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Ispanijoje Sugrąžinta 
Jėzuitams Nuosavybė

Šis Anglijos laivas —minų šlavėjas “Sphinx” nuskendo ir 54 įgulos vyrai žuvo. Vokiečių orlai
viai šį laivą bombomis sugadino taip, kad nebegalėjo plaukti. Kitas laivas, atplaukęs pagalbon, 
jį traukė į uostą. Bet audringas vanduo nutraukė virves ir laivas “Sphinx” nuskendo. Penki į- 
gulos vyrai tikrai nuskendo su laivu, o 49 žuvo.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukakties Minėjimai

R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
Sekmadienį, vasario 11 d. 

š. m. Lietuvos nepriklauso
mybės 22 metų sukakties j _____ ______ -
minėjimai įvyks So. Bos- EINA NUO 1915 METŲ TEL SOUth Boston 2380 PENKTADIENIS <Friday) VASARIS (Februarv) 9 D.. 1040 M., No. 11. 
tone, Municipal Building, _ _ J*
svetainėje 3 vai. po pietų; 
Lowell’yie, parapijos sve-! 
tainėje, Rogers St., 2 vai. ’ 
po pietų; Cambridge, lietu
vių parapijos svetainėje, 
Windsor St., 7:30 vai. va
kare. Kalbės įžymūs kalbė
tojai. Visi kviečiami daly
vauti.
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Brooklyno komnacių lie
tuvių organas “L.” rašo:

“Dėl tų žmonių vargų, 
dėl to karo vyriausi kalti
ninkai yra pasaulio impe- ‘ 
rialistai. Bet nei kiek ne-, 
mažseni kaltininkai yra 
socialistų lyderiai. Jie tą 
karą padėjo suruošti, jie 
dabar jį remia ir remia be- 
bėdiškai”.

Sovietų Rusija užpuolė 
ginklu Suomiją, mažą vals
tybėlę, kuri norėjo ir nori 
gyventi laisvai ir nepri
klausomai. Sovietų dikta
toriaus Stalino siekiai ne
siskiria Vokietijos, Angli-, 
jos ar Italijos siekiams. So
vietų siekiai groboniški, I 
teroristiniai, imperialisti
niai.

Brooklyno komnacių or
ganas “L.” nustatė kalti
ninkus dėl karo, tačiau ne 
visi komunistai sutiks su 
tokiu nustatymu. Kaikurie 
vis dar tebeteisina sovietų
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SUOMIAI NUŽUDĖ 1500
BOLŠEVIKŲ KAREIVIŲ

Helsinki, Suomija, vasa
rio 8, — Suomijos vyriau
sybė praneša, kad prie 
Kuhmo karo fronto, dau
giau kaip 1500 sovietų Ru
sijos kareivių buvo nužu-

Taikos Gandai Europoje
_______________ *

Oslo, Norvegija, vasario
— Laikraštis Tidens

Madridas, vasario 8, — 
Ispanijos vyriausybė su
grąžino Jėzuitų vienuo
liams nuosavybes, kaip tai 
mokyklas, bažnyčias, vie
nuolynus, kuriuos pirmiau 
radikalų valdžia buvo už
grobus. Kada Ispanijoje 
buvo įsigalėjus radikalų— 
komunistų valdžia vienuo
liai Jėzuitai buvo išvaryti 
iš Ispanijos ir visos jų mo
kyklos ir vienuolynai už
grobti. Dabar Franco įsa
kymu, Jėzuitams leidžiama 
vėl sugrįžti į kraštą ir tęs
ti auklėjimo darbą.

~ | --------------------

Prancūzai Reikalauja Pagal
bos Suomiams

diktatoriaus impęrialisti- dyta. Sovietų Rusijos ka-
nius žygius Europoje. Jie 
rėmė ir remia sovietų karą 
prieš Suomiją. Taigi ir ko
munistų darbai, “L.” žo
džiais tariant, yra begėdiš
ki.

“L.” rašo:
“Earl Browder — nepa

prastai gabus, darbštus, iš
simokslinęs ir savo idėjai 
pasiaukojęs vyras”.

Taip, Browderio gabumai 
pasirodė nepaprasti, kada 
jis už išgavimą melagingu 
būdu paso gavo tik 4 metus 
į kalėjimą ir $2,000 pasi- 
mokėti piniginės bausmės; 
kada jis išgavęs svetimais 
vardais pasus važinėjo į 
Maskvą.

Beje, komunistai nori, 
kad Browder važiuotų į 
Washingtoną. Jis vargiai 
pataikys kelią. Jam teis
mas skyrė kitą vietą, tik 
jis nelabai nori ten važiuo
ti.

reiviai, varomi į karą, tūks
tančiais žūva. Bet Rusija 
turėdama tris milijonus j 
kareivių, vis naujus pulkus 
kariuomenės atvaro į karo 
frontą. Rusijos nepasiseki
mas užgrobti Suomiją pa
čioje Rusijoje sukėlė neri
mą: Kareivių motinos,
žmonos, ar giminės, negau
dami jokios žinios iš karo 
fronto, kelia protestus 
jrieš Stalino valdžią.

Anglijoje Pakorė Du Airiu

Londonas, vas. 8 — Win- 
ton Green kalėjime, Bir- 
minghame, teismo nuteis
tus mirtimi du jaunus ai
rius, Airių Respublikonų 
Armijos narius, pakorė už 
teroristinius žygius. Viso
je Airijoje kilo didelis pa
sipriešinimas Anglijos val
džiai. Dubline įvyko de
monstracijos. Minios gra
sina atkeršijimu.

Sakoma, kad Vokietija 
siuntusi Airių Respubliko
nų Armijai pinigų. Angli
jos valdžia dėl to smerkia 
Vokietiją, kad ji kišasi j 
svetimos valstybės reika 
lūs. Vokietijos naciai kalti
nimų neprisiima ir grasina 
Anglijai.

JSJ>

Berlynas, vasario 8 
[Vokietijos vyriausybė pa
reiškė, kad ji jokios pagal
bos Rusams neduoda, nes 
neturinti militarinės su- 

I tarties. Sovietų Rusijos 
bolševikai nuolatiniai skel
bia Suomijos gyventojams 
per garsiakalbius, kad jie 
pasiduotų, nes vokiečiai 

Į ateina Rusams į pagalbą. 
[Aišku, kad Hitleris ir ne
gali Rusams dabar pagal
bos duoti, nes jam pačiam 
viskas reikalinga. Antra, 

i Hitleris, dabar Stalino ne
bijo, nes pamatė Rusijos 

■ armijos menkumą. Pir
miau sudarė sutartį, nes 
bijojo kad Stalinas jo ne
pultų per Lenkiją. Bet da
bar tos baimės nėra. Į Len
kijos Galiciją, kurią Stali
nas užgrobė, dabar Hitleris 
pasiuntė savo kariuomenę, 
o bolševikai pasitraukė; ir 

1 Stalinas nedarė jokio pasi- 
Į priešinimo Hitleriui. Išro-
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lių 
už*

it- 
naMirė Jurgis Petrauskas

700 Ceverykų Fabriko 
Darbininkų Nedirba

Lowell, Mass. vasario 8, 
Apie 700 darbininkų neatė
jo į . čeverykų fabrikus 
dirbti,. Jie reikalauja, kad 
kompanija jiems pakeltų 
algas.

Sovietų Rusa Nuskandino kraštas, Čekoslovakijos, į.
Švedijos Laiva Luri “kU V^ietj^v >,Le.n' ‘
^vvmjva tun aĮjduot! Vokieti-

Sotckholm, Švedija, va- —t —------ . - • • nxlin_
sario 8 — Sovietų Rusijoj valdė prieš pasaulinį karą; ■ 
lakūnai subombardavo ir 5. Austrijos klausimas turi 
nuskandino Švedijos 701 būti išspręstas balsavimais; -------------
tonažo laivą Wirgo, netoli P° Austrijos. Vokietijos, yęp Pirmininku |$rinktdS

Kan. Kemėšis

8,
Tegn praneša, kad Vokie
tijos vadas Goering, su 
Hitlerio pritarimu, patei
kęs šitokį Europos taikos 
pasiūlymą: lį Kad jokia ša-

Waterbury Conn. — Va
sario 7 d. mirė šio miesto 
senas gyventojas, Jurgis 
Petrauskas, tėvas žymios 
lietuvybės ir katalikybės 

____ dirvojė darbuotojas, p. A- 
miniai reikalai turi būti Nastazijos Petrauskaitės.

i yra ilgametė 
’ “Darbininko” skaitytoja 
ir rėmėja.

A. a. Jurgiui Petrauskui 
. jai kraštą, kurį vokiečiai m\rVs.’ P" Anastazijai ir vi

ešai seimai reiškiame uzuo-
5. Austrijos klausimas turi Jaut4-
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lis nereikalauti^karo nuos- i 
tolių atlyginimo; 2. Ekono-!

tuojau išspręsti; 3. Sudėtų j

Aalando salų. Laivas vežė Anglijos ir Prancūzijos ko 
prekes į kitą šalį.

BOLŠEVIKAI BOMBARDUOJA 
SUOMIJOS GYVENTOJUS

Stockholm, Švedija, va- tik kiek bus valdžios nu-’ 
sario 8, — Sovietų Rusijos skirta. Sviesto, cukraus ir 
bolševikai, negalėdami už- kitų daiktų jau 
grobti Suomijos, smarkiai: 
pradėjo bombarduoti iš or- 
aivių viso krašto gyvento

jus. Diena iš dienos jie 
jombarduoja krašto žmo
nes. Suomiai net buvo pri
versti panaikinti nuo ligo
ninių raudonus kryžius, 
nes bolševikai daugybę li
goninių sunaikino. Sovietų 
Rusijos tikslas, matomai, 
yra taip išgąsdinti gyven
tojus, kad jie pasiduotų 
bolševikų vergijai.

žmonės; 
tegauna tik tam tikrą dalį. 
Vokietijos laivai sulaiko į- 
vežimą į Angliją, už tai 
jaučiamas maisto trūku
mas.

misijos priežiūra; 6. An
glijos, Prancūzijos ir Vo
kietijos sudarytoji komisi
ja turi išspręsti Čekų, Len
kų ir Slovakų valstybių a- 
teitį, kad jos būtų palan- 

i kios Vokietijai. Nieko ne
pasakyta apie Lenkijos da
lį, kurią dabar Rusijos bol- 

| ševikai valdo.
Anglija yra nusistačius 

nedaryti jokios taikos iki 
vokiečiai nebus nugalėti.

Browder Pralaimėjo 
Rinkimuose

Anglijoj Jaučiamas Mėsos 
Trūkumas

New York, vasario 8, — 
Komunistų partijos vadas 
Earl Browder buvo kandi
datu į J. V. Kongresmonus. 
Bet rinkimuose visai pra
laimėjo. Atstovų Būto ats
tovu išrinktas Michael E- 
delstein demokratas. 

Į Browder yra nuteistas
Londonas, vasario 8, An- keturiems metams į kalėji- 

gli jos vyriausybė pareiškė,1 mą ir $2000 dolerių pinigi- 
kad nuo kovo 11 dienos, ‘ nės bausmės pasų klastoji- 
mėsos jau žmonės negalėsimo byloje. Jis apeliuojąs į 
pirktis kiek kas norės, bet I aukštesnį teismą.

Darbininkų Radio Programa

Paryžius, vasario 8, — 
Prancūzijos gyventojai 
reikalauja, kad vyriausy
bė duotų visą galimą pa-1 įo kad Stalino - Hitlerio 
galbą Suomiams prieš Ru
sijos bolševikų užpuolimą. 
Jų laikraščiai pareiškia, 
kad Rusijos - Suomijos ka
ras yra neatskiriamas nuo 
Europos karo. Visoje šaly
je žmonės reikalauja, kad 
valdžia skubiai duotų pa
galbą mažai Suomijai.

Anglijoje taip pat reika
laujama, kad valdžia ilgiau 
nelaukus duotų Suomiams 
reikalingą pagalbą. Vy
riausybė praneša, kad or
laiviai jau pasiųsti Suo
miams.

sutartis neša pražūtį Stali
nui.

Sovietai Išdalino Medalius 
Kareiviams

Maskva, vasario 8 — Sta
lino įsakymu 248 bolševikų 
armijos kareiviai gavo me
dalius už pasižymėjimą 
Suomijos karo fronte. So
vietų vyriausybė pareiškė, 
kad “tai už drąsą ir narsu
mą parodytą kovose prieš 
Suomijos kareivius”.
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Kaunas — Vidaus Reika
lų ministeris patvirtino 
Vilniaus Geležinio Fondo 
(VGF) įstatus. Fondas nuo 
šiol veikia kaip savaran
ki draugija. Jos tikslas a- 
pibrėžtas taip: medžiagiš- 
vių tautinę kultūrą Vil
kai remti ir stiprinti lietu- 
niaus krašte. Fondo komi
teto prezidiumas išrinktas 
sekamas: pirm. prof. F. 

vice pirm. — P.
Brazaitis, ižd. A. Kupci-

Komunistai Nenori Važiuoti 
j Rusiją

f

Kaunas — Lietuvos ga- Kemėšis, 
lingoji radio stotis 60
120 kw, prie Babtų baigia- kevičius, sekret. — J. Kai
mą statyti. Kita galinga nėnas ir nariai: prof. M. 
stotis bus Vilniuje, kuri Biržiška, adv. R. Skipitis, 
taip pat sparčiai atstato- J. Papečkys, M. Kubiliūtė 
ma. ir inž. B. Sližys.

lojalistų eiles. Tarpe areš
tuotų yra viena moteris.

Kaip žinome Jung. Vals
tybėse beveik kiekviename 
didmiestyje buvo Ispani
jos raudonųjų agentai, ku
rie verbavę savanorius, bet 
tik dabar tuos agentus pra
dėjo gaudyti.

Rusijos Kareiviai Sušaudyti

šeštadienį, vasario 10 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio programa. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražios lietu- 

Jviškos programos iš WCOP stoties, Boston, Mass.

Stockholm, Švedija, va
sario 8, — Vietos darbinin
kams atsibodo klausyti, 
kaip komunistai giria so
vietų Rusijos gyvenimą ir 
Staliną. Darbininkų unija 
padarė komunistams šito
kį pasiūlymą: “Mes išpirk- 
sime tikietus į Maskvą vi
siems, kurie nori ten va
žiuoti. Bet kas nori važiuo
ti turi tuojau tai padaryti 
ir išgyventi Maskvoje de
šimtį metų”... Niekas iš

nnUT A T A C rrvn mr a \t komunistų tikietų neprašė.PRELATAS CORRIGAN Pasirodo, kad komunistai
DACVTDTAC \7VCVT TDT T<sovietU “rojų” tik kitiems 
r/VOKlK 1 AO V I DR U r U’ perša, bet patys į jį neno- 

-------- ri važiuoti.
misija susitarus, likęs VVS 
turtas perduodamas Vil
niaus Geležiniam Fondui,! 
kaip buvusiam ir tebeeg
zistuojančiam VVS dali-; 
niui, kurs naujais įstatais 
veikia savarankiškai. — 
Yra kilęs sumanymas, kad 
visi buv. Vilniui Vaduoti 
S-gos nariai, norį įamžinti 
savo dalyvavimą Sąjungo
je, turės nuvykti į Vilnių ir civilio karo metu (1937 ir 
ten pasirašyti padėtoje 1938 m.) jie verbavę sava- 
Gedimino kalne knygoje, norius ir siuntė į Ispanijos 
kuri atidaroma vasario 16.; raudonųjų, taip vadinamų

k

Washington, vasario 8 — 
Katalikų Universiteto rek
torius, prelatas Joseph 
Corrigan paskirtas Jo 
Šventenybės Pijaus XII ti- 
tuliariniu Biltos vyskupu. 
Vyskupas Corrigan paeina 
iš Philadelphia; jau keturi 
metai, kaip jis yra didžiojo 
Katalikų universiteto rek
torius, Washingtone.

Kaunas — Su buvusios 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
vadovybe ir likvidacine ko-

t

Areštavo 12 Ispanijos Rau
donųjų Agentų

Stockholm, Švedija, va
sario 8, — Sovietų Rusijos 
kareiviai iš orlaivių para- 
šutais mėgino nusileisti į 
vidurį Suomijos krašto ir 
bombarduoti tiltus ir ke
lius. Jiems besileidžiant 
Suomijos kareiviai 50 jų 
sušaudė.

Detroit, Mich., vas. 8 — 
Federalės valdžios investi- 
gacijos biuras Detroite a- 
reštavo 11 asmenų ir Mil- 
waukee vieną, kurie kalti
nami tuo, kad Ispanijos

Ir Čekams Uždrausta Klau
syti Užsienio Radio

Prague, Čekoslovakija, 
vasario 8, — Vokiečiai už
draudė čekams klausyti 
užsienių radio programų. 
Už to jstatymo nesilaiky
mą viena moteris buvo nu
bausta 10 metų į kalėjimą.
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V Palaminto Ramono LttHĮVAIRIOS ŽINIOS KbmRcmmcs Mintys

Smarkus Sulom Ir Pūnys Kun. CougNmKulbėiųs
MCiltvVJC Pr

(Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiikis)

Kaunas, vasario 8 d. Vi
soje Lietuvoje vis dar lai
kosi smarkūs šalčiai. Visa
me krašte labai daug snie
go. keliai užpustyti ir dėl 
to suvaržytas transportas. 
Trūksta kuro ir padaryta 
daug nuostolių.

Detroit, Mich. vasario 8, 
Pranešama, kad sekmadie
nį, vasario 11 d., kun. 
Coughlin vėl kalbėsiąs per 
radio. Praeitą sekmadienį 
jis nekalbėjo. Sakoma, 
kad tai buvo vyskupo pa
rėdymas, kad jis nekalbė
tų.

Helsinki, Suomija, vas. 8, 
— Sovietų Rusijos karo la
kūnai iš orlaivių bombar-

Vilnius — Netik pabėgė
lių, bet ir krašto gyvento
jų tarpe daug varguome
nės, kuri valdžios, savival
dybių ir labdaringų orga
nizacijų, ypatingai gi Vil
niaus Kraštui Remti Komi
teto, šelpiama. 1940 m. su- davo Suomijos kalėjimą, 
daryta Vilniaus sąmata kuris pilnas rusų nelaisvių. 
30,000,000 litų sumoje. Tuo pačiu laiku sovietų 

-------------- raudonarmiečiai smarkiai
Kaunas — Pasirašyta bombardavo Suomijos 

Llėtuvos ir Sovietų Sąjun- Mannerheim tvirtoves. Per 
gos sutartis 1 
keleivių susisiekimui, pre
kių transportui ir tranzito 
siuntoms. Per karą sutruk- f 
dyti tiesioginiai traukiniai 
Berlynas - Kaunas - Vii-i 
nius - Maskva - Vladivosto- i 
kas vėl atnaujinti. Mas-i 
kvon i 
tis dėl galutino tarp Sovie- ■ 
tų Sąjungos ir Lietuvos 
Sienos nustatymo.

I 
j 
I

Kaunas — Pasirašyta

DXftBININKXB

• •v ....................

2. Amerikos lietuvių tai-

Antradienį, vasario 6 d., New Yorke, keturiolikta-

i
I

Remdamasis Federacijos Į 
; Centro Valdybos nutarimu; 
ir atsižvelgdamas į mo- Į 
mento svarbą, skelbiu ALĮ

A.LRJC Fedtrudjes Tarybos
SavdMaas

e. Taip pat kviečiu musų 
vienuolijų viršininkus ir 
aukštesniųjų mokyklų di
rektorius.

Tuo pačiu kartu skelbiu 
ir suvažiavimo dienotvar
kę:

, ii. Vilniaus biednuomenės 
RK Federacijos Tarybos šelpimo reikalai.

VASARIO 7.
Mylėtinis buvo dideliame j 

miške, ieškodamas savo 
Mylimojo. Jis ten rado 
Tiesą ir Netiesą, besigin
čijant apie jo Mylimąjį, nes 
Tiesa Jį gyrė ir Netiesa Jį 
kaltino. Todėl Mylėtinis 
meldė Meilės, kad ji pribū
tų Tiesai į pagalbą.

VASARIO 8.
Mylimasis atėjo apsibūti 

į Mylėtini© užeigą; ir Jo 
Mylėtinis padarė Jam min
čių lovą, ir ten patiekė Jam 
dejavimus ir ašaras; o My-t 
limasis atmintimis atlygi
no Jo apgalvojimą..

VASARIO 9.
Tasai, kurs turi kantru

mą, turi save rankoje.
VASARIO 10.

Mylėtinio širdyje yra su
sirinkusios Mylimojo tobu
lybės, padauginančios jo 
mintis ir ištyrimus, taip 
kad jis būtų visai numiręs, 
jei Mylimasis būtų jame 
dauginęs toliau Jo didumo 

į mintis.
VASARIO 11.

h 9
‘ ' "K ::?i

B

suvažiavimą penktadienį, 2. Amerikos lietuvių tal- 
vasario 23 dieną, Hotel įa Vilniaus krašto atsta- 
New Yorker, (Parlor ^-'tymo darbe.
N. G.) 34-th Street ir 8th, 3 Santykių klausimas su 
Avenue, New York, N. Y.. kitomis lietuvių grupėmis. 
Suvažiavimo pradžia 10 į 4 Jaunimo organizavimo 
valandą rytą. j jr palaikymo reikalai.

