sukaktį, tai Centro Val
dyba paruošė, nors ir ne pilną, 
minėjimo planą.

Centro Valdyba numato su
ruošti organizacijos įsikūrimo

nf® ąpsigyvęp? 90 Appiąn Way,
N- B- "Abu jauigyedžįįi

1 dirbą intertnątional Nąrrow 
Fabric kompanijoj, Keene.

Teko nugirsti, kad šioje dide-'
lio je kolom joje atsiranda tokių , v T; . _
ir dar biznierių, kūne daro is 
lietuvių darbininkų gyvenimą,

v — — - -...... -
platinti laikraštį “Darbininką”. ’ ••• * - . . ...5 — i- pp. Jonui ir Marijonai (Daili- sv. mišių dalyyaus su yeliava ir

aarhinmk^t 4°°^^ Tamuliam linkime lai- priims šv. Komunini bendrai. 
ini|? ’ am ““S0 v^iybinio gyvenimo ir Prie to bus alpaujinta Blaiyy- 

a™ sukurti gražią lietuvišką šeimą- bes įžadai Po pistų, 4 vai., šy.
Kazimiero par. salėje įvyks pra- 

į kalbos, kurias pasakys svečiai 
^kalbėtojai iš Marianapolio kde- 

Sausio 26 d. pp. V. Aguonių gijos ir kiti.

apgailestavo, kąd jaunimas ma^ metinis susirinkimas. Susiririd- ** Pįvato dalyvauti pamaldose, 
žai padeda slėsniesiems. Bet y- * ved« P“™- l prakaibas įžangos nebuą To
ra viltis patraukti daugiau jau- Budrevičius. Plačiai kąlbė- (dėl visus Blaivybes prietehus 

’ nimo į LDS 5 kuopą. Remkime te brangios orgąnį-
ir platipkiiiie laikraštį ‘TJarbi- saujos LDS ir jos organo Dar-

" o kurie jo nęrenąia arba bWko” Sidabrinį Jubiliejų.
* . Nutarta nusifotografuoti ir pa-

kun. P. Virmauskį seimą priimti jų nerMwkin?<> Priežodis sako: veikslą įdėti į Jubiliejinį leidinį-
ir suruošti šeiminį parengimą. -Ranka ranką plauna, kad abi Nutarta surengti Jubiliejinį pik-

LDS organizacijos įsikūrimo būtų baltos”, a. P. Krikščiūnas, nįką. Rengėjai išrinkti šie: A* 
------------------  leksandras Stepunkevičius, Jo- 

ffĘHtftfiP MAfrS nas Giknis, Adomas Ęudrevi-
" * ' čius. Jiems pavesta rūpintis pik*

Sausio 20 d. apsivedė p. Jo- niko reikalu.

iškilmingai minga savo metine 
kurie udei^ savo .D*rbitt ? W

MCĮ.. 1 ............ . i i i i

Wprcester, Mas.
$v. Kutam Parapija i

— - ~--------- *7“’ j-j“- sekantį sekmadieni, vas. 4 a./
Pilnųjų Blaivininkų 25 kuopa 8erai žinomo a. a. Juozo Bielia- y .jq vaj vakare, parapijos aų- 

B •• • - • — a . lOtFl 10 11V W
ditprijoj įvyks vąkąrąs. Bus svę-

Linksminimą, vįpiam?
i tris kartus ąųąų&a Męboųjtf — 
'“Valio”!

Penktadienį, sausio 26 d. Auš- >
ros Vartų par. talpioj jvyko: Sefcantį setanaįieni, vm. 4 d.,'

nio iškilmingos laidotuvės. Vė

Laikraštis “Darbininkas” 
mums visiems <

*• ■ .-T - ' " .. .

brangus. Taigi tie, kurie jąm 
nori kenkti verti papeikimo įr S 
neužsiiąrnąuja darbininkų para
mos.

Kiek vėliau į susirįnJĮimą atė-
___ jo Dr. M. J. Colney su žmona ir •- -- ■. .

dienos išvakarėse šaunų bankie- gražių minčių 1 Ponia namuosę įvyko LDS 113 kuopos Taigi viai Blaivininkai tą die-

i.

DARBĮNINKŲ 
SUSIRINKIMAS

4.
kams ligoninėje £xwigsburg’c> 

taęo pąslprtas vyriausiu i 
gydytoju Pe&nsylvanijoje gar
siausios džiovininkams ligoni
nės, vadinamos White Haven. 
Ji? tą vięįą užima jau virš me- 
tąį. Ta vietą užėmė kviečiamas 
gydytojų, kurie jį pažmo kaipo

<•1

- ------- ho“^^ukts 47 m' P°rtru“P°s čįų kitataučių kąįl&ojų, gra|įų specialistą ir žinovą džiovinin- 
| Vasario 4 dieną laike trečiųjų 11 netikėtos ligos pasimirė, pa- į. juokų programa. Abei- kų ligų.
šv. mišių dalvvaus sn vpiiava ir likdamas dideliam nuliūdime ,c inornc 'nai vakaras, kurį rengia Aušros

tą, būtent, birželio 9 d., Romu- • 
vos parite, Montello, Mass. Lai- ■ 
kraičio “Darbininko” įsikūrimo 
dienoje, būtent, rugsėjo 19, 
šaukti LDS Jubiliejinį Seimą or
ganizacijos įsikūrimo kolonijo- lirT” _• _ • _, Dm >
je

ii:

v * • V ***** » ’

So. Bostone. Prašyti kleb. kenkia, męs ir

žmoną Mikaliną ir sūnų Juozą, Vartų parapijos poĮtmįą klūbasj 
bu? idonMS * * **** »wsq8- 

minės čia ameriKoje. Kviečiami visi jame dalyvauti.Ui a. a. Juozo va« telyčioje Parapijos ketl^į 

prie didžiojo rttario iv. Rišiąs kuris įvyko 
atnašavo kleb. kun. K. Vasys. tii,.™ o, ™aw atžvdguus pavydo Laųnf-

"2 tojams teko brangių bei nau
dingų dovanų. Tarpe atsilaikiu
sių matėsi daug svečių iš apy
linkės miestų, kurių tarpe žino- 

- — ». -» ir
i . a. mį veikėjai n>>e Mončiūnai ir ki-kviečiame dalyvauti. muzik* **» S**10- ~

Rengėjai ir Koletas, ^mą laidotuvėms išpildė Mari
jona ir Jonas čižauskai.

! . - ' ~
Sausio 24 d. puošniame “Lido”

Asistavo Šv. Kazimiero parap. 
klebonas kun. A. Petraitis ir 
kun. Padvaiskas. Prie šoninių 
altorių mišias laikę kun. J. Ba- 
kanąs ir kun. Jenkus iš So. Bos-

ir suruošti šeiminį parengimą. -Ranka ranką plauna, kad abi Nutarta surengti Jubiliejinį pik-

sukakties išvakarėse bankietą 
ruošti pakviestas kun. J. Pet
rauskas, kuris pasižadėjo suda
ryti komisiją tam darbui.

BAŽNYČIA
Bažnyčios dekoravimas eina J 

prie užbaigos. Matosi bažnyčioj 1 
4ąug kitų pataisų. Tapo per-1 

dirbtos klausyklos ir apdengti I 
radiatoriai. Rengiamasi prie | 
pataisų bažnyčios svetainės. I 
Planuojama pastatyti .estradą į r 
išmaliavoti svetainę.

Vienas iš artistų ,kurie deko
ruoja bažnyčią, yra lietuvis — 
Alekšis iš Mincrsville, Pa. Jis 
yra či gimęs ir augęs ir mokslus 

Amerikoje.
Mūs bažnyčia, be pęrdęjiipol 

gąlimą sakytį- bu? graęiąusia ir 
U^ųyiŠkiajĮsią Amprifroj, nes 

; spalvos ir dekoracijų parnargį- 
nimai yra Imti lietuviškų moty
vų jš liaudies meno.

tį (Jrųrią vardų neteko sužimatil 
iš Hartfbrd, Conn. Aušriečiai 

lėlFĮBP ųteįląnkiųsjeiąs 
____ ______ __ papapffljj 

klube, vidurmiestyį įvyko meti- fHTTt? P^-°- 

m. uy kun. K. Varto choro Plrmadienį;-Vaį. ą t įvyk? M 
pacyrhimni bankietas. Choro - .S-gOS 69 kpfi. ippnpstinist susi* 
nariai yra, begalo dėkingi klebo- ‘ .* /.* 'r'' r

vakare. Visas pelnas skiriamas ,. “ w vi. ""/.!# J* se.
parapijos skolos atmokėjimui. , . . .................... ' —=----- ------

• 1 Apart choro narių bankiete n.ri- k,.Rengėjos ponios M. Dehomę- F * Mot. S-gęs garbės nares, ou-
nė, M. Urmonienė, Q. Valins- da^rvavo ?Vec|^’ būtent, kleb. Cęatro pirmininkės pj?-
kienė, L Mattrick mąlaniąi kvię- MF Va?y§’ ^Mn- j- Bakanąg, Tpkiė Mažeikįenė ir Marijona 
ėta viuomens atsilankyti ir lin, ?»«* f C&aųrfienė'^į’ kps.

esmai laiką praleisti Re to, pa- r^ona ūižauškienė ir ą$y. Bob- pimūninkė v. Shea ir kitos 

remsite šį gražų parengimą mū- kuopos nąr^ dąlyvayo 5-tog
sų parapijos naudai. Įžangos bi- w v^’ •*: Kuopos 25 mętų jųįiiliejiniaįtię
UetL 25c. Kviečia Regėjos. S/n^^

choro eirtn. k. Viermtis. kurta 
yędę programą dąyįę progos ir. ” •""* *

Ketvirtadienį, sausio 25 d. iš “ariams
Aušros Vartų parap. bažnyčios *v0 «*>“»• kalbėjo (minės pą.. Purvinskus ir šžuz.
amžinastin išlydėtas, 57 metų *’uyusi l Maron-1Cižauskus vemejosi artistas J.
šunSaus. Jonas Noreika: Velio-. P- * i- Olšauskas iš Amsterdam, N. Y.

nis dideliame nuliūdime paliko 
žmoną ir šinų Joną, kuris gyve
na Buffalo’ N. Y. ir dukterį Ma
rijoną- Fegreus Worcesteryj.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Antradienį, vasario 6 d., įvyks 

“Beano party” su gražiais ran
kų padarytais prizais ir užkan- r > \
džiais, Šv. Kazimiero par. baž
nytinėje svetainėje, 7:30 vai.

Kun. J. Švagždys, LDS Centro nas j. Tamulis, gyv. 55 Mill St., Kitas LPS 113 kuopos susi- 
Pirmininkas, pasižadėjo prašyti su p. Marijona Dailidonyte, gyv. rinkimas įyyks setanadienį, bą- 
So. Bostono lietuvių parapijos tuo pačiu adresu. Jungtuvės į- landžio 7 dięųą pas p. Vincą A- 

guojjius. " ,
Naujų Mėtų balius davė biskį 

pelno.
Prašome visų narių ir “Darbi

ninką” skaitytojų užsimokėti už 
Po jungtuvių bažnyčioje pp. organą “Darbininką”

klebono kun. P. Virmauskio, kad vyko švč. Trejybės par. bažny- 
priimtų seimą ir šeiminę pramo- gįoje § Val. ryte.

Plačiai kalbėta apie išleidimą Antai)a« Tadulis, Edna Tamu- 
Jubiliejinių leidinių. Numatyta įytė ir Robertas Tamušauskas. 
išleisti padidintą laikraštį “Dar
bininką” 
knygos formoje. Leidiniais rū- tuvių bankietas. Dalyvavo daug lingi.
SSS&2 1- - - - - - xt_x- - - - - -  j-.----- . Valdyba vienbalsiai

Liudininkais 
buvo p. Marijona Navickaitė,

bu
j> * ,r ♦ X1

sekreto-
ir atskirą leidinį — a. Tamulių namuose įvyko ves- riui, nes dar kaikurie yra sko-

pintis pavesta Seimo išrinktai! giminių ir pažįstamų iš Green- 
komisijai. jfield, Sunderland, Keene lfield, Sunderland, Keene

Pažymėtina, kad kolonijose H. j, Tompson, Conn.
LDS kuopos jau pradėjo ruoštis 1 
jubiliejų minėti. Kaikurios ren
gia vakarus. Tikimės, kad šiais 
metais visos LDS kuopos bus 
atstovaujamos Jubiliejiniame 
Seime.

išrinkta 
(N. ta pati. Susirinkimas užsibaigė 

gražioje nuotaikoje, atkalbėjus 
Jaunavedžiai sugrįžę iš kelio- maldą. Ą. Dėdinas.

toišros Valu Par^r

«

Pastaromis dienomis pas gi-

MBTŲVIĄĮ J^RA^IN-1

Mūsų vietinio laikraščio “Eye-Į 
ning Herald” redakcijoje dirbai 
du lietuviai. Sporto sekciją re-1 
daguoja Petras Bajoras (Bruccl 
B’Ofis); antras — Vincas Vjt-1 
kauskas (Bill Witt), specialu J 
raporteris ir redaktorius žinių | 
Alai yra dar jauni vyrai.

Ofise dirba dvi lietuvaitės 
Marijona Vasciliūtė ir Floręncd 
Lukšytė.

jau artinasi gavėnia. Kitos respondentui teko būti pas ligo- 
savaitės trečiadienį gavėnios nį, kur rado nedorą knygą. Nors 
pradžia, šy. Petro parapijoj ga- žmogus sirgo, ir vėliaus mirė, 
vėnia praleidžiama, kaipo ir ki- bet buvo tos knygos mėgėjas, 
tose parapijose, pamaldomis, jūsų korespondentas norėjo ti 
vengiant pasaulinių pasilinks- knygą nuo jo paimti. Kame da- 
minimų. šioje parapijoje pamąl- lykas? Tam žmogui kas nors 
dos įvyks vakarais du kart į sa- davė tą blogą knygą. Bet ar daž- 

davė metinį raportą, kuris tapo ivaits' su nai randame gerų knygų namuo-
užgirtas. Visi džiaugėsi LDS S.*-*“* ? penktadieniais se. Mes neduodame kitiems, n<s

patys neskaitome. Gal būtų tei- jį buyo daug pasidarbavus

WATEV0RY( CONH.
DARBININKŲ SUSIRIN

KIMAS
Sausio 28 d. įvyko LDS 5 kuo

pos susirinkimas, kuris buvo 
skaitlingas. Rašt. J. Totilas iš-

kp? nuveiktais darbais. Kuopoje^*® “ Soda-
graži ir pavyzdinga tvarka. Visi choras !*»»«»
vieningai veikia. Raštininkas dieniais’ ° choraS Pen*-
pareiškė, kad šiais Jubiliejiniais t^JieDiais- VMejM *««*» 
metais kuopa pasidvigubins na- verU !**«' MB*“- ....
riais ir veikimu. į Gavėnios laikas yra išsižadė- kad tik mes pareikalautume.

