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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teises va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleri*

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI
New York, Sausio 27, — 

Prelatas Fulton J. Sheen 
pasakė: “Komunizmas tik 
tiek yra geras, kad ben
drai su Katalikų Bažnyčia 
pasmerkia nevykusią ka
pitalizmo tvarką. Katalikų 
Bažnyčia griežtai smerkia 
kapitalistinę sistemą, ku
rioje mažuma valdo visą 
gamybą ir imasi visa pel
ną, atiduodama darbinin
kams menkiausią dalį. Ka
da jūs girdite, kad Kata 
likų Bažnyčia yra kapita
listų užtarėja ir darbinin
kų priešas, tada paimkite 
Popiežių enciklikas ir at
rasite jose griežtesnį ka
pitalizmo pasmerkimą, ne
gu rastumėte komunistų 
knygose. Ir dar atsimin
kite, kad geriausius argu
mentus pr-cš nevykusį ka
pitalizmą, komunistai yra 
pasisavinę iš Popiežių en
ciklikų, kurios pirm ko
munistų ar socialistu 
smerkė kapitalistus už 
spaudimą darbininku ir 
nemokėjimą jiems tinka
mo atlyginimo”.

Federacijos Taryba Ragina Visus Ginti 
Katalikų Teises Lietuvoje

PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ 
LDS REIKALU

KALĖJIME UŽ ŠVENTO
JO RAŠTO SKAITYMĄ

Ryga, Latvija, Sausio 
27, — Septynios dešimties 
metų senelis, Schmolz, iš 
Saratovo, Rusijoje buvo 
sovietų budelių nuteistas 
keturiems metams į kalė
jimą, nes jis skaitęs Šven
tąjį Rašta, ir savo na
muose aiškinęs jauniems, 
šventasis Raštas buvo ko
munistų pagrobtas iš se
nelio namų ir padėtas Sa
ratove i bedievių muziejų 
“kaip dokumentas iš ka
pitalistinių amžių”.

BEDIEVIŲ KONGRESAS 
ATIDĖTAS

Londonas, Sausio 27, — 
Aginofer Agentūra pra
neša, kad pasaulinis be
dievių kongresas gal neį
vyksiąs šįmet Londone, 
kaip buvo planuojama, bet 
būsiąs atidėtas kitiems 
metams, ir galimas daik
tas, kad įvyksiąs Ameri
kos Jungtinėse Valstybė
se, 1939 metais. Bedievių 
orgnizacijos centras Mas
kvoje apie tai dabar rim 
tai galvojąs.

“Yra priežaščių dėl ku 
rių kongresas gali būti a- 
lidėtas, ir centras nesuta
ria ar laikyti Londone. 
Anglijoje, ar sutikti su A- 
merikos bedievių reikala
vimais ir jį skelbti Amen- 
koje 1939 metais”.

Jie sako: “Dėl įvairių 
aplinkybių Amerikoje bū
tų lengviau”.

Trečiadienį, sausio 26 d., 
po pietų grižo iš ALRK 
Federacijos Tarybos suva
žiavimo (Pittsburgh. Pa J 
kun. P. Juras, LDS Cen
tro Vice-Pirm. ir pauasa- 
kopo savo įspūdžius. Kaip 
jau buvo rašyta, Federa
cijos Tarybos suvažiavi 
mas įvyko sausio 25 d., 10 
vai. ryte.

Suvažiavo anie 30 atsto
vų iš visu mūsų išeivijos 
kraštu. Suvažiavimas dau
giausia dėmesio kreipė i 
skaudžią Lietuvos katali
kų būklę Lietuvoje. Nu
tarta paruošti peticija, no 
kuria pasirašo organizaci 
jų, draugijų, kuoru valdv- 
bos, mūsų katalikiškos iš
eivijos vadai ir visi lietu
viai katalikai. Peticijoje 
bus pareikšta Lietuvos 
valdžiai reikalavimai ir 
skriaudžiamiems ir perse
kiojamiems Lietuvos ka
talikams užuojauta. Ta 
peticija Įteiks Lietuvos 
valdžiai Federacijos komi
sija.