Pagal Federacijos kons-j 5. Spaudos ir Federacijos 
titucijų Tarybą sudaro ir į vajus 
suvažiavimą kviečiami: Į 6 Amerikos Pilietybės

a. Federacijos Centro; Komisija prie Katalikų U-
Valdyba. ; nįVers:teto.

b. Apskričių pirmininkai 7 Trumpi centralinių or- 
ir sekretoriai.

c. Centralinių organiza
cijų pirmininkai ir sekre
toriai.

ganizacijų pranešimai.
8. Sumanymai.
9. Rezoliucijų priėmimas.
Neabejoju, kad suvažia

vime iškils daugiau aktua
lių tautos ir Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenės 
reikalų, negu čia suminė
jau. Tarybos nariai, turin
tieji naujų sumanymų, 
malonės juos patiekti su
važiavimui raštu. Bus prii
mami sumanymai ir įvai
rios pastabos dienotvarkėj 
nurodytais klausimais ir 
ne iš Tarybos narių. Pra
šau juos siųsti į Federaci
jos sekretorijatą arba tie
siog Į suvažiavimo vietą.

—

Vajui Prasidėjus '

me Kongresiniame distrikte įvyko atstovo į Kongresą d. Lietuvių katalikų laik- 
rinkimai. Kandidatais buvo Louis J. Lefkowitz, respu- raščių redaktoriai, 
blikonas, Earl Browder, komunistas, ir M. Michael E- 
delstein, naujos dalybos rėmėjas.

Čia parodo M. Michael Edelstein, kuris pirmas atė
jo į balsavimo vietą balsuoti. Jis tapo išrinktas atsto
vu į J. V. Kongresą į mirusio Sirovich’io vietą. Edels
tein gavo 12,962 balsų; Lefkowitz, respublikonas — 
6,665, ir Browder, komunistas tik 3,080 balsų. Tame 
distrikte yra 37,000 balsuotojų. Komunistai vedė pašė- 

i — Jung. Valstybių kongre- Tu gali įgyti daugiau die- ' lusią agitaciją už savo lyderį, kuris yra nuteistas ketu- 
i se buvo iškeltas kaltinimas votumo mąstymų, ne kaip riems metams į kalėjimą ir $2,000 pinigine bausme, 

kad tik šiek tiek pakelti jo vardą ir išreikšti jam užuo
jautą, bet veltui. Komunizmo propaganda jau ir kai- 

į kurių komunistų nebepatenkina. Jie supranta, kad ko
munizmas tai vergija darbo žmonėms.

tiesioginiam pereitą savaitę 20,000 rusų 

žeista.
J • - ” ’ Ikareivių užmušta ir su-!

Sgumtolas Prieš Nes 
Nepavyks

1
I

vei atnaujinu. . WasMngWft 0 C vas. 8
išvyko delegacija tar-! , į ’

Išdalintos Literatūros 
r PrnmliftrfrrcinijvS

Kaunas — Valstybinė Ii-į 
teratūros premija paskirta 
Bernardui Brazdžioniui. 
Spaudos Fondo — Krėvei 
Mickevičiui. • »

Kaunas, vasario 5 d. — A. 
Merkys atidarė Adminis
tracijos kursus valdinin
kams. Savo žodyje minis
tras pirmininkas nurodė 
reikalą kelti teisinę kultū
rą, auklėjimą. Valdinin
kams, duodant pakėlimą, 
bus įvedami egzaminai.

Atsargos Karininkų 
SuvdtodMs

žereckienė. Daiktais — Janiu-i 
nienė ir Momkus.

Visiems nuoširdžiai dėkui už I 1 
aukas. klebonas.,

Nupirkimui stiklų sudėjo 
$8.15 šie asmenys: Kelly, Mrs..' 
Keane, Mr.. Sneider, Mrs., De-' 
Marco. Mrs., Hansen. Mrs., Mc-Į 
Kinnon. Mrs.. Tumer. Mr.. Mc-į 
Mahon. Mr., Montgomer. Mrs.. 
Darakjis, Mr., Macks. Mrs., Cu-į 
nningham, Mrs.. Radville. Mr. V. 
I.. Bucewicienė. Puzinienė. Mali
nauskienė. Malinauskas. Mr. J.,; 
Lepeskienė, Kazlauskienė, Si- 
monavičienė, Remaikienė. Sur- 
vilienė. Pocienė, Owirka. Dvi

Dies’ui, kad jis būk ture- žodžių daugybę, 
jęs ryšių su taip vadinamu ! 
“Christian Front”, ir kadį 
jis priklausęs prie “Silver 

j Shirts” (fašistinės) orga-
• nizaci jos. Kongresmenas 
: Hook buvo įnešęs į Kon- 
! gresą net laiškus, kuriais 
: visą tai liudija.
• Šiandien paaiškėjo, kad 
tie laiškai buvo sufabri
kuoti. “Silver Shirts” or-. 
ganizacijos vadas William 
Dudley Pelley atvyko į 
Kongresą ir pareiškė, kad 
jis tų laiškų, kurie buvo 
perduoti kongresmonui 
Hook, nerašęs, ir kad jis a- 
pie juos nieko nežinąs.

Kongresmonas Hook la
bai nusivylė ir kongresmo- 
no Dies atsiprašė už pada
rytus jam nemalonumus. 
Prašė Kongreso tuos laiš
kus iš rekordų ištraukti. 
Hook tuos laiškus gavo; 
nuo Gardner Jackson, La- 
bor’s Nonpartisan League. 
Tūlas Mayne, Pelley’s bu
vęs atstovas Washingtone, 
prisipažinęs, kad jis tuos 
laiškus pasirašęs Pelley’s 
vardu ir juos pardavęs 
Jackson’nui už $105 ir pa
žadėjimą duoti valdžios 
darbą.

Kongresmonas Hook su
silaukė pasmerkimo už tai. 
kad jis buvo pastatęs kon- 
gresmoną Dies į blogą pa
dėtį. Dies komiteto priešai 
norėjo suklaidinti Kongre
są, kad jis nutrauktų Dies 
komiteto tyrinėjimo anti- 
amerikoninės veiklos dar
bą.

Kaip žinome komunistai, 
fašistai ir kitoki istai labai 
priešinasi Dies komiteto 
tyrinėjimui anti - ameri- 
koninės veiklos. Dies iškė
lė labai daug nemalonių 
faktų prieš komunistus ir 
fašistus. Komunistų ir fa
šistų spauda griežtai smer
kė ir smerkia Dies ir jo ko
mitetą. Bet Dies, ne kas ki
tas ir Browderį, komunis
tų vadą privedė prie kalė
jimo durų; Dies, ne kas ki
tas uždarė kalėjime fašis
tų vadą; kiti laukia teismo 
bausmės, o dar kiti nežino 
kada gali pakliūti į polici
jos rankas.

I

Vilnius, vasario 4 d. įvy
ko atsargos karininkų su
važiavimas, kuriame mi
nistras pirmininkas pik. A. 
Merkys pasakė ilgesnę kal
bą, pabrėždamas svarbą 
būti visuomet pasiruošu- 
slems ginti Lietuvos laisvę, 
kilus pavojams. Dabar Lie
tuva žymiai stipresnė, ne
gu buvo nepriklausomybės 
pradžioje.

Kaunas, vasario 8 d. — 
Atsižvelgiant į sunkius ka
ro laikus, šiais metais va
sario 16 d. tiek Vilniuje, 
tiek Kaune bus švenčiama 
kukliai.

Rusija Pratęstąją Hl
|f itaAffa OKnnę raryzmje

Maskva, vas. 8 — Sovie
tų komisarai griežtai smer
kia Prancūzijos policiją dėl 
kratų sovietų Rusijos a- 
gentūrose Paryžiuje. Poli
cija padarė kratas sovietų 
prekybos ir inturistų ofi
suose ir paėmė kaikuriuos 
doku m net u s. Tass, oficialė 
Rusijos žinių agentūra, 
praneša, kad dėl kratų Ru
sijos komisarai pareiškė 
Prancūzijos valdžiai pro
testą, ir reikalauja, kad 
grąžintų dokumentus.

VASARIO 12.
Jie klausė Mylimąjį: “Ar 

Tu niekad neturėjai pasi- ® 
gailėjimo?” Jis atsakė: — 
“Jei nebūčiau turėjęs pasi
gailėjimo, mano Mylėtinis 
būtų niekad neišmokęs 
Manęs mylėti, nė aš nebū-i 
čiau jo kankinęs dejavi- . ..... .. , . . vasario ll.jvyks iškilmingosmais ir ašaromis, istyri- ... * .. J ; prakalbos paminėti Lietuvosmais ir hudesiais. 1 ... ._ . _; nepriklausomybes sukakti. pa- 

VASAR1O 13. . rapijos salėje. 7:30 vai. vakare.
Ilgi ir pavojingi yra ta- "-^- —

kai, kuriais Mylėtinis ieš- į 
ko savo Mylimojo. Jie yra Į 
apgyvendinti rūpestimis, Į 
dejavimais ir ašaromis. Jie 
yra meile apšviesti.

tarbHRkMB PadMintos
k-~

I

Kalbės apart daugelio kitų ir 
kun. J. J. Jakaitis. MIC. Visi 
prašomi, ateiti. Kvieslys.

Federacijos sekretorius, 
moteris, Frank,. Tepuvodienė O-; pildydamas kongreso nu
lesė, Ananienė, Naujokas.

valgiai buvo patyrusių gaspa- 
dinių skaniai pagaminti. Valgyt 
gavo kiekvienas iki sočiai. Ska
nių gėrimų gamintų ir aukotų 
Cambridge Bottling Co., Pearl 

!Cafe ir Adomo Jankausko užte- l
!ko visiems.
I

Užkandus, prasidėjo graži pro
grama. Choras. vadovaujant 
muzikui Mame<ui Karbauskui.

'■ IX__ _____________ ___ JLt____  _____ 1_______ ___ __

Parapijos vaikučiai visus pri-

tarimą, jau kelis kartus 
skelbė savo pranešimuose 
visuomenei, kad katalikiš
kos spaudos ir geresnio 
mūsų susiorganizavimo 
vajus šiemet, kaip ir kitais

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Nekalto Prasidėjimo parapi

jos didysis choras, vadovystėje 
muz. Mamerto Karbausko, ren
gia nepaprastai iškilmingus šo-1 metais, bus vedamas Ga- 
kius. Seniai jau girdėti jaunimas Į vonios metu. Tad, jau yra 
klausinėja, kada jūs rengsite j prasidėjęs. IŠ savo pusės 
savo šokius — laukiame! Ot ir į ragina. Federacijos sky- 
todėl mes subruzdome ir išrin- į rius ir apskritis, taip pat 
kome vietą, dieną, kurios nie-

juokmo išpildydami juokingą kuomet neužmiršite. Atsilanku- katalikų veikėjus Šiame 
programą. Visiems labai patiko šieji pilniausiai būsite paten- vajuje nuoširdžiai padirbė- 
taip vadinamas kun.
Baltrušiūno choras —
nity singmg”.

Kalbą irgi netrūko, 
kun. K. Urbonavičius ir kun. J. 
J. Jakaitis. MIC., buvęs Tėvų 
Marijonų Provincijolas. Visi ei
dami namon sakė: “Mes norėtu
me daugiau tokių parengimų tu
rėti”.

PARAPIJOS VAKARIENĖ
Sekmadienį, vasario 4. Nekal- ’5ddė „damų koncertą,

to Prasidėjimo parapija minėjo ■ 
30 metų sukaktį. Ta proga įvy-l

i ko šauni kalakutų vakarienė, su i 
įvairiais pamarginimais. gražia, 
linksma programa.

Į
I

visus sąmoningus lietuvių

Columbus, Ohio, vasario 
■ 8, — Darbininkų CIO unija 
sudarė sutartį su Pitts- 
burgh Plate Glass Co. ir 
Libby - Owens - Ford Glass 
Co. (stiklo kompanijos). 
Nauja sutartimi 15,000 
darbininkų gaus didesnį 
atlyginimą.

Indi ja NepasitenUmis 
Anglijąs Pažadais

Žydai Nusistatę Prieš 
Kunigę CougNnę

! VVashington, vasario 8,— 
Žydų organizacija valsty
bės teisingumo skyriui į- 
teikė skundą prieš Kunigą 
Coughliną. Teisingumo 
skyrius atsakė, kad “daly
kai jūsų nurodyti bus ap-

Londonas vašario 8, — svarstyti”, žydai labiausia 
Indijos gyventojai reika- nekenčia Kunigo Coughli- 
lauja, kad Anglija jiems no* ^ad j*s iškelia aikštėn 
suteiktų nepriklausomybę, komunistų tikslus. 
Anglija pažadėjo jiems sa-1 
vivaldybę po karo, bet In
dijos vadai reikalauja, kad 
toks pažadas būtų dabar 
išpildytas.

Vokietija Neprisidės Prie- 
Suomių-Rusy Kurt

i Berlynas, vasario 8, —
Amerikos Piliečiai Svetimų Vokietijos vyriausybė pa

reiškė, kad nesą • reikalo 
kištis į Suomių - Rusų ka-Kraitę Armijose

Washington, vasario 8,— r4- Vokietija laikysis ir to- 
Jungtinių Amerikos vals-;^aus nuošaliai. Hitleris 
tybių prezidentas Roose-1 džiaugiasi Stalino pralai- 
veltas pareiškė, kad Ame- ‘ niėjimais. 
rikos piliečiai gali įstoti į į 
svetimų kraštų armiją ir 
pasilikti šios šalies pilie
čiais, jei jie neprisieks iš
tikimybės svetimoms vals
tybėms. Jis sakė, kad nėra 
prieš įstatymus svetimoms 
valstybėms kalbinti šios 
šalies piliečius įstoti į jų 
armiją.

Antano; kinti, ir neatėję giliai gailėsitės. 
“Comu- Tuč tuojau jaunimas pabrėž- 

' kitę raudonu paišeliu ant kalen
doriaus penktą dieną balandžio, 
penktadienio vakare, erdviame 
Hotel Somerset Princess Ball- 
room'e Cambridge’iaus choro 

1 šokiai. Šį salė labai graži, ir ka
dangi mes pi™1’ šią vietą užsi
sakėme. tai bus visiems maloni 
naujiena. Hotel Somerset ran- 

Klebonas. kun. P. Juškaitis dasi numeriu 400 Commonvealth 
visiems dalyviams reiškė nuošir- Avė., Boston’e. 
džią padėką. Ypač dėkojo gas-

Kalbėjo

ti, kad mūsų garbingieji 
laikraščiai susilauktų dau
giau skaitytojų, kad kata
likiško turinio knygų būtų 
daugiau išplatinta, kad 
mūsų visuomeninis veiki
mas eitų platesne vaga, 
kad mūsų organizacijų ir 

! draugijų vienybė — Fede- 
’ racija būtų sustiprinta. 
I Vajaus metu reikia su
rengti prakalbų, paskaitų, 
reikia pereiti spaudos ir 

šį kartą tik tiek, kad neuž-, organizacijų reikalais perKartą CIK iren. nau uigžUilZKlvijų įciivdicąio yvi

padinėms ir visiems aukotojams, mirštumėte įvykį. laiką ir vie- ' visUS lietuvių namus. Tad, 
Sekantieji aukojo: Cambridge Plačiau apie šiuos šokius vė-' dirbkime, apaštalaukime! 
Bottling Co., Pearl Cafe, A. Jan- Iiau bus pranešta. Dr Antanas Rakauskas,

Kaunas — Sausio 3 ir 4 
d. Kaune įvyko visos Lietu
vos, taigi ir Vilniaus rabi
nų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 270 rabinų. Su
važiavimą sveikino Kultū
ros reikalų dep-to direkto
rius dr. Soblys ir i-------
burmistras Rusteika.

kauskas gėrimus. Ponios Kirs- 
lienė ir Ajauskienė aukų gavo 
nuo sekančių: K. Padiežos $4.00. 
M. Norberto $3.00 ir kumpį. Ale
na Jankauskienė $2.00, B. Ribo- 
kienė $1.50: po-$1.00 — P. Jan
kauskas. Peterson. Zdanevičie- 
nė. MatuseviČiehė. Pikonienė, 
Bucevičienė. E. Pranyčia, Da- 
brickienė. Radaitienė. Glebienė. 
Morkūnas. Potembergai. A. O- 
verka. Juozapalis, šleikienė, 
Plekavičiai ir Skarinka. Po 50c.: 
Kazlauskienė, Gedžienė. M. Bu- 
rokienė. Vaitiekai, O. Lenkaus
kienė. Jene Lenkauskienė. Moc
kevičiai. Daiktas: Bačinskienė. 
Zaveckas. šarka, Norbutas. To-i 
cioniai. Sundukenė surinko po! 
$1.00 nuo šių asmenų: Mikalau-i 
skienė. Ambroziūnienė. M. Kle-! 
vienė. Pocienė, Jasinskienė, [ 
Daugšienė. Bagdonienė. Merliu- 

miesto Inienė. Jakutis. $2.00 M. šidlaus-
[kienė. Po 50c. Sklevienė ir Pa-

Iiau bus pranešta.
CHOROspemdentas. •

Dr Antanas Rakauskas, 
ALRKF Pirmininkas.

ŠVENTAS RASTAS- Į
: NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iŠ Lietuvos Šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mū9ų Viešpaties Jėzaus Kris

taus Testamentas’’ ir Evangelijos. Vertė Juozapas 

Skvireckas, Kauno Arkivyskupas < Metropolitas. 

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00./

“DARBININKAS”
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Suomija Gali Nulemti Viso

Prancūzų spaudoj kilo smarki agitacija, reikalau
janti, kad vyriausybė teiktų skubotą pagalbą Suomijai 
— ne žodžiais ar kokiais bendrais, nieko nereiškian- ■ 
čiais pasižadėjimais, bet pagalbą rimtą, gausią ir nea-' 
tidėliotiną. Prancūzai gerai supranta, kad karas so
vietų su Suomija tai labai svarbi europinio karo dalis. 
Suomijos laukuose būsiąs išspręstas dabartinio karo 
likimas ir kiekvienas teikiamas Stalinui smūgis skau
džiu aidu atsiliepia Hitlerio širdyje. Pirmiau buvo tik 
vienas Europos taikos ardytojas — Hitleris. Dabar pri- 
sidėjo Stalinas ir abudu bendromis pajėgomis mėgina 
pavergti Europą — viens neišmatuojamam vokiečių 
gobšumui, kurs prisidengė nacionalinio socializmo 
skraiste, kitas imperialistiniam rusų bolševizmui. Lai
kui bėgant, juodu susipeš dėl Pabaltijo paveldėjimo,! 
bet laikinai jų interesai atrodo tapatingi. Jei karą pra
laimės vienas, tai bus bėda kitam. Kad ir sąjunginin
kai, Stalinas su Hitleriu viens kitą norėjo apgauti. Kol 
Hitleris kariavo Lenkijoj, Stalinas ėmė viską veltui ir 
tik šaipėsi iš savo talkininko. Pabaltijus ir Lenkija at
rodė jam riebūs kąsneliai, kurie patys jam į burną įkri- 
to.-Suomija šiaušiasi, bet į savaitę su ja bus apsidirb
ta, ir Sovietų Rusija turės visas buvusios imperijos že
mes. Bet Suomija atsistojo kaulu Stalino gerklėj. Jos 
žemė virto tarptautinės kovos lauku ir, kaip andai Is
panijoj, bolševizmas gali negarbingai čia pralaimėti. 
Atrodo, kad jučioms ar nejučioms, visas pasaulis žiūri 
į Suomiją, kaip pirmiau į Ispaniją. Net kariaujančios 
valstybės — Anglija, Prancūzija, Vokietija, sulaikė 
savo kariškus žygius ir, rodos, kažko laukia. Žinoma, 
ko: galutinio kautynių rezultato Suomijoj. Jei Stalinas 
prakiš, tai Hitleriui belieka tik taiką alijantams pasiū
lyti. Hitleris jau apie taiką pradeda užsiminti. Ar gi jis 
matytų, kad jo draugui Dėdei Juozui jau riesta? Kodėl 
prancūzų spauda taip urmu ėmė agituoti dėl pagalbos 
Suomijai? Dėlto, kąd artėja pavasaris. Orui atšilus, 
prancūzai jau nebedrebės prieš šiurpulingą Suomijos 
žiemą. Prancūzų pagalba atsiskubins, ir tada jau ne 
suomiams, o Stalinui pradės rūpėti, kas darytina.