Organizatorius p. B. šilkaus- W>, prisilaikymo, pasninko ir Geriausias laikas pasirinkti ge- 
kas pareiškė, kad yra geros pa- atgailos. Tie dalykai yra dėl rų kny^ų |ai gavėnios ’ 
sėkmės naujų narių prirašyme žmogaus gerovės reikalingi, nes Žmogus gali pęr tą šventą laiką 
ir laikraščio “Darbininko” pla- kuris Žmogus neturi gero noro ?ąu nąmie būti ir sau naudingai 

arba stiprumo prisilaikyti gavė- vakarėliais pasiskaityti gerų 
nios laike, tas lengvai apsilei- knygų. Lai tik žmonija pareika- 
džia visuose dalykuose. Skun- lauja gerų skaitymų iš šio laik- 
džiasi vėliau: kodėl aš taip pa- rašeio, ir mes turime viltį, kad 

Bet laiku nesistengia būsite aprūpinti geriausiais iie- 
- ' tuviškais skaitymais. Prašome

žmonijos, kad nors vieną gerą 
knygą turėtų savo namuose. 
Naudą bus didelė, ir gavėnią ge- 
riąu užlaikysime, ir po to dides
nis linksmumas.

kas pareiškė, kad yra geros pa
sekmės naujų narių prirašyme

tinime. Waterburiečiai gerai su
pranta gero laikraščio vertę, o 
tokiu geru ir naudingu laikraš
čiu yra “Darbininkas”.

Kuopa pažadėjo surengti va
karėlį, kuriame būtų pagerbtas 
p. B. Šilkauskas, kuris čia daug 
darbuojasi, kad išaugintų LDS 
kuopą ir išplatintų “Darbinin-

I .
dariau? 
save sustiprinti.

Kitas svarbus dalykas gavė
nios laike, tai doros ir geros 
spaudos skaitymas, šiam ko-

ŠVENTAS RASTAS-
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
; Ką tik gavome iš Lietuvos šiais mft«įis ąts> 

i pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris- 
| taus Testamentas“ ir Evangelijos. Vertė Juozapas 

; Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas.

; Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

I

Praeitą savaitę mirė Peria Ta
mošiūnienė, Juozo Tamošiūno 
jmona, kurių šeima yra iš pir
mųjų lietuvių, apsigyvenusių 
Detroite. Tamošiūnai padėjo 
sverti pirmą Detroite lietuvių 
parapiją, ir daug lietuvių pa
braukė į Detroitą, tarp kurių y- 
a ir kun. Masevičius. Palaidota 
š šv. Jono par. bažnyčios, nes

sybe, kad nelengva gauti gerų
knygų, bet man atrodo, kad 
mūsų katalikiški laikraščiai ga
lėtų duoti sąrašus gerų knygų,

rt»"i

staiga 
saliunčikas

raunat FK
/ ■

Party”, kurio pelnas |ws Rūky
klos stalybaį. Kiekvienas atei
damas į tą vakarėlį, bei padėda
mas kokiu nors būdu, prisidės 
prie gero darbo, kuris nepraeįs

Praeitą savaitę mirė 
Jonas Albertas, 
Springwells Avė., 40 metų am
žiaus? Paliko nuliūdusią žmoną 
ir du mažus vaikelius. Gyveno 
Green Avė. Jo buvo dantis ne
sveiki. Nuėjo pas dantistą, kad 
keletą jų ištrauktų. Dantis ap
marino gąsų, kad nejaustų 
skaudėjimo. Du ištraukė, bet 
kada pradėjo trečią traukti, 
dantistas patėmijo, kad nębe- 
kvėpųoja. Greitai pašaukė pul- 
moterį, bet nieko negelbėjo. Ne
šinę kas pasidarė. Ar uždavė 
perdaug gaso, ar per daug buvo 
susilpniųta širdis. Palaidotas iš 
šv. Petro par. bažnyčios šv. 
Kryžiaus kapuose. Žmonos šei-

’ •» t k * *! ’ ? t* * ■“ —- * • — — -4 —-- . - —.

“DARBININKAI’
366 Broadway, So. Boston, Mass.

ma Paeina *k Saginaw, Mich.

GERAS MEDIS ATNEŠA 
GERUS VAISIUS ’

Kartą jaunas suvargęs, netur- įg užmokesčio — M^onėkite ak
tingas ir nelaimingas žmogus silaąkįti vist įoigėM
atėjo prie ūkininko durų prašy
damas išmaldos, ūkininkai, pa
prastai geros širdies paąigąilė- 
joni^goji: PąyJįfdtaoJ t 

drabpžaajs, bet svąriaįs. NęĮai-, k Jvia^ - 
mingąsįs jaunuolįs eidamas prą-' 
dėjo syarstyti: Ką aš dąrysiu, 
ąteityję? Ar aš visados pasiti
kėsiu išmaldomis Įneš jis taip 
buyo užaugytąs) ? Įjle, nutarė 
jaunuolis, kadangi atradau gę- 
radarį, kuris manę tąip mi^a- 
širdingai priėfnė ir aprūpino, 

Sek. vakare, sausio 28, Petras todėl aš Dievui padedant jam
Ramanauskas apturėjo didelę ąlsįlygiąsiu.
nelaimę. Senelis, kuris gyveną Jaunuolis — pavargėlis — nu- 
su savo duktere Oną, po mišių ėjęs pas kitą ūkininką, ir vietoj 
atsilankė pas sūnų Juozą. Ten prašyti išmaldos, jis prašo dąr- 
pappvęs puęjo namo. Bet kiek bo. Anksti pavasario metu, ūki- 
pąėjęs ėjo skersai gatvės ir nę- pinkas są didęliu noru pasisąm- 
toli namų tapo permuštas auto- do jaunuolį, kuris pilnai pasiry- 
mobiliaus ir pąiiktąs pusgyvis žq būti Įštikįmąs, o sayo uolumu 
gatvėje. Nuvežtas į ręceiying parodė savo ištikimybę, 
ligoninę ilgą laiką gulėjo be są- Ūkininkas turęjo dorą, jauną 
monės. Rodos, žmogelis pa- dukterį, kurį pamačiusi jaunuo- 
sveiks, bet nežino, kas jį per- lio ištikimybę, susižiedavo su 
trenkė. Velijam jam greito su- juo. Kadangi ji buvo vyriausia 
grįžimo į sveikatą.

tarp vaikučių, duodama pamo
kas. Tamošiūnai taip gi pri
klausė prie Šv. Petro parapijos,
2 v > - x
ir jų šeima yra daug pasidarba
vus tarp Detroito lietuvių. Lai

> r ♦ > . C* . « M - > L C :

Jievąs tai gerai moteriai sutei
kia už jos gerus patarnavimus 
amžiną linksmybę ir atilsį.

XI t

SMBUMDfiAN. PA.
darbai žymiai 

Jau kelintą savaitė 
į kai visos kasyklos dirba pilną 
laiką. Mat dideli šalčiai gal prie 

i to prisidėjo, nes yrą didelis reį- 
kalayšnas anglių.

Jau trečia savaitė kai mūsų 
apylinkėje gana šaltą. Daugelis 
žmonių sirguliuoja — “šalčiais” 
— daugelis nusiskundžia — de
juoja, kad šalta; bet darbinin
kai džiaugiasį, nes prądėjp piį- 
nai dirbti.

NEZALEZNINKAI
Shenandoryje buvo bandomu 

sutverti atskalūnų nezaležnip. ■ 
kų parapiją, bet pasirodo, kad į:; 
to nieko neišeis. Net ir taip va; 
dinamieji komitetninkai, kuri* j 
kovojo prieš vyskupą ir klebond 
dabar grįžta į šv. Jurgio par 
bažnyčią. ’

Sugrįžo Viktoras Visockis, ii 
ganietis sekretorius; finansinė 
raštininkas, Eduardas Bukaus 
kas ir Strazdauskas.

• -v.-

Buvo atvykęs į Shenandor 
tūlas Brazys, kuris pasivadin* 
nezaležninkų “kunigu“. Jis gy 
veno pas lenkų nezaležnink< 
pryčerį. Žmonės pradėjo kalbėti 
kad jis ne lietuvis, bet lenkai 
tik biskį pramokęs lietuviška4 
Dabar paaiškėjo, kąd žmonė 
sužinoję, kad jis esą tas pat 
Josephš Brzozowskię, kurie es 
buvęs lenkų nezaležninkų para 
pijoj Schenectady, N. V. Ta 
parodo, kad lenkai nori tik Įk

j

duktė iš trijų, tai jįcm-dvfeR 
tefco j^is.

Praeitą savaitę patamayo lai- Geradariui kaimynui, kuris 
dotuvėse šy. Petro parapijoj aprūpino yargdienį, ištiko didę- 
vargoninipkas Juozas Blazis, už lė nelaimė. Namai sudegė. Jau
ką jam priklauso padėką. Jo nas ūkininkas, kufis apsivedė su 
patarnavimas yra mandagumo šio ūkininko kaimyno dukterį, 
ir geros širdies ženklas. Vietinis visu uolumu atėjo jam į pagalbą 
varginininkas Kazimieras Sma- — padėjo jam namą atstatyti, ir 
lis tuo tarpu nesveikauja. Var- taip pilnai atsimokėjo už jam 
gonininkas Smalis šioje parapi- < suteiktą gailestingumą.
joje ilgai tarnavo. Jau prie vie-j- Kadapgi sesutės Pranciškie- 
tinio klebono virš dvyliką metų tės, taip gi vąigo spaudžiamos, 
tarnauja ir visą laiką turėjo ge
rus chorus ir visas sayo parei
gas geriausiai atliko. Parapijie
čiai ir klebonas veli jam vargo
nininkui Smaliui greito pasvei
kimo. . - i

turėjo pradėti didinti mokyklą, 
geri žmonės rūpestingai remia 
sesyčių darbą. Vasario 4 dieną, 
3:00 E. M- Lietuyos Piliečių 
salėje, 1721 Jane Street, S. į=>. 
Pittebuigb, Pa- įvyksta “Card

,PAK?ĄR4S .šuma^is
Daktaras Eduardas Šimans

kis jau antra savaitė kai sve- 
čįuojasi pas sayo tęvus. Jis yra 
sugrįžęs js Jfąyo gfo&ess ligo
ninės, RochesteF, Minpesota-

Daktaras šuroanskis yra ąy- 
mųs chirurgas. Jis yra baigęs 
Gęorgętovvp Universitetą, Wą- 
shipgtoifę prą£t#ąyęs garsioje 
ligoninėje, Dapyflįp, Ra., specia- 
lįzavo keiįs metus ir stųdįjavo 
mediciną garsioje Amerikos kli
nikoje, M*yo gfrothęrs. Jis ten 
labai pasižymėjo. Tajgi po už
baigimo studijų kęlįs mętps į.en 
praktįkavp. jap yra sįųįoma 
ši,oje apylinkėje vienoje yąįsty- 

bįpėje UŽW? vyrįąjį-
sio daktarę viętą.

Mes liętuyįai <Jžįauętumęs, jei 
jis tą yiet^ ųžjmtji, nes jąjp ir 
iš kitų valstybių yra siūlomos 
panašios vietos.

PAKTAIS DA^^SEVĮCĮUS

Daktaras Danasevičįų^, kuris 
keliolika metų išbuvo asistentu 
gydytoji valstybinėje dšįoyįnin-

tuvius mulkinti ir išnaudot i 
Tad parsitraukė lenką mokini 
lietuviškai ir kartu nemąstar 
čius lietuvius vilioja ir išnaudc 
>• tyr<Wjįcti.

PUUMĘPKU, P*.
PERDAUG VARGINA 

ŽIEMOS ŠALTIS 
Philadelphijoj ir apylinkė, 

perdaug yargina žiemos šalti 
Šį žiema paminėtina. Sniego n< 
daug, kas nesudaro nemaloni 
mų, bet šaltis taip įveikė žm< 
nes, kąd reikia prie pečiaus s* 
dėti ir kęro nesigailėti. Zmonė 
su mažais reikalais neina nė 
pamų- Yyraį mažiau “staūįšk 
— geriąų apsirępgįa, bęį inęrg 
ųąs “stąila” priverčia šąltį kei 
įįtj. T^renybčje, kaip šalt 
prasidėjo ųųo Kalėdų, tai įr lą 
kusi Įū iJU Fabrenhęit 
Rąug kam trūksta kiro — an; 
Uų. Ši šjęiną pelninga dakt 
rams ir gripams, nes ,dai 
miršta.

- -^L

ĮįalaodįHi
viešuosius tiese 
kiekvienas žmc 

frus turį būti kareivis. V * ' * " /m♦prtuiijona

Sries 
priešus
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12. Atsišaukimas Į Valdovus

Taigi, Mes, kaip vietininkas žemėje To, Kurį Pra
nais yrą pąvądįnęs “Taikos Kunigaikščiu” (Įz. 9, 6), 
kreipiamės į tautų valdovus ir tuos, kurie turi įtakos 
viešam gyvenimui, kad jie duotų Bažnyčiai visišką 
laisvę vykdyti auklėjimo darbą, mokyti žmones tie
sos, įdiegti teisingumą ir uždegti jų širdis Dieviškąja 
Kristaus Meile.

Jei Bažnyčia negali atsisakyti pildžiusi tos savo 
pasiuntinybės, kurios galutinis tikslas yra išpildyti 
Dievo paliepimą, kad “atnaujinti visa Kristuje, kas y- 
ra danguje ir žemėje” (Efez. 1,10), tai jos pagalba 
šiąpdięną atrodo daug reikalingesnė negu kitais lai
kais, nes jau liūdnas patyrimas parodė, kad išorinės 
priemonės, žmonių sumanymai ir politinė drausmė sa
vaime negali sėkmingai pašalinti blogybių, kuriuos 
vardina žmoniją.

Vienybes Reikalingumas
Su skausmu patyrę, kad žmonių pastangos au

droms numalšinti, kurios gręsia mūsų civilizacijai, 
niekais nueina, daugybė žmonių, su pakilusia viltimi 
atkreipia savo akis į Bažnyčią, tiesos ir meilės tvirto
vę, ir į šventojo Petro Sostą, kuris, jie jaučia gali su- 
grązįpti žmoniją į tikėjimo ir doros mokslo vienybę, 
kuris anais laikais davė patvarumą taikingiems tautų .»•. i : f : o -s < •. r ‘ *• • • *
santykiams.