Kiekvienos mūsų organi
zacijos atstovai referavo 
savo organizacijos reika
lus. LDS organizaciją ir 
“Darbininką” atstovą v o 
kun. P. Juras. Vice-Pirmi- 
ninkas ir vyriausias “Dar
bininko” reikalų vedėjas. 
Dalvviai labai nuoširdžia; 
atsiliepė apie LDS ir or
ganą “Darbininką”. Išsi
kalbėję priėmė šią rezo
liuciją:

Opiausiais darbininkų 
klausimų laikais, Federa
cijos Taryba kviečia Ame
rikos Lietuvių Katalikų 
Visuomenės Vadus at
kreipti dėmesį į organiza
vimą bei rūpestingą stip
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rinimą LDS kuopų ir pra
šo LDS vadovybę skleisti 
katalikų socialinės doktri
nos dėsnių populiarų aiš
kinimą visoje visuomenė
je, organizuojant studijų 
ratelius, leidžiant brošiū
ras darbininkų klausimais, 
supažindinant su Popiežių 
darbininkiškomis encikli
komis. Tarvba
LDS vadovvbei sudaryt: 
socialiniam klausimui stu
dijuoti komisiją.

Nutarta atgaivinti Tau
tos Fondą Federaciioje 
Jaunimo klausimu plačia - 
kalbėta, ir kad centrali
zuoti mūsų jaunimą, tai 
Federacijoje įkurta jauni
mo vadovybei komisija, į 
kuria įeina šie: kun. J. A- 
leksiūnas, red. J. B. Lauč- 
ka ir A. Mažeika, L. Vyčių 
organizacijos pirminin
kas. Seserys Pranciškietės 
pasisiūlė padėti jaunimą 
suorganizuoti ir jį paruoš
ti gyvenimui.

Tarybos suvažiavimas 
užgyrė laikraščių ir orga
nizacijų vajus ir ragina 
Gerb. Visuomenę pasinau
doti vajaus metu nupigin
tomis prenumeratų kaino
mis, užsiprenumeruojant 
jietuviškus katalikiškus 
laikraščius ir įsirašant į 
lietuviškas katalikišk a s 
organizacijas.

Tarybos suvažiavimo 
vedėju buvo Dr. A. Rakau
skas, Federacijos Centre 
Pirmininkas; raštininku 
buvo p. L. Šimutis, Fede
racijos Sekretorius.

Rezoliucijų komisijoje 
buvo šie: kun. Vaikšnc- 
ras, kun. Urbonas, pp. J. 
B. Laučka, L. Šimutis ir 
S. Sakalienė.

Suvažiavimo posėdžiai 
užsibaigė pakilusioje nuo
taikoje.
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paveda

Rumunijoje -Žydai Smarkiai 
Spaudžiami

Bucharestas, Rumunija, 
Sausio 27, — Rumunijos 
vvriausybė pradėjo smar
kiai spausti žydus. Vi
siems žydams advokatams 
uždraudė praktikuoti tei
ses; žvdų rabinams, kurie 
nėra Rumunijos piliečiais, 
tuojau įsakė apleisti šalį; 
mokyklose uždrausta žydų 
rabinams turėti vaikams
religines pamokas: univer- LįETUVIŠKOS GIESMĖS 
siteto medicinos skyriai^ LONDONO BAŽNYČIOJE 
studentai reikalai! kad

za mano, kad Palestina 
žydams yra per mažas 
kraštas, ir neįmanomas, 
nes jį valdo arabai. Jis sa
ko, kad Madagaskaro sa
la, Afrikoje, jiems yra tin
kamiausia; ir juo toliau, 
tuo geriau. Madagaskaro 

: salą dabar valdo Prancū
zija.
I____________________

i

KASYKLŲ DARBININ
KAI UŽ ROOSEVELTĄ

\Vashington, D. C. — 
Sausio 27, — Kasyklų dar
bininkų unija, CIO laiko 
savo suvažiavimą Wa- 
shingtone. John L. Lewis, 
jų vadas pasakė, kad pre
zidentas Rooseveltas rūpi
nasi darbininkų žmonių 
gerove. Numanoma, kad 
CIO darys pastangas iš
rinkti Roosevelta šalies 
prezidentu trečiajam ter
minui, jei tik prezidentas, 
o ypač demokratų partija 
stos už darbininkus.

SUKILĖLIAI SUNAIKINU 
AMERIKOS RADIKALU 

BRIGADĄ
!

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius — Is
panijos sukilėlių karo va
dovybė praneša, kad prie 
Teruel sukilėliu kariuom.- j 
nė sunaikino dvi savano
rių komunistų amerikoniš
kas brigadas, nasivadinu- 
rias “Lincolno” ir “Wa-

■ ^h i nstono” vardais. Šie s 
j brigados aktyviai kariavo 
I Drieš sukilėlius visa laiką | 
ir joms neblogiausiai s?-

' kėši, bet
1 sukluno.