Apskritai žvelgiant į dabartinę politinę padėtį, pa
sauly labai ryškėja smarkus prieš komunizmą nusista
tymas. Pirmiausiai praregėjo Prancūzija. Ispanijos į- 
vykiai parodė, kad ir prancūzams gręsė panašus liki
mas iš komunistų rankos. Pasijuto esą ant pražūties 
krašto... Amerika ir gi buvo flirtavusi su komunistais. 
“Lojalistų” frontas buvo čia tiek populiarus, kad net 
suorganizuota viliojančiu vardu “Lincolno Brigadą” 
lojalistams sušelpti. Dabar brigados organizatoriai at
sidūrė teisme už sulaužymą neutralybės įstatymų. 
Browderis nuteistas kalėjimam Kongrese dažni reika
lavimai nutraukti su sovietais santykius. Suomiai net 
Amerikoj bolševikus muša. K.

Darbas yra visokeriopos 
gerovės šaltinis ir pagrin
das. Darbu mes sukuriame 
didžias vertybes ir laimė
jimus ne tik sau, bet ir bū
simoms ateities kartoms. 
Civilizacija, kultūra, tech
nika, visi materialiniai ir 
dvasiniai laimėjimai, įvai
rūs mokslo, meno kūriniai 
bei išradimai yra atsiradę 
tik per kruopštumą ir 
darbštumą tų, kurie išsi
žadėjo asmens malonumų, 
sveikatos, net gyvybės. Ir 
mes šiandien džiaugiamės 
pasiekta gyvenimo pažan
ga, ant jau sukurtų gyve
nimo vertybių ir paliktų 
laimėjimų galėdami toliau 
kurti savo ateitį. Bet nau
dodamiesi kitų materiali
nėmis ir dvasinėmis gery
bėmis, visada liekame sko
lingi tiems pirmtakams, 
kurie savo triūsu ir darbu

aukotis ir dirbti kitų gero
vei ir laimingai ateičiai.

Kas yra darbas ir parei
ga? Kas yra siekiamoji 
mūsų gyvenimo laimė? 
Kas yra pagaliau ir pats 

į gyvenimas? Tai yra klau- 
1 simai, kurie dažniausiai 
rūpi tik šių dienų idealis
tui, prasmingai žiūrinčiam 
į žmogaus gyvenimo tikslą 

| ir gerovę.
Visi nuo mažiausio ligi 

didžiausio žmogaus siekia
me laimės, tikėdamiesi 
kažkur ją rasti. Bet nežiū
rint ir didžiausių žmogaus 
pastangų, dar nė vienam' 
nepasisekė laimės surasti. 
Daug kam neaišku, kas y- 
ra toji laimė. Benagrinė-| 
darni žmogaus gyvenimo; 

, prasmę ir turinį, įsitikina- j 
me, kad laimė yra ne kasi 
kita, kaip tik žmogaus; 
vaizduotės ir jausmų pa- 

I daras. Dėl to ir žmonių gy
venimo keliai daugeliu at
vejų susikryžiuoja, susipi
na. Materialistas didžiau
sia laime laiko turtus, pi
nigus. Jo vyriausias gyve
nimo siekimas — kuo dau- 

’ giau pelnyti, įsigyti dau
giau turtų ir pinigų. Bet 
ir toks turtuolis materia
listas, susikrovęs kad ir di
džiausius turtus, dažnai 
tik skaudžiai nusivilia ir 
jaučiasi dar nelaiminges
nis ir už tą, kuris nieko ne
turi. Idealistas priešingai
— laiko save laimingu, ga
lėdamas gera daryti savo

' draugui, kaimynui, pažįs
tamam ir kiekvienam žmo- 

■ gui ne dėl akių ir prievar- 
i tos, bet iš vidinio įstikini- 
' mo, kad taip reikia daryti, 
i Kięk materialistui rūpi 
savi reikalai, prisikrauti 
daugiau turtų, tiek idealis
tas rūpinosi kitų ir visos 
tautos gerove, ir čia taria
si atspėjęs tikrąją gyveni
mo prasmę ir laimę .

Kiek daug žodžių, gra
žiausių kalbų girdime apie 
darbą, kiek daug skaitome 
apie tokių žmonių darbus 
ir siekimus darbu padaryti 
pilnesnį ir kultūringesnį 
žmogaus gyvenimą, tačiau 
tikro darbo supratimo ir 
meilės mums dar labai 
trūksta. Dėl to tiek daug 
pas mus yra tinginių, apsi
leidusių, ištižusių, sugle
busių be dvasios ir energi
jos žmonių, kurie tik dykai 
nori valgyti, tinginiauti ir 
nieko nedirbti. Nedarbas
— tai baisus mūsų tautos 
kirminas, kuris sugraužia 

i gražiausius mūsų troški
mus, paskandina didžiau
sias viltis. Ir kaip skaudu, 
kad toki laiko gaišintojai 
negailestingai žudo ne tik 
savo, bet ir savo vaikų bei 
ateities kartų gyvenimą ir i 
laimingą ateitį.

Visi mes trokštame gra
žaus, ramaus, kultūringo 
gyvenimo, bet ne visi mo
kame rasti ir ieškoti tokių 
kelių ir priemonių, kurios 
galėtų bus padaryti lai
mingus. Dėl to tik mes ir 
skurstame, ir vargstame, 
ir dejuojame, kad patys 
nesurandame būdų ir prie
monių, kaip sukurti sau 
geresnį gyvenimą. Dažnai 
tokios gyvenimo nevilties 
nublokšti ir į kitų tautų 
sukurtą pažangą ir didžius 
laimėjimus tik ranka nu- 
mojame, manydami, kad 
kas kitas jiems sukūrė ge
rovę ir ateitį ir dėl to tiek 
maža rodome pastangų pa
kilti aukščiau kasdieninės 
pilkumos, juos pasivyti.

O mūsų tautai reikia tik 
veiklių, energingų rankų,

v •
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sukūrė ir paliko mums di
džios vertės veikalus ir lai
mėjimus. Labai atjausda- 
mi didžių žmonių darbus ir 
jų atliktą pareigą gyveni
mui, niekada negalime lik
ti nejautrūs ir imti iš gy
venimo gėrybių aruodo vi
sa naudinga, nieko į jį neį
dedant savaimingo, kūry
bingo, naudingo. Tokius 
žmones, kurie savo gerovę 
kuria kitų sąskaiton, leng
vai naudodamiesi kitų su
kurtomis vertybėmis ir lai
mėjimais, paprastai gyve
nime vadiname, kaip jiems 
ir pridera, tik siurbėlėmis, 
parazitais, išnaudotojais, 
ar kitais žemos rūšies pa
darais. Toks parazitizmas, 
turįs gyvenime tik siauro 
egoizmo — savanaudišku
mo prasmę, jokiu būdų ne
siderina su’tikruoju žmo
niškumu, kuris reikalauja

I

mums niekuomet 
ir nestigs. Mūsų 
dar reikalingas 

tūkstančių

ir mūsų šalies gyvenimas 
švitės tokiu pat skaidru
mu, kaip ir kitų tautų bei 
valstybių, pasiekusių auk
štą civilizacijos ir kultūros 
laipsnį. Taigi mums dar 
reikia parodyti daug skai
draus, tyro, lietuviško dar
bo!

Darbo 
nestigo 
kraštas
daug šimtų 
darbščių rankų ir protin
gų galvų, kad mūsų milijo
nai hektarų žemės virstų 

i visų mūsų turtų neišse
miama versme, mūsų ša
lies auksu, iš kurio trykštų 
sodų gražumas, laukų 

^puošnumas ir kiti mūsų 
žemės perlai, kaip neišsen
kama gyvybės sultis ir gy
venimo džiaugsmas, šim- 
į tai tūkstančių tokių pat 
galvų ir rankų turi per
dirbti ir atkurti mūsų mie
stus, miestelius, kaimus, 
sodybas taip, kad namuose 
būtų sveika, gražu ir link
sma gyventi, kad būtų 
šviesūs, jaukūs ir sausi bu
tai, kad juose išaugtų svei
ki ir stiprūs žmonės, šimtų 
tūkstančių tokių pat darb
ščių rankų reikia mūsų ša
lies vieškeliams, plentams 
ir geležinkeliams tiesti, 
kad mes skristume žeme 
greičiau, kaip oru. Turime 
dirbti išsijuosę, įsirėžę vi
sose gyvenimo srityse, kad 
mūsų žemė taptų visiems 
miela motina ir kad mūsų 
žemė duotų visiems savo 
vaikams pakankamai dar
bo ir maisto mūsų pačių 
tėvynėje, o nereikėtų 
mums svajoti kitur darbo 
ir laimės ieškoti. Todėl 
kiekvienas lietuvis turi 
dirbti, ne tinginiauti.

Visus savo siekimus 
žmogus įkūnija tik per 
darbą, nuoširdų pasiryži
mą pasiekti tai, ko trokšta. 
Tik reikia gerai atminti, 
kad negalima nutolti nuo 
užsibrėžtų idealų vykdy
mo ir atidėlioti svarbius 
darbus ateičiai. Atidėlioji
mai — delsimas silpnina 
mūsų valią ir pakerta dar
bo jėgas. Žinoma, kiekvie
nas darbas turi būti vyk
domas planingai, nuosek
liai ir gerai baigiamas.

Nedarbas neša kraštui ir 
valstybei žalą. Dėl to rei
kia su nedarbu griežtai ko
voti, o taip pat ir su darbo 
vengėjais, dykaduoniais. 
Visi turime savo širdyje į- 
sibrėžti šią didžią gyveni
mo tiesą: gyvenimo gerovę 
ir laimę sukuria tik darbas. 
Jau tas, kas nuoširdžiai 
vykdydamas savo pašauki
mo pareigas, sugeba pasi- 

I rinkti darbą ir jį stengiasi 
gerai atlikti, yra iš dalies 
laimingas, nekalbant jau 
apie konkrečius tokio dar
bo vaisius ir pasiektus lai
mėjimus. Ir visi būtume 
laimingi, jeigu kiekvienas 
rūpestingai ir uoliai dirb
tume, neleisdami laiko tuš
čiai. Ir visa mūsų tėvynė 
daug gražiau atrodytų: ki
tokios sodybos, kitoki na
mai, kitoki keliai, kitoki 
medžiai puoštų mūsų ša
lies veidą. Ir, kai mes žiū
rime į kitų kraštų mate
rialinę ir dvasinę pažangą 
ir tose srityse pasiektus 
laimėjimus, tai ne tų tautų 
kūriniais stebėkimės, bet 
jų darbštumu, protu, at
kaklumu ir pasiryžimu, 
kurą jos sudėjo į savo gero
vės lobyną. Ir tokios tau
tos, stebinančios visus sa
vo didingais proto ir rankų

visas krašto gyvenimo sri
tis teko pritaikinti prie 
naujų įstatymų, naujos 
santvarkos ir Lietuvos val
stybės bendrųjų reikalavi
mų. Bet ir tas pertvarky
mas buvo vykdomas atsar
giai, išmintingai, kiek gali
ma atsižvelgiant į Vilniaus 
krašto sąlygas ir čia susi
dariusius įpročius. Dėl to

Vilniaus srities adminis
tracinis ir ūkinis inkor
poravimas i bendrąjį val
stybės organizmą praė
jo be didesnių sukrėti
mų, vaduojantis šūkiu, 
kad kuo greičiau užgytų 
kraštui padarytos ūki
nės žaizdos ir kad kiek
vienas Lietuvos valsty
bės atžvilgiu lojaliai nu
siteikęs naujasis krašto 
pilietis nebūtų paliktas 
už Įstatymų ir valstybi
nės globos ribų.

Vadinasi, Vilniaus krašto 
medžiaginis persitvarky
mas įvyko be didesnių su
krėtimų, taip kad šiandien 
jis jau gali būti laikomas 
įėjusiu į normalias vėžes. 
Tai mato visi, kas nori ma
tyti ir kas objektyviai gal
voja.

Deja, kad Vilniaus sritis 
kaip reikiant toliau vysty
tųsi, pažangėtų ir taptų 
neatskiriama mūsų vals
tybės dalimi, nepakanka 
vien tik ūkinio krašto per
sitvarkymo ir prisitaiky
mo prie naujų sąlygų, bet

reikia ir šio krašto gy- 
gyventojų psichologinio 
persilaužimo ir persio
rientavimo.
Būdami objektyvūs ir 

žiūrėdami į esamąją padė
tį visai realiai, mes visai 
nematome reikalo slėpti 
fakto, kad Vilniaus krašte 
ir ypačiai mieste gyvena 
įvairių tautybių žmonės. 
Nevisada tautybių fer
mentacija Vilniaus krašte 
vyko natūraliai ir teisėtu 
būdu. Buv. Lenkijos vals 
tybė buvo interesuota, kad 
Vilniaus miestas ir visa 
sritis kuo greičiau sulen
kėtų, kad lenkai žia įleistų 
kuo gilesnes ir tvirtesnes 
šaknis, šiam forsuotam 
lenkų mažumos stiprini
mui remti ir pagreitinti 
buv. Lenkijos valstybė 
vartojo visas savo prie
mones ir tam reikalui nesi
gailėjo nei moralinių nei 
medžiaginių išteklių:

Vilniaus srityje buvo 
vykdoma iš kitų buv. Len
kijos sričių atkeltų gyven
tojų kolonizacija, pačiame 
Vilniaus mieste visais bū
dais buvo stiprinamas len
kų tautinis elementas, re-

“Vilniaus Balsas” rašo:
Mūsų valstybės atsakin

gi vyrai įvairiomis progo
mis yra pareiškę, kad lie
tuviai į savo senąją sostinę 
atėjo kaip tikrieji šio kraš
to šeimininkai. Vadinasi,! 
ne šio krašto skriausti, ne 
laikinai jo ramdyti, ne su- 
vesdinėti sąskaitų su įvai-i 
riomis tautinėmis grupė
mis, bet

visą Vilniaus ir jo srities 
gyvenimą tvarkyti taip, 
kaip reikalauja teisė, i- 
statymai ir Lietuvos val
stybės interesai.
Toks mūsų vyriausybės 

nusistatymas jau per paly
ginti trumpą laiką Vilnių-1 
je ir srityje spėjo ir prak
tiškai pasireikšti. Atitin
kamos valdinės įstaigos 
deda visas pastangas Vil
niaus pakrikusiam dėl ka
ro gyvenimui į normalias 
darbo vėžes įstatyti: atsta
tyta mieste ir krašte vie
šoji tvarka, pati pirmoji 
normalaus gyvenimo sąly
ga, sutvarkyti finansiniai 
ir ūkiniai reikalai, suorga
nizuoti mūsų laikais gali
mi įvairūs viešieji darbai, 
padėti patys svarbiausi pa
matai miesto ir krašto gy
venimui eiti normalia tvar
ka.

Visi geros valios Vilniaus 
krašto gyventojai tas vy
riausybės pastangas gerai 
supranta ir jas įvertina. 
Jie mato, kad vyriausybės: 
pastangų ir nuoširdaus rū-Į 
pėsčio dėka

Vilniaus kraštui yra pa
dėtas tvirtas ir aiškus 
medžiaginis pagrindas, 
ant kurio atsirėmęs kra
što ūkinis gyvenimas 
gali normaliai vystytis 
toliau ir pasidaryti pa
stoviu veiksniu bendra
jame valstybės ūkio or-l 
ganizme.
Tiesa, šioje srityje teko 

padaryti pakeitimų ir per
tvarkymų, tačiau tai buvo 
neišvengiama dėl to, kad I

Ikūriniais, tikrai yra lai
mingos.

Gyvenime nėra didelių ir 
mažų darbų, baltų ir juo
dų. Visi darbai yra lygūs, 
reikšmingi ir būtini. Bat
siuvio, kalvio, staliaus, ka
minkrėčio, žemdirbio ir kt. 
darbai yra lygūs ministrų, 
diplomatų, menininkų, ra
šytojų, filosofų ir kt. vals
tybės vyrų darbams, jeigu 
tikru nuoširdumu ir uolu
mu atliekami. O dąrbo ver
tė priklauso nuo žmogaus 
dvasios jėgų ir to nuošir
dumo, kurį jis į darbą įde
da.

Kiekvienas gerai atliktas 
darbas turi ir auklėjamo
sios prasmės, kurios netu
rime pamiršti, auklėdami 
jaunąsias kartas. Ir jeigu 
mes šiandien gyvenime su
tinkame dykaduonių, tai 
daugiausia vien tik dėl to, 
kad iš mažens jiems per 
maža buvo skiepijama dar
bo ir pareigos supratimas, 
darbo meilė.
Skiepydami žmonėse dar

bo meilės jausmą, siekia
me išugdyti aktingą lietu-' 
vį visose gyvenimo srityse. (

Taip nuoširdžiai dirbda
mi, brangindami laiką, ga
lime drąsiai tikėtis, kad vi- jaunavedžiams

Wash- 
pasiūlė 

dykai

Clinton Mozley 
burn iš New York

sus mūšy siekimus vaini-l dviem savaitėm savo gra-
o trini! linu _ 2 __  — 1____ — — - ~ m m • . am .kuos visų mūsų trokštama žiai palmomis apaugusią 

laimė ir gerovė. ■ salą Floridos pakraščiuo-

miamos lenkų kultūrinės 
ir švietimo įstaigos, deda
mos visos pastangos Vil
niui ir jo sričiai visiškai 
sulenkinti, dažnai labai 
skaudžion kitų tautybių, 
jų tarpe ir lietuvių, sąskai
tom Tokiomis aplinkybė
mis, savaime suprantama, 
čia turėjo atsirasti negeis
tina ir nenatūrali padėtis:

nevienodas piliečių trak
tavimas.

Tokia nenatūrali padėtis 
nuėjo iki to, kad net vietos 
lenkai į iš kitų Lenkijos 
sričių atsikrausčiusius ir 
visą vadovavimą į savo 
rankas paėmusius ateivius 
pradėjo žiūrėti su tam tik
ru nepasitikėjimu. Tuo bū
du lenkiškasis elementas 
Vilniuje nenatūraliai įsi
galėjo ir sudarė Lenkijos 
valstybėje savotišką “tvir
tovę”.

Šiandien, kada padėtis y- 
ra kardinaliai pasikeitusi, 
ne visa lenkų visuomenės 
dalis dar tesupranta, kad 
Vilnius ir jo sritis yra inte
gralinė Lietuvos valstybės 
dalis. Lenkų visuomenės 
nemaža dalis vis dar nepa
sisako savo valstybinio nu
sistatymo ir apskritai kaž
ko dar tebelaukia. Vadina
si,

toje visuomenės dalyje 
dar nėra Įvykęs psicho
loginis persilaužymas, be 
kurio nėra Įmanomas nė 

nuoširdus valstybinis 
darbas.

Tai yra apgailėtinas reiš
kinys, kuris savo akstinus 
gauna iš Lietuvos valsty
bei ir lietuvių tautai prie
šingo elemento, tokio ele
mento, kuris ankščiau ar 
vėliau iš Vilniaus gyvento
jų eilių turės būti pašalin
tas. A. N.

Vilniuje Šelpia 6000 
Asmeny

Šelpiamųjų skaičius Vil
niuje šiuo tarpu siekia apie 
6000 asmenų. Juos šelpia 
miesto savivaldybė, bet 
tik gyvenusius Vilniuje ne
mažiau kaip 3 metus ir tu
rinčius teisę į Lietuvos pi
lietybę. Kitus šelpia Rau
donasis Kryžius ir įvairūs 
komitetai. Miestas dar šel
pia apie 1700 ir 600 senelių. 
Dar yra viena staz tbi šel
piamųjų rūšis, tai “rezer- 
vistės” arba tų vyrų žmo
nos, kurie bu vo paimti len
kų kariuomenėn ir žuvo 
arba yra paimti nelaisvėn. 
Tokių moterų esama apie 
10,000. — Šiuo metu varg
šų šelpimui Vilniuje išlei
džiama kas mėnuo per pu
sę milijono litų, tačiau at
rodo, kad į pavasarį teks 
dar daugiau išleisti. — Da
bar naujai miesto savival
dybei pradėjus patikrinti, 
rasta, kad apie 30 nuošim
čių šelpiamųjų visiškai pa
šalpos nėra reikalingi. 
Laukiama į visą tą šalpos 
darbą įsikišant valstybę, 
kuri turi planus, kaip at
rinkti tikrai pašalpos rei
kalingus ir tokius, kurie 
gali dirbti ir turės patys 
užsidirbti.

v •

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu

Ats. ltn. J. Sinickas se. Mosley sako, kad jis J spėsi jas išnaudoti.
■‘T ”| gavęs labai daug prašymų j O. S. Marden.<<rp
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Ką Pasakė Vilniaus Burmistras Apie 
Aktualiuosius Reikalus

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

Sausio 9 d. Vilniaus mie- mistro pareigoms p. Ka- bus atleidžiami, 
sto burmistras priėmė lai- minsko jau buvo pradėtas 
kraštininkus.