Vienybė, į kurią tiek daug atsakingų vyrų už tau
tų likimą su skausmingu ilgesiu kreipia akis, kai jie 
kasdieną patiria, kaip tuščips yra tos priemonės, ku-v • . -

Brockton, Mass. —
Kada kitos lietuvių kolonijos 

darbavosi ir rinko aukas vilnie
čiams, Brocktono lietuvių kolo
nija kažko lūkuriavo. Čia ėjo il
gokos tarpsrovinės derybos. Ko
munistai piršosi į bendrą aukų 
rinkimo darbą, kartas nuo kar
to nusileisdami nuo pastatytų

riomis jie taip pasitikėjo! Vienybė, taip trokštama 
nesuskaitomų Mūsų sūnų, kurie kasdieną ųialdauja 
“taikos ir meilęs Dievą” (2 Kor. 13, 11)! Vienybė, ku- 
pįę alksta ir trokšta teisingumo ir taikos atkreipia sa
yo akis į Petro Sostą ir iš ten laukia nurodymų ir pata
rimų!

Šię paskutinieji pripažįsta Katalikų Bažnyčios ti
kėjimo ir dpros principus, kurie išsilaikė per du tūks- 
Įančįus metų; jie gerbia bažnytinę Dvasiški jos vienu
mą, nes ji, susibūrusi prie Apaštalų Kunigaikščio įpė
dinio, neša žmonijai Evąngelijos šviesą, vadovauja ir; 
pašvenčia žmones; Bažnyčia maloniai visiems atlei
džia, bet ji yra nenugąsdinama, nors ir žiaurias kan
čias kentėtų, kądą jai reikia tarti: “Non lįcet” — tai 
neleistiną.

____________________ 5
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Italiją. Taigi, su tokiomis 
lankyti muziejų buvo vie
nas malonumas.

Parėję namon, buvom la
bai išalkę ir pavargę, nes 
visur ėjom pėsti. Bet gal 
daugiau pavargom nuo į- 
spūdžių, ne kaip nuo vaik- 

Įsėdo į tramva- ščiojimo.
Devintą valąndą lipom į

kas žinojo, kad keleiviai 
keliaują į Ameriką “Švedų 
Amerikos linijos” laivais, 

..dažniausiai apsistoja — 
“Strand Hotel” viešbutyje. 
Išgirdę tą vardą mes rė- 

Į kiam “ją, ja”. Policininkas 
1 mūsų nepaleido, bet pats 
su mumis L „ . . r 
jų ir atvažiavo ligi pat 
viešbučio, r
taip pat nemokėjom. Malo
niai padėkojom policinin
kui, įr džiaugėmės, kad iš- 
sinarpliojom iš tos bėdos.

kytė. A. Trakinis. S. Savickienė, 
i B. Zemaikienė. M- Ivanauskaitė, 
Ij. Juknaitė. J. Naujalis, P. Da- 
įnylienė, F. Pribišauskįenė, M. 

■ Myliauskienė. J. Daugelevičius, 
K. Motiekaitis. M- Audiejaitis.

__ _______ ____________ ’t- jM Buivydienė, O. Oksieąė. Jas- 
Sinkevįčiūte. M. Mazgelienė, J. ■ kelevičienė. L. Kavaliauskienė, 

j Jakąvonytė ir E. Oksaitė. Ko- J. Puidokas. K- Akstinas, y. Za- 
sąlygų derybų pradžioje. Tauti- ■ lėktų pasekmės 
ninkiško nusistatymo lyderiai surinkta — f4 
taipgi statė savo sąlygas. Dery- šia čia pasidarbavo Leonardas Trainavičius. M. Bartkevičienė, 
bų rezultatai buvo tokie, kad Kumpa, Federacijos skyriausj A. Masaitis. J. Konstantinavi- 
Katalikų Federacijos sekcija — sekretorius ir Juozas Trainavi-i čius. M. Jakavonis, T. Stoškus, 

i Vilniaus šelpimo Fondas vienas' čius, pirmįpinįias. Sako, jiems J. Vaičaitis, 
stojo į aukų rinkimo darbą. į gerokai pagelbėjęs ir vietos kle- Mickevičius.

Sausio 21 d. 10 vai. Šv. Roko į bonas kun. J. Švagždys.
par. bažnyčioje buvo laikomos’ P- Leonardas Kumpa buvo va- dreckis, R. Danielius. M. Bara- 
šv. mišios, prašant Dievo viso-jkąro vedėju. Pasirodė, kad jis nauskienė, K. Oksas. K. Kons- 

palaimos brangiam ■ sumanus vyras ir geras kalbėto- tantinavičienė, M. Bernotavi- 
čius, K. Pliaškus. A. Bobulis. A.

Brocktoniečiai džiaugiasi, kad Liuolienė. A. Žemaitis, F. Kašė- džiąi apleidžiant Europą, j 
O tuo tarpu, mes patogiai 
sėdėjom viešbučio sąlėse 
ir dar to laivo nė nematę 
buvom.

Paskiau, apsirūpinę mie
sto planu, išėjo į miestą. 
Pirmiausia nuėjo į “Švedi
jos Amerikos linijos” ats
tovybę. Tenai žmonių dau
gybė. Matyt, atlieka pas
kutinius formalumus. Tar
nautojai dirba net sušilę. 
Parašėm dar po kelis atvi
rukus į Lietuvą, ir, prisiki- 
šę pilnas kišenes įvairių 
propogandinių brošiūrų, 
kurių čia krūvos buvo, iš
traukėm į miestą.

Užėjom į banką ip išsi
keitėm po dolerį. Už dolerį 
gavom 4 kronas ir 10 orio. 
Tų pinigų vardus tuojau 
sulietuyinom. Kas nors pa
klaustas kiek turi pinigų 
atsakydavo: 2 kranus ir 

; penkiolika kraniukų. $į- 
’ suomiu, Švedijoj vokiečiu, mums atrodė gražiau 

i Amerikoj tikriausiai 1?* Patogiau-
vekam iinai nesakiusi ’ negru palaikys. Taip be- Seseįėm ąs buvau isvę, Kam jinai nesakiusi, ( i__ ___ ______ _ anksto susitaręs aplankyti

meno muziejų, tai tiesiai 
įr traukėm į jį. Švedams,

I

buvo su mųjni6 salėje net porą] 
mokytojų. Paskutiniuoju kalbė-1 
toju buvo vietinis klebonas kun- 
Jonas švagždys.

Šių prakalbų pertraukoje buvo 
taipgi renkamos aukos tam pa
čiam tikslui. Aukas rinko: M

> buvo gražios :• latorienė. J. Barkauskienė, O. 
$444.17c. Daugiau- Rastokienė. J. Jackevičienė. J.

Ą. Paulauskas. J.
J. Laucevičius, J.

Kilkus. J. Česnulevičius, A. Bu-

A.

f 
keriopos j 
mūsų tėvų kraštui — Lietuvai j jas. 
ir jos sostinei Vilniui. Laike šių! 1
ir kitų mišių draugijos ir pavie-! jie/ns pavyko neblogiau kitų taitė. M. Vaitkevičienė. B. Liuo- 
niai katalikai ta pačia intencija į kolonijų aukų surinkti. lia. J. Tamoševičius. M. Bačkau-
priėmė Komuniją. Po kiekvienų Aukojo |ję asmenys: — po skaitė. Kl. Cirbulėnas. F. Me- 
mišių išeinantieji iš bažnyčios Į $1Q0JN du asmeniu. $10.00 kun. džius. K. Pranckus. A. Kubiliū- 

j žmonės davė savo aukas pasta-į J- Švagždys. Po $5.00: J. Kerei- tė, V. Kubilienė. B. Dambraus- 
tytiems prie bažnyčios durų šat J- Statkaitė. K. Cirbulėnas,, kas. S. Sviokla. J. Balevičius, D. 

J Vilniaus Šelpimo Fondo kolekto- J- Jakavonytė. R. Eitavįčiūtė, Dikčius. J. Šokelis. P. Tautkie- 
nė, A. Timas. J. Baronas. T. Ku
bilius. J. Bakutis. F. Dambraus- 
kytė. L. Rudokas, J. Petrikas, 
E. Oksaitė, J. Matulis. V. Zinke
vičius. A. Patalčius. A. Kvara- 
ciejienė. A. Kodytė. M. Bartke- 

; vičienė. O. Baublienė. J. Novo- 
1 dzielskis. J. Sinkevičius. S. Bal- 
’ čiūnas. J. Valantukevičienė, O. 
; Naujalienė. F. Kukauskas.
i Visos aukos $444.17c. išsiųsta
> per Federaciją. Dalyvis.

I

Uz tramvajų laivą Lalvas mums, grino-

ir

riams. atrodė didelis, bet 
kiti vėl jį visaip pravar
džiavo. Labiausia čia gavo 
pasireikšti “Čikaga” su

Visi gyrėm švedus ir jų ‘ “Kanada”. Jie jau buvo se- 
grązų pasielgimą. nį “vįikaj” jr visokių laivų

Į laivą sėsįm 9 valandą fouvo matę. Vienas sakėsi 
vąkaro. Taigi turėjoip visą pjrksiąs farmą ir šį laivą: 
dieną ląisvą. pirmiausia įšsikasiąs prūdą, pritaisys 
v isi prirašom didelę <Įąą-, įrjęjus įr sekmadieniais irs- 
gybę atvirlaiškių į Lietu-!t iąs tą prūdą 
yą. Kiti rasė, kad skubai1 _ . .
rašyti, nes laivas jau pra
dedą plaukti ir tu mat būsi 
tas laimingasis, kuriam i 
tenka paskutinieji jojo žo-|

I

kad skuba ' T . • ,Laivo yardas yra Drott- 
'ningholm”, 11182 tonų tal
kos. Tai yra senąs, dau- 

■“! giau kaip trisdešimt metų 
tarnaująs gremėzdas. Bet 
yra puikios konstrukcijos 
iš geriausio plieno pastaty
tas. Gyrė mums, anot “Ka
nados” tą seną baidyklę, 
laivo jūrininkai. Bet ku
riam gi jūrininkui jojo lai
vas i# blogo plieno?
— Ą beeinu, tegul tik pa
stato tą laivą vakarų miš
kuose, visi žvėrys ir gyva
tės išlakstys, nerimo “Či
kaga”.

— O kokį biznį padary
tum su tuo laivu? — už- 
klausiam.

— ĮIm, sakai biznį? Okei. 
KĮanai daug reikėtų ameri- 

! kopą tikyt, kad su šiuo lai
vu Kolumbas atrado Ame
riką? Padavei man tą lai
vą, — piniguos gulėčiau.

Laivas turėjo išplaukti 
11 vai. nakties. Bet mes 
jau iš patyrimo žinojom, 
kad tą valandą tikriausiai 
neįšplauks. Visi nuėjom 
gulti. Laivas išplaukė tik 
penktą valandą ryto.

Ryte gulėjom ilgai ir ne- 
siskubinom keltis; tai ne
buvo tie ankstybieji rytai, 
kada tik pradėjus švist, 
jau mes rengdavomės.

Kajutėj apsigyvenom ke
turiese: aš su broliu, vie
nas iš Ukmergės ir buvęs 
Lietuvos boksininkų tre
neris. Sakė jį esant labai 
geru boksininku. Bet mes 
taip ir neištyrėm ar jis ge
ras, ar ne. “Amerikonai” 
jį yadino faitorium. Tai tas 
vardas taip ir prigijo mu
myse. Kitaip mes jo ir pa
vadinom.

— Ką veikia faitoriuą?
— Guli.
—Ąr nori, jis jus sufai- 

tys?
— Mes jo nebijom, — at- 

sakydavom.
Tai buvo linksmų plau

čių vyrukas. Bet, kaip jis 
turėjo gerą kumštį, taip 
turėjo blogą balsą, o dai
nuoti norėdavo nesvietiš
kai. Daug kartų mes jį tu
rėjom tildyt, kad taip ne
rėktų. Vyrukas iš Ukmer
gės buvo “iš stuomens ir 
liemens”. Gimęs Amerikoj, 
bet mažas parvežtas į Lie
tuvą ir Lietuvoj užaugęs. 
“Čikaga” jį vadindavo “se
natoriaus galva”, dėl jo vy
kusių pastabų ar sąmo
jaus. Mes visi trys suda
rėm opoziciją prieš “faito- 
rių”.

Pasitaikė, kad beveik vi
sus lietuvius apgyvendino 
laivo gale. Daug kas buvo 
nepatenkintas, nes sakė, 
kad čia labiausiai supa. 
Tenai buvo gana erdvi 
aikštelė, kame stovėjo keli 
stalai ir kėdės.

Bus daugiau

j.'

i

A. Jarmalavičius.
Po $3.00: A- Norkus ir M. A- 

bračinskas. S2.6C Pranciškus A- 
domaitis. Po $2.00: A. Aukšti
kalnis, B. Baronienė. F. Voveris. 
Dr. J. JĮvaraciejus. P. Kodis. I. 
Kodis, F. Česnulevičius, kun. F. 
Narbutas. L. Kumpa, adv. P. 
Petrikas. P. Danyla. K. Bielskis. 
T. Akstinienė. $1.50 K. Kališau- 

_ __  _ skas.
buvo tinkamai priderintos prie! Po $1.00: O. Adomienė. L. Šu- 

i vakaro dvasios ir labai grąžiai į 
išpildytos. Dainavo taipgi ir •

‘ Franklin Glee Club vyrų choras. • 
i Gražiai padeklamavo vakarui Į 
I atatinkamas eiles, broektonie- 
čiams jau gerai žinomos, dar vi
sai jaunutės mergaitės Lėna 
Matulytė, ir Julė Adomaitytė. į 

Kalbėjo du jaunu čiagimiu in
teligentu: adv. Pranas Petrikas 
iš Montello ir finans. Tarnas 
Stoškus iš Worcester, Mass. 
Tiedu kalbėtoju pradžiugino vi
sus klausytojus senus ir jaunus.

riams. Aukas rinko: J. Juškai- 
tienč, J. Trainavičius, J. Bobu- 
lienė, A. Svirskienė, O. Stonkie
nė. A. Treinavičienė, P. Pilec-

. - J >
kienė, M. Tamuleyičienė ir M. į 
Mazgelienė.