Radikalų valdžia bando giai po 6 men. laiko gydy- 
į tas žinias užglostyti ir pa
sakoja anie savo nebūtus kimis tapo paleistas 
“laimėjimus”. mon, kapitonas

Rooseveltas Smerkia Algų 
Mažinimą Darbininkams

SUDEGUSIO VOKIEČIŲ 
ZEPELINO “HINDEN- 
BURGO” KAPITONUI 
TAPO PASEKMINGAI 
IŠGYDYTOS AKYS

i
i

Washington, D. C. —
Sausio 27, — Prezidentas 
Rooseveltas aiškiai pa-. 
smerkė kompanijas,

Reuterio Telegramų A- 
gentūra iš Frankfurt, Vo- 

‘ kietijoje, praneša, kad iš 
Aragon fronte Frankfurto specijalės a- 

kių gydymo klinikos, ly-

I
I

J

mo, visiškai sveikomis a- 
na- 

mon, kapitonas Max 
Pruss, — vokiečių buvu- 

JAPONU IR KINU MŪŠIAI ^d«nokX'S
ŽIAURŪS reitų metų gegužės mėn. I

1 Lahehurste, N. J., staiga 
----------- , katastrofin g a i i 
sudegė, komanderis (vai-! 
r uoto jas). Kapitonui M?x

Shanghai, Sausio 27, 
Žiaurūs mūšiai eina prie 
Yangtze upės, į pietus nuo| 
Nankingo, tarp Japonu ir Į Pruss, per katastrofą ze-
Kinų kariuomenių. Kinie
čiai sustiprino savo pozici
jas užėmė Hohsien, ir ap
supę Japonų kariuomenę 
prie Tsiningo.

Gi Japonai bombarduoja 
Cantoną ir daugiau kaip 
100 kiniečių užmušė. Japo
nai rengiasi .prič.ilgo karo.

PRELATAS REIKALAU
JA DIDESNIO ATLYGI
NIMO DARBININKAMS

studentai reikalauja, kad 
nrofesorių pavaduotojai 
žvdai būtu tuojau paša
linti. Iš piliečių balsuoto
ju skaičiaus visi žydai yra 
išbraukti. Visi žydai, ku
rie rinkimuose norės ba1- 
suoti turės įrodyti savo pi
lietybę.
.Iš Rumunijos žydai ra

šo į Lietuvą savo gimi
nėms ir nori sugrįžti. 
Daug pirmiau gyvenusių 
Lietuvoje žydų dabar yra 
Rumunijoje ir dėl tų smar
kiu ten persekiojimų nori 
grižti i Lietuvą.

Pasirodo visame pasau
ly žvdu neapykanta; nori
ma žydus visai atskirti. 
Rumunijos ministeris Cu-

Pamokslai Įvairiose 
Kalbose

✓

Londonas, Sausio 27, — 
Trijų Karalių šventėse, 

' Šv. Patriko par. bažnyčio
je, Londone, pamokslai 
buvo sakomi angliškai, lo
tyniškai, airiškai, lietuviš
kai, vokiškai, lenkiškai, i- 
tališkai, prancūziškai, ir- 
paniškai ir rumaniškai. 
Londono laikraštis “The 
Universe” pastebi, kad y- 
patingai gražų įspūdį baž
nyčioje padare giedojimas 
lietuviškų Kalėdinių gies
mių.

Brooklyn, N. Y. — Sau
sio 27, — Prelatas John 
A. Rvan, Katalikų Uni
versiteto profesorius, kal
bėdamas Katalikų Indus
trijos klausimu konferen
cijoje, pasakė, kad dabar
tinis nedarbas ištiko, dėl 
blogo turtų padalinimo. 
Jis sakė:

“Dėl industrijos gerovės, 
ne tik dėl menkai apmo
kėtų darbininkų, turėtu 
būti geresnis turtų pa
skirstymas; darbininkai 
privalo gauti didesnias al
gas, kad palaikyti indus
trijas. Tai galima padary
ti suorganizavus iki šiol 
neorganizuotus darbinin
kus, ypač kad valstybė tu
rėtų įstatymus darbinin
kų atlyginimo ir darbo va
landų reikalu”.

Toliau prelatas įrodė, 
kad Popiežių enciklikos 
griežtai reikalauja darb
davių mokėti darbinin
kams tinkamą pragyveni
mui atlyginimą.