Vilniaus miesto savival-
Dalyvavo savivaldybės perorganiza-! dybė, ieškodama būdų savo 

lietuvių, žydų, rusų, lenkų vimo darbas. Man beliko tą finansinei padėčiai page- 
ir kitų laikraščių atstovai, darbą baigti. 
Priėmime spaudos atsto-

rinti, mano verstis ne vien 
Tenka visus skyrius per- tik mokesčiais, bet ir įmo- 

vams p. Stašys plačiai pa- organizuoti ir visą savival- nėmis. Šiuo metu reikia pa
pasakojo apie Vilniaus dybės veikimą pritaikyti 
miesto aktualiuosius rei- Lietuvos įstatymams 
kalus ir darbus. ir nusistojusiai savivaldy-

Tarp kitko štai ką paša- bių tvarkai. Dabar savival- 
kė:— dybės darbui ir atskaito-

“Tamstos žinote, kas Vii- mybei tikrinti įsteigta sa- 
nius yra mūsų tautai. Taip vivaldybės inspekcija, 
pat matote, kiek jis, būda- 
mas ilgus metus atplėštas tarimu esu pakeitęs visų kimą. 
nuo Laisvosios Lietuvos ir gatvių pavadinimus, kurie 
svetimųjų valdomas, yra yra paremti Lituanistikos ligonines su apie 700 lovų, 
atsilikęs tautiniu, ekono- Instituto. Vid. R. Ministe-į Visos vietos yra užpildy- 
miniu ir kitais atžvilgiais riui patvirtinus naujus tos. Daug rūpesčių miestui 
nuo visos Lietuvos gyveni- gatvių pavadinimus, prieš teikia apie 300 iš lenkų lai- 
mo. Tą padėtį dar pasun- pat Kalėdų šventes buvo kų užsilikusių psichinių ti
kino paskutinis vokiečių pakeistos Gedimino gatvės gonių, kurie yra išsiskirs- 
lenkų karas, per kurį į Vii- iškabos, šalčiams užėjus, tyti po provinciją pas ūki
nių pribėgo iš visur daug gatvių pavadinimų keiti- ninkus ir už kai kurių išlai- 
žmonių. Pažymėtina, kad mas sulėtėjo, 
per visą praėjusį laikotar-! 
pį lietuvių nutautinimo su
metimais į čia buvo nema
ža atvežta lenkų iš buvu

sios Lenkijos gilumos.
Tokiai padėčiai esant, iš 
karto nėra lengva viską 
pakeisti. Kas per 19 metų 
padaryta okupantų mūsų Ii jonas litų. Gi gaunamos 
tautos nenaudai, viena die- pajamos padengia tiktai 
na atitaisyti neįmanoma. į dalį nuolatinių išlaidų. Pri- 
Reikia ne kalbų ir paviršu
tinio darbo, bet planingo, 
sistematingo ne viena čia 
dirbančių, bet visos Lietu
vos gyventojų darbo. Man 
rūpi, kad paties miesto iš
vaizda ir dvasia atitiktų 
Gedimino, Vytauto dvasią 
ir visos Lietuvos norą, šio 
dėsnio laikydamasis ir tu
rėdamas vietos gyventojų 
gerovę prieš akis, aš pra
dėjau šeimininkauti lietu
vių tautos sostinėje. Be a- 
bejo, jei mano darbų ne
remtų visos Lietuvos vi
suomenė ir vyriausybė, 
nieko neišeitų. Mane pas
kyrus Vilniaus miesto bur- 25 litų, nuo to mokesčio

pildyti kapitalai miesto 
bankui ir lombardui.

Šios įstaigos miesto gy
ventojams reikalingos ir 
galėtų duoti naudos.

Toliau p. Burmistras pa
pasakojo smulkiau apie at- 

Kaip jau žinote, savo nu- skirų įmonių ir įstaigų vei- • i • j -»_ : i •

Vilniuj iš viso yra 450 
gatvių.

Vilniaus finansinė padė
tis šiuo metu yra labai 
sunki. Ligoninėms ir ki
toms panašioms įstaigoms 

i išlaikyti bei bedarbiams 
šelpti išleidžiama apie mi-

dalį nuolatiniu išlaidu. Pri
sitaikant prie naujų sąly
gų, reikia daryti daug ir 
skubių sprendimų.

Paruošta keletas taisyk
lių mokesčiams imti.

Ieškant naujų pajamų šal
tinių, norima įvesti rink
liavą nuo įvežamų miestan 
krovinių, kaip tai daroma 
kituose didesniuose Lietu- 

i vos miestuose. Butų mo
kestis Vilniuje buvo vals
tybinis ir gana didelis. Bu
vo imama nuo 8 ligi 12%. 
Dabar tas mokestis pro
jektuojamas nuo 4 ligi 
10%. Visi butai, kurių mė
nesinė nuoma neprašoka 
—- — — - - • • v •

Miestas šiuo metu turi 4

U. Paznokienė, Norwood, Mass..............
St. Uždavinys, Lawrence, Mass..............
Kun. K. Strimaitis, Albany, N. Y................
K. Cenkus, Ashley, Pa................................. 
F. Radzevičius, Montello, Mass.................
J. Januškevičius, So. Boston, Mass............
K. Pranulis, Waterbury, Conn....................
A. P. Krikščiun, Washington Depot, Conn. 
LDS 2 kp. Montello, Mass...........................
Ig. Ęodis, Nantasket Beach, Mass.............
K. Mičudas, Westville, UI............................
LDS Conn. Apskr. per B. Mičiūnienę.......
O. S., So. Boston, Mass...............................
Mrs. M. Kurtinaitienė, Cle Elum, Wash.... 
J. P., Norwood, Mass............... ...................
Wk Yatkewich, Maynard, Mass...................
J. Salninis, Detroit, Mich.........................
J. Zenavičius, Lawrence, Mass....................
Elz. Dovidonienė, Lawrence, Mass.............
A. Urbikas, Mason City, Iowa..................
EI. Rusienė, Dorchester, Mass....................
Elz. Markus, Los Angeles, CaL..................
Alb. ir Stef. Nevierai, Dorchester, Mass. 
Petras Pliaska, Middleboro, Mass...........
A. Gečaitė, Bradenton, Florida..................
Mrs. H. Vaciunas, Dorchester, Mass.
Z. Pocius, So. Boston, Mass........................
Intertypos bankietas davė gryno pelno
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Jau neužilgo sueis du metai, kaip “Darbininkas” 
įsigijo naują Intertypą — raidėms rinkti mašiną, kuri 
kainavo $7,000.00. Kadangi “Darbininkas”, pirkdamas 
šią mašiną neturėjo pinigų sumokėti CASH, tai paėmė 
penkiems metams išsimokėjimui. Kad ir paimta išsi-, 
mokėjimui, be geraširdžių prietelių paramos būtų 
sunku tokią didelę sumą apmokėti. Reikia pasidžiaug
ti, kad “Darbininkas” susilaukė nuoširdžių rėmėjų, ku- ■ 
rie savo aukomis parėmė mus, padėdami sumažinti už- i __ __________  „ ___„
trauktą skolą. Vėlesniuoju laiku yra aukoję sekantieji: ja.ms už gausią paramą laikraščiui “Darbininkui”. 
K. Prakapas, So. Boston, Mass................ $3.00

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

t

Viso suaukota .........................................$3,385.7151
Nuoširdžiai dėkojame gerb. “Darbininko” Rėmė

»

“Darbininko” Intertypo Fondo Komisija
v

Skaudžios Bausmės Vilniaus Plėšikams

Savivaldybė turi ir beto-

kewicz ir M. Sakowicz nu
teisti mirti. Pastarajam 
padavus malonės prašy
mą, mirties bausmė pakei 
sta kalėjimu iki gyvos gal

kymą moka miestas.. Yra 
būtinas reikalas pastatyti 
naujų ligoninių bent su 
1,000 lovų.

Vilniaus pirtys labai blo
gos. Dažnai gyventojus už- vandens suvartojimas pa
puola parazitai. Ir čia savi- didėtų, miestas lengvai jo 
valdybei tenka pasirūpinti* galėtų pritrūkti. Dėl tos 
Mieste savivaldybė išlaiko priežasties intensyvinama 
tris sveikatos punktus pro- naujų šulinių statyba, 
filaktinei medicinai. Sani
tarijos srityje dirba 3 gy- no dirbtuves, kuriose dirba 
dytojai ir 6 kontrolieriai, apie 30 darbininkų žiemą 
Prad. mokyklų mokinių 
sveikatos reikalais rūpina
si 3 gydytojai ir 8 gail. se
sutės. Sanitarinėje tarny
boje iš viso 500 medikų.

Iš kultūrinių įstaigų mie
stas turi zoologijos sodą, 
botanikos sodą ir pedago
ginį muziejų. Zoologijos 
sode yra per 100 įvairių 
eksponatų. 
Miestas aprūpinamas van

deniu iš 22 artezinių šu
linių, 

kurių gylis siekia iki 100 
metrų. Per parą iš artezi
nių šulinių gaunama 5,800 
kub. metrų vandens. Jei

Vilnius — Lietuvai peri- atlieka tie patys asmenys,1: 
mant Vilnių ir sritį, visa- susiorganizavę į gaują. Bu-1 
me krašte siautė ginkluoti vo susekta, kad tos gaujos 
plėšikai, kurių daugumą būstinė yra Vilniuje ir kad vos. Kiti iki gyvos galvom 
sudarė iš kalėjimų paleis- plėšikai iš vakaro išvyksta’nuteisti: B. Palecki ir S 
tieji įvairūs kriminaliniai į kaimus ir miestelius, iš Kowalski. Po 3 metus ka 
nusikaltėliai. Nežiūrint į anksto aptarę ką ir kaip a- i lėti nuteisti V. Paszkie 
griežtus valdžios įspėji- piplėšti. Pagal būstinę bu-|wicz,V. Sadowskiir A. Sin 
mus, plėšimai nesiliovė iki vo išaiškinta ir patys plė-' kewiczowa. Likusieji ištei 
kriminalinei policijai pavy- šikai ir vienas po kito su-1 sinti, 
ko išaiškinti ir suimti plė- imti. Kratose pas juos bu- 
šikų vadus ir gaujos na- vo rasta nemaža daiktų, 
rius. Iš visos eilės plėšimų kuriuos apiplėštieji atsiė- timai smarkiai sumažėjo 

-------- kad mę _ ši pinikų gauja su- bet krašte vis dar lieka be
- ■ _______ I

ir apie 7'0 — vasarą. Per 
metus dirbtuvė perdirba a- 
pie 2500 tonų cemento. A- 
teityje numatoma dirbtu
ves išplėsti taip, kad jos 
pajėgtų betonu aprūpinti 
visą Lietuvą.

Gaisrininkai turi 15 au- buvo nustatyta, 
tomašinų.

Miesto elektros stotis tu-į Savivaldybė yra numa-
ri 3 garo turbinas 8500 kv. čiusi perimti stiklo fabri- slapsto. Gruodžio 28 d. Ka- tėlių,
Visame mieste yra 5633 ką, kuris ankščiau buvo ro Lauko Teismas Vilniuje apsiginklavę lenkų kariuo 
namai, kuriuose įvesta e- privačiose rankose, 
lektra. Elektros abonentų '' 
yra 36,267. Nuo gruodžio 1 glaudos, kuriose išlaikoma 
d. už kilovatą elektros e- 1698 vaikai ir 10 senelių 
nergijos gyventojai moka prieglaudų”.
75 et.

I
N

1

Vilniaus mieste nusikal I
į I

sidėjo iš 18 galvų, kurių 16 sislapstančių pabėgusių 
buvo suimta, o 2 tebesi- kalinių ir kitokių nusikal 

, kurie dažnai veikis

gaujos narius nuteisė se-
Mieste yra 33 vaikų prie- karnai: plėšikus J. Sinke-

“XX Amž.”

viez, A. Paszkiewicz, M. 
Stankiewicz, V. Kolenda, 
V. Zagronowicz, S. Wanc- 
kiewicz, S. Jezerski. S. Sin-jžėja.

menės išbarstytais gink 
lais, į?et policijai geriat 
susipažįstant su apylinkė
mis ir gyventojais, ir čia 
nusikaltimai kaskart ma-

I

J, K. TAUTMYLA

MŪSŲ KRYŽIAUS KELIAS
Skiriu Lietuvos Konsulams J. V.

Kiekvienas žmogus šioje žemėje yra kelei
vis. Jis keliauja iš lopšio į karstą. Jo kelionės 
kelias, tai kryžiaus kelias.

Kaip pavieniai žmonės, taip ir tautos, ir 
mūsų tauta eina kryžiaus ir vargų keliu. Per 
vargus ir skausmus su viltimi geresnės atei
ties eina erškėčiuotu kryžiaus keliu į garbę. 
Eina pirmyn pilna nepergalimo pasiryžimo, 
nes tiki, kad kryžiaus kelias veda prie prisi
kėlimo, pergalės ir amžinos garbės.

Eina persiėmus meile Dievo, meile savo ša
lies, meile savo garbingos praeities, meile sa
vo tautiečių ir didvyrių, meile savo tautos 
tremtinių ir kankinių, meile vargšų savo bro
lių lietuvių.

Eina raginama ir stumiama dvasios atgi
mimo, prisikėlimo ir laisvės, aplaistydama sa
vo kryžiaus kelionės takus, prakaitu, krauju 
ir ašaromis.

Eina pasiryžus ištvermingai nešti kryžių 
nedatekliaus, mokslo, kultūros ir tautinio su
sipratimo, vienok žengia pirmyn. Eina pir
myn nežiūrint nė to, kad per arti pusantro 
šimtmečio nešė labai sunkų priespaudos ir 
nelaisvės kryžių. Slegiama kryžiaus iš laisva- 
manybės pusės ant savos valdžios ir gresian
čių pavojų iš pusės kraugeringų kaimynų, 
vienok nenusimena, bet įtempus visas savo 
jėgas žengia pirmyn.

. , Eina pirmyn pilnai tikėdama į pasekmę 
aukos, nors aplinkui save mato savųjų abėju- 
tiškumą ir svetimųjų apgaulę. ;

Eina pirmyn su pilnu įsitikinimu, kad yra 
Tas, Kuris skaito jos žingsnius, renka jos 
kančių aukas, girdi jos dejones ir maldas, 
gausiai jai atlygina už jos kilnius darbus ir

ant svarstyklių deda visus jos nuopelnus. Ei
na stiprinama tikėjimu, meile ir pavyzdžiu 
To, Kuris kryžiaus kelią pašventė Savo žing
sniais, Savo puolimu po kryžium, ir Savo krti- 
vina kančia ant kryžiaus.

Eina su viltimi, nes tiki į Kristų - Dievą, 
tiki Jo mokslo Išganinga gale. Eina erškėčiuo
tu gyvenimo keliu persiėmus ne tik Jo moks
lo dėsniais, bet ir dvasia ,tvirtai tikėdama su
silaukti garbingo su pilna laisve prisikėlimo. 
Eina užgrūdinta Kristaus mokslo drausme, 
Jo vyriškumu ir pasiaukavimu.

Lietuvos žemė yra mūsų tautos kryžiaus 
kelio kalvarijos kalnu. Neveltui Lietuvos 
kryžkeliai ir pakeliai yra kryžiais apsodinti. 
Čion paunksnėje kryžiaus mūsų tautos tikrie
ji didvyriai sau stiprybę semia. Čion ir mūsų 
liaudis įgavo tiek jėgų ir pasiryžimo apsau
gai prigimtos kalbos ir tautinių papročių. 
Čion ir visa mūsų tauta gaivino ir ugdė meilę 
tėvynės, kad kantriai ir ištvermingai kovojus 
už tautos laisvę, nepriklausomybę ir geresnį 
rytojų. Čion ji rado savo kentėjimams šaltinį 
suraminimo, paguodos ir vilties.

•

PIRMOJI STOTIS
Jėzus Kristus Nuteistas Mirti.

Niekur pasaulyje neteisybė taip baisiai 
nenusikalto prieš nekaltybę, kaip Piloto teis
mo tribūnoje prieš Kristų. Čion tapo pa
smerktas mirti nekalčiausias, prieš kurį jo
kios kaltės net jo priešai neįstengė įrodyti. 
Gyvybės davėjas’tapo pasmerktas mirti. Pats 
teisėjas Pilotas kartotinai ir iškilmingai pa
reiškė, kad jokios jame kaltės neranda. Vie
nok neturėjo drąsos, kad stoti apgynime ne
kaltybės. Neteisybė paėmė viršų. Noras pa-

taikauti Farizėjų iki įniršimo suagituotai mi
niai, noras pataikauti ciesoriui ir baimė pra
radimo ciesoriaus malonės jį prie to privedė. 
Pamišėlis plauja sau rankas, kad ant kitų 
kaltę metus save nekaltu skaitydamas.

Jėzus tyli ir neteisingo teisėjo ištarmę ra
miai priima. Nes Jis pats laisvu noru žmoni
jos kaltes ant savęs prisiėmė. Jis apsiėmė 
kentėti ir mirti kaipo auka už nuodėmes tiek 
didžiausių nusidėjėlių, kad jiems amžiną gy
venimą pelnyti. Mirtis yra bausmė už nuodė
mes. Per nuodėmę mirtis atėjo pasaulin, o 
kadangi visi esame nuodėmingi, tad visiems 
yra skirta kartą mirti.

Kiekvienas žmogus kartą gimęs yra skir
tas mirti; bet ačiū laisvo noro Išganyto jaus 
mirčiai ant kryžiaus, žmogus ne amžinai mir
čiai yra skirtas. Per nuopelnus Jėzaus Kris
taus mūsų mirtis, žiūrint į ją Kristaus moks
lo šviesoje, yra mums vartais dangaus kara
lystės ir pradotku amžinos garbės.

Mirtis nepaliaujančiai, kaip koks piovėjas 
žolę savo dalgiu, gyvybes kerta. Mirties di
džiausia šienapiūtė, tai laike karų ir epidemi
jų. Didysis 1914 m. karas ir 1939 m. naujai 
pradėtas, kirto ir kerta gyvybes netik karei
vių, bet nekaltų senelių, moterų ir net kūdi
kių.

Laimingi yra tie, kurie gyvenime ir mir
tyje vienijasi su Jėzumi Kristumi ir mirtį, 
kaipo užsitarnautą už nuodėmes bausmę, su 
nuolankumu iš Dievo rankų priima. Jie savo 
gyvybę dvasioje paklusnumo atiduoda Die
vui, iš Kurio ją gavo, su pilnu atsidavimu Jo 
šventai valiai, kaipo Viešpačiui gyvybės ir 
mirties.

Devyniolika s^ viršum šimtų metų atgal 
Pilotas pasmerkė Jėzų Kristų mirtimi rem
damosi
D 
nes; 2) — Kad Jis būk atsisakąs duokles cie
soriui mokėti, ir 3) — Kad Jis būk save ka-

NZ •

trimi neteisingais apkaltinimais: 
Kad Jis būk kurstąs prieš valdžią žmo-

ralium vadina. Šių dienų Pilotai iš naujo kala 
prie kryžiaus Kristų ir Jo pasekėjus Temdą- 
mosi lygiai tokiais pat apkaltinimasi. Teisė
jas neva ciesoriaus vardu išdrįso anuomet 
teisti Dievą - žmogų, o šių dienų Pilotai irgi 
neva valstybių vardu išdrįsta teisti ir prie 
kryžiaus kalti Jo Bažnyčią ir Jo žmones. Tad 
šiandien kaip ir anuomet Jėzus Kristus dar 
vis “prie Poncijaus Piloto kenčia”.

Neteisingi Europos Pilotai neteisingai ki
tados buvo mūsų tėvynę Lietuvą mirtimi pa
smerkę. Ji per arti pusantro šimtmečio metų 
kentėjo prie Poncijų Pilotų Rusijos ir Vokie
tijos. Kenčia dar ji ir šiandien prie naujų ir 
naujos gadynės stabmeldžių teisėjų, Rusijos 
ir Vokietijos Pilotų. Bet Jėzus Kristus savo 
gyvybę atidavė apgynime teisybės dėsnių, ku
rie ankščiau ar vėliau neteisybę tikrai perga
lės. Ateis mūsų tėvynei dienos pilnos laisvės 
ir nepriklausomybės su visais jai priklausan
čiais žemės kampais ir jūrų uostais. Tas kan
čias ir skriaudas neškime atgailos dvasioje 
dėdami visą savo viltį Kristuje. Jis juk, pri
spaustoms tautoms yra gyvenimu ir prisikė
limu.

• •

MALDA.

Viešpatie Jėzau Kristau, kursai neteisingą 
Piloto ištarmę priėmei, pažvelk Tavęs mel
džiame, į mūsų tautą, kuri buvo priversta ne
teisingą naujų Pilotų ištarmę priimti. Duok 
jai malonę ištęsėti tikėjime. Suteik Viešpa
tie naujiems Pilotams, kurie dieviškos galy
bės ir valdžios pavydu dega, supratimą, kad 
visokia teisinga valdžia iš aukštybių paeina. 
Atitolink nuo mūsų keršto dvasią. Padidink 
mumyse meilę Dievo ir artimo, kad mūsų 
priešai mumyse tai pastebėję susigėdytų ir 
liautųsi dvasia neteisybės ir neapykantos al
savę!'