Vakare parapijos salėje buvo, 
surengtos prakalbos - koncer-Į 
tas. Vakaro koncertinę dalį iš-j 
pildė du šv. Roko parapijos 
choru (didysis ir vaikų). Dainos 
buvo tinkamai priderintos prie1

Neteisingi Įtarimai
Tačiau, Šlovingieji Broliai, Kristaus mokslas, ku

ris vienas tegali duoti žmogui tvirtą tikėjimo pagrindą 
ir atverti jam platesnį akiratį, jo širdį pakelti prie Die
vo, dideliame varge duoti galingą pagalbą — tas mok
slas ir Bažnyčios veikla tam mokęlui platinti, mokyti 
žmones ir Evangelijos dėsniais jų gyvenimą tvarkyti, 
kartais sukelia priešų įtarimų, kad Bažnyčia griaunan
ti pasaulinės valdžios pagrindus ir savinantis sau jos ■ 
teises.

Prieš tokius įtarimus Męs su apaštališku nuošir
dumu skelbiame, be to, ko yra mokęs palaiminto atmi- ( 
nimo Mūsų Pirmtakūnas savo enciklika “Quas Pri-i 
mas”, gruodžio 11, 1925 metais, apie Kristaus Kara
liaus valdžią ir Jo Bažnyčią, kad tolygūs tikslai yra vi
sai svetimi Bažnyčiai, kuri tiesia į pasaulį sayo moti
niškas rankas ne tam, kad jam viešpatautų, bet tam, 
kad jam tamąutų. Jie nesiveržia į kitų teisėtų valdžių 
sritis, kad užimtų jų vietą: priešingai, ji teikia joms 
pagalbą, sekdama pavyzdžiu ir perimta dvasios savo 
Dieviškojo Įsteigėjo, Kuris “perėjo gerą darydamas” 
(Ap. D. 10, 38).

• i"

•

Rašo JONAS RACYLA

(Tąsą) 'Sakiau: Suomijoj palaikė
Senis, kad pasišiaušė,' 

kad ims bart bendrakelei- jtai

I
1

II
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turėjo daug darbo, Į “Strand Hotel”.
kad ašį

Į
Brolis su Vacium išėjo į ,

_________ ‘ 1

kad aš vokietis. O su vo
kiečiu jis prie vieno stalo’

! juokaudami nė nepasiju
tom, kaip atvažiavom į Go- f

r
- i ' ; »j> T \ ■ ■ *"72į atrodė vienuolės, su tokiais 

- - ” ilgais ų- juodais rūbais,
buvo retas dalykas, o gal ir 

J visai nebuvo matę jų, nes 
miegoję" atsigrjždami žiūrėdavo į 

' mus.
Pro gatvę sunku būdavo 

— UžsiraŠykit nors vieš- Praę1?' »e Pr0
- išeinant Pro d^aeius. Jų

čia tiesiog kąip musių bu
vo. Seni ir jauni, vyrai ir 

Į moterys, — visi su dvira
čiais. Tokios daugybės dvi
ratininkų mes dar nebu
vom matę. Važiuoja švedai 
ne dešine kelio puse, bet 
kąire. Tokios pat eisenos 
tvarkos prisilaikydavo ir 
šaligatviuose. Mums tas 
buvo keistą ir nepaprasta.

Muziejus yra gražiausioj 
miesto dalyj. Priešais yra 
didelė aikštė, kurią puošia 
gražus fontanas. Ąugalo-

nesėdėsiąs. Buvo jau beei- teborgą- Iš stoties auto- 
nąs nuo stalo.

vo karjerų, jauni dar žmonės, jie; 
kalbėjo lyg seni, prityrę kalbė-i 
tojai. Jų dviejų kalbos buvo jau
trios ir turiningos. Mūsų senes
niosios kartos klausytojams tie
du kalbėtoju išrodė lyg anksty-

. vo pavasario vieversėliai, prana-1 _ _ _
šaujantieji greitą grįžimą ir ki- sūnus. Po to įvykio kalba 
tų vasaros paukštelių į lietuvis- ‘ nesirišo ir mudu sugrįžom 
kąją padangę. Brocktonas tur-’į savo kupę.
tingas lietuviais profesijonalais: į Tenai papasakojau įvykį 
turi 3 gydytojus, 5 advokatus, • su švedu ir rodžiau “susi- 
2 dentistu, gerą skaitlių mt^y-į rūpinimą”, ar manęs Ame- 
^tojų. slaugių etc. Jš jų visų jau rikoų nepalaikys negru ?

kol jam išaiškino, 
ne vokietis.

—Tai kodėl jis 
manim vokiškai kalbėti ?— 
nerimo senis.

Senį nuraminti padėjo ir

Bendrake-' m°biliais mus nuvežė j . 
'. Tenai so- ■ 

čiai pavakarieniavom, o po į 
vakarienės ėjom gult, nes 
buvom mažai inori su

Dievo ir artimo meilės įsakymu, milijonai sielų rado, 
dąbąr randą ir rąs ramybę. Istorija, išmintingai didžio 
Romėno pavadintą “Gyvenimo Mokytoja”, beveik per 

j du tūkstančius metų įrodė, kąip teisingas yrą Švento- ’ _ TV _ X__3Z J A--. 1__ i_ * _ .. • v •’ " * * '"• t-k •
i --X.-« M*

Pagarba Valdžiai ramybės. Nes tik Kristus yrą “kampinis akmuo”, ku-!
i riuo gali būti pagrįsta patyąri visuomenės ir žmogaus' 

Bažnyčia skelbia ir moko paklusnumo ir l’agar- geroVg ■
bos pasaulinei valdžiai, kurios kilmė yra iš Dievo ir ji - - - - - 1
laikosi savo Dieviškojo Mokytojo mokslo, Kuris pasa
kė: “Atiduokite ciesoriui, kas yra ciesoriaus” (Mt. 22, 
21); ji nenori niekieno valdžios užimti, ir savo maldose 
sako: “Jis nepaveržia žemes karalystės, Kuris duoda! 
mums dangišką”. Ji nežemina žmonių jėgos, bet ją pa-1 
kelia į tai, kas tauru ir kilnu ir išdirba žmogaus būdą, 
kuris griežtai laikosi sąžinės. Bažnyčia, kuri sukultū
rina tautas niekada nėra stačiusi kultūrinei pažangai 
kliūčių, priešingai, ji su motinišku pasididžiavimu 
džiaugiasi jos klestėjimu. Jos veiksmo tikslas yra nuo
stabiai išreikštas Angelų prie Įsikūnijusio žodžio pra- 
kartėlės, kada jie giedojo Dievo garbei ir apskelbė ra
mybę geros valios žmonėms: “Garbė Dievui aukštybė
se ir ramybė žemėje geros valios žmonėms” (Luk. 2, 
14). * ' ' '

Tą ramybę, kurios pasaulis negali duoti, pats Die
viškasis Išganytojas kaip šventą savo paveldėjimą, pa
liko savo apaštalams: “Aš jums palieku ramybę, Savo 
ramybę Aš jums duodu” (Jo. 14, 27); ir pagal tą kilnų 
Kristaus mokslą, kurį Jis pats yra suglaudęs dvigubu’

l ' ’ * • *• ’ T ‘ ‘ 7 Į į jį . JC" « '• ’ < , ■

jo Rašto žodis, kad tie, kurie priešinasi Dievui neras!

Ąnt to kampinio akmens yrą pastatyta Bažnyčia, ; 
už tai priešingus galybės niekada jos neįveikia: “pra
garo vartai jos nenųgąlėą”, jie negalį jos nusilpninti, 
priešingai, vidujinės ir išorinės kovos tik didina jos jė- 

! gas ir daugina jos garbingos pergalės vainikus.
Iš antros pusės, visokį pastatai, kurie nėra pasta

tyti ant Kristaus mokslo pagrindo, laikosi tik ąnt le
kiančio jo smėlio ir dėl to lemti negarbingai sugriūti.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kas labiausia reikalinga žmonijos vienybės sudary

mui?
2. Ąr pasaulio valdovų daromi Bažnyčiai priekaištai y-

ra teisingi?
3. Ar Bažnyčią kėsinasi užimti pąsaulinę valdžią?
4. Ar Bažnyčia liepia gerbti ir klausyti pasaulinės val

džios?’
5. Koki yra Bažnyčios pasiuntinybė? Ar ją gali kas pa

vaduoti?
6. Koks yra pastovus gyvenimo pagrindas?

. t

■ !*

miestą pasidairyti.

bučio vardą, 
jiems priminiau.

Bet jie tik numojo ranka:
— Nepaklysim.
Ryte sužinojom, kad jie 

taip ir paklydo. Pasakoja:
— Išėjom, ėjom ėjom,

manom tais pačiais keliais 
ir grįšim. Bet, kaip reikia 
grįžti, taip ir nesurandanti 
tų pačių gatvių. Klaidžio
jom, klaidžiojom ir matyt 
nuklydom kaž kur į už
miestį. Jau ir vidurnaktis. 
Šviesos ant gatvių sumaži- o.______ ______
narnos, praeivių nematyti, j tas žvejys laiko suspaudęs 
Ieškom policininkų, bet ir'" 
jų nematyti. Švedijoj labai, 
mažai policininkų. Gatvės, 
ir viešbučio vardą užmir-j 

! šom. Klaustum praeivių, į 
i bet kad nežinom nei gat-i 
1 vės, nei viešbučio vardo. 
I Be to, ir su kalba būt sun- 
' kūmų. Ne juokais prade- 
į dam lakstyt po gatves ieš
kodami tvarkos dabotojų. 
Vieną surandam, bet nesu- 
sikalbam. Kadangi męs 
nuo jo nesitraukiam ir vis 
jam kaž ką nesuprantamo 
aiškinam, priėjo jis prie 
telefono ir paskambino. 
Tuojau pribuvo kitas, ku
ris suprato vokiškai. Jam 
šiaip taip išaiškinom susi-

1 dariusią būklę. Policinin-

I

I

I

žuvį, iš kurios nasrų ver
žiasi vanduo. Šone yra 
miesto teatras. Pats mu
ziejus yra modernus šių 
laikų architektūros pasta
tas. Muziejus stovėjo ant 
kalniuko ir į jį vedė ilgi, 
per visą pastato plotį besi- 
tęsią laiptai. Užlipus laip
tais, atsiveria puiki miesto 
panorama. Muziejuje yra 
daugybė puikių darbų. Čia 
užtrukom kelias valandas. 
Seselės, pasirodė, menu la
bai ‘domėjosi ir palyginant 
labai gerai orientavosi me
no labirintuose.Viena iš jų, 
Sesuo Felicija, buvo apke
liavusi su Lietuvos daili
ninkių sąjungos pirminin
ke visą vakarų Europą ir



Penktadienis. Vasario 2 d., 1940 darbininkas

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ |
KOLONIJOSE

LOWELL, MASS.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBES MINĖJIMAS 
Sausio 19 d. Federacijos 49 

skyriaus susirinkime nutarta iš
kilmingai minėti Lietuvos Ne
priklausomybės — 1 
sukaktį. Minėjimas įvyks sek
madienį, vasario 18 d.. 4 vai. po 
pietų. Šv. Juozapo lietuvių para
pijos svetainėje, Rogers St.

Kviečiami įžymūs kalbėtojai 
svečiai. Bus ir muzikalė prog
rama. Tikimės, kad visi lietu-! 
viai, kuriems rūpi Lietuvos ne-j 
priklausomybės ir atgautos mū- i

tevant St. p. Juozas Kamila. ‘ 
sūnus pp. Kamilų, gyv. Tremont 
St., paslydo ir nusilaužė koją. 
Dabar guli Norwoodo ligoninė
je. Linkime pasveikti.

—4
Sekmadienį, sausio 28 d., tuoj 

Vasario 16, i P° sumos *vyko Federacijos 
'skyriaus susirinkimas. Draugi
jų atstovai užsiregistravo ir su
mokėjo mokesnius. Pažymėtina, 
kad prie Federacijos skyriaus 
priklauso visos katalikiškos 
draugijos. Skyriaus valdyboje 

i liko visi tie patys, išskyrus pro
tokolų raštininką. Šių metų val- 
' dybą sudaro šie: pirm. E. Balu- 

sų sostinės Vilniaus išlaikymas i ’ v*ce"P*rm- V. Kudirka, prot.

t

i

tame minėjime dalyvaus.
Rengėjai.

NORVOOD, MASS

rašt. P. Rakauskas; 
rašt. Ona Pazniokaitė.

Nutarta minėti Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį.

Atstovais į Naujos Anglijos
CHORO VAKARAS PAVYKO Lietuvių Katalikų seimelį iš-

Pereitą šeštadienį, Eikš Ball- 
roome įvyko šv. Cecilijos (šv. 
Jurgio lietuvių par.) choro šo
kiai. Jaunimo dalyvavo iš veik 
visų Naujos Anglijos lietuvių 
kolonijų. Pažymėtina šios: 
Brockton, Cambridge, So. Bos-

rinkta pp. Anastazija Sykes ir 
Petras Rakauskas.

SLRKA vajui baigiantis, p. V. 
į Kudirka ėjo į namus prirašinė- 
' damas naujus narius. Pasekmės 
į buvę neblogos, bet galėję būti 
' geresnės, jeigu visi lietuviai į-

P-nai ALEKSANDRAS ir MARIJONA VAITKŪNAI, 
vasario 4 d. mini savo 25 metų vedybinio gyvenimo su- 

<*, kaktį. p. Aleksandras Vaitkūnas yra savininkas “Busy 
finansų Bee” valgyklos ir yra vienas iš uoliausių Šv. Kazimie- 

i ro parapijos ir jos draugijų veikėjų, Kat. spaudos rė
mėjas ir pavyzdingas šeimos auklėtojas.

Aleksandro, vyriausias sūnus lankęs La Šalie auk
štesnę mokyklą, dabar padeda savo tėvui dirbti “Busy 
Bee” įstaigoje. Juzė, vienintelė duktė, baigiusi St. 
Xaviers’ auk. mokyklą su atsižymėjimu, taipgi tėvams 
dabar padeda. Juozas, jauniausias sūnus, dabar lanko 
Marianapolio Kolegiją, Thompsone. Rap.

pp. Vaitkūnai yra ilgamečiai LDS organizacijos 
nariai, “Darbininko” skaitytojai ir rėmėjai. Taigi šio 
jubiliejaus proga sveikiname pp. Vaitkūnus ir linkime 

j jiem ilgiausių metų!

1

411 VVASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Pasinaudokite Dideliu Nupiginimu
January Sale

I. J. Fox, Ine., didžiausia kailinių firma per Sausį mėnesį skelbė DI
DELĮ KAILINIŲ NUPIGINIMĄ. Šis nupiginimas tęsis iki šeštadienio. 
Taigi, pasinaudokite šiuo nepaprastu kainų sumažinimu.