Konferencijoje dalyvavo, 
keletas vyskupų apie 500 
kunigų, daugybė profesio
nalų ir paprastų darbinin
kų.

pelino, buvo baisiai sužei
sta galva ir pečiai, ir iš
degintos bedegančių hy- 
drogeno dujų abi akys. 
Dėlei to, jis buvo laikomas 
per 3 mėn. laiko New 
Yorko ligoninėje. Galva ir 
pečiai, tiesa, Amerikoje 
buvo sugydyti, bet -j** a- 
kys, likosi nepataisytos. 
—Vokietijon jis buvo par
vežta veik neregys. Jis 
greitai tapo patalpintas 
specijalėn Frankfurto a- 
kių klinikon, kame vokie
čių akių specijalistai pro
fesoriai, per 6 mėn. laiko
tarpį, vis tik dėl to, jo a- 
kis sėkmingai išgydė. Sa
vaitę ar dvi, paviešėjęs 
pas savo žmoną ir šeimą. 
Max Pruss greitai vyks į 
Friederischafen, kur nu
žiūrės naują, tik ką pa
baigt, statyti oro milžiną 
zepeliną, su kuriuo api'j 
balandžio mėn, pabaigą, 
vėl leisis per Atlantiko 
Vandenyną į Lakehurst. 
(N. J.), Amerikoje. Per 
Atlanto ir Pacifico Van
denynus, Max Pruss su 
zeeplinais jau vra padaręs 
161 atskirą kelionę, ir nu
skridęs nemažiau kai 
1.300,000 angliškų mylių.

I
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kia, kad žmonės turėtų pi
nigų reikalingiems daik
tams. Jei kompanijos dar

ko-; bininkams numažins ai- 
rios pareiškė, kad išdirbi- gas, tai iš kur jie gaus pi- 
nių kainų 
reikalinga 
darbininkų algos. Prezi- gas, tai šalies 
dentas pasakė, kad var
ginti darbininką yra 
teisinga 
atžvilgio 
Nes jei darbininkams bus kams algas 
sumažintos algos, tai kaip kompanijos to nepadarys, 
jiems bus galima pirkti 
bent kokius daiktus. Juk 
kompanijų išdirbinių par
davimas priklausąs nuo 
to, kiek žmonės turi pini
gų tiems daiktams pirkti. 
Jei norima, _.......
geriau eitų, kad kompani- i darbininkai kovos iki g

sumažinimui mgų? Jei kompanijos su- 
sumažinti ir mažins darbininkams al- 

gerovė ne
bus pakeliama, bus slopi

nę- narna. Turi būti surastas 
ir iš pramones, kitokis būdas kainų suma- 

neišmintinga. žinimui, o ne darbinin- 
mažinti. Jei

tai valdžia bus priversta 
imtis priemonių, kad žmo
nių turtą padidinti.

John L. Levvis, CIO dar
bininkų unijos vadas pa- 

kad fabriką J reiškė’ kad organizuotieji
• o

jos turėtų užsakymų, roi-llui prieš algų sumažinimą.

Valstybes Užduotis Išlaikyti Bedarbius
Washington, D. C. Sau

sio 27, Prelatas J.A. Ryar,, 
kalbėdamas per radio, pa
sakė, kad valstybės yia 
užduotis duoti darbinin
kams, netekusiems darbo, 
pragyvenimą, iki jiems 
bus duotas darbas. Jis sa
kė: “Valstybės yra parei
ga aprūpinti savo pflieciūš 
kada jie iš savo uždarbio 
negali pragyventi,
pinkas turi teisę dif’ot. 
taigi industrijos prival 
jam darbą duoti, 
pareiga <------
kams darbą. Kada tai ne
galima, tada valstybė pri
valo teikti pagalbą žmo-; 
nėms”.

i 
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Darbi

14 UŽMUŠTA EKSPLIO-
ZIJOJE

Paryžius, Prancūzija, — 
Sausio 27 d. — Trečiadie
nio ryte Paryžiaus prie- 
miestyj Villejuif kilo eks- 
pliozija. Ekspliodavo 3,000 
granatų, kurias policija 
buvo užgrobus iš Cagou- 
lard sąmokšslininkų sto
čių. Taip smarki ir stipri 
buvo ekspliozija, kad kū-» 
nūs sudraskė i mažus 
šmotelius ir išnešiojo vi-

G

- jy y™ i . ,. , _.
duoti darbinin-; SOJ apylinkėj.