(Bus Daugiau)

!
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13. Tamsybių Valanda
Kas metą pirmas vasario sek-

I

veikti didelius darbus Dievo 
garbei ir pavienių sodaliečių 
dvasiniai naudai.

F
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MOŠŲ SODALIETĖS

Kun. J. Kidyko, S. J. Misijų
Maršrutas

Šlovingieji Broliai, valanda, kurioje ši Mūsų pirma!
Enciklika jus pasieks yra iš daug atžvilgių “Tamsybių j madienis yra didelė mūsų para- 
valanda”, kurioje smurto ir nesantaikos dvasia nešaipijos sodaliečių šventė. Tą sek- 
žmonijai neapsakomus skausmus. Ar Mums yra dar madienį visos ištikimosios mer- 
reikalo jums sakyti, kad Mūsų tėviška širdis, gilios gaitės, kurios pereitais metais 
užuojautos sujaudinta, yra arti ypač tų sūnų ir dūk- nei vieną mėnesį neapleido šv. 
terų, kurie kenčia vargą, skurdą ir persekiojimą? Tau- Komunijos gauna tinkamas do- 

’ vanas. Pereitais metais buvo 
mišiolėlis, o šįmet dr-jos dvasios 
vadas parūpino kiekvienai gra
žų Nekalto Prasidėjimo Marijos 
Stebuklingąjį medalikėlį. Valdy- 
bor narės gavo ypatingą dovaną 
už savo pasišventimą draugijos 
labui. Arti 100 mergaičių gavo 
ištikimybės dovanas. Tai yra 
gražus skaitlius. Po mišių visos 
narės atnaujino pasišventimo 
aktą. Sekė pusryčiai, metinis su
sirinkimas ir rinkimas naujos 
valdybos. Kun. dr. Mendelis, at
silankęs į svetainę, sveikino iš
tikimąsias sodalietes ir skatino 
visas darbuotis 1940 metais, kad 
prirašytų į Sodaliciją visas mer
gaites, kurios apsivedė per ke
lius pereitus metus, nes ir vedu
sios moterys yra lygiai Marijos 
dukrelės. Taipgi ragino visas 
mergaites, kurios turi nekatali- 
kus jaunikius, kad jos rūpintųsi 
tuos jaunuolius supažindinti su 
Katalikų Bažnyčia, atvedant 
Juos į katalikiškas pamaldas ir 
supažindinant juos su katalikų 
kunigais. Jis pranašavo, kad 
kiekviena mergaitė, kuri drau
gauja su nekataliku ir bijo, kad 
jaunuolis ją pames kada ji užsi
mins jam apie tikybos dalykus, 
tokia mergaitė rengia sau liūd
ną ateitį, nes Dievas tokios gy
venimo sutarties negali palai
minti. Sekančios narės sudaro. 
1940 metų valdybą: Pirmininke 
— Elena Juškevičiūtė; vice pir
mininke — Lilė Akelaitytė: iž
dininkė — Leokadia Marcinke
vičiūtė; raštininkės — Ona Ja- 
saitytė ir Aldona Jončiūtė. Dva
sios vadas kun. Dubinskas turi 
viltį, kad nauja valdyba ener* 
gingai darbuosis, ir kad skait
lių sodaliečių žymiai padidins 
1940 metais. Sveikiname naują
ją valdybą ir linkime joms nu-

tos jau įtrauktos į žmogžudišką karo sūkurį, gal būt, 
yra dar tik “pradžioje skausmų” (Mat, 24, 8), o tačiau 
jau ir dabar nesuskaitomose šeimose viešpatauja mir
tis, išnaikinimas, ašaros ir skurdas. Nesuskaitomų 
žmonių kraujas, net ir nekovojančių, kelia šiurpulingą 
vaitojimą, ypač dėl taip mylimos tautos, kaip lenkai, 
kurios ištikimybė Bažnyčiai ir nuopelnai, gelbint krik
ščionišką kultūrą, neišdildomomis raidėmis yra įrašy
ti istorijos lapuose ir duoda jai teisę į žmoniškai broliš
ką pasaulio užuojautą. Pasitikėdami galingu Marijos, 
Krikščionių pagalbos, užtarymu, ji laukia prisikėlimo 
valandos pagal teisingumo ir tikros taikos principus.

Taikos Atsišaukimai Atmesti
Tai, kas šiandien jau yra įvykę ir vyksta toliau, 

stovėjo Mūsų akyse, kaip regėjimas, kai tuo metu, ka
da dar nebuvo išnykusios visos viltys, Mes nieko nepa- 
likome neišmėginę, kad savo pareigai tinkamu būdu 
ir Mūsų apaštališko Sosto esamomis priemonėmis su- 
laikytumėm ginklais susirėmimą ir paliktumėm atvirą 
kelią abiem šalim garbingai susitaikinti. Būdami įsiti
kinę, kad vienos šalies smurto pavartojimas iššauks 
ginkluotą priešingos šalies atsakymą, Mes laikėme 
sau pareigą, neatskiriamą nuo Mūsų Apaštališko Sos
to ir Krikščioniškos meilės įsakymo visa išmėginti, kad 
apsaugoti žmoniją ir Krikščionybę nuo pasaulio gais
ro baisenybių, nors buvo baimės, kad Mūsų sumany
mai ir tikslai nebūtų bloga prasme išaiškinti. Mūsų 
įspėjimai, nors buvo pagarbiai išklausyti, tačiau ne
buvo pildyti. O kai Mūsų ganytojišką širdį varsto skau
smai ir rūpesniai, tai Mūsų akyse stoja Gerojo Gany
tojo paveikslas, ir atrodo, kad Mes turime pakartoti 
pasauliui Jo vardu: “Kad gi ir tu... žinotumei, kas tau 
neša ramybę, dabar gi tavo akims paslėptą” (Luk. 19, 
42).

Pasaulio Atnaujinimas
Šioje žmonių visuomenėje, kuri dabartiniu metu 

taip nesudera su “Kristaus taika Kristaus karalystė
je”, Bažnyčia ir jos ištikimieji yra tokiais vargais 
spaudžiama, kokių savo nelaimių ir kovų istorijoje, 
nedaug tėra mačiusi. Bet kaip tik tuo metu tas, kuris 
turi tvirtą tikėjimą ir užgrūdintą širdį, žino gerai, kad 
Kristus Karalius niekada nėra taip arti savųjų, kaip 
skausmo valandoje, kuri yra ištikimybės valanda. 
Skaudžiai liūdėdama dėl daugybės savo sūnų ir dukte
rų skurdo ir nelaimių, bet su drąsa ir pasitikėjimu 
Viešpaties pažadėjimams, Kristaus Sužiedotinė eina 
sutikti atūžiančias audras. Ji tą žino, kad tiesa, kurią 
ji skelbia, meilė, kurią ji moko ir vykdo, bus nepakei
čiami patarėjai ir pagalba geros valios žmonėms suda
rymui tautose naujos tvarkos teisingumo ir meilės 
dėsniais, kada žmonija, nuvargus savo klaidų kelyje, 
bus paragavus karčių neapykantos ir smurto vaisių.

Tuo tarpu, Šlovingieji Broliai, visas pasaulis ir 
visi paliesti karo nelaimių, turi žinoti, kad Krikščioniš
kos meilės pareiga, pats pagrindinis Kristaus Kara
lystės įsakymas, nėra tuščias žodis, bet gyva tikreny
bė. Plačiausia dirva stovi atvira Krikščioniškai meilei 
reikštis visokiais būdais. Mes turime pilną pasitikėji
mą, kad visi Mūsų sūnūs, ypatingai tie, kurie nėra pa
liesti karo rykštės, atsimins sekti Dieviškojo Samari- 
tono pavyzdį, suprasdami, kad ir tie, kurie tapę karo 
auka, turi teisę susilaukti pasigailėjimo ir pagalbos.

Katalikų Bažnyčia, Dievo Miestas, kurios Karalius 
yra Tiesa, kurios įstatymas yra Meilė, kurios gyveni
mo būdas yra Amžinybė, be baimės skelbia neiškrai
pytą Kristaus mokslą ir darbuojasi, kaip Kristaus mei
lė reikalauja, su motinišku uolumu; ji stovi kaip lai
mingas taikos regėjimas aukščiau klaidos ir aistros 
audrų, laukdama valandos, kada visagalė Kristaus Ka
raliaus Ranka numalšins audras ir išblaškys nesantai
kos dvasią, kuri jas iškėlė.

PRIEŠ - UŽGAVĖNINĖ 
VAKARIENĖ

Užgavėnių sekmadienį įvyko 
paskutinė prieš Velykas, papra
stai Altoriaus ir Rožančiaus dr- 
jos rengiama, vakarienė. Svečių 
buvo virš 300. Nuotaika kuopui- 
kiausia: vakarienė gardžiai pa
gaminta. patarnavimas prie sta
lų pirmos rūšies, muzika lietu
viška ir angliška. Visi atsilankę 
buvo pilnai patenkinti. Pagirimo 
žodis pridera Altoriaus ir Ro
žančiaus dr-jos narėms, kurios 
nuoširdžiai ir rūpestingai išgar
sino čią paskutinę prieš Velykas 
pramogą, kuri sutraukė tiek 
daug žmonių. Dalyvavo visi ku
nigai.

Pažanga padaryta ir Algerijoj. Čia parodo Alge- 
rietį, kuris modernišku gaso siurbliu pila gąsdiną į 
automobilio baką. Tačiau pats Algerietis tebesilaiko 
senos mados.

I
NUOTRUPOS

Viena iš Pupkevičių 
randasi Bon Secours ligoninėje. 
Ar ne serga tik plaučių uždegi-; 
mu? Linkime jai kuoveikiausiai 
pasveikti.

Baltimorėje oras yra taip blo
gas, kad didelis žmonių nuošim-i 
tis serga slogomis. Beveik visos 
ligoninės prikimštos ligonių ir 
sunku yra gauti tuščią lovą, jei 
kam priseina būtinas reikalas; 
eiti ligoninėn.

Marijona Labanauskienė dar 
tebėra Mercy ligoninėje. Nėra 
tikros žinios, kada ji galės ap
leisti. Reiškiame ligonei gilią 
užuojautą. Prašo mūsų maldų. .

Gerb. Klebonas kun. Juozas; 
Lietuvnikas. sausio 25 d. minė
jo savo gimtadienį. Sukako jam 
75 metai amžiaus. Bent kas jį 
pamatęs nei nepamąstytų. kad 
mūsų Klebonas gimė tais pa
čiais, metais, kaip kad Amerikos 
juodukai buvo išlaisvinti iš ver
gijos. Atrodo gražiai, veidas nei 
kiek ne raukšlėtas, plaukai ant 
galvos beveik dar visi kaip iri 
jaunuolio, visuomet linksmas.! 
draugiškas. Duok Dieve, kad1 
sulauktų 100. nes jis tikrai yra: 
ąžuolas mūsų išeivijos. Valio ir 
ilgiausių metų!

Aušros Vartų Parapija
Aušros Vartų parapijos Mote

rų ir merginų Socialis klubas 
savo pirmame šių metų susirin
kime, sausio 29 d., nutarė per 
gavėnią neturėti jokių pasilink
sminimų. Vieton užkandžių ir 
žaidimo, kaip paprastai po su
sirinkimų vykdoma, bus svars
toma nauji būdai, kaip geriau
siai ir sėkmingiausiai surengti 
vakarą, kuris įvyks kovo 27 d., 
parapijos svetainėje.

Kadangi minėtas vakaras bus 
pirmas toks lietuvių tarpe Wor- 
cestery, narės deda pastangų, 
kad visapusiškai pasisektų.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokias pastangas dėjo Popiežius sulaikyti karą?
2. Kaip tautų vadai atsinešė į Popiežiaus atsišaukimą?
3. Prasidėjus karui ar Popiežius dėjo pastangas sutai

kyti tautas?
4. Kas duoda drąsos ir pasitikėjimo tamsybių valandoj?
5. Koks turi būti pagrindas pasaulio atnaujinimui?
6. Koks yra didžiausias įsakymas, taip reikalingas pa

saulio taikai?
(Pastaba: Kitą penktadienį tilps enciklikos užbaiga).

sesučių

ponia, kuri yra pasižymėjusi 
kaipo gera šeimininkė. Negali
ma praleisti pasakius, kad p. 
Kielienė turi gražų balsą ir gra
žiai pianu skambina. Buvusi.

Kun. J. Kidykas, S. J. 
gavėnios metu skelbs mi
sijas šių kolonijų parapi
jose:

1 ir 2 savaitę 10809 S. 
Statė Str., Chicago, III.

3 savaitę 36 St. George 
Avė., Norwood, Mass.

4 ir 5 sav. 259 N. Fiftlt 
Str., Brooklyn, N. Y.

6 sav. 147 Montgomery 
Str., Paterson, N. J.

puošimas sidabro ir mėlynomis 
spalvomis, kur vienam gale sve
tainės sieną puošė didingas 
spalvuotas Moterų Sąjungos 
ženklas, virš jo ant skaidraus 
mėlyno dugno sidabro raidės 

į žymėjo kuopos 25-kių metų ju- 
I biliejų.

Antrame gale svetainės. —es-

Jaunas Kostantas Bartkus 
gyv. Perry Avė. laimėjo pinigi
nę dovaną už nepaprastai gra- 

i žiai apie muziką parašytas eiles.: trada nustatyta didelėmis kašė- 
1 kurios tilpo vietiniame “Sunday mis gražiausių gėlių. Tos gėlės. 

___ !gram”. Kostantas yra ant- tai gražus pasveikinimas nuo 
ras mūsų parapijos jaunuolis, VVorcesterio lietuvių katalikiškų 
kuris gabia plunksna pasižymė- i draugijų, 
jo amerikonų tarpe. Rita Pus- 
taitė laimėjo berods tris tokias gėlėmis išpuoštų stalų, 
dovanas.

Sekmadienį, vas. 4 d., 
kyklos mūsų kunigai 
žmones remti katalikišką spau
dą. ypač prenumeruoti laikraš
tį “Darbininką", kurį dabar per, 
vajų galima gauti žymiai suma
žinta kaina.

iš sa 
ragino

Parapijos choro narys, buvęs 
pirmininkas Jonas Marcinkus 
šiomis dienomis užėmė parda
vė jo vietą didelioje vyrų aprėda- 
lų ‘‘Ware Pratt Co.”, krautuvė
je. Jonas yra rimtas ir visiems

Svečiams susėdus prie sidabro 
5-tos 

' kuopos pirm. p. Matilda Pauliu
konienė pakvietė kun. A. Petrai
tį sukalbėti maldą. Po 
nės prasidėjo muzikos 
programa.

Menišką dalį išpildė 
Marijona ir Jonas Cižauskai ža- 
vėjančiai. sudainuodami: “Bun
da Tauta", “Vakarėlis Jau Su
temo” ir vieną encore. Pianu a- 
kompanavo p-lė Stella Kairytė. 
Varg. Juozas Žemaitis, kaip ir 
visuomet, puikiai sudainavo. — 
“Sakė Mane Šiokia” ir ‘Oi Kas’, 
pianu pritariant art.. Jonui Ci- 
žauskui. Duetą “Vai Už Jūrų 

ir “Merginų Bė-

vakarie-1 
ir kalbų!

f

artistaif IĮ
1
i

gerai žinomas jaunikaitis, žada Žiemavojau
savo draugams ir pažįstamiems’ dos" gražia^ sudainavo sesutės 
mandagaus patarnavimo.

kun. A. Petraitis. Aušros Vartų 
parapijos vikaras kun. Jonas J. 
Bakanas, negalėdamas asme
nini būti, sveikino telegrama. 
Norwoodo M. S. 27 kuopo svei
kino laišku.

Puikios gėlės ir malonūs svei
kinimai buvo sudėti šių draugi
jų atstovų: Marijos Vardo drau
gijos — p. Petronė Bačinskienė; 
Šv. Petronėlės — p. Ona Staliu- 
lionienė: Socialiu Klubo — Ane
lė Thompson; Birutės draugija
— Antanas Dailyda: Blaivinin
kų 25-ta kuopa — Elzbieta Vait
kienė; Švento Vardo — Jonas 
Dauėiūnas; Labdaringa Draugi
ja — Petras Milius: Šv. Jurgio
— Mykolas Žemaitaitis: Šv. Ka
zimiero — Juozas Roglys: šv. 
Liudviko — Liudvikas Volunge
vičius; SLRK 41 kuopa — Mag
dalena Morkūnienė; Moterų Są
jungos 69 kuopa — Viktorija 
Shea. 69-ta kuopa vieton gėlių 
tai dienai užprašė šv. mišias už 
5-tos kuopos nares.

j Dar sveikino šių draugijų at
stovai: šv. Onos — Marijona 
Sčiukienė: Vyčių 261ta kuopa—• 
Ona Burduliūtė: Studentų —• 
Antanas Sipas; Lietuvių Profe- 
sijonalų ir Biznierių Sąjungos— 
adv. Kazimieras Tamulionis. ir 
LDS 7-tos kuopos ir Marijonų 
Rėmėjų — Vladas Rimša. a

Svečiai gausiu plojimu pasvei
kino narias išbuvusias 25 metus 
kuopoje. Taip pat nuoširdžiai 
sveikino ir p. Marijona Sčiukie- 
nė. kuri tą vakarą buvo specia
liai pagerbta pakėlimu į kuopos 
garbės nares už jos 25 metų uo
lią ir nenuilstančią darbuotę 
kuopoje. Toks įvertinimas savo 
ilgametės darbuotojos, tai gra
žus ir malonus 5-tosios kuopos 
gestas. Prie visų kuopos darbų 
p. Sčiukienė visuomet pirmutinė, 
ir ne vien darbu, bet ir aukomis, 
o iš Moterų Sąjungos per 25 me
tus nei cento pašalpos nėra ė- 
muši.

I

Pasveiko

tukevičiūtč. M. Lapinskaitė, po-1 
nios O. Emkienė. ir T. Baliuko-i 
nienė. Dovanas laimėjo: A. Sin-| 
kevičienė, O. Vaitkevičienė ir p. Į 
Smith (Jokubauskaitė).

Vietinė didžiulė Department 
Store, pateiks naujų pavasari
nių madų parodą — “Fashion 
Show” bus kortavimas. prie 
kiekvieno staliuko dovanos, o 
prie durų piniginės dovanos. 
Prie to bus ir' užkandžių už tą 
patį bilietą. Vakaras rengiamas 
parapijos naudai, tad klūbietės 
tikisi visų paramos. Po susirin
kimo įvyko paskutinis prieš 
gavėnią pasilinksminimas. Vei
kiančioji komisija susidėjo iš 
panelių: T. Simonaitė. J. Valan-

Art. Marijona Čižauskie-į 
nė, gyv. Aušros Vartų pa
rapijoj, Wdtcester, Mass., 
buvo susirgus. Bet dabar; 
jau esą “O. K.” i

Art. M. Cižauskienė yra ku^fY'p^uaitfe:
Pirmadienį, vas. 5 d. žinomų 

biznierių p.p. Kielų gražioje re- ' 
zidencijoje prie Strathmore Rd.. 
įvyko šauni puota. į kurią buvo : 
sukviesta būrys vietinių inteli
genčių moterų, būtent, viešnia! 
iš Lietuvos p. Ona Pakštienėj 
Marijona Cižauskienė. ponios 
Tamulionienė. Vaikšnorienė. Lo
zoraitienė. Vaitkevičienė. Piga-, 
gienė, Kuderauskienė. Emkienė’ 
su duktere p. Walsh. Juškienė ir j 
Nedzveckienė.

Šeimininkė Vincenta Kielienė! 
visas maloniai priėmė ir pavai-Į 
šino. Bet kada atvyko “šoferiai" 
savo žmonas pasiimti, galų gale 
iš arbatėlės išdygo tikras ban-i 
kietas, dalyvaujant adv. C. Ta- 
mulioniui. muz. J. Cižauskui. Dr. 
F. Vaikšnorai ir šeimininkui p. 
J. Kielai. kuris yra visiems ge
rai žinomas aliejaus, ledo, ang-i 
lių ir malkų įstaigos savininkas., 
Pakartojant amerikonų priežo
dį ponai Kielai pasirodė — The 
Perfect 'Host & Hostess. Ypač

nuoširdi ‘Darbininko’ ben
dradarbė. Džiaugiamės, 
kad art. Cižauskienė pa
sveiko ir vėl rašo žinių iš 
VVorcesterio lietuvių kolo
nijos.

$v. Kazimiero Parapija
Sausio 28. Moterų Sąjungos 

5-ta kuopa iškilmingai atžymė
jo savo 25 metų Sidabrinį Jubi
liejų. Per šv. mišias, kurias at
našavo klebonas kun. A. Petrai
tis. narės, pasipuošusios sidab
riniais kaspinėliais, bendrai ėjo 
prie šv. Komunijos. Iškilmėms 
pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. Jonas Padvaiskis. SeseliųI

i Kazimieriečių pasidarbavimu, 
i altorius buvo išpuoštas Sąjungos 
spalvomis. — sidabrinėmis ir 
mėlynomis šviesomis.