I. J. Fox krautuvėje yra labai platus ir didelis visokių-visokiausių 
šaižų, vėliausios Paryžiaus mados kailinių pasirinkimas. Elegantiškus 
kailinius galite įsigyti su mažu įmokėjimu, o paskui galėsite mokėti kas 
mėnuo pagal savo išgalės.

Jei turite senus kailinius, galite juos išmainyti į naujus ir gauti už 
juos gerą nuolaidą. Ateikite šiandien ar rytoj į mūsų krautuvę ir pamaty
kite savo akimis kaip lengvai galite pas mus nusipirkti elegantiškus kai
linius, kurie džiugins ir puoš jus per ilgus metus.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums 
lietuvis — Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas, 
damos kailinius sutaupysite 10 nuošimčių nuolaidos.

patarnautų 
Per jį pirk-

ton, Gardner. iš kurių dalyvavo į vertintų iietuviškų katalikiškų; 
daugiausia, bet buvo atstovų ir fj-aternalių organizacijų reikš-!
iš kitų kolonijų. Grojo Al Ma- 
son orkestras iš Brocktono.

Kažin kodėl į tokius parengi
mus nesilanko tėveliai, jaunimo 
globėjai? Mes sielojamės jauni
mu, o į jaunimo parengimus ne
silankome. Tik viena šeima, tai 
pp. Pažasiai su sūnum iš Dor- 
chesterio atvyko, ir girdėjau, 
kad jie nesigailėjo atvykę. Visi 
linksmai praleido laiką.

Rengimo komisija gražiai pa
sidarbavo. Komisijai vadovavo 
choro pirmininkas Jonas Paz- 
niokas.

I

mę. Pažymėtina, kad šioje kolo
nijoje gražiai gyvuoja ir veikia 
dviejų lietuviškų katalikiškų 
fratemalių organizacijų sky
riai, būtent, SLRKA ir ALRK 
Moterų Sąjungos. CSN.

Tos dienos aukos bus pasiųs
tos sušelpimui suvargusių Vil
niečių. Kviečia visus dalyvauti 
Rengimo Komisija.

PROVIDENCE. R.I

GARDNER. MASS

šeštadienį, vasario 3 d., vaka
re, įvyks Aušros choro šokiai 
J. A. R. L. svetainėje. Chestnut 
St. Aušros choras, kuriam vado
vauja Atholio lietuvių parapijos 
vargonininkas p. J. Stačiokas, 
daug yra pasitarnavęs mūsų vi
suomenei. Dalyvavo Lietuvių 
Dienos Pasaulinėje parodoje 
New Yorke ir kituose tauti
niuose parengimuose. Taigi 
Aušros choras pilnai užsitarna
vo visuomenės paramos.

Kadangi šokiai įvyksta prieš 
pat Užgavėnias. tai visiems pro
ga prieš Gavėnią linksmai laiką 
praleisti Aušros choro šokiuose. 
Gros puikus orkestras. Bus ska
nių užkandžių ir gėrimų. Įžan- 

Gros Al Mason orkestras iš. ?a tik 35 centai. Kviečia visus 
Brocktono. ir vietinė orkestrą, choristai.
Pianu skambins p-lė Vilkišiū-; 
tė ir jos mokiniai ir kiti.

Programos pradžioje ir pabai
goje bus parodyta judamieji į- Gardnerio draugijos minės Lie- 
domūs ir gražūs garsiniai pa- tuvos nepriklausomybės sukak- 
veikslai.

Įžanga tik 25 centai.
Tokios programos už tokią tainėje. Pine Street. 

mažą įžangą dar nėra buvę.
Rengėjai nori duoti progą vi- nėjime turėtų dalyvauti visi lie

siems prieš gavėnią linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus iš 
visur atvykti į LDS 3 kuopos 
vakarą sekmadienį, vasario 4 d. 
Visi į Norwoodą!

!
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DARBBININKŲ VAKARAS
Sekmadienį, vasario 4 d., 7:30 

vai. vakare. Šv. Jurgio lietuvių 
par. svetainėje. St. James Avė. i 
įvyks LDS 3 kuopos vakaras. 
Programa susidės iš dainų, mu-' 
zikos ir judamųjų paveikslų. 
Dainuos p. Apalionija Dravins- 
kaitė iš Stoughtono, p. Antanas 
Pažasis iš Dorchesterio. vietinės 
dainininkės — pp. A. Navikie
nė, Ona Pazniokaitė. Ona Kami- 
Įaitė. varg. Anicetas šlapelis.

SUKAKTIS
Providence, 1940 metais 

sukaktuvių metas — džiaugsmo 
ir linksmybių metas. Tad su 
Naujais Metais, iškilmingai pra
dėjome parapijos 20 metų su
kaktuves ir jos gyvavimą. Su 
pasididžiavimu švenčiame, žiū
rėdami į savo taip puikiai pra
dėtą ir dalinai atliktą darbą. į 
stebėtinai trumpą laiką. Už tai 
esame dėkingi nenuilstančiam 
vedėjui mūsų klebonui kun. Jo
nui A. Vaitekūnui.

yra

I

VASARIO ŠEŠIOLIKTA
Šios kolonijos lietuviai, visos

tį sekmadienį, vasario 18 d.. 2 
vai. po pietų. Millers Opera sve

— 

i ,

Buvo sveikinimų. Bažnytinis nės duoklės nuo senų laikų buvo 
choras įteikė brangią dovaną, surištas su gavimu velykinės 
Oras buvo lietingas, bet žmonių kvitelės. Susipratęs katalikas 
atsilankė daug. lietuvis žino, kad jis turi dešim

tinę savo bažnyčiai atiduoti ir
i

tai gali padaryti ne tik velyki
nės laiku, bet patogiausiu laiku. 
Tai bus naujas bandymas. Ku
nigai turi viltį, kad ši permaina 
visiems patiks, ir kad visi steng
sis tą kunigų pasitikėjimą įver
tinti, ir nė vienas šiais metais 
savo velykinės priedermės ne
apleis.

Kun. dr. Mendelis paskelbė, 
kad aštuoniadienio maldos atsi
vertimams pirmas vaisius tai 
buvo episkopalė moteris, 67 me
tų amžiaus. Ji priėmė krikšto 
sakramentą trečiadienį, sausio 
24 d. ir padarė pirmą šv. Ko
muniją šv. Paulio atsivertimo 
dienoje. Stebėtini yra Dievo 
Apvaizdos keliai. šeštadienį 
prieš tai jis pakrikštino žydę, 
kuri buvo ištekėjusi už kataliko.

Sekmadienį, sausio 28 d. per 
Sumą matėsi Valentas Matelis ir 
jo žmona. Jie dar gyvena Wa- 
shingtone. Pirm išvykstant A- 
merikos sostinėn abu atsižymė
jo savo darbštumu kaip savo pa
rapijos, taip lietuvybės naudai. 
Kviečiame atsilankyti dažniau.

P-lės Čeplinskaitės ir Šimke- 
vičiūtės buvo išvykusios Phila- 
delphijon sekmadienį, sausio 28 
d., kad padarytų surpryzą savo 
sesutei vienuolei, Seserei Ričar
dai, kurios, rodos buvo gimta
dienis.

t 
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ganizavo sporto ratelį, kuriame 
yra 36 nariai. Dabar žaidžiama ORO BANGOMIS
ping-pong, ir ant ledo čiužinėja- į Vasario 4 dieną, ryte nuo 10 
ma. Vėliau svaidinį irtennis. iki 10:30 vai. iš radio stoties

Raporteris. WHK girdėsime Vinco Grei- 
_ ciaus smuikininko styginę kū

rybą - kompoziciją — 
three movements for tveo vio- 

Vinco Greičiaus 35 metų meno lins. Minėtas veikalas yra sun- 
ir lietuvybės darbo Amerikoje kus išpildyti ir užims apie 13 
paminėti koncertas įvyko sau- minučių. Šį V. Greičiaus, Jr. o- 
sio 14 dieną, Šv. Jurgio par. sve- riginalį veikalą tyrinėjo muzi- 
tainėje. Programa buvo labai į- kos žinovai ir kritikai ir pripa- 
vairi.-Susidėjo iš dainų lietuvių žino geniališku. Už pavelijimą 
kompozitorių, būtent: St. Šim- groti vieną kartą kompozitoriui 
kaus, M. Petrausko. A. Aleksio, V. Greičiui sumokėta honora- 
Vinco Greičiaus, Sr., A. Pociaus, ras (royalty).
V. Greičiaus (sūnaus), J. Šri- Šis veikalas bus girdimas vi- 
maičio, A. Vanagaičio, T. Kelp- soj Amerikoj, nes oro bango- 
šos ir Gaubo. mis leis National Broadcasting

Programą pildė vietos daini-■ Company (Blue Network).
ninkai-kės, stygų kvartetas. Šis įvykis yra pirmutinis A- 
Greicių šeimyna ir Šv. Jurgio merikos lietuvių muzikos istori-

CLEVELAND, OHIO Suite in

ATVYKSTA ŽYMŪS SVEČIAI 
Į BALTIMORĘ 

Gauta žinių, kad vasario mėn. 
bus net du žymūs svečiai Balti- 
morėje. Girdėt, kad Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime da
lyvaus New Yorko Lietuvos 
Konsulas p. Jonas Budrys, va
sario 18 d. Pirmadienį, vasario 
19 d. parapijos svetainėje kal
bės prof. K. Pakštas. Vieną va
karą skaitys paskaitą apie Lie
tuvą lietuviškai, o antradienį 
kalbės svetimtaučiams angliš
kai. Abu vakaru kalbos bus pa
margintos nuotraukomis iš Lie
tuvos. Abu svečiai yra pilni in
formuoti dabartinę Lietuvos 
padėtimi, todėl visiems Balti- 
moriečiams bus begalo įdomu 
juos išgirsti. Vasario 18 d.

Apart parapijos sukaktuvių, 
vasario 1 d. sukanka 25 metai 
vedybinio gyvenimo 17 Provi- Par- bažnytinis choras 
denco lietuvių šeimynoms, ku
rioms džiaugsmas yra dvigubas, 
švęsdami dvejas, taip garbin
gas sukaktuves. P-nai Jonas ir 
Domicėlė Ginevičiai, pradės sa
vo sukaktuves su 10:30 mišio- 
mis. vasario 4 dieną. O po mišių 
įvyks puikus bankietas. kuria
me dalyvaus giminės ir drau
gai.

Taipgi iškilmingai švęs savo 
sukaktuves p-nai Aleksandras 
ir Marijona Vaitkūnai. Sukak
tuves minės su šv. mišiomis sek
madienį, vasario 4 dieną, po mi
šių įvyks bankietas, kuriame 
dalyvaus giminės, draugai ir pa
žįstami svečiai.

IVGyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ka tik gavome iš Lietu
vos Gvvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir Kražiai įlius- 

’ truota — atvaizduota pa- 
kaip kitais metais, ryta bažny- veikslais Kaįna tik 25c.
čioje bus rinkliava Sesutėms Ka- 
zimierietėms, o svetainėje aukos 
bus renkamos nukentėjusiam

Nepriklausomybės šventės mi-

tuviai. ne tik Gardneriečiai. bet 
ir iš visos apylinkės.

Bus įžymūs kalbėtojai. Daly
vaus Aušros choras, vadovauja
mas muziko J. Stačioko, ir su-; 

I dainuos gražių patriotinių dai- 
Šiomis dienomis eidamas Stur-Į nų.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mara. 
Tel. So. Boston 1298 

Vice-PIrm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadway, So. Boston. Mass. 

Prot. RsSt. — Ona'IvaSkienė.
440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass. 

Fin. Rast. — Marijona Markoniutė.
4115 VVashington St.. Rosiindale, 

Tel Parku ay 0558-VV 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 West 6th St., So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė - Ona Mizsrirdienė.

1512 Colnmhia Rd.. So. Boston. 
Kanos GI. Marijona AukStikalnienA,

111 H St.. So. Boston. Mass. 
Dra’Jlrija savo susirinkimus laiko 

antrą uta minką mėnesio. 7:30 
vakare, pobažnvtinėj svetainėj. 

Virai* draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolų raftininkf.

•V. JONO EV. BL. PA9ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

I

vaL

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mara 

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 IVinfield St.. So. Boston. Mara. 

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

■ Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Ičią nedėldienj kiekvieno mėnesio

2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 4F. 
E. 7 Ui St.. So. Boston, Mass.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
' Patarnavimas Dieną ir Naktį

i 602 Washington Blvd.
i

ALTORIAUS IR ROŽANČIAUS ti uolios narės: Višniauskienė, Vilniaus kraštui. 
DR-JOS RINKIMAI . Bikulevičienė ir Prankuvienė.

Duoklių sumokėta $105.55. Kun. 
dr. Mendelis visas ragino gerai 
išgarsyti paskutinę prieš užga
vėnes vakarienę, kuri yra dr-jos 
globojama ir. kuri įvyks sekma- vaną. 
dienį, vas. 4 d.

Sekmadienį, sausio 28 d. įvyko 
metinis Altoriaus ir Rožančiaus 
moterų dr-jos pasisvečiavimas 
ir susirinkimas. Pasisvečiavi
me dalyvavo visi kunigai. Savo 
kalbose kaip kun. Klebonas Lie- 
tuvnikas. taip kun. Dubinskas

I

Sausio 8-tą dieną, grįžo iš 
Newarko mūsų mylimas ir gar
sus vargonininkas, dain. Anta
nas Giedraitis. Pradėjo savo pa- sveikino moteris ir gyrė jų iš- 
reigas sausio 12 d. Choras jam 
surengė priimtuvių vakarienę. 
Vakarienėje choras pasižadėjo 
stropiai dirbti — ir “kalnus nu
versti”, susilaukęs sau mylimo 
vado. Didysis choras padidėjo, 
taipgi ir mažasis, o trečias cho
ras yra organizuojamas.

Abu jaunesni Chorai susior-

NUOTRUPOS
Pirmą vas. sekmadienį per mi

šias 8:30 vai. ištikimosios soda- 
lietės gaus savo ištikimybės do-

Ar tik nebus 90 mergai
čių. kurios 1939 metais nė vieno 
mėn. neapleido šv. Komunijos.

GAVĖNINĖ TVARKA po mišių bus pusryčiai ir meti- 
Vasario 7 d. Pelenė. Kasdieną nis susirinkimas. Į

gavėnios metu, išskyrus sekma- Mirė Aleksandras Vonsevi- 
dienius, bus atnašaujamos mi- gjus Bet kadangi buvo vedęs

I

BALTIMORE, Md.
Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

1
1 gMiliam J.

GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. L 

Telephone:

Ofiso: Dezter 1952 
Namu: PI. 6286

tvermingumą. nes nors dr-ja jau 
gyvuoja virš 10-ties metų, ta
čiau skirtą joms sekmadienį kas šios 12:10 vai. vidurdienį. Tre- lenkę, tai ir palaidotas iš P-lės 
mėnuo gausus moterų būrys ei
na prie Dįevo Stalo, kurs teikia jungta su Graudžiais Verksmais či 
gražų pavyzdį visai parapijai. 
Buvo valdybos rinkimai. Vien
balsiai visos valdybos narės li
ko išrinktos tos pačios: pirmi
ninkė — Stepone Šilanskienė: 
vice - pirmininkė — Veronika 
Pugevičienė: raštininkė —Mag
dalena Kleitonienė; ir tvarkda
rė — Ona Augaitienė. Kaip pa- Kunigų mintyje ta nauja tvarka 
prastai kun. dr. Mendelis, dr-jos turėtų prašalinti iš žmonių min- 
dvasios vadas, kiekvienai valdy- čių, kad reikia bent ką mokėti 
bos narei įteikė gražią dovaną už kviteles, nes metinę duoklę 
už jų pasišventimą kaip dr-jos, galima byle kada užsimokėti, 
taip parapijos labui per pereitus Tai yra nelaimingas prisimini-

( metus. Prie stalų padėjo tarnau- mas. kad užsimokėjimas meti-

čiadieniais šv. valanda bus su- Rožančinės lenkų par. bažny- 
_ _ čios. Reiškiame gilią užuojautą
ir pamokslu. Kryžiaus Keliai ’ jo sesutėms ponioms Mikelaitie- 
bus vaikščiojami penktadieniais1 nei įr Čepaitienei ir kitiems ve- 
ir sekmadieniais. Velykinės kvi- iionio giminėms. 1
teles visiems parapijiečiams bus 
išsiųstos laišku prieš pirmąjį 
gavėnios sekmadienį, kad visi 
turėtų progą atlikti velykinę 
priedermę prieš Velykų šventę.

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTF,R, MASS.

275 Mair. St., Webster, Mass.

Šeimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

isigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siūskite:

“DARBININKAS”
36G West Rroadvvay, South Boston, Mass.



!

Šiemet

Penktadienis, Vasario 2 d., 1340

ŽINUTĖS
Šv. Petro par. bažnyčioje, va

sario 2 d., įvyksta pamaldos ry
tą ir vakarą. Prieš paskutines 
šv. mišias (9 valandą) bus šven
tinamos žvakės. Po mišių Tėvas 
Jakaitis sakys pamokslą.

Sekmadienį, eis bendrai prie 
Šv. Komunijos Blaivininkai ir 
Marijos 
8:30 vai.

Vaikelių Draugija — 
ryte; sodalietės 9:30.

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai išplauti, 

paveskite Sj darbą mum®

UKKB1N1NKXB

Vilniaus Radio StotisMinėjimas

ŠIRDINGAI KVIEČIU

Radio Programos Vedėjas ir Pranešėjas,

A. E. L

LANKĖSI
į be pastogės sušilti.

{VAIRUS SKELBIMAI
DIDELĖ PROGA

Padėkos Žodis

išvyksta su savo žmona atosto-

(25-30-1)

Reikalingas jaunas vaikinas,

j, PATAP£IAViriAX

GRABO R1A1

TtUBO/ICH 2680.

£ PADIDINTOJ IR IŠ NAUJO MODERNIŠKAI IŠTAISYTO J J
£ DIDŽIAUSIOJ LIETUVIŲ UŽEIGOJ /
S ■ _ _ ■ a * ■ /

I f
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I 
I

i 
i

O. Petrušytė, A. Ge- 
O. Marcelioniūtė, A. 
V. Bukauskas, daug 
kad vakaras pavyk-

$

!
I 
u

auką ir už palydėjimą j kapus. ^l* i Miami, Florida. Grįš kovo 1 
Širdingai tariu ačiū Šv. Kaži- dieną. Iki grįš iš atostogų, ofi- 
miero R. K. draugijai už patar- sas ^us uždarytas.

Profednna1.it. biznieriai, pramani! 
kai, kurie skalbiasi “Darbininke'' tik 
tai verti skaitytoji; paramos.

Vinį skeli*ritės “Darbiuitike’'.

i 
I

I

Taipgi ir pataisau

166 WEST BROADWA'
So Boston. Mass

1 d. 
niai 
tros 
ažių

l

įvyks Moterų Sąjungos 13 kuo
pos susirinkimas. Kviečiame vi
sas nares skaitlingai dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų ap
svarstymui. Valdyba.

Parduodu įvairiausios rūšies 
ainius ir sidabrinius daiktus

Povilas Bustads
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702

20 SAVIN HTT.L AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

LAIVAI

nia O. Nevierienė; mok. Pr. Ga- 
liniui už pįnigišką dovaną, ir vi
siems atsilankiusiems. Po kor- 
tavimo buvo užkandžiai ir šo
kiai.

PARiSLDUODA bučernė ir gro- 
sernč su vėliausios mados įren
gimais. Parsiduoda už žemą 

, kainą. Savininkas išvyksta į Ca-

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

TcL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TAIJx>t2174
l

k 

I 
I 
t

L. Vyčių 17-tos Alg. kuopos, 
vilniečių naudai “Whist party” 
trečiadienio vakare, pavyko. Da
lyvavo gausus būrys jaunimo,

........... . ........ t

K. Šidlauskas
918 E. BROAOWAY, 

Tel. south Bocton 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

i

i
i 

J
i
i
i
I
I

International Cafe, Ine.
VYRAMS IR MOTERIMS

317 W. Broadvvay South Boston

Perkas Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

i Res. Šou 3729 Šou 4618

| Lithuanian Furniture Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Loca! & Long 

Distance 
Moving

VALGOMOJ DAIKTy KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurk 

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

DĖMESIUI!

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS h- 
BALSAMUOTOJA8

Turi Notaro Teises

254 W.
SO. BOS
Tel. ŠOU Boston 2590

iyvea. vieta: 838 Dorchester Av®. 
TcL COLumbia 3637.

DABAR yra vietos dėl 400 žmonių ant syk aptarnauti. — Vakarais mu- į 
zikališkas programas. — Gėrimai — kas tik ko norite.

Iškilmingas atidarymo banketas įvyks Vasario 8, ketvergo vakare. \ 
Dalyvaus Jack Sharkey ir kiti žymūs svečiai. Rezervuoti vietas 

reikia iš anksto. Tikietai: $5, $3, $2.50.
Visus širdingai užkviečia — BARNEY PETRUS. Sav. <

I

i

---
---

--

Radio Programos Jubiliejaus 1IETUV0S ™^nios

Pereitais metais, gruodžio 14 d. suėjo lygiai 5 me
tai Darbininkų Radio programai. Per 5 metus šešta
dieniais lietuviškas balsas pasiekė jūsų namus: lietu
viška daina, muzika, kalbos ir pranešimai.

Per tuos penkius metus Darbininkų Radio progra
ma įsigyjo labai daug nuoširdžių tos programos rėmė
jų ir prietelių. Taigi Darbininkų Radio vadovybė, pasi
tarus su laikraščio “Darbininko” administracija, radio 
programos sukaktuvių proga bendromis pajėgomis

vasario 16 d., Federa
cijos skyriaus vadovybėje, ap
vaikščiosime sekmadienį prieš, 
būtent, vasario 11 d., 3 vai. p. p., 
Municipąl Building salėje. Kal
bės kun. K. Urbonavičius, kun. 
J. Jakaitis, MIC ir kun. J. Švag- 
ždys. Prašome visuomenę reng
tis ateiti į šį 22 tautinės šventės > maisto, be drabužių ir kiti net 
minėjimą.

Užgavėnių vakare, vasario 6 
d., antradienyj, L. Vyčių 17 Al
girdo kp. rengia šokius parūpi- • rengia koncertą, sekmadienį, balandžio 21 d., 7 vai. va
jos svetainėje 492 E. 7th St., So. 
Bostone. Gros Al. Stevens or
kestras. Įžanga — 35c. šokių vi-;
sas pelnas skiriamas nukentėju-
siems vilniečiams.

Vilniečiams šelpti finansinis 
vajus paskelbtus jau seniai, bet 
palyginus rezultatai labai pras- 
ti, ąųkų surinkta dar mažai, o 

s pagelba būtina, nes vilniečiai 
: paliesti karo veiksmų, liko be

I 
kare, Municipąl Building svetainėje, So. Bostone, kurio 
pelnas skiriamas laikraščio “Darbininko” Intertype 
fondui.

DAKTARAI

Tel. Kirkland 7119

nu

[•»

Valandos: Nuo 2 iki 4 
” Nuo 6 iki 8. 

Sekmadieniais pagal sutartį.

SUSIRINKIMAS

Lietuvis Dantistas
251 W. BR^ADWV(,

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 
Sercdomts nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomi3 nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Jnman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

• Šokių rengimo komitetas iš
siuntinėjo kvietimo laiškus vi
soms mūsų lietuviškoms drau- 

Antradienį, vasario 6 d., 7:30 gijoms. Reikia tikėtis, kad drau- 
val. vakare, Šv. Petro par. salė- gijos atkreipia atydą ir be abejo 
je ant 5-tos gatvės. So. Bostone

kurių tarpe buvo ir keletas se
nesniųjų. Pelnas skiriamas Vil- 

‘ niečius šelpti. Gražus ir kilnus 
tikslas — ypač kada jaunimas, 
to Vilniaus nematęs, rūpinasi jo 
išlaikymu.

Komisija, kurią sudarė: M. 
Matūzaitė, 
nevičiūtė, 
Jakštas ir 
darbavosi,
tų. Toji komisija Vyčių 17-tos

, AJg. kp., vardu dėkoja pp. D. 
Ząletskams, graboriams, už pa
skolinimą kėdžių ir kortų; kleb.

. kun. Virmauskui už gražią auką 
J— “Hankietą”, kurį laimėjo po-

Tol. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasatams
OPTOMETRISTAS 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Sere domis:—

Nuo 9 ryto iki 12 yal. diena.

Pauline Luzackas, MD
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.

skaitlingai dalyvaus šokiuose.
Šie šokiai yra paskutiniai 

prieš gavėnę, gera orkestrą, to
dėl visi seni ir jauni širdingai 
kviečiami iš visų N. Ą. kolonijų, 
ypatingai iš lietuvių kolonijų 
lauksime gerb. svečių!

Ligi malonaus pasimatymo!
Pranas Razvudauskas.

Pereitą savaitę “Darbininko” 
redakcijoje lankėsi Dr. Naujo
kaitis, kuris pereitais metais at
vyko iš Lietuvos praleisti atos
togas ir pamatyti Pasaulinę Pa
rodą New Yorke. Dr. Naujokai
tis dabartiniu laiku gyvena Bos
tone, studijuoja ir praktikuoja 
Bostono miesto ligoninėje.

Norime išreikšti padėkos žodį. litornią. Biznis tarpe lietuvių, 
visiems, kurie mums pagelbėjo-j 96 Hampshire St., Cambridge, 
te mūsų nuliūdimo valandoje, j Mass. (19-23-26)
mirus a. a. Povilui Gailiūnui. j “ ~
Pirmiausia dėkojame kun. K.; PRANEŠIMAS Šiuomi pra- 
Jankui už aplankymą laike Ii- j ne^ama’ kad Lr. ANTANAS J. 
gos, ir ųž suteikimą paskutinių turįs ofisą, 478 Gallivan
Šv. Sakramentų. Dėkojame kleb. Biyd., Dorchestery, Vasario 1 d. 
kun. P. Virmauskui užšv. mišių

So. Bostono geltonalpyj “K- 
vyj”, sausio 31 d. laidoje vienas 
jo’ artimas biznierius “linki vi
siems laimingų 1940 metų”. Pa
saulis margas. Gali būti, kad So. 
Bostono raudondvaryj yra iš
rastas naujas kalendorius, pa
gal kurį metai prasideda vasario 

Raudondvaris jau nuo se- 
pasižymi išradimais elek- 
srityj, pakeitimais pavar- 
ir tt.

Vilnius — Vilniaus radio 
stotis buvo pastatyta 1931 
m. pradžioje. Ją statė italų 
firma Marconi. Pradžioje 
stotis buvo 16 kw galingu
mo, o 1936 metais buvo su
stiprinta iki 50 kw ante
noje. Lenkų vokiečių karo 
metų stotis buvo kelis kar
tus smarkiai bombarduo
ta. Pirmą kartą numesta 
apie 80 bombų, bet stotis 
išliko sveika. Antrą kartą 
19 vokiečių lėktuvų nume- 

: tė apie 200 bombų, kurios 
apgriovė stoties namą, su
naikino kontrolinį stalą su 
visais prietaisais, sudaužė 
lempas, išvartė transforma 
torius, pataikė Į aukštosios 

į Įtampos lygintuvą, o viena 
bomba pataikė net į stie
bą. Kas iš stoties išliko, 

į karo metu buvo sunaikinta 
ar.ba išvogta. Mūsų parei
gūnai stotyje berado tik 
geležies, rėmų ir kabelių 
laužą. — Po sunkaus rū
pestingo darbo stotis buvo 
tiek atstatyta, kad nuo lap
kričio 26 d. per ją buvo re
guliariai pradėta perdavi
nėti Valstybės Radiofono 
programas iš Kauno. Nuo 
Naujų Metų tikimasi sto
ties galingumą padidinti i- 
ki 8—10 kw, o per vasario 
mėnesį iki 20 kw. Ateityje 
stoties galingumą norima 
atstatyti iki 50 kw, tačiau 
tam reiks nemaža lėšų. — 

| Be šios stoties Vilniuje dar 
yra aerodromo radio sto
tis, kuri išliko karo nepa
liesta.

Į LIETUVĄ 
...AR AMERIKĄ 

Vikingų laivais
Pex- Gothenburgą, Švediją 

Laivų išplaukimai 

Iš New Yorko — 
Drottninghoim Vas. 3, Kovo 16, 

Balandžio 27.

Tamstvu kelionei niekas nepatar- 
naus geriau prisirengti, kaip Tam
stos apielinliėj vietinis laivokorčių 

agentas.