CIO STREIKAS JERSEY 
CITY

RUSIJA NUTRAUKĖ 
RYŠIUS SU RUMUNIJA

Bucharestas, Rumunija. 
— Sovietų sąjunga atšau
kė savo pasiuntinį iš Ru
munijos ir tuo nutraukė 
diplomatinius ryšius su ta 
šalimi. Rusai mano, kad 
Rumunijos vyriausybė per 
daug draugaujasi su Vo
kietija ir Italija.

Jersey City, N. J., Sau
sio 27 d. — Čia sustreika
vo 5500 darbininkų Crucv- 
ble St.eel kompanijos, ka-j 
da kompanija sulaužė su
tartį su unija. Darbinin
kai pikietuoja dirbtuves, į 
nepaisydami, kad miesto; 
mayoras yra nusistatęs, 
griežtai prieš CIO ir kad Į 
policija stovi prie dirbtu 
vių. Kompanija sulaužė į 
sutartį atleisdama iš dar- j 
bo senus darbininkus ir j 
nesilaikydama algų pa- jr Japonų. Vienuoliai turi 
tvarkymo. Į savo namą prie Pei Chow,

--------------- ' surinkę žuvusius palaido- 
į jo. Niekas kitas jais nesi
rūpino. *

į ---------------

VIENUOLIAI PALAIDO
JO 600 KARO AUKŲ

Shanghai, Sausio 27 — 
Nors Japonų valdininkai 

i jiems draudė, bet Maryk- 
i noll vienuoliai broliai ir 
l vienuolės palaidojo apie 
600 karo žuvusių Kiniečio

— Press Assosiation — 
Touring Special, oficija- 
lis korespondentas iš Ber
lyno, Vokietijoje, praneša, 
kad aukotuoju, — specia
liai automobiliams važinė
ti pritaikintu keliu, iš 

! Frankfurto į Mahammei- 
ną. vienas vokietys motor- 
cyklistas, — Ernest Hcn- 
ne, naujuoju 500 c.c. B. M. 
W., išdirbystės motorcyk- 
lu bevažiuodamas, išvystė 
greitumą 279 kilometrus 
ir 5509 taškus, arba 173 
angliškas mylias ir 67 taš
kus per valandą laiko. 
Tuomi savo žygiu, Ernest 
Hęnne padarė . naują pa-.bininkų Radio programa. Prašome pasukti savo radio 

1'1________1 • ..__________.. .
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REIKALAUJA UŽDARY 
TI KONSULATUS LE

NINGRADE

CIO VADAS REIKALAU
JA 5 BILIJONUS STATY

BAI

Washington, D. C. —
United Mine Workers uni
jos suvažiavimas, John 
Ijewis, tos unijos ir CIO 
prezidentas, pravedė rezo
liuciją, reikalauti, kad 
Kongresas paskirtų 5 bili
jonus dolerių darbininkiš
kų namų statybai.

• t

Maskva, Sausio 27. — 
Sovietų vyriausybė reika
lauja, kad Leningrade už
darytų konsulatus Angli
ja, Latvija. Estija. Norve
gija ir Švedija, 
tai sako, kad
konsulatus bus sunaikin- 

1 tos šnipų lindynės”.

VOKIETIJA PRALEN
KIA KITAS TAUTAS

Komunis- 
“uždarius

Berlynas, Sausio 27, — 
Vokietija dabar turi ge
riausius ir greičiausius 
lėktuvus visoje Europoje. 
Jų teknikai taip ištobulino 
lėktuvus, kad dabar pada
ro 530 mylių į valandą.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, sausio 29 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar-

saulinį greito . motorevk- rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių lietel
iais važiavusio rekordą! 1 

J. Butkevičius, radio.stotyj Bostone.
viškų dainų, muzikos ir kalbų. Programa įvyks WC0P

4



Penktadienis, Sausio 28 d., 1938 
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JUBILIEJAUS REIKALU
Lietuvos 20 metų nepri

klausomybės Jubiliejaus 
apvaikščiojimo dalyvių 
domę kreipiame į šiuos da
lykus :

Tautinio Jubiliejaus ap- 
vaikščiojimas, So. Bosto
ne, Federacijos vadovybė
je įvyksta Vasario 13 d.

Didžiuma draugijų jau 
pranešė, kurios dalyvaus 
per savo valdybą Jubilie
jaus padėkos pamaldose 
11 vai. Kitos malonėkite 
tuoj pranešti “Darbinin
ko” antrašu.