šeštą vai. vakare, bažnytinėje 
svetainėje įvyko jubiliejinis 
bankietas. Čia ir-gi visų akis pa
traukė skoningas svetainės iš

Dorothy ir Elena Puišytės: pia
nu pritarė Juozas Žemaitis. Tik- 

į rai gražiai atsižymėjo mažutė 
Birutė Krapavickaitė. padekle- 

’ muodama “Darželis ir Lietuvai
tė” ir “Malūnėlis”. Vėliau pianu 
skambino “Suktinis” ir Home on 
the Range”.

Kiek plačiau apie Sąjungą ir
' 5-tąją kuopą kalbėjo klebonas 
,----- ------------------- : Sąjungos į-
steigėja ir pirmoji Centro pirmi
ninkė p. Uršulė T. Daukantienė, 
ir buvusios Centro pirmininkės 
p. Veronika Liutkienė, artistė 
Marijona Cižauskienė. p. Teklė 
B. Mažeikienė.

Taip gi kalbėjo ilgametis Są-jkienė. Kotrina Juškienė, 
jungos prietelis. adv.
Mileris, artistas Jonas Cižaus- 
kas, daktaras Petras Lankenis 
ir varg. Juozas Žemaitis, kuris 
sveikina vardu Chorų ir Vargo-

JUBILIEJATfiS
Išbuvusios 5-toj Kuopoj

25 Metus
Anelė Barauskienė, Marijona 

Dainienė. Angelą Mačiulytė. An
tanina Masilionytė. Liucija Nas- 
taravičienė. Marijona Orinienė, 
Ona Pauliukonienė. Ona Radikie
nė, Rožė Šapalienė, Marijona 
Sčiukienė. Elžbieta Zalnieraitie- 
nė.

BUVUSIOS 5-TOS KUOPOS 
PIRMININKĖS

Ona Liodienė. Petronė Stoč- 
Juzė

Antanas į Vaitkienė. Ona Sidabrienė. On<« 
Liutkienė. Magdalena Daugėlie
nė. Amilija Miliunaitienė. Teklė 
B. Mažeikienė. Magdalena Šlio- 
rienė. Magdalena Urmonienė, 

nininkų Sąjungos, ir mokytojas' Matilda (Liutkiūtė) Pauliuko- 
Kostantas Pauliukonis, kun. J.'nienė. 
Padvaiskio sveikinimus pridavė!

t

Rutvilč,

Seimininkių 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 tilt 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
166 West Broadvvay, South Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

į

I

ilgus metus sąjungietė ir veikė
ja. Svotas buvo p.'Malinauskas 
iš Cambridge, svočia p. Bagočiū- 
nienė iš Maspeth, N. Y.

Sveikinimų ir linkėjimų kal
bas pasakė šie: pp. Malinauskas, 
Bagočiūnienė, Čepai, Bartkevi- 
čienė, Mickevičienė, Jonas Gli- 
neckis, K. Naujokaitis, Vincas 
Kudirka, Rudis, KapoČiūnas, O.

Navickas, stud. A. Tamulis ir 
kiti studentai iš Thompson, Ct. 
Baigiantis programai sugiedo-1 
tas Amerikos ir Lietuvos him- Warabow, Puzinas, Talutis, Am- Į 
nai. Po to prasidėjo šokiai. Mū- brozaitis, J. Smilgis, Ieva Tvas- 
sų šeimininkės pavaišino visus; kienė, Ječienė, Adomaitienė, Pa
dalyvius skaniai s užkandžiais, kauskas.
kuriais stalai buvo apkrauti. j Telegrama iš Kearney (Harri- 

neles. Antroje dalyje išpildė! Komitetas nuoširdžiai darba- son, N. J.) ir Radio telegrama 
“minstrel show” lietuviškai, i vos‘- yPa^ Albertas Tamulis, p.p. Sangevičiai iš Brighton 
Žmonės išgirdo ir juokingų bai- 
kų, dainelių ir šiaip visokių sce
niškų įvairumų.

LAWRENCE, MASS
Šv. Pranciškaus parapijos 

choras, vadovaujant Povilui Sa- 
kui, vasario 4 d., turėjo progra
mą, susidedančią iš dviejų dalių. 
Pirmoje dalyje choras gražiai 
sudainavo geliąs lietuviškas dai-

Mūsų parapijos kunigai lanko 
parapijiečius ir daro cenzą.

' - 4. < - C - W

Baigiantis Sezonui
t . •

CLEARANCE SALE
I

lietuviškai, ivosi’ yPaž Albertas Tamulis, p.p.
Juozas Tamošaitis. Komiteto sveikino pp. Dalelius, p. Tamule- 
narys Vilnietis pardavė svetim- vičienė, p. Dalelių dukrelė ir 
taučiams iš anksto 110 tikietų, žentas p. Tamulevičius, Bronė— 
kad tik susidarytų stambesnė duktė ir Stasiukas — sūnus 
parama Vilniečiams. Visą vaka- sveikino savo tėvelius. Pabaigo- 
rą prie tikietų buvo p. Kastan- je pp. Daleliai, jubiliejatai labai 
tas Dėdinas. Ignas Budrevičius susijaudinę visiems dėkojo. A- 
priimdinėjo drabužius. J. An-Paminėjimui vasario 16 d., 

rengiama prakalbos su daino- dnulevičius ir Ipolitas Grigara- 
mis, vasario 11 d., 7:00 vai. va-vičius darbavosi prie gėrimų. Iš 
kare. Pirmiausia bažnyčioje bus moterų darbavosi šios: pp. Elž- 
pamaldos. po to visi sueis į sve-l bieta Aguonienė, Anelė Jasionie- 
tainę. Kalbėtojais pakviesta n® *r Antanina Stepunkevičienė. 
kun. P. Strakauskas iš Lowell,‘Jos visą vakarą vaišino sve- 
T. Stočkus, iš Worcester, kun. čius.
daktaras Starkus, iš ThompsonJ Šis parengimas puikiai pavy- 

_________ |ko. Davė pelno $83.49. Surink-
Draugijos renka atstovus į ta smulkių aukų $4.51. Aukojo: 

Naujosios Anglijos Katalikų P- Baranauskienė $2.00: po $1.00 
Seimelį, kuris įvyks So. Boston, — P- Batutienė, O. Banuškienė,' 
Mass., vasario 22 d., Apaštalys- ’ M. Visgaitienė, M. Meškiniėnė. 
tės Maldos draugija išrinko p. Viso aukų $10.51. Pridėjus pel-' 
S. Kazuliūnaitę ir O. Akstinaitę. ną pasiųsta per Konsulatą New 
Šv. Kazimiero draugiją atsto
vaus p. Feliksas Krancevičius.

I
I

domaitienė įteikė dovaną nuo 
rengėjų. Pasibaigus programai 
įvyko šokiai. Visi linksmai pra
leido laiką. Jubiliejatams, pp. 
Dalaliams linkime ilgiausių me
tų.

Per pereitą mėnesį I. J. Fox kompanija skelbė didelį January Sale. Dabar-gi, likusieji kailiniai 
yra labai pigiai parduodami, nes norima visus šio sezono kailinius išparduoti. Kailinių kainos labai 
sumažintos. Taigi, pasinaudokite šiuo dideliu kailinių kainų nupiginimu — įsigykite kailinius šian
dien!

Europoje karas eina smarkyn, o tas yra jaučiama ir Amerikoje. Yra pramatoma, kad drabužių 
kainos smarkiai pakils, o ypač kailinių. Taigi, pirkite kailinius dabar, kada galite elegantiškus kai
linius nusipirkti už mažą pinigų sumą.

411 WASHINGTON STREET 
Boston, Mass.

Į

Turime priminti, kad I. J. Fox kompanija išm 
aino senus kailinius į naujus ir už juos duoda dide
lę nuolaidą. Tai-gi, kam vilkėti senus kailinius, kad 
lengvais išsimokėjimais galite įsigyti naujus!

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų lietuvis šios firmos atstovas 
Bernardas Koraitis. Per jį pirkdamos sutaupysite 
10 nuošimčių nuolaidos. Naudokitės siūloma proga

Montello, kuri grojo polkutes ma viename lietuvybės ugdymo 
tikrai gražiai.

Reikia pažymėti, kad visi pro- (talikybę, apie savo bažnyčios 
gramos dalyviai nuoširdžiai pa- klausimą? 

į rėmė LDS kuopą. Tai labai gra-
: žus gestas iš jų pusės. LDS 3 tarp lietuvybės ir katalikybės, 
kuopa nuoširdžiai jiems visiems Aišku, kad katalikybė turi už- 
dėkoja.

Programą pradėjo LDS 3 kp. vietą mūsų miestelyje toji pro- 
pirm. E. Balutis. Programos ve- porcija kaip tik atbulai. Lietu- 
dėju buvo p. A. F. Kneižys. Bi- f vybė gan sparčiai pirmyn žen-

susirinkime pasitarti ir apie ka-

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO

Vasario 4-tą, Sąjungietė Pet
ronėlė Naujokaitienė, gyvenanti 
Pleasant St., minėjo savo gim- 
tadienį. Sveikiname!

Vasario 5, — Nauja narė Ago- į 
ta Kurienė, gyv. Willow St., mi- i | * — V & A *
nėjo savo vardinių ir gimimo Į lietus prie durų pardavinėjo p. gia, o į katalikybę yra kreipia- 

„ , .... ... . , e(U nn dienos sukaktį. Po kuopos susi-Yorke Vilniečiams šelpti $94.00. ... , _ „ . . ..
, .. _ , rinkimo būrys Sąjungiecių nu-Valgiais aukavo sios: pp. Janus- 

kevičienė. Jasionienė, Čeraus- .
' kienė. Dagilienė, Mičiutienė, A- 
guonienė, Miliauskienė, Tarnu-1 
lienė, Dalab. Stepunkevičienė, 
Valaitienė.

Komitetas dėkoja visiems ir 
visoms už aukas ir bendrai vi
siems dalyviams ir kuo nors 
prisidėjusiems prie šio vakaro 
pasisekimo. Dėkojame Tumers 
Falls, Erving. So. Deerfield,, 
Sanderland, Amherst, North- 
ampton. ir apylinkės lietuviams, 
o ypač vietiniams už gausų da-i 

tuviai, sausio 27 d., Knights of lyvavimą, Marianapolio Kolegi- 
Columbus svetainėje minėjo jos vadovybei už leidimą stu- 
Lietuvos Nepriklausomybės su- dentams dalyvauti, mūsų laik-j 
kaktį. Paminėjimą surengė S. Š. raščiams už reklamą. 
V. J., Šv. Onos draugijos ir SLA • 
297 kuopa. Svetainė buvo pa- I 
puošta Amerikos ir Lietuvos vė
liavomis.

Gražias kalbas pasakė adv. L. 
Jakimavičiūtė, A. Dėdinas, J.

Praeitą sekmadienį, atsilankė Jis pribuvo į savo tėvelių 30 rne- 
tį Detroitą kun. V. Ivanauskas, tų vedybinio gyvenimo minėji- 

1 mą. Šv. Antano par. bažnyčioje
. . Dirbkime išvien, kad mūsų mies- jVyko iškilmingos šv. mišios, o

Įimti aukštesnę bei svarbesnę Hs kadaįse buvęg
vieta mūsų miestelvie toii nro-' . . . ........ . .

I 
|

Reikia išlaikyti proporciją

centru, virstų katalikiška tvir
tove. Jaunuolis.

Vasario 5 d. palaidota 
Elžbieta Sukaravičienė.

a. a.

Gavėnioje Sodalietės rengia 
teatrą “Stabat Mater”, ir para
pijos choras, bažnytinį koncertą. 

Aušrelė.

GREENFIELD, MASS
GAUSIAI PARĖMĖ1 *<

VILNIEČIUS
Šios kolonijos organizuoti lie-

I

I

«

Williami J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St,
PROVTDENCE. R. L 

Telephone:
Ofiso: Dezter 1952 

NamiĮ: PI. 6286

Pope OpticalCo.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORGESTER. MASS.

275 Mair. St., Webster, Mas*.

p. Kurienę užkandžiams, 
kur jai buvo tikras “surprise”.

—i
pp. Karnilų šeimoje ligonių 

skaičius nemažėja. Neseniai jų 
vienam sūnui tapo padaryta 
“appendix” operacija, o dabar 
apie dvi savaitės atgal kitas sū- Į 
nūs sunkiai sužeidė koją. Jisai • 
dar guli Norwoodo ligoninėje. 
Ponam Kamilam ir jų šeimai 

’ Į reiškiame užuojautą.
Sąjungietė.

A. Dėdinas.

NORWOOD, MASS
Vasario 3 d. Eikš svetainėje, 

Norwoode įvyko pagerbimas pp. 
Jeronimo ir Adelės Dalelių, jų 
25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį paminėti. Tikrenybėje, pp. 
Dalelių jubiliejus įvyko vasario 
7-tą, bet pagerbimą pagreitino.

Svečių ir giminių dalyvavo iš 
visur, kaip tai: Maspeth. L. I., 
N. Y., Bellerica. Cambridge, 
Brockton. So. Boston ir vietinių. 
Viso apie 150 žmonių.

Į Toastmasteriu buvo p. A. F. 
Kneižys. “Darbininko” redakto
rius.

Rengėjos: pp. Ječienė. Ado
maitienė. Smolskienė, Karnilie-1 
nė. Jablonskienė. Rakauskienė. 
Rakauskas. Dan Milės, p. Ječis. 
Ječytės. Šimanskaitė. Vasiliū- 
naitė ir eilė kitų.

J Ponai Daleliai yra LDS nariai 
ir “Darb.” skaitytojai per ilgus 
metus. Ponia Adelė tai uoli per

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Te) So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskien?,
564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Prot. Rast — Ona fvaftkienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 

Fin. Rast — Marijona Markoniutė.
4115 Washington St.. Rosiindaie. 

Tel Farkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniulifltė.

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

1512 Columhia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI Marijona AukAtikalnienS.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
- pa* protokolų raštininką.

•V. JONO EV. BL. PA*ALPIN£S 
DRAUGIJOS VALDYBA

V. Kudirka. Jam pagelbėjo ir ki- ma visai mažas dėmesys, 
ti LDS nariai.

Vakaras pavyko. Kuopai liko bažnyčios klausimas buvo iškel- 
pelno. CSN. tas. Tuo laiku buvo numatyta

—

„ .

Rodos, pereitais metais mūsų'
I

PHILADELPHIA. PA.
PARAPIJOS SUSIRINKIMAS

po to puota pas Ivanauskus, kur 
i dalyvavo daug artimų ir pažįs- 
I tarnų.
I v —

po
ge-
Ve-

Marijona Petrauskienė 
svarbios operacijos jaučiasi 
riau Providence ligoninėje. 

! lijam greito pasveikimo.Pereitame sekmadienį, kun. J. 
Čepukaitis pranešė bažnyčioje, 
kad šv. Andriejaus parapijos 
metinis susirinkimas įvyks tuoj 
po sumos, vasario 11 d.,, bažny
tinėje salėje. Klebonas kvietė 
visus parapijiečius ateiti ir pa-j

tinkama vieta bažnyčios staty
mui, ir jei ne klystu, žemė buvo 
nupirkta ir tolimesni planai to 

Sekmadienį, sausio 21, įvyko projekto vykdymui buvo daro- 
Šv. Kazimiero parapijos choro mi. Bet staiga viltys, troškimai, 

planai, pasiryžimai — viskas 
Išklausyta pereitų metų rapor- dingo. Kodėl ? Greičiausia finan- 

į tas. Nutarta laikyti susirinki- sinis trūkumas. Mes katalikai, 
mus pirmą penktadienį mėnesio. ^ai katalikai, o kai reikia mums 
Pasidžiaugta, kad susilaukė at- katalikams paaukoti kilniam 
gal savo jauną ir gerą vargoni- reikalui, pasirodo kas kita, 
ninką p. A. P. Giedraitį. Dabar Bažnyčios statymas šiuo laiku 
pradėsime darbuotis iš naujo, gaj būtų perdidelis užsimojimas, 
geriau ir smarkiau. Pirmiausia V’istiek reikėtų šį klausimą 
rengsimės minėti Lietuvos Ne- diskusuoti, išnagrinėti, pasitar- 
priklausomybės šventę, vasario su dvasiškiais ir kitais prity- 
16 d. Bus dainų, prakalbų ir rugius vyrais, mėginti kokiu 
rinkliava Vilniečius šelpti. Tiki- nors bQdu klausimą išspręsti, 
mės, kad lietuviai, ypač Vilnie-; Dabar vieni lietuviai eina į

PROVtDĘHCf, R-l Praeitą savaitę mirė Petras 
Krivitskas, gyv. Witt St.

I

Vasario 5, įvyko Moterų Są
jungos 27-tos kuopos susirinki
mas bažnytinėje svetainėje. Iš- 

: duoti įvairūs raportai iš kuopos 
darbuotės. Atstovės į Katalikų 
Seimelį išrinktos sekančios: — 
A. V. Kneižienė ir O. Warabow.

Kalbėta apie nuvykimą pama
tyti “Pilate’s Daugher” (Piloto 
Duktė). Tai tvarkyti palikta! 
Kursų Komisijai: B. Adomai-' 
tienei ir A. V. Kneižienei.

Balandžio 26. kuopai sueis 5 
metai, kaip ją atgaivino su pa
galba p. T. Mitchell. Jubiliejaus 
proga įvyks šv. mišios narių in
tencijai ir privatiškas vakaras.

j
I

I

■----- --------------- -—, jr— ......_ j uaDar vieni lietuviai eina j
i čiai, ateis į prakalbas ir paaukos lenkų bažnyčią. kiti į airų, keli į
pagal išgalės. į Prancūzų, o kiti visai neina.

Valdyba 1940 metams. Kodėl mes negalime visi susi-
J. Sinkevičius, pirmininkas: A. tarti jr prjkiausyti prie vienos 
Badaris, vice-pirmininkas; O. parapijos kjebono, kad vienos 
Lukšytė, raštininkė, J. Dong- kiekvieną sekmadienį,
veckaitė, kasierius; A. Tamule- ka,p daroma kaj kuriose pa- 
vičiūtė, M. Avižinytė. kasos glo- rapįjose( būtų laikomos lietuvio 
bėjai. kunigo, kuris pasakytų lietuviš-

Kursai įvyks vąsario 19-tą, pp. i Mazasis choras išrinko naują ką pamoksją ,r panašiais būdais j
28 Savin valdyb3: Špokaitė, pirminin- sutVarkytų mūsų dvasinį gyve-Aidukonių namuose,

Į Avė. Visos narės kviečiamos da- į 
lyvauti. Bus įdomių dalykų pro
gramoje. S. R.

—

reikšti savo nuomones bažnyčios Į ^P*0’ 
ir parapijos gerovei.

tfESTVILLE, III
NELAIMĖ

Sausio 28 d. pp. Karpių šeimos 
sūnūs Jurgis, Sylvestras, dukte
ris Felicija ir Justa po pietų va
žiavo automobiliu į Danville pa
matyti “The Fighting 69th”. 
Grįždami į namus patiko nelai
mę. Staiga prasimušė liepsna jų 
automobilyj. Jurgis sušuko: — 
“Car is burning, get out”. Syl
vestras iš baimės negalėjo greit 
sustabdyti automobiliaus, tai 
karui dar nesustojus turėjo 
šokti, p. Justa Karpiūtė šokda
ma susižeidė koją. Subėgę žmo
nės sniegu ugnį užgesino. Prie
žastis užsidegimo spėjama, kad 

i buvo kur “short” vielose.

Praeitą sekmadienį, mirė Kat
rė Bekampienė, motina Vinco 

, Wilkes Barre, Pa. 
p p : Vincas su savo šeima ir broliu 

i buvo išvykę į laidotuves. Veli- 
i jam Vincui ir jo broliui surami- 
j nuimo, o motinėlei amžiną atilsį.

—
i Praeitą sekmadienį Antanas 
I Baranauskas apturėjo nelaimę.
i Važiuodamas į miestą nuo savo 
namų prie ežero automobilius 

j netikėtai ant kelio sustojo. At- 
: važiavęs didelis trokas, tamsoje 
. nepatėmijo automobilio ir tren
kė į jį. Mašiną labai sudaužė, bet 
žmonių nesužeidė.

I

EXTRA ROOMS
IN YOUR HOME

A PLAYROOM 
A SPAREROOM
For as little as

!

51-!
kė; O. Našlėnaitė, vice-pirminin- nimą i>aj vjenas pasiūlymas ši- 
kė: E. Nameikaitė, raštininkė: kiausimą laikinai išspręsti.
P. Kitavičius, P. Valackas —( Gardnerio lietuviai, būkime ne 
kasieriai; B. Savickaitė, M. Ur- tik Hetuviai bet ir katalikai, 
bonaitė ir E. Avižinytė — ko
respondentės. Mažasis choras 
surengė priėmimo vakarėlį po
nui Giedraičiui. Mums visiems 
malonu, kad jis sugrįžo į Pro
vidence, ir kad mes vėl galime su

pp. Karpiam, o ypač p. Justai į 
Karpiūtei, vargonininkei nuošir- j 
džiai užjaučiame ir linkime pa
sveikti. Rap.