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

kasmet Įvežama tabako ža
liavos už apie 3 milijonus 
litų. Ankščiau nemaža ta 
bako augindavo ir 1 
gyventojai, ir užaugdavo i 
neblogos rūšies tabakas. 
Tik importiniam tabakui 
Įsigalėjus, vietinė gamyba 
buvo apleista.
— Vilniuje yra gerai į- 

rengtas nemažas valstybi
nis tabako fabrikas, kurs 
jau paleistas į darbą ir su 
viena tik darbininkų pa
kaita galės pagaminti apie 
60 nuoš. viso Lietuvai rei
kalingo tabako gaminių, o 
su dviem pakaitom galės 
patenkinti visos Lietuvos 
tabako pareikalavimą.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
*' f '
Telephone 

80. BOSTON 
1058

BayViewMotorSenke
STUOEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

II
ža ta- • 
vietos Į

navimą: pp. Strigūnui, Janušo- 
niam. Masiuliam, 
vaikiui, Šečkauskam ir Paulaus-' 
kam, už pagelbėjimą laike ligos į 
ir laidotuvių. Taipgi dėkuojame: 
visiems už šv. mišių aukas ir už; 
gėles. Dėkuojame giminėms ir 
visiems kitiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie laido
tuvių; dėkuojame ponui Zalec- 
kui už malonų patarnavimą.

Nuliūdę, brolienė ir brolio vai-! 
kai — Barbora Gailimicne, Al-, 

girdas, Adolfas ir Broniu' 
(lailiūnai. į 

i 
i

I į

Antanui Pa-j
• - - Į kuris norėtų dirbti mėsos krau-

! tuvėje. Būtų gerai, kad turėtų
- ~ I kiek patyrimo.

L STREET MARKET
181 L St., Tel. ŠOU 1314

So. Boston, Mass.

“VVHIST PARTY” 
PAVYKO 326 - 328 West Broadway

So. Boston, Mass.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAI:

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

101 Baxtcr SL. So. Boston, Mass- 
Tel. ŠOU 4873

NAMŲ r
35 Hunncwcll Avė., Brighton 

Tel. STA 8659 r

Pereitame “Darbininko” 
numeryj tilpo Šv. Petro pa
rapijos pamėgimų komisi
jos pranešimas, po kuriuo 
komisija padėjo klebono 
kun. P. Virmauskio parašą 
be jo žinios.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 

DABBININKO 
Laivakorčių

—Dėl karo pasunkėjus 
cemento įvežimui, kol bus 
pastatytas cemento fabri
kas Lietuvoje, Ž. Ū. Rūmai 
numato galima labiau iš
plėsti kalkių gamybą, ka
dangi kalkės, kaip jungia
moji statybos medžiaga y- 
ra patvarios ir žymiai pi
giau kaštuoja negu cemen
tas. Pernai Lietuvoje veikė 
56 kalkinės, kuriose buvo 
išdegta per 22,000 tonų: 
kalkių, šiemet Įsteigta dari 
21 kalkinė. Kalkių šiemet 
išdegta 26,500 tonų. Čia 
neįskaitoma pramoninių 
kalkių gamyba. Ateinan
čiais metais numatoma 
statyti dar keliolika kalki
nių.

Vilnius — Gruodžio 17 d. 
čia buvo įsteigtas Vilniaus 
lietuvių prekybininkų, pra
monininkų ir amatininkų, 
bendrai tariant Verslinin
kų Sąjungos, skyrius. Į 
valdybą išrinkti vilniečiai 
prov. Narbutas, inž. Bla
žys, pramonininkas Žmui- 
dzinas, Kisielius, špokas, 
Leskevičius, Gudaitis, 
Prantkclevičius.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

a (

į Oueen Ann Laundry, Ine.;
7—9 Ellery St., !

’ So. Boston, Mass.
'! Tel. ŠOU 2923 ,

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
aerikoje, reikėtų kiekvie- 
tam patapti Amerikos pi- 
tečiu. Daugelyje įstaigų 
ra griežtai reikalaujama, 
ad kiekvienas darbinin- 
.as būtų Amerikos pilietis 
- kitaip neduoda darbo 
dorintieji išsiimti pilietiš- 
as popieras, nusipirkite 
nygutę “Pilietybės kate- 
izmas”, kuri padės Jum t 
apti Amerikos piliečiu 
os kaina 25c.

Peter P. Plevack 
(PL E VOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėja® 
SodewaU, Stut Meta) Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMU 
Taiso ir stato kaminus

■ieras Darbas - Kainos žemo.

324 E St., So. Boston
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai U* patarimai dykai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar 
kol kainos yra žemos

Atlieku visus plumberto darbu* 
greitai ir pigiai. Gaa ir steam

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

Shapos adresas — 193 Broadway

Lucy M. Vatini
LIETUVĖ ADVOKATE 
(JEKIMAUCUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass.

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

Vilnius — Privatūs miš
kai Vilniaus srityje veik 
jau nusavinti ir tuo būdu 
bendras valstybinių miškų 
plotas toje srityje susida
rys per 200 tūkstančių ha. 
Iš tų miškų sudaryta 12 u- 
rėdijų: Rūdiškių, Trakų,

*. Kenos, Varėnos, Pamerkiu, 
Nemcnčinos, Naujosios 
Vilnios, Valkininkų, Pa
bradės, Rūdininkų, Šven
čionėlių ir Vilniaus. Šią 
žiemą numatyta iškirsti 
miškų daugiau kaip 400, 

;000 kietmeterių malkoms, 
i vietos gyventojų reika- 
; lams, pramonei, geležinke
lių bėgiams ir telegrafo 
telefono stulpams. Šį se-į 
zoną Vilniaus miškuose 

įdirba apie 4000 darbinin- 
i kų, daugiausiai vietos ū- 
! kininkai ir Vilniaus miesto 
bedarbiai.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną, ir naktį / 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Vilnius — Tabako pra
monė ligi šiol Lietuvoje te
bėra privačių fabrikantų 
rankose, kurie, sudaryda
mi sindikatus, savo nuo
žiūra reguliuoja tabako 
rūšis ir kainas. Iš užsienių

1 P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS |
!■ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI $

Nubudimo Valandoje patarnaujame dieną ir naktj. 
Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

258 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth Boston, 4486

16—18 Intervale St. Montello, Mass.
Tel. Brockton 4110

Profednna1.it
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Rytinių Valstybių Žinios
MASPETH, LI., N. Y.

Susirgo Kunigai 17 vai. vakare. Tikietai jau plati
nami. Patartina visiems įsigyti 
ir atsilankyti, kad arčiau susi-

■ pažintume su savo Dvasios va
jau kelios savaitės, kaip ne- du. Parodykime savo palanku- 

matome savo kleb. kun. J. Bal- mą ir pagarbą. T. M.
kūno bažnyčioj. Jis susirgo 
rimčiau ir randasi gydytojų 
priežiūroj. Pereitos savaitės ga
le, ūmai susirgus, buvo išvežtas 
į ligoninę ir kun. P. Lekešius.
žmonės labai užjaučia sergan- Ev. Draugijos. Visi nariai

HARTFORD, CONN.
Vasario 4 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks mėnesinis susirinkimas šv.

čius dvasios vadus ir prašo Die
vo jiems sveikatos, kad vėl sus
tiprėję galėtų stot į kasdieninį 
savo darbą.

NEW BRITAM. CONN.

prašomi dalyvauti.
I ——

Užgavėnių vakare, tai yra va
sario 6 d. įvyks linksmas vaka
rėlis “bingo” ir šokiai. Rengia 
LDS 6 kp. ir Susivienymo R. K. 

: 89 kp. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti, nes dalis pelno ski
riama katalikiškos spaudos pa
laikymui.

NAUJAS KLEBONAS
Pereitą savaitę sausio 25 d. J. 

M. Hartfordo Vyskupas pasky
rė šv. Andriejaus parapijai kle
bonu kun. M. Pankų iš New Ha-! 
ven, Šv. Kazimiero parapijos 
kleboną. Naujai paskirtas kle
bonas atvyksta į mūsų parapi
ją vasario 1 d. Sveikiname!

Linkime sėkmingai darbuotis įavyzdingą šeimynėlę, biznie- 
mūsų tarpe. Pereitą sekmadie-
n. kun. P. P. Karlonas pareiškė jyjjtų puikią krautuvę, 
parapijiečiams bažnyčioje per 
visas mišias apie naujo klebono 
atvykimą. Taipgi pranešė, kad 
pagal naujo klebono nustatymą 
šį sekmadienį ir visuomet suma 
įvyks 11 valandą, reiškia puse 
valandos vėliau, kaip iki šiol 
buvo. Pereitą sekmadienį pa
mokslus sakė mūsų bažnyčioje 
kun. Andruška iš Marianapolio 
kolegijos. Žmonės gėrėjosi ir a- 
šarojo girdėdami tokius įspū
dingus pamokslus.

Kun. Andruška, tai Dievo 
apdovanotas gražia kalba.

Sausio 21 d. p. Vincas Kedis 
ir jo žmona minėjo 25 m. vedy
binio gyvenimo sukaktį. Pažy
mėtina, kad p. V. Kodis yra il- 

1 gametis LDS narys, išauklėjęs

rius, užlaikąs valgomųjų pro-

Reporteris.

NEWARK,N.J

i

Į

ras vėl atgys ir veiks, kaip kad 
ir seniau yra daug veikęs. New- 
arkas pasižymi turėdamas daug 
balsingo ir muziką mėgiančio 
muzikalaus jaunimo; tas duoda 
vilties, kad Newarko Šv. Trejy
bės bažnyčioje bus skoningai 
sutvarkytas giedojimas. Taigi, 
jaunime, prisidėkite prie šio 
kilnaus darbo, ir Newarkas liks 
pavyzdys, kaip kad ir seniau.

Brolis J. Banys, MIC. čia pa
tarnavęs tūlą laiką grįžta į Ma- 
rianapolį. Ačiū jam, kad malo
nėjo mums patarntuti.

Džiaugiasi Newarkiečiai, kad 
kun. Dy. J. Vaškevičius, MIC., 
žinomas Newarkietis, paskirtas 
klebonu Aušros Vartų parapijo
je, Chicago, Ui.

Atostogas praleidęs pas mus, 
kitas Newarkietis, kun. T. Poš
ka grįžta į Quebec tęsti studi
jas. Parapijonas.

Lietuva Turi Nepaisyti Lenkų
t

Vilnius — Po nepavyku- ti, bet jų tėvai prašo jiems 
šio “streiko” ir su lenkų 
dėstomąją kalba valstybi
nėse gimnazijose mokslas kun. Toločkos straipsnį a- 
eina normaliai ir sklan
džiai. Tų gimnazijų direk
cijos nusistatę priimti at
gal į mokyklas ir tų tėvų 
vaikus, kurie po gruodžio 
6 d. “streiko” liko nepriim-

atleisti. — “Vilniaus Bal
sas” įdėjo vilniškio lenko

Francis X. Biddle, viduryje, iš Philadelphia, Pa., 
naujas Jung. Valstybių federalės valdžios advokatas 
(solicitor) priima priesaiką. Jung. Valstybių Aukščiau-' 
šio jo Teismo teisėjas Felix Frankfurter, dešinėje, duo
da jam priesaiką, o Jung. Valst. prokuroras Jackson, 
kairėje, yra liudininku tų ceremonijų.

Parapija rengia du tradici
nius vakarus, būtent, vasario 4, 
parapijos salėje įvyks parapijos 
kalakutų (t. y. “turkių”) vaka
rienė, ir vasario 6-tą bus meti
nis blynų balius. Šeimininkės 
labai daug darbo įdeda, kad vis
kas kuopuikiausiai būtų suruoš
ta. Šeimininkės, komitetas, ir 
net pats klebonas nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti ir pa
sinaudoti mūsų širdingu priėmi
mu. Mes visi lietuviai Ameriko- 

gyvena-

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS 
Vasario 6 d., Šv. Rožančiaus 

draugija rengia kortavimo va- je esame išsiskirstę, 
karą, Šv. Andriejaus parapijos me tarp svetimų ir retai kada
bažnytinėje salėje 8 vai. vakare.1 turime progą susitikti, pasima- 
Kviečiama visus atsilankyti ir.tyti, širdį atgaivinti. Galėsite 
smagiai laiką praleisti. Laimė-! prie lietuviško stalo, lietuviškų 
jusieji gaus dovanas. Bus užkan-| valgių, širdingai pasišnekučiuo- 
džių. Pelnas skiriamas į langų, ti ir atgaivinti mūsų lietuvišką 
fondą. | širdį. Taigi, nepamirškime, kad

vasario 4, ir 6, du dideli parapi
jos įvykiai, vakarienė ir blynų

nepriklausomybės i balius. Ar eisime ? — Žinoma, 
mes visi eisime.

Kviečia. Šeimininkės, Komite
tas ir Klebonas.

RUOŠIASI16 VASARIO
Lietuvos 

šventė bus minima mūsų parapi
joj Sekmadienį, vasario 18-tą. 
Programa įvyks 2 vai. p.p., 354 
Park Str. salėje. Minėjimą ren
gia buvusis WS skyrius, pasi
vadinęs Lietuvos paramos 
rius.

sky-

NAUJO KLEBONO
SUTIKTUVES

įvyks sekmadienį, vasario 11d.

Lietuvos Vyčių 29 kp. bowling 
ratelis žaidė dvejose vietose ap
skričio lygos žaidimuose perei
tos savaitės pabaigoje. Sausio 
27 d. žaidė Kearney, N.J. su tos 
kolonijos L. Vyčių No. 1 rate
liu. Newarkiečiai laimėjo tris 
žaidimus. Iš Nevarkiečių pasi
žymėjo J. Montvydas, o iš Kear- 
niečių — M. Kazlauskas.

Sausio 28 d. Newarkiečiai žai
dė namuose su Elizabetho L. 
Vyčių 52 kp. rateliu. Eliza- 
beth’as laimėjo tris žaidimus. Iš 
Elizabethiečių pasižymėjo Mot- 
ches ir Surplis, o Newarkiečių— 
Laukžemis.

Vasario 4 d. Newarkiečiai Vy
čiai vyksta į Maspeth, kur žais j 
su ' _
rateliu apskričio lygos žaidi-; 
muose.

Žaidimų rezultatai:

Merginų ratelis taipgi žaidė 
tą patį vakarą su Šv. Jurgio pa
rapijos rateliu iš Bridgeport, 
Conn. Mūsų mergaitės laimėjo 
padarydamos 16 prieš Bridge- 
port’o 10.

Sveikinu abudu rateliu ir lin
kiu geriausių sėkmių laimingai 
užbaigti žaidimo sezoną.

BAYONNE, UI

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Čia užima vargonininko vietą 

p. J. Burke, jaunas, energingas, 
susipratęs lietuvis, geras muzi
kos žinovas, ypač nusimanąs 
gerai apie vokalinę muziką. Yra 
daug vilties, kad Newarko cho-

i!

j!