Nevisos draugijos dar 
pridavė skelbimų tekstą 
apvaikščiojimo programo
je spausdinti. Prašome jų 
tuojau priduoti trumpą 
savo draugijos istorijėlę. 
Publikacijos bei literati- 
nei komisijai: kun. K.

—-------------------------
Urbonavičius, Dr. Kaspa
ras, Pr. Jakimavičius, mo
kytojas Pr. Galinis ir adv. 
J. Grigaliūnas. Supranta
ma, tos draugijos yra pra
šomos duoti ir mažą pini
ginę auką padėti padengti 
programos spaudos lėšas. 
Likę centai eis Vilniaus 
reikalams.

Visos draugijos yra 
kviečiamos dalyvauti Ju
biliejaus gražiame koricer- 
tę, Municipal salėje, 2 vai. 
po pietų, vasario 13 d.

Kvieslys.
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DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Bostoi
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nnc 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nno 9 iki 12 v. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diena

(pagal sutartį)
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Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq

Cambridge, Mass.
m

Jonas Glineckis, 
Šv. Jono E v. BĮ. Pašaipi
uos draugijos raštininkas. 
Jis jau 21 metai kaip raš
tininkauja šiai draugijai. 
Seniaus yra daug dirbęs 
LDS organizacijoje, buvęs 
jos centro iždininku. Da
bar tuH valgomųjų pro
duktų krautuyę So. Bosto
no išaugina gražią lietu
višką šeimynėlę.

v •

IŠ METIMO SUSIRINKI
MO

Tel. S. B. 2805-R i
LIETUVIS

OPTOMETRISTASi
Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 
ginu ir amblijoniš

kose (aklose) akyse sugrąžinu
Šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D.
447 Broadvvay, South Boston

S
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ADVOKATAI ’
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
Bouth Boston, Masa

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1046

Prisiekęs Advokatu

JUOZAS B. GAILIUS
#*/•'»••• f -• o .... .A .

Veda visokias provas. Daro vi- 
Z sus legalius dokumentus 
317 E St. (kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonu: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

Sausio 16 d. įvyko Šv. 
Jono E v. BĮ. Pašalpinės 
draugijos, didžiausios ir 
turtingiausios, metinis su
sirinkimas. Kleb. kun. P. 
Virmauskis atvykęs į susi
rinkimą kvietė draugija 
prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo 
vasario 13 d. Kvietimas 
priimtas ir nutarta prisi
dėti ir skirti $5.00. Valdy
ba išdavė raportus. Rašti
ninkas J. Glineckis save 
raporte pareiškė, kad jis 
raštininkaudamas per 20 
metų matė kaip draugija 
augo nariais ir turtu ir 
kad šiandien ji yra turtin
giausia ir didžiausia drau
gija.

Nutarta atnaujinti ‘Dar
bininką” draugijos organu 
ir jame talpinti draugijos 
valdybos adresus. Rapor
tai priimti ir išreikšta pa
dėka valdybai už draugi
jos turto saugojimą. Nu
tarta rengti pikniką liepos 
10 d. š. m.

Čia primenu, kad dabar 
yra draugijos vajus ir vi
siems gera proga prisira
šyti prie šios draugijos už 
pusę įstojimo, o jaunesnie
ji kaip 25 m. amžiaus be 
įstojimo. Tykunėlis

AMERIKOS LEGIJONIE 
RIŲ EKSKURSIJA IŠSI

SIŪBUOJA

So. Boston, Mass. — A- 
merikos Legijono Stepone 
Dariaus postas Nr. 317 
šiemet rengia didelę eks-

RADIO — REFRIGERATORS — WASHING MACHINES

STANLEY RADIO COMPANY
355 W. Broadw&y 1044 Wash., Jfbrvood.

Tel. Šou. 0558 7el Norwood 1498-W

Ši graži L E. S. floro 
lempa šviečia šešiais 
įvairiais stiprumais— 
nuo švelnios iki bliz
gančios šviesos! Bron
zų apdirbta. Tikro šil
ko Danga.

» i

4

SUTAUPYSITE NET $10

Skaityk, Mokinkis, siūk 
prie smagios šviesos 
šios I.E.S. Stalo Lem
pos. Paranki, bronzų 
baigta, šviesio parch- 
mento danga.

i

Lempa su pui-Bridge
kiaį išdįrbta audeklo 
danga. Tai viena iš 
daugelio musų gražių 
I. E.' S. Geresnės Švie
sos—Geresnio Matymo 
Lempų nupigintų šiam 
išpardavimui.