Sekmadienį, vasario 4 d., Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos svetai
nėje įvyko LDS 3 kuopos kon
certas ir judamieji paveikslai. 
Koncerto programą išpildė Al 
Mason orkestras iš Montello, -
Mass. (Orkestrą sudarė šie: Al. Juo darbuotis. Linkime jam ge- 
Beliunas, Al. Marcinkevičius, riausio pasisekimo jo visuose 
Vincas Mazgelis ir Edvardas U- darbuose. E.A.
sas); p. mok. Apalionija Dra- 
vinskaitė iš Stoughton. daininin
kė; p. Antanas Pažasis iš Dor
chester, dainininkas: vietiniai— 
pianistai, p. Julės Vilkišiūtės 
mokiniai — J. Kavaliauskas ir
A. Kneižytė: dainininkės — p. vos Nepriklausomybės sukaktį. 
Alena Navikienė ir Ona Paznio- 
kaitė. kuriom akompanavo mu
zikas A. šlapelis.

Dainininkei p. A. Dravinskai- 
tei ir dainininkui A. Pažasiui 
akompanavo p. Julė Vilkišiūtė.

Judamus garsinius paveikslus 
parodė kleb. kun. S. Kneižis.

Dainininkai ir dainininkės la
bai gražiai sudainavo. ,
Bet publikai, rodos, geriausiai 
patiko tai Al Mason orkestras iš

I

GARDHER, MASS
Labai girtina, kad ir Gardnerio 

lietuviai susidomėjo lietuvybe ir | 
rengia programą minėti Lietu- 

l

Naujos Anglijos Lietuvių

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta-

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviena. 
16 VVinfieid St.. So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mas*.

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

Į Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfieki St.. So. Boston. Mas*.

! Iždininkas. Andrius Zaleskas. 
702 Fifth St.. So. Boston. Man

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėklienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos sali j, 491 
E. 7th St., So. Boston, Maaa.

Paskutiniais laikais vis dažniau 
ir dažniau tenka skaityti lietu
viškuose laikraščiuose. kad 
Gardnerio lietuviai dalyvavo ki
tų parengimuose arba patys ren
gia kokią nors programą. Tai 
reiškia lietuviškos širdys dar 
plaka Gardneryje.

Lietuvių tauta yra skaitoma, 
kaipo katalikiška tauta. Ar ne
reiktų nors kiek pasirūpinti ir 
katalikiškumu? Ar nebūtų gali-

|
dienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į- 
vyks Šv. Petro liet, parapijos salėje, W. 5th St., So. 

i Boston, Mass.
Iškilmingos Seimelio pamaldos 9 vai. ryte.
Atidarymas Seimelio sesijų 10:15 vai. ryte. (Tuo- 

jaus po pamaldų).
Seks sveikinimai.
Seimely j bus skaitomi du referatai: 

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- 

I viausi mūsų veiklos klausimai.
Visus nuoširdžiai kviečia:—

Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas 
i Antanas Zaveckas, Pirmininkas
i Benediktas Jakutis, Sekretorius.

i
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VIETINES ŽINIOS
DARBININKŲ RADIO IR “DARBININ

KO” PRIETELIŲ SUSIRINKIMAS

po truffpo apsvarstymo reikalą 
suorganizuota nauja L. V. kuo
pa. Išrinkta nauja valdyba ir pa
daryti pirmi veikimo planai. Pa
žymėtina, kad tarp kitų jatmuo- 
lių smarkiai darbavosi suorgani
zavime kuopos p-lė Joana Nor- 
kūnaitė. Bravo Lovrelliečiai, lai 
jūsų darbai būna palaiminti. A.

ŠVĘSKIME
Tautos Nepriklausomybės Šventę

{VAROS SKELBIMAI
* bh

—i

Pirmadienį, vasario 12 d., 730 vai. vakare, “Dar
bininko” salėje, 330 E St., So. Boston, Mass. įvyks Dar
bininkų Radio ir “Darbininko” prietelių bei rėmėjų su
sirinkimas, pasitarti, kaip sėkmingiau surengti Darbi
ninkų Radio 5-kių metų sukakties proga koncertą, ku
riam salė yra parenduota balandžio 21 d. Į šį susirinki
mą yra visi kviečiami dalyvauti.

MARIJONAI TULEIKY- 
TEI PADARYTA OPERA

CIJA

Brangūs Lietuviai!
Mūsų buvusi

SRJ* L,__ __ R.. .
nlUjo, pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Tiems Lie
tuvą labai mylintiems vyrams vedant per šiuos minimus 22 

lietuviai augo, brendo ir stiprėjo į g

tauta, šimtmečius išnešusi priešų 
ma, atgavo savo nepriklausomybę. Jau 

ta antri metai kaip Lietuvos ištikimi sūnūs, Vii-

M.
I -*1—J*-t-l- —LaiKrooininKds

Antradieni, ras. 6 d., Carftey 
ligoninėje, Dr. Wm. Dusevičius 
padarė apendicito operaciją ži- 

I!, 
rodomi ras. 14 d. 4 vai. p.p., ir 
7:30 vai. Vak.

.Sekmadienio vakare, bažnyti-1 - ■=-------- —
nėjo salėje, W. 5th St.. Katalikų I Peleneje, 9 vai. ryte, kun. J. 
Bažnyčios Platinimo Draugijos Jakaitis, MIC. šventino pelenus, 
darbuotojas p. Vasiliauskas ro- gi^jo šv- mišias it sakė pa- 
dč judamus paveikslus iš misio- mokslą. Jis pasakė kitą pamok-: 
nierių vargingo gy venimo Afri- sM vakarinėse pamaldose. Zmo- 
koje ir Alaskoje. Žmonės gėrė- lankėsi daug. Būtų daug 
josi pasišventimo vaizdais. Kun. dvasinės naudos žmonėms, jei 
Virmauskis, kalbėdamas apie J* taip skaitlingai lankytųsi į 
misionierių dvasios kilnumą. Tisas gavėnios pamaldas, 
kurios vedami jie eina nežinomų j - ----------- -
žmonių sielas išganyti, prisimi- Southbostoniečiai dabar yra 
nė, kad jis ir daugiau laiks nuo užsiinteresavę kun. A. Naudžiū- 
laiko. religiškų paveikslų užsa- ho ir kun. M. Šmigelskio primi- 
kysiąs. Jų visų gražiausi būsią cijolriis. Jiems rengiami pager

ŽINUTĖS nomų “Darbininko” rėmėjų pp. 
Tuleikių dukterei Marijonai. O- 
pcracija gerai pavyko. Ligonė 
jaučiasi gerai.

!
P-lė Marytė, kaip ir josios tė-1 

vėliai, daug dirbo įvairiuose 
“Darbininko” parengimuose. Li
goniai ir jos tėveliams reiškia
me gilią užuojautą ir linkime, į 

kad Marytė greitai pasveiktų ir 
su mumis vėl darbuotųsi.

!

I

Southbostoniečiai dabar yra
So.fateVj&iUsS* 
Auta Virty hngljos 

▼ycrais

i

I

,. aviai ̂ ti^o^brendoir stiprėjo į gan tvirtą vienatą — 

urą m/U Įmones UoŪai darbavosi tėvynės labui. Jie 
atflltllė užpuolittius. Jie atsivadavo Vilnių. Jie atstato sostinę 
ir daro kitus įvairius Tėvynei naudingus žygius.

O mes ką darome? Ir mums amerikiečiams — dzūkams, 
Žemaičiams, zanavykams ir kitiems jau laikas yra susiprasti 
ir jtUBtis vienos Lietuvos vaikais bei dukromis —, ir kalba, 
darbu ir turtu prisidėti prie mūsų mylimos šalelės stiprinimo, 
gerinimo, gražinimo ir kžlimo jos vis aukštyn ir aukštyn.

Tų minčių vedamas Fedemcijos 3 skyrius rengia Tautos 
Nepriklausomybės Šventės iškilmingą minėjimą, vasario 11 
d., sekmadienį, iŠ ryto ir po pietų.

VzMrio 11 d., 11 v. r. šv. Petro bažnyčioje, 
bus giedamos Sv. Mišios už Lietuvos Nepriklausomybės prie- 
telius gyvus ir mirusius ir sakomas pamokslas apie Tėvynę.

Vasario 11, 3 v. p.p., Municipal salėje, 
įvyks civilis tautinės šventės apvaikščiojimas. Čia pasakys 
svarbias kalbas rimti kalbėtojai, kaip tai, kun. K. Urbonavi
čius, kun. J. Jakaitis, MIC., kun. J. Švagždys, ir kiti.

Bus ir pamarginimų.—

7—9 Ellery St,
So. Boston, Mass.

Td. ŠOU 2923
4*1 norite, kad Jteų draMUal 

botų tvariai liplur*'. 
paveikite ty darbą hmm*.

DAKTARAIDAKTARAI J
i
bimo bankietai.

i
l Amerikos lietuvių laikraščiai

I So. Worccsterio vyčiai užtik

Lietuvis DantistasLietuvis Dantistas
A.LKaMd*s

251 W. BROADMfAT,
S*. Beston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12. nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Sere domis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatovnis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Ncdčliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal «utartį>

i organizaeijos. kolonijos, ir, pa
» i

rina labai įdomų žaidimą prieš
i
So. Bostono Vyčius. Kiti žaidi-

. vieniai žmonės suskato darbuo-
mai bus tarp. *< Purple Sophs”,

I
i

A. L Kapais
251 W. BROADVVAV,

S*. Boston, Mlaša.
TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12. nu
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v
Serėdomi* nuo 9 iki 12 vai. dieną
Subatovnis nuo 9 iki 6 vaL vakare
Ncdčliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal «utartį>

Tel. TROwbridge 6330.

J*hnRepshis,M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Ma**.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MB.,
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
” Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniai* pagal sutartį.

i tis Vilniaus atstatydini. Tos Iii
dvasios pagauti ir southbosto

Nuoširdžiai kviečiame visus švęsti TAUTOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ ir ateiti į minimas iškilmes.

FEDERACIJOS 3 SKYRIUS.

Iš SV. JONO DRAUGIJOS
iš Švento Kryžiaus Kolegijos ir METIN10 SUSIRINKIMO

I
niečiai. Federacijos 3 skyriaus 
vadovybėje, rengia masinį susi-

į rinkimą su prakalbomis

Sv. Jom Ev. Dr-jos Prisirengimas Prie Ptrmgjg Šokių

fc

Po Velykų Eina PirmynJimmy Obrien’s Pol’s iš Wor-' 
cesterio. Mažesnis Vyčių ratelis!
4<

I

ir pa-

žais su kitu smarkiu rateliu iš
Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpinės

I Worcesterio. Šis žaidimas įvyks
Draugijos skaitlingas metinis Kaip jau buvo paskelbta, kad Šv. Jono Ev. BĮ. Pa

j marginimais, vas. 11 d. 3 vai. pp. j
i Municipal gražioje salėje.

i šeštadienio vakarą. Vasario 10,

I
7 valandą, Providence St. Junior

susirinkimas įvyto gausio 21 d., 
parapijos salėje. Valdyba liko

šaipūnė Draugija, šeštadienį, kovo 30 d., Municipal
Bldg. salėje, So. Boston, Mass. ruošia “Darbininko”

i Programoje dalyvaus p. O. I-
į High School Svetainėje,
i

Vaškienė su grupe vaikučių; Šv.! 
Petro par. ehoras. vad. muzikui 
R. Juškai, ir kiti.

Tos dienos rytą 11 valandą, šv. 
Petro bažnyčioje, jie turės pa
maldas ir išgirs misionieriaus 
pamokslą apie Tėvynę, daly
vaukime visi.

So. Bostono Vyčiai 
LoweByj

Wor-
cestery.

Antanas Grinke išrinktas So.

beveik ta pati, tik populerus iž
dininkas Andrius Zaleckas pasi
traukė iš savo pareigų. Jo vietą 
užėmė Vincas Zaleckas, o An-

Worcesterio vyčių ratelio kapi- U(x, iirtaktaS/ viD<.o vie_
tonu. Kiti lietuvių rateliai no
rinti žaisti su So. Worcesterio

ton,

Intertypo fondui šokius. Kaip girdėti, komisija ir jos
nariai dirba energingai, kad pirmieji po Velykų šokiai

Sekmadienį, vasario 4, š. m., 
4:30 vai. po pietų, Šv. Juozapo; 
par. salėj, Lowelly, įvyko Lietu- • 
vos Vyčių atsteigimo susirinki-( 
mas, į kurį atvyko didelis bū
rys jaunimo — merginų ir vai
kinų su klebonu kun. Pranciš
kum Strakausku priešakyj. Su
sirinkime dalyvavo ir svečiai vy
čiai iš So. Bostono — Pr. Raz- 

į vadauskas, L. V. Naujos Angli-1 
! jos apskričio pirmininkas su 
žmona; Anelė Genevičiūtė, L. V. 
17 Algirdo kuopos protokolų 
raštininkė; Petras Dūmas; An
tanas Gaputis — Lietuvos Vyčių 
Centro I viee-pirmininkas; Feli
cija Gtendelytė — L. V. Centro 
iždo globėja ir 17 Algirdo kp. 

į vice-pirmininkė.
I Susirinkimas buvęs gyvas ir

ADVOKATAI

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAI:

6 Beacon St, Boston.
Reom 627, Tel. CAP 8154 

101 «axter su So. Boston, Ma**. 
TeL ŠOU 4873

NAMŲ:
35 Hunnevvell Avė., Brigltton 

Tel. STA 8898

IJ

Prisiekęs Advokatas 
Justas B. G 
Veda visokias ptovas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E SL (Kampa* Broadway) 
Sooth Boston, Ma**.

Telefonas: ŠOU Boston 2733

Namų: TALbut 2474L

lacytYMi
LICTUve ADVOKATE,,:
(JEKIMAUCUTt)

14 Hope St.,
GreenfieM, Mass.

1

- JetaLGrigahs
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broatfway,

80. BOSTON. MASS.
ŠOU 1781 Roma 3

JCveoTfTCrlv**

52 G St. tel. ŠOU 4877
18 Thdma* Pk., Sau 1043

į direktorius. Draugijos 
........  j nariai reiškė pasitenkinimo, 

Vyčiais rašykite: Joseph J. Jur- Į kuomet B padalintų atskaitų su- 
gelonis, 14 Seymour St., Wor- žlRojo kad turtas
cester, Mass. pereitus metus paaugo net

i $1.343.10.
Nutarė “Darbininką” vėl pa- 

i likti draugijos organu.
Reikalingas jaunas vaikinas, Į Susirinkimas entuziastingai 

kuris norėtų dirbti mėsos krau-1 užgyrė valdybos ir direktorių 
tuvėje. Būtų gerai, kad turėtų. nutarimą ruošti milžinišką ba- 

naujos Intertypos fondo naudai. 
Tas balius įvyks pirmą šeštadie
nį po Velykų, kovo 30 d., 1940, 
Municipal Building, So. Bostone. 

Kadangi šv. Jono Draugija y- 
ra didžiausia ir turtingiausia 
draugija Bostone ,todėl ir tas 
balius bus didžiausias kada bu
vęs Bostone. Nereikia abejoti, 
kad draugija su juo padarys vi
są $1000.00 pelno. R»p.

ĮVAIRŪS skelbimai

kiek patyrimo.
L STREET MARKET

181 L St., Tel. ŠOU 1314
Sol Boston, Mass.

pilnai pavyktų, ir kad jie atneštų gerą pelną.
Draugijos pirm. p. Juozas Švagdys, pranešė, kad 

jis jau turįs išdalijęs tikietų netoli šimto. Be to, pereitą 
savaitę į rengiamų šokių rėmėjų eiles įstojo sekantieji:

Marytė Kilmoniūtė..... .%.........................  $5.00
Kotrina Butkus, Chelsea, Mass.
Eva Rudenis ............................

M. Šimkienė, So. Boston, Mass..........................  1.00
M. Gurskienė, So. Boston, Mass..................    1.00
M. Trečiokas, So. Boston, Mass...............  «... 1.00
M. Šliužienė, So. Boston, Mass..............   «... 1.00

Nuoširdžiai ačiuojame rėmėjams už aukas ir ti
kietų platintojams už jų nenuilstantį darbą.

lių savo organo “Darbininko”

Uetes PI

...... 1.15
-......1.00

C. 4. KUČINSKAS (KAY)
Atliekame įvairius plumberio dar
bus — įdedu Oil burnerius, gasą ir 

t- t. Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko išsimokėti.

322 Dorchester SL
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0348

Profesionalai, blz&lerlai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke’' tik- 
■ai verti skaitytoją paramom

Viri akribkltes “Darbininke”.

GRABORIAJ

Radio Programos Jubiliej us
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 vadovybe, pasi-| 
tarus su laikraščio “Darbininko” administracija, radio 
programos sukaktuvių proga bendromis pajėgomis 
rengia koncertą, sekmadienį, balandžio 21 d., 7 vai. va
kare, Municipal Building svetainėje, So. Bostone, kurio 
pelnas skiriamas laikraščio “Darbininko” Intertype 
fondui.

» Šou 4618

an Fumiture Co.
MOTERS—
Insured and-1

■.■•'■ i

į)

- m| Bonded 
Bfc Local A Long

Oistance 
Moving 

326 • 328 West Broadway 
So. Boston, Mass.

k

PATENKINTI JUBILIEJI
NIU 8. L. ŠV. KAZIMIERO 
DRAUGUOS LEIDINIU

f

Telephone 
•0. BOSTON 

1058

BayVievMotorSenke
STUDEBAKER

Automobiliu ir Trekų Agentūra 
Taisome visokių iždirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joc. Kapočiūnas ir Peter Trečioką-
Savininkai.

Sausio 29 d. parapijos salėje, 
įvyko Susivienijimo Lietuvių šv. 
Kazimiero draugijos metinis su
sirinkimas. Visa valdyba liko ta 
pati.

Svarbiausia susirinkimo dalis, _ _ „

biliejaus metus. Gi svarbiausias įIkUn- Prano Strakausko, Lowel- 
tų metų minėjimo darbas buvojlio lietuvių parapijos klebono, 
išleidimas 64 puslapių knygutės į 
vardu: “Susivienijimo Lietuvių 
Švento Kazimiero 90 metų Gy
vavimo Apžvalga”. Nariai reiš
kė didelio pasitenkinimo tuo

Radio Programos Vedėjas ir Pranešėjas.

gražiu leidiniu. Ne tik nariai tą 
knygutę įvertino, bet susirinki
me perskaityta laiškai nuo: 
Lietuvos Generalinio Konsulo 
Jono Budrio, Lietuvos Konsulo,

VAL60MOJU DAIKTU KRAUTUVES
Riekti pa* btanterta* me*ą, vaisiu*, <teft*Ve* N fc įteki U* daiktu*, kur* 

skelbiasi “Oarbinink*" apsimoka, nes ji* parSued* Šviežius produktu* Ir m* 
lentai patarnauja. Nučją j bilę kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbime 
matEte "Darbininke".

FovHas Brahmanas
CRESCENT AVENUE, 

Telephone COLumMa 4702 
29 SAVIN HII. L AVENUE, 

DORCHESTER, MASS.

Perklos Market
R. BaRruildnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON, MASS.

---~~ ~ : ■ -

K. SUtekas 
41» t. Sft0ADWAv, 

Tel. 8OUOi Oo»ton 93*7
Pristatau ICfc C RE AMĄ ir užkan
dėta* piknikams ir visokiem* 

parengimams.

riv>f«fon*1«L MznMrtal, grnnronln 
tai. karte ahelMart "DafMnlata" tik 
tai verti nkaftytoju paramos.

Vili skelbkite* “I mrMnJnta”.

(kurio a. a. tėvelis priklausė 
prie šios draugijos), kuriuose iš
reiškė padėką ir pasitenkinimą 
prisiųstąja knygute. Liet. Gene
ralinis Konsulas net prašė dau
giau prisiųsti dėl persiuntimo 
Lietuvos mokslinėms, kultūri
nėms ir valdiškoms įstaigoms.

Draugijos finansų rašt., stam
biausias ir pamatinis išleistos 
knygutės autorius S. Mockus, 
išduodamas savo raportą, be 
kitko pareiškė gražių kompli
mentų “Darbininko” adminis
tracijai ir spaustuvės darbinin
kams už uolias pastangas, ir 
nuoširdų kooperavimą, leidžiant 
minėtą knygutę. To viso rezul-

tatas — gražus leidinys ir tin-Į 
karnas įnašas į Amerikos lietu-Į 
vių istoriją. Knygutės atspaustai 
1000 egz.

Per jubiliejaus metus, prie I 
draugijos prisirašė 32 nauji na
riai. Vajus pratęstas. Iš spaus
dinto fin. raporto paaiškėjo, kad 
draugijos finansinis stovis ge
ras, ir kad tai didžiausia vyrų 
draugija Bostone, kuri moka 
aukščiausią ligoje pašalpą, bū-| 
tent, $8.00 savaitėje.