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
VVorcester, 5-4335

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję j tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Į
I

pie lietuvių ir lenkų visuo
menės santykius, kuriame 
šis nuosaikiųjų lenkų vei
kėjas be kt. pareiškia, kad 
“jei Lietuva ir nežinia dar 
kokios politikos laikytųsi 
lenkų atžvilgiu ir jei net 

i visus lenkus valdininkus 
1 būtų palikusi įstaigose ir 

j net lietuvių 
kada pirm. P. Grigienė. kalbos mokėjimo, tai vis 

1 griežtai atsisakė toliau pirmi- ’tįek nemaža dalis lenkų 
ninkauti. Į jos vietą išrinkta — visuomenės būtų Lietuvai 
M. Sertvytienė; vice-pirm. V.1 neištikima”. Todėl, jo nuo- 

j Gaigalienė; fin. rašt. ■ 2. __
brovolskienė; nut. rašt. A. Vai- 

itekūnienė; ižd. O. Belevičienė.
Dar vis serga narė O. Hoff- tai patinka 

man. y-,=J— —------ j- . . . .
: apdovanojo gražiomis gėlėmis.

Dar kartą kviečia visas prie 
darho ir pavyzdingos tvarkos. 
Linkiu visoms stiprios sveika
tos

mas buvo pereitais metais. Bai
gus svarstyti reikalus, išrinkta 
valdyba. Visos narės apgailės-' nereikalautų 
tavo, I ‘ —

Iš SĄJUNGIEČIŲ 
SUSIRINKIMO 

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
susirinkimas įvyko sausio 21 d., 
kuriame apsvarstyti kuopos rei
kalai. Kuopos rašt. M. Rama-; 
nauskienė pranešė, kad patikri-; 
no kuopos narių mokesčius su1 
Centro Raštininkės knygomis ir 
visi pasiųsti mokesčiai yra tvar
koje.

Šiuo tarpu serga mūsų kuopos — Tautos Šventė vasario 16 d. 
narė p-nia Žakienė. Visos narės j šiais metais iškilmingai bus ap- 

Maspetho L. Vyčių 110 kp. Į apgailestauja ir linki p-nei Ža- vaikščiojama šeštadienį, vasa-

ninkauti. Į jos vietą išrinkta — visuomenės būtų Lietuvai
I _ _ ? ?_____ 99 jzi 4^. ______
, ———---------------------------- ------- ----------------------”, J- —— —

— O. Do- mone, Lietuva čia turi di- 
džiai saugoti savo galybę, 

į visai nepaisydama, ar kam 
t ar nepatinka, 

Kalėdose sąjungietės ją nes lenkininkų vadų loja- 
______x. - iįumo vįs niekuomet

neteksią susilaukti.
Vienoje einąs vokiečių 

laikraštis “Neues Wiener 
Tageblatt” straipsnyje a- 
pie Vilnių be kt. rašo, kad 
Vilnius savo plačiu užsimo
jimu ir apylinkėmis tikrai 
yra vertas sostinės vardo 
ir būti senųjų Lietuvos ku
nigaikščių įpėdinių vieto
ve. Dabar lietuvių valdžios 
organai pradėję šį miestą 
moderninti, didelis dėme- 
sis kreipiamas į žemės ūkį, 
sudaromas platus mokyk
lų tinklas, ūkininkai pa
geidauja lietuviškų moky
klų. Keblesnis lenkų inte
ligentijos klausimas, ku
rios daugumą čia sudaro 
ne vietiniai žmonės, dar 
neatsikratę didžiosios Len
kijos idėjų. Tačiau, keliant 
Kauno universiteto fakul
tetus į Vilnių, lietuvių kal
ba greit įsisprausianti į 
Vilniatiš kultūrą ir litera
tūrą. Šalia lenkų pradėsią 
dirbti ir lietuviai kunigai. 
Vilnius vėl turęsiąs atlikti 
savo seną misiją — būti 
Baltijos įvykių centru.

šiais metais. Korefrp.

C. BROOKLYN, N. Y.
STAIGI MIRTIS

Staiga mirė a. a. M. Sirutis,

— Vasario 4 d., sekmadienį, 
7:00 vai. vakare, parapijos sa
lėje įvyksta tradicinis metinis 
parapijos blynų balius. Šiais 
metais tas balius bus paįvairin
tas tuomi, kad jame bus žemai
tiškų kauliukų iki valiai. Jais
rūpinasi parapijos veikėjos ir į 
darbščios šeimininkės: Marcin- i 

i kienė, Gurskienė ir Vaivadienė. 
Julius Mickevičius savo šaunia 
orkestrą žada specialius Užga
vėnių šokius pagroti. Visi kas jau pagyvenęs žmogus, Jis turė- 
gyvas į blynų balių. Kviečiame! jo biznį ir buvo plačiai šioj apy- 
Bayonniečius, o taip pat lygiai linkėję žinomas. Tai buvo ra- 
ir kaimynus. Visiems užtikrin- maus būdo žmogus. Palaidotas

i tas geras ir smagus laiko pralei- iškilmingai sausio 13 d., iš Šv. 
dimas. Jurgio par. bažnyčios. Laike pa-

1 maldų gražiai giedojo vargon. 
! choras. Paliko dideliame nuliū
dime žmoną ir dukterį Valeriją 
ir žentą Nakovičių.

kienei greitu laiku pasveikti. r’° 1? d- Lietuvos Vytauto Di- 
Ligonių lankytojomis šį mėnesį džiojo Universiteto Profesorius 
.. . . ... . . . _ j- iz i

NEW ARK —
V. Daukšys 160 156 190
E. Daukšys 139 187 162
J. Montvydas 178 223 208
V. Barkauskas 179 214 148
A. Laukžemis 202 168 195

858 948 903
KEARNY NO. 1
M. Kazlauskas 191 187 186
K. Daškevičius 128 179 156
Dalinskas 135 118 159
Vilkis 175 211 159
K. Kazlauskas 201 158 161

830 853 821
NEWARK —
V. Daukšys 180 145 204
E. Daukšys 189 136 168
J. Montvydas 161 149 185
V. Barkauskas 156 171 159
A. Laukžemis 192 184 182

878 785 898
ELIZABETH No. 2
Motches 202 205 194
Newallis 178 167 224
Gedmanis 230 167 184
Vaičiulevičius 176 203 193
Surplis 220 215 156

1006 957 951

liuosnoriai apsiėmė sąjungietės! dr. K. Pakštas sakys prakalbą 
S. Tamulevičienė ir Zaromskie- 
nė.

Nutarta surengti vakarą ba
landžio mėnesį, kaip įvyks aps
kričio suvažiavimas. Komisija 
išrinkta iš sekančių: S. Tamule
vičienė, O. Norkūnaitė, M. Jo
kubaitė.

Šiame susirinkime tapo pers
tatyta nauja -narė, 
liauskaitė. 
sutiko šią žinią ir sveikino nau
ją kandidatę. Laukia daugiaus 
naujų narių.

apie tos šventės reikšmę ir ly- į 
giai nuodugniai išdėstys dabar-Į 
tinę Lietuvos Padėtį. Lygiai nu
matoma koncertinė programa. 
Kviečiame visus atsilankyti.
— Dailininkas p. J. Subačius 

pradėjo didžiojo altoriaus puo
šimą. Jo darbais visi sužavėti.
— Muzikas A. Jakupčionis pra- 

i, p-lė Ona Mi-įdėjo mokinti naujas Mišias. 
Sąjungietės mielai i Sveikiname. Lygiai malonu pasi

džiaugti, kad choras didėja.
— Artistų mėgėjų grupė labai 

entuziastingai ruošiasi prie su- 
vaidinimo linksmos komedijos. 
Jau turi du pakvietimu kitose 
kolonijose vaidinti. Bravo.

MINĖSIME LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBES 

SUKAKTĮ
Mūsų kolonijos lietuviai ruo

šiasi minėti Vasario 16 d. Lietu
vos nepriklausomybės sukaktį. 
Komisija išrinkta iš sekančių 
asmenų: p-nia J. Dičkienė, V. 
Norkūnas, p. Gutauskas, S. 
Cvirka ir M. Jokubaitė. Visi de
da pastangas, kad šis vakaras

BROOKLYN, N. Y
“SHOWER”
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NEW HAVEN, CONN.
BASKETBALL RATELIS VĖL 

LAIMĖJO
Sausio 21 d., Šv. Kazimiero 

parapijos basketball ratelis žai
dė su Ansonia Norwoods. Abu 
rateliai žaidė labai vikriai ir e- 
nergingai. Bet matyt, kad mūsų 
jaunuoliai buvo geriaus išsimik
linę už svečius, nes nugalėjo pa
darydami 57 prieš svečių 40.

šį metą ratelis susideda iš se
kančių jaunuolių: A. Mockevi
čius, Yale Universiteto studen
tas, P. Neimus, J. Neimus, S. 
Neimus, S. Zavorskas, A. Zavor- 
skas, F. Norkus, J. Lipkevičius, 
J. Petrulis, ir A. Torina. Kapito
nas yra S. Neimus, Coach A. 
Mockevičius. Manager J. Tara- 
gauskas, pagelbininkas K. Za
vorskas.

BAZARAS
Šv. Jurgio par. svetainėje sau

sio 26, 27 ir 28 d. įvyko “Ame
rikos” laikraščio naudai baza- 
ras, kuris neblogai pavyko. Šios 

i savaitės gale, vas. 2, 3 ir 4 d. 
1 bazarai įvyks, šiam pačiam tiks
lui, Maspetho par. svetainėje.
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suSausio 27 d. p. Smetonienė 
Barauskiene surengė 
party” dėl St. Vence- 
Pas vaišingus Smeto- 
Barauskus susirinko 

skaitlingas būrys viešnių, o vė
liau ir svečių ir gražiai linksmi
nosi. P-lei Vencevičiūtei sunešė 
gražių dovanų. Šį sekmadienį ji 
susituokia su Antanu Mikalūnu. 
Šliūbas įvyks Apreiškimo par. 
bažnyčioj 4 vai. po pietų. Ka
dangi tik trys mvėnesiai, kaip 
mirė jaunosios sesutė ir tuom 
pat laiku jaunojo tėvas, tai ves
tuvių pokilis bus be muzikos. 
Pokilis įvyks Columbus club sa
lėj, 1 Prospect Park West, 

jBrooklyn, N. Y.

dukrele 
“Shower 
vičiūtės.1

būtų sėkmingas. Komisijos raš-
tininkė, M. Jokubaitė pranešė,! 
kad jau gavo gerą kalbėtoją, p. 
Juozą Laučką, laikraščio “Ame
rikos” redaktorių. Taipgi malo
niai sutiko dalyvauti šv. Kazi-

y į miero parapijos choras, vado
vaujamas darbščios ir gabios 
vargonininkės p-nios A. Kripie- 
nės. Choristės pranešė, kad vi
sos dėvės savo naujas lietuviš
kas sukneles, kurių dar mūsų 
kolonijos lietuviai nematė. Da
lyvaus solistė p-lė Ona Dubins- 
kaitė iš Ansonia, Conn., kuri sa-!
vo maloniu balseliu palinksmins i . . .
atsilankiusius. Bus dar ir kitų 
pamarginimų. New Haven’o lie
tuviai gerai įsitėmykite, kad pa
minėjimas įvyks Vasario 25 d. 
Programa prasidės 6:30 valan
dą vakare. Prašome nerengti 
kitų parengimų tą dieną, bet vi
si stengkitės atvykti į šį pami
nėjimą. šio vakaro pelnas ski
riamas sušelpimui suvargusių 
Vilniečių. M.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
"Darbininką*

BRIDGEPORT, CONN
Jau buvo pranešta apie susi- 

žeidimą p. A. Mockevičiuko, ku- 
' ris dar guli ligoninėj, kuris pa
sveikęs vėl imsis lietuviškų lai- 

I kraščių platinimu, “Amerikos” 

ir “Darbininko”.
Praeitą penktadienį parapijos 

choras turėjo savo metinį susi
rinkimą. Išrinkta nauja valdy
ba. Pirm. Ribokas; vice-pirm. — 
Tuskiūtė; raštininkės p. Anu- 
šauskaitė ir p. Andriulaitienė; 
iždininkas pasiliko tas pats — 
p. Mačiukaitis; iždo globėjai — 
p. Brilevičius ir p. Buzevičiūtė; 

j raporteriai — p. Mockevičiūtė 
i ir p. Jakštaitė. Nutarta rengti 
“card party” kovo 9, parapijos 
salėje. Į chorą įsirašė nauja na
rė, p. Dulbytė.

Po Velykų įvyks šie parengi
mai: kovo 31 d. Sodalicijos va
karas. Balandžio 14, Jubiliejinė 
vakarienė, parapijos salėje. Ba
landžio 28, priaugančiųjų para
pijos choro vakaras. Pusę prog
ramos atliks choras, o kitą pusę 
programos suaugusiųjų grupė 
suvaidins komediją — “Nenori 
duonos, graužk plytas”.

gražaus 
ir laimingo gyvenimo.
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Kaunas — Jau gauti visi / 
6 naujieji garvežiai, kurie 
buvo prieš metus užsakyti 
čekų “Škoda” fabrikuose. 
Garvežių greitis yra 130 
kilometrų per valandą. Jie 
bus paleisti su greitaisiais 
traukiniais tarp Kauno ir 
Vilniaus ir kitomis linijo
mis. —

Uždyką! Vilson Electric Show 

Stuart & Tremont Sts. Vakarais
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Sausio 17 d. įvyko Mot. Są-gos

Gegužės 12, Motinų diena. Di
dysis choras išpildys koncertą ir 
suvaidins labai juokingą kome- 

29 kp. metinis susirinkimas. Da
lyvavo gražus skaičius narių.

Išrinkta darbininkės į “Ame
rikos” bazarą. Kuopa aukavo 
bazarui $10.00. Išrinkta delega
tės į Rytinių Valstybių Seimelį. 
Raportą išdavė iš įvykusio ba
liaus, sausio 5 d. Pelno liko $26. 
Pelnas pusiau su parapija. Au
kavo $20.00 bažnyčiai. Išduota 
raportas iš visų kuopos paren
gimų. Piniginė visų metų apys
kaita parodo, kaip gražus veflrf-

diją — “Cingu-Lingu”. Visi da
lyvaukite šiuose parengimuose, 
nes pelnas eina parapijai. Vi
siems turi rūpėti, kad kodau- 
giausia sukelti pinigų, nes bus 
taisomi vargonai. Tad visi pa-" 
dirbėkime, o po to galėsime tuo 
muzikališku instrumentu pasi
džiaugti.

Darbai pas mus šiuo metu ei
na labai gerai. Atvykę ir iš kitų 
kolonijų darbus gauna.

Nugirdęs.

Butelyje

DABAR 
$1J5 

PAINTČ

Neatsižvelgia | Kainą

Nėra Geresnės
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Degtinės 
Bile Kuriam