-/■.-■•F ’A/ .»»
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ŠV. ANTANO GYVENI
MAS

Sausio 31, 3 ir 7 vai. pa
rapijos salėje Windsor St., 
bus rodoma judami garsi
niai religiški paveikslai. 
Paveiksluose bus vaizduo
jama šv. Antano gyveni
mas, darbai ir stebuklai, 
šv. Antanas yra visų 
šventasis. Jo gyvenimas 
visiems yra inspiracija, 
pamokymas, suraminimas. 
Todėl visiems bus naudin
ga šį sekmadienį pamatyti 
*v. Antano gyvenimą ju- 
tamuose garsiniuose pa
veiksluose, 430 Windsor 
St., salėje, Cambridge.

APSIVVEDĖ
Sausio 23, gerb. klebo

nas sušliubavo Bronisla- 
7ą Dabravolskaitę (Dob- 

’o) su Vincu McKenzie.

SAUGOKIT SAVO AKIS 
SU GERESNE ŠVIESA.

kursiją į Lietuvą nauju, 
dideliu ir greitu laivu — 
NEW AMSTERDAM, ge
gužes 21 d. Šios ekskursi
jos pirmininkas Ignas 
Smigias dirba ekskursijai 
su dideliu pasiaukojimu. 
Jo pastangomis jau kelio
lika pasažierių yrą pasiža
dėję su šia ekskursija 
vykti. Taipgi daug dar
buojasi ekskursijos rengi
mo komiteto sekretorius 
I. Romanas. Reikia tikė
tis, kad šį metą ši ekskur
sija bus sėkminga. Rap.

Iš LDS 1-MOS KUOPOS 
METINIO SUSIRINKIMO

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou Boston 2590

Gjroen. vieta: 838 Dorchester Avė 
TeL Columbia 2537

4*

ir

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS)

- Lietuvis Graborius 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
502 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St.
Tel. ŠOU Boston 3960

Į Patarnavimas Dieną ir Naktį

.Šis didis išpardavimas suteikia 3 svarbias naudas: 1. Tinkamą 
šviesą apsaugai jus akių. 2. Naują gražumą namuose. 3. Ir 
didoką PINIGŲ SUTAUP YMĄ net iki 510.00. Tai nueikite 
DABAR į arčiausią Ediso no Krautuvę.

IŠLYGOS Edisono kostumeriams ant pirkinių už $15.00 
ar daugiau. Mažas įmokėjimas—balansas lengvais mė
nesiniais mokėjimais.

DYKAI. Tik patelefonuoki! Boston Edison HAN- 
cock 3300 ir parašykit “Home Lighting Servise.” 
Be mokesčio arba obligacijos jus gausit naudingą 
patarimą apitinkamą jūsų šviesą rimuose.

i n^*T-|-rrr-r

Nutarta imti dalyvumą 
Vasario 16-sios minėjimo, 
pamaldose, kurios įvyks 
vasario 13.11 vai. ryte, šv. 

j Petro par. bažnyčioje. 
Taipgi ir Municipal Buil- 
ding salėje, 2 vai. po pietų.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
* - l. “ '

SKUBIAI REIKALIN
GAS VARGONININKAS

I

Susitarimui kreiptis prie 
Kun. V. Puidokas, 
12 Casimir St., 

Westfield, Mass.
* M ' ; f « *

l’AIEŠKAŪ SAVO VYRO 
Motiejaus Kanausko, 

prasišnlinūsio daugiau kaip me
lai. |<a.s žino, maloniai prašomi 
pranešti .jo sūuau.s adresu;

Ęenry Krause,
5 Catherine Avc., 
Eranklin Sq„ L. I.

NENUSIMINę!
Jeigu, bandei be pasekmių vais- 

jtus. tai dabar pabandyk I)eks-nio 
'Galingą Mostį, kuri tūkstančiams 
; pagelbėjo nuo reumatizmo, ran
kų,’ kojų tirpimo ir atšalimo, ne
uralgijos. šalčio, dieglių- ir nuo
vargio. Garantuojame pasekmes 
ar grąžiname pinigus. Kaina 75c, 
IJ.50 ir $3.00. Dckens Otment 
parsiduoda visur —

DEKENN’S OINTMENT CO.
’: Hartford, Conn. '

—

MIKĖ
Sausio 21, po ilgos ir 

'unkios ligos su šiuomi 
Pasauliu persiskyrė Izabe- 
~ Keršienė - Link. Palai- 
'■'ta su trejomis šv. mišio
ms sausio 24, šv. Mikola 
anuose, Forest Hills, 
'^ss. Rep.