Susirinkimas buvo skaitlingas 
ir gyvas. Vwry9.

Joseph W. Casper
IKasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS M 
BALSAM UOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
8a Boston, Mass. 

PiteflMVteas Dieną ir Nakty.

TeL ŠOU Sosto* 1437
Tel. ŠOU B**ten SNO.

! 
i 
!

1 
e &

s

P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nuliūdimo Valandoje patarnaujame diena Ir nakty. 
Patarnavime* mandagu* Ir nebrangu*.

258 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth Boston, 4406 

16—18 Intervale St. Montello, Mass.
TeL Brockton 4110
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BAYONNE, H. J.

WAIERBURY, CONN
IŠ DARBININKŲ VEIKLOS

HEW HAVEN, CONN

NEW BRITAIN. CONN

BROOKLYN, N. Y

NAUJAS KLEBONAS

TElJUBOHCn 2680.
’JfT

mą. šv. Kazimiero parapijos ko- tais P*1* šv- mišias išstatymas ir
garbinimas šv. Kryžiaus relik-manda žaidė su gerai išlavinta

Šv. Antano parapijos komanda vakarais 7.30 vai. Kryžiaus

Butelyje

Sąjungie-

šeštadienį, vasario 2 d., atvy
ko į mūsų parapiją naujas kle-

♦i!

pareikšti, kad neužmiršo lietu
viškos kalbos.

Šio mėn. 3 d., šeštadienį, Wa- 
terburio lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Valantiejus ir Pre
latas Ambotas, Hartfordo liet, 
par. klebonas išvyko atostogų.

šė, kad sekmadieniais suma į-

parapijos naudai. Dalyvavo 
daug jaunimo ir senesnių para- 
pijonų. Klebonas pradėjo žaidi-

Neatsižvelgia į Kainą

Nėra6ere$nė$

bonas kun. Juozas Jankauskas, gelijos žodžiais,
iš Beacon Falls, Conn.

šeštadienio rytą atnašavo šv. bą Dievo garbei ir parapijos 
mišias ir pasakė pamokslą. Nors j naudai. Naujas klebonas prane- 
kun. J. Jankauskas per 7 metus šė» kad sekmadieniais :

Aną sekmadienį įvyko LDS 5 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Narių prisirinko pilnutėlis, ne
menkas šv. Juozapo parapijos 
senos mokyklos kambarys. Di
džiuma iš jų atėjo apsimokėti už 
organą “Darbininką”.

Iš pereitų metų kuopos valdy
bos raportų pasirodė, kad kuo
pa gražiai gyvuoja ir auga.

Kuopa nutarė surengti balių, 
kuris įvyks šių metų, balandžio 
20 d., 48 Green St. svetainėje.

Kuopos valdyba dėl šių metų 
yra sekanti: Pirm. D. Matas; 
vice pirm. — M. Digimienė; nu
tari mų ir finansų, rast. J. Toti- 
las; ižd. V. Urbonas; ižd. globė
jai — Z. Karalius ir P. Joku- 
bauskas; tvarkdarys — B. Šil- 
kauskas. J. Totilas.

Vasario 25, klebonijos įkurtu
vių vakarienė.

Vasario 27, prof. Dr. K. Pak
što prakalbos.

Balandžio 20, LDS 5 kp. ba
lius.

Gegužės 4, Marianapolio rėmė
jų komiteto balius.

šv. Juozapo parapijos pikni
kai — birželio 9 ir rugpiūčio 25.

šešių draugijų piknikas birže
lio 23.

Virš minėtomis dienomis pra
šome klubų ir draugijų nieko ne
rengti, bet atsilankyti į minėtus 
parengimus kai mes vieni kitus 
gerbsime, tai visada turėsime 
pasekmes.

Šiais laikais yra daug susikir
timų, ypač dirbtuvėse. Katali
kai stoja už Suomiją, o įvairaus 
plauko laisvamaniai už Maskvą. 
Bolševikai daugiau tyli, gal bi
jo, kad iš darbo neišmestų. Bet 
negalima suprasti kodėl tie lais- 
vamanėliai taip galvas guldo už 
Staliną, kai jiems pasakai, kad 
Stalinas tuoj nešis pas Trockį. 
Vargšai, jūs vargšai. Bolševi
kams žiema šalta, vasara bus 
karšta. Koresp-

Vasario 4, įvyko šv. Juozapo 
parapijos Vyčių choro, vad. 
komp. A. J. Aleksiui, 17-tas me
tinis teatras - koncertas, šv. 
Juozapo par. auditorijoje. Įžan
ginę kalbą pasakė kun. E. Gra- 
deskis. Komp. A. Aleksiui va- . 
dovaujant, dainavo ir grojo šie: ■ 
A. Gvazdauskaitė, C. Smolsky- 
tė, J. Lašiūtė, M. Krunklevičiū- , 
tė, V. Ulinskas, A. Jarus, V. 
Markus, E. Digimas ir visas 
choras. Vaidino: Stasė Beržins- 
kaitė, A. Grėbliūnaitė, A. Mar
kus, M. Andrikytė, K. Karinau- 
skas, Aldona Norkūnaitė, J. Lu- 
šiūtė, A. Jarus, Vainorienė S. 
Valenčiūtė, Vilkienė, M. Krunk- 
levičiūtė. Laike pertraukos dai
navo ir grojo: D. Markiūtė, A. 
Dulskytė, A. Padaigytė, I. Dre- 
vinskaitė: vyrų kvartetas — A. 
Jarus, A. Ulinskas, p. Lazaus
kas, V. Klimas.

Taipgi svečiai Hartfordiečiai 
— p. M. Kripas ir jo du sūnūs 
padainavo po keletą dainelių.

Publikos atsilankė skaitlingai, 
buvo ir jaunimo. Klebonas ir 
rengėjai yra labai dėkingi vi
siems. vaidintojams, daininin
kams, darbuotojams, ypač tiems, 
kurie tikietus platino, ir visiems 
dalyviams.

Vasario 11, parapijos sėetainė- 
je įvyks judami paveikslai.

Vasario 16, Lietuvos 22 metų 
Nepriklausomybės minėjimas.

SURUOŠĖ IŠLEISTUVIŲ 
VAKARĖLĮ

Vasario 1 d., skubotai būrelis 
parapijiečių surengė savo kle
bonui, kun. M. Pankui išleistu
vių vakarėlį. Kun. M. Pankus ta
po paskirtas klebonu į Šv. An
driejaus parapiją, New Britain, 
Conn.

Vakarėlis buvo jaukus, Šeimi
ninkės pagamino skanių valgių 
ir maloniai patarnavo visiems. 
Toastmasteriu buvo p. M. Joku- 
jaitė, kuri pasakė įžanginę kal
bą, paaiškindama vakaro tikslą 
ir linkėdama klebonui geriausių 
sėkmių naujoje parapijoje. Kal
bas pasakė parapijos trustisas 
ir geras mūsų kolonijos veikė
jas V. Norkūnas, J. Matulaitis, 
J. Tamulevičius, S. Tamulevi- 
čienė, K. Valičkienė. Visi išreiš
kė apgailestavimą, kad reikia 
skirtis su kun. M. Pankum.

Nuo visų susirinkusių tapo į- 
teikta dovanėlė 4 knygos dėl 
vartojimo bažnyčioje: “Bravia- 
rium Romanum”, naujausios 
laidos. Po to pakviestas kalbėti 
kun. M. Pankus, kuris pareiškė, 
kad jau kiek buvo apsipratęs su 

• parapijos reikalais ir su šios pa
rapijos žmonėmis ir tokiu būdu 
gaila yra skirtis. Bet J. E. vys
kupas skyrė į New Britaino, tai 

. . . . . . . . . . . . . . i

Prakalbų
Maršrutas Vasario Mėn.
Prof. K. P

— Blynų balius įvyko sekma-1 
dienį, vasario 4 d. Žmonių atsi
lankę nemažas būrelis. Darbš-| 
čios šeimininkės Marcinkienė, 
Gurskienė ir Vaivadienė labai 
skanių prikepė žemaitiškų ku
kulių ir mandagiai patarnavo 
svečiams. Novickas, Kalanta ir 
Senkus pasidarbavo prie kitų 
darbų. Vakaras praėjo jaukioje 
nuotaikoje ir parapijai padarė 
pelno.
— Vasario 3 d. parapijos sa

lėje įvyko ‘surprise party’ Pra
nui Šedvydžiui ir Julei Šedvy- 
dienei iš priežasties jų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktuvių, 
šedvydžiai geri lietuviai ir viso
je šeimoje vyrauja lietuviška 
dvasia. Savo dukrelę išleido į 
juristus, o kita dar mokosi. Pa
tys labai gražiai sugyvena su 
kitais, tat nenuostabu, kad at-|21d. 
silankė daug svečių giminių ir 14. New Haven, Conn 
šiaip sau draugų. Pasakyta daug lietuviam^ — vasario 25 <1. 
gražių kalbų ir pareikšta linkė- 15 Waterbury, Conn., 
jimų. Linkime ilgiausių metų. lietuviams — vasario 27 d.

— Vasario 17 d. šeštadienį, Binghamton, N. Y., ir 
7:30 p. m. parapijos salėje į- Nashua, N. H. lietuvių ko- 

|vyks apvaikščiojama Tautos | lonijoms prakalbos bus pa
skirtos kiek vėliau, sude
rinant jas su kitais kvieti
mais.

Iki vasario 7 d. Prof. Pak
štui prašoma rašyti ‘Drau-| 
go’ adresu: 2334 South ■ 
Oakley Avė., Chicago, III 
o vėliau 
redakciją: 423 Grand St 
Brooklyn, N. Y.

Pagal ligšiol gautus pa
kvietimus Prof. K. Pakšte 
prakalbos numatytos se
kamuose miestuose:

5. Rochester, N. Y., lietu
viams — vasario 11 d.

6. Amsterdam, N. Y., lie
tuviams — vasario 14 d.

7. Newark, N. J., lietu
viams — vasario 15 d.

8. Brooklyn, N. Y., lietu
viams — vasario 16 d.

9. Bayonne, N. J., lietu
viams — vasario 17 d.

10. Philadelphia, Pa., šv.
į Kazimiero parapijoj — va
sario 18 d.

11—13. Baltimore, Md. 
lietuviams ir amerikie
čiams — vasario 19, 20 ir

šventė vasario 16 d. Šia progai
Lietuvos Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Profesorius dr. K. Pak- 

New Yorko mayoras LaGuardia, dešinėje, su šypsena ragauja arbatą, kuri I štas turės paskaitą aktualiais 
turi tokį pat skonį, kaip ir jo motina išvirdavo. Jis niekur negalėjo gauti tokios ar- klausimais. Lygiai bus ir kon-Į 
batos, tai valdžios ekspertai ilgai darė bandymus, kol atitiko tokią pat arbatą, kertinė dalis. Kviečiame visus 
kaip mayoro motina vartoja. Į lietuvius, kaip Bayonne koloni

jos, taip lygiai ir kitų atsilanky
ti.
— Gavėnios pamaldos Šv. My

kolo parapijos bažnyčioje bus 
trečiadieniais 7:30 P. M. Grau

di dūs Verksmai, pamokslas ir pa
laiminimas; penktadieniais 7:30 
P. M. Kryžiaus Keliai.

ir turįs vykti. Tokia yra K. Baž
nyčios tvarka. Širdingai dėkojo 
visiems už dovaną ir pareiškė, 
kad savo maldose atsimins vi
sus New Haveno parapijiečius.

Lai Aukščiausias laimina savo 
tarną, suteikdamas tvirtą svei
katą ir ištvermę, kad kun. M. 
Pankus galėtų ilgus metelius 
dirbti Kristaus Vynyne.

NAUJAS KLEBONAS
Pereitą sekmadienį, Šv. An

driejaus par. bažnyčioje, kun. P. 
P. Karlonas per visas ketverias 
mišias perskaitė Jo Malonybės 
Hartfordo diecezijos Vyskupo 
laišką, kuriame pareikštas pa
skyrimas kun. M. Pankaus mū
sų parapijai klebonu. Taip pat 
perstatė parapijiečiams naują 
kleboną kun. M. Pankų, kuris 
prabilo į parapijiečius šv. Evan- 

ir pasveikino,
kviesdamas visus į bendrą dar-

tvarka labai visiems patiko ir 
ne vieną iki ašarų sugraudino.

Velionė buvo Šv. Onos draugi
jos, Šv. Rožančiaus ir Trečiojo 
Ordeno narė. Tad šių draugijų 
narės suteikė malonų paskutinį 
patarnavimą. Lai būna amžina 
ramybė Teresės vėlei.

ŠV. ROŽANČIAUS DR-JOS
SUSIRINKIMAS I NAUJA PORA

Pereitą sekmadienį, laikant Vasario 4 d., 4 vai. po pietų, 
mėnesinį susirinkimą, atsilankė I Apreiškimo par. bažnyčioj pri- 
klebonas kun. M. Pankus, kuris ">mė moterystės sakramentą p-lė 
maloniai pasveikinęs ir pasitei- stepanija Vencevičiūtė su Anta- 
ravęs apie draugijos reikalus, „u Ądikaliūnu. Šliūbą suteikė 
pažadėjo pasirūpinti, kad drau- patsai klebonas kun. N. Pakal- 
gija būtų kanoniškai užregis- Į qis, asistuojant šv. Jurgio par. 
truota Tėvų Domininkonų. Pa-Įijeb. kun. K. Paulioniui. Vargo- 

švogeris

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per

DARBININKO
Laivakorčių

PA’ARNAVIHA\

buvo airių parapijoj, bet malonu vyks 11 vai. o ne 10:30 kaip bu- į daryta keletas naujų nutarimų nais grojo jaunosios 
vo iki šiol. Mišparai įvyks 3:30 i draugijos gerovei; suteikta do-| 
vai. p.p. Taipgi įveda Evangeli
jos skaitymą ir angliškai. Pa-

Sekmadienio vakare įvyko'aiškino Pamaldų tvarką gavė- 
basketball žaidimas ir šokiai n*0*’ būtent trečiadieniais, 

7:30 vai. vakare Graudūs Verk
smai ir palanninimas šv. Sakra
mentu; penktadieniais — ry-

vanėlė draugijos raštininkei O- giedojo kvartetas. Solo Avė Ma-1 
nai Valinčienei už jos rūpestin-1 rja Gounod, įspūdingai giedojo 
gą darbuotę. Sveikatos, kantry- < jaunosios sesutė p. B. Brundzie- 
bės ir pasisekimo darbuose linki „ė; duetą, Panis Angelicus, gie- 
tau, maloni darbuotoja, visos Mojo p. Brundzienė ir p. A. Pa- 
Šv. Rožančiaus narės. Ikinkienė. Šių vestuvių proga

gražiai buvo išdekoruota gėlė
mis bažnyčia. Žiūrovų prisirinko 
pilna bažnyčia. Jaunąją išdavė 
jos brolis Vincas.

Kadangi tik trys mėnesiai, 
kaip mirė jaunosios sesutė, o 
[tuo pačiu laiku jaunojo tėvelis,

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washinqton Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

SĄJUNGIEČIŲ SUSIRINKI
MAS

Pereitą pirmadienį, įvyko Są- 
jungiečių mėnesinis susirinki
mas. Atsilankė klebonas kun. 
M. Pankus, atkalbėjo maldą, pa
sveikino ir pažadėjo reikale su- Į tai jaunieji didelių vestuvinių iš- 
teikti patarimų ir būti kuopos 
Dv. Vadu. Kadangi dabar vajauslrė viso keletą porų. Pirmoji pa
laikąs, tai prisirašė dvi naujos mergė buvo Alena Barauskas su 
narės, būtent, Ona Valinčienė, Juozu Barausku, antroji — Ma- 
uoli veikėja ir katalikiško veiki- rįja Juškytė su Alfonsu Rasevi- 
mo rėmėja, ir ponia Magdalena čium, trečioji — Loretta Bimbi- 
Povilaitienė, iš profesijos moky-Įraįtė su Pranu Vensevičium ir 
to ja ir adv. Algirdo 
žmona.

Sveikiname naujas
tęs.

Išklausyta įvairūs 
raportai. Kortavimo vakaras į- 
vyks vasario 25-tą. Komisijoje 
yra jaunos narės, būtent, pane- 

.............. ", M. Janu
šonytė, M. Staskeliūnienė, 

_____ I ! Grigutienė.
MIRĖ 1

Sausio 31 d, mirė a. a. Teresė 
Leviskienė po sunkios ilgos Ii- I 
gos. gana pagyvenusio amžiaus.

; Paliko nuliūdime dvi dukteris ir 
tris sūnus daug artimų giminių.

.Velionė iš Lietuvos. Rudaminos
parapijos, Jukneliškių kaimo.

Palaidota su šv. mišiomis. Šv.
Marijos kapuose. Paskutinį pa
tarnavimą suteikė bažnyčioje ir dis. Aš gi iš savo pusės jums 
kapuose klebonas kun. M. Pan- liekuos amžinai dėkinga. Ačiū, 
kus. Nauja laidojimo apeigų O. Valinčienė.

Keliai, Palaiminimas ir Šv. Kry
žiaus relikvijų bučiavimas. Sek
madienį po-mišparų klebonas 
pakvietė parapijos jaunimą atsi
lankyti į bažnyčią, kur pasveiki
nęs, suteikė jaunimui gražių 
patarimų. Kadangi pradžia mė
nesio, tai parapijos draugijos 
laiko susirinkimus. Naujas kle
bonas atsilanko į visus susirin
kimus ir parodo savo Tėvišką 
prielankumą. Už ką visi yra dė
kingi.
ŠV. MIŠIOS UŽ A. A. KUNIGĄ

A. VAŠKELĮ
Sekmadienį, vasario 11, 8:30 

vai. ryte įvyks šv. mišios už a.a. 
klebono kun. A. Vaškelio vėlę, 
kurias užprašė L. L. Stasio Ra-i 
dzevičiaus 4-to posto nariai ir jų I lės, O. Staskeliūnaitė, 
pagelbininkės. ’šonytė, M.

iš Ansonia, Conn. Mūsų koman
da laimėjo žaidimą, padarydami 
51 prieš Šv. Antano 25. Valio!

Kun. J. Jankauskas maloniai 
su kiekvienu pasikalbėjo, pa
reikšdamas, kad jo troškimas 
yra susipažinti su visais parapi
jiečiais ir dirbti dėl labo šios pa
rapijos. Kvietė visus stoti į pa- 
gelbą. Parapijiečiai yra pasiry
žę gelbėti klebonui visuose rei
kaluose.

Mūsų klebonas yra didelis jau
nimo mylėtojas. Jis lankyda
mas Šv. Kryžiaus Kolegiją pasi
žymėjo įvairiuose sporto žaidi
muose.

Sveikiname naują kleboną kun. 
J. Jankauską, linkėdami gausių 
Dievo palaimų sėkmingai 
buotis mūsų parapijoj.

♦)

komisijų

T.

HARTFORD, CONN.
viešą

«««••«<

A. 
M.

1 
i’

dar-
M.

Uždyką! Vilson Electric
Stuart & Tremont Sts. Vakarais

Išvykus Prel. Ambotui atosto
gų, klebono pareigas eina šios 
parapijos vikaras kun. Jonas 
Kripas. Jam padėti atvažiuoja iš i 
Waterburio kun. P. Lunskis. R.

DABAR 
$1J5 
PAINT6

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

kilmių nekėlė, bet vistik susida-

/*-
‘s *• «

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į 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.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Povilaičio Svočia jaunosios sesutė su Pranu 
Luku. Kaip jaunoji, taip ir vi
sos pamergės buvo gražiai ir 
skoningai apsirėdę. Vestuvių 
juota įvyko Columbus Club Ho- 
tely, Brooklyne. Visi buvo pa
tenkinti šiąja puošnia vieta ir 
mandagiu patarnavimu. Viso da
lyvavo arti šimto žmonių. Pir
mu kartu teko pastebėti, kad 
visa publika apsčiai buvo vaiši
nama. Nuotaika visų buvo sma
gi ir pakilusi. Kalbos su linkėji
mais jauniesiems pasakė kleb. J 
Paulionis ir muz. J. Brundza.

Jaunieji medaus mėnesį pra
leisti išvažiavo į Floridą.

Jaunieji, nors čia augę, yra 
geri lietuviai ir seka lietuvišką 
veikimą. Linkėtina, kad šiai 
jaunai porai klotųsi gražus ve
dybinis gyvenimas ir reikia ti
kėtis, kad ši pora sudarys tikrą 
lietuvišką šeimos žydinį.

Degtinės 
Bile Kuriam

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston
Remkite tuos profesio

nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
T>arbininką

VIEŠA PADĖKA
šiuomi noriu pareikšti 

padėkos žodį jums, malonios ma
no sandarbininkės, Šv. Rožan
čiaus draugijos narės, už suteik
tą man dovanėlę susirinkime ir 
įvertinimą mano darbuotės. A- 
čiū nuoširdžiai. Lai Visagalis 
jums atlygina už jūsų geras šir-