• >✓

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS

GRABORIUS — 
BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas dieną ir 
naktį

Funera] Home ir Res. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
’ARAPIJOS DARBUOTĖ

prakalbose.
Į Kat. Seimelį, kuris į- 

vyks Vasario 22, Nekalti 
Pr. P. M. parapijos moky
klos salėje, Cambridge 
išrinkta atstovai: K. Neu 
ronis, V. Valatka, St. Gri 
ganavičius, Ą. Peldžius, J 
Jeskevičius, J. Kumpa.

Narys.

BALIUS INTERTYPE 
" FONDUI

Antradienį, sausio 25 d., 
7:30 vai. vakare, par. sve
tainėje, E 7th St., įvyko 
LDS 1-mos kp. metinis su
sirinkimas.

Narių atsilankė nema
žai. Todėl ir susirinkimas 
buvo gyvas.

Valdyba išdavė rapor
tus. Paaiškėjo, kad kuopa 
turi virš šimto narių, ku
rie visi pilnai užsimokėję 
ir tik pora narių išbrauki
mui.

Priimta nauja narė p-nia 
Morta BandzeviČienė, 'kuri 
no priėriiimo buvo išrinkta 
i Federacijos skyriaus at
stoves. Antras atstovas į
Federaciją — p-nas J. Ak-1 
s tinas.

Šiems metams į valdybą 
:šrinkti: pirm. St. Griga- 
navičius, vice-pirm. — J. 
Akstinas, fin. rašt. 
Jeskevičius, ižd. — V. Va
latka, prot. rašt. — J- 
Kumpa. Kasos glob. — V. 
Savickas ir Al. Neviera.

LDS kuopa nutarė šiais 
metais turėti tris paren
gimus: Pirmą, “Darbinin
ko” naujos raidžių rinki
mo mašinos fondui, tūri- 
jaus po Velykų, Lietuvių 
KJubo svetainėje, kampas 
E ir Silver St.; antrą, tu
rėti pikniką, kurį nutarta 
rengti su Cambridge JLDS 
kuopa; trečią, turėti Ba
lių rudenyj.

• Y

J
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Telephone
30. BOSTON 
“ 1058

BAY yiEW 
MOTOR SERVICE
' STUDBBAKBB
Automobiliu ir Trokq 

Ągentūra. ' 
Taisome visokią išdlrbysčlą auto 
mobilius. Tafsyrtjo lr demonstravl 
mo vieta: .......

1 Hamlin Street 
ir $. Eighth Si. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
tne. Kapočiunas ir Peter Tretiokae 

savininkai

LPS 1-ma kuopa nuta
rus savo metiniame susi- 
rinkime, kuris įvyko sau
sio 25, š. m., Šv. Petro par 
svetainėje, E. 7th St., So 
Bostone, rengti Baliu 
“Darbininko” naujos ma
šinos (Intertype) fondui, 
tuojau patikrino salės die 
nas ir rado patogią baliui 
dieną, būtent balandžio- 
April 18, (Patriotų dienos 
išvakarėse), Lietuvių klu
bo svetainėse, prie E ir 
Šilver gatvių. Baliaus Rei
kalai palikta tvarkyti val
dybai ir dar išrinkta dvi 
šeimininkės: E. Marksie- 
nė ir p. Jakunskienė. Dau- 
giaus darbininkų bus da
rinėta bei pakviestą tuo
jaus darbą pradėjus.

Manoma, kad tas balius 
bus milžiniškas, nes tai 
bus So. Bostoniečių parė
mimo “Darbininko” maši
nos fondo, geriausia pro
ga

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Vtatr

PIGIAI
GBEFTAI
ŠAUGIAI
f • *T ,
LITHUANIAN FURN1TVRE VO.
326^328 W. Broadtvay, So. Boston

Tek SOUth Boston 4618'

f

MIRĖ

Rap.

Sausio 24 d., mįrė, mies
to ligoninėje Jackus Star
kus, 50 metų amžiaus, gy
venęs 11 Thomas park. 
Paėjo Šunskų parapijos. 
Amerikoje pragyveno 30 
metų. Paliko moterį Mari
joną ‘ (Rugeniutę), tris 
dukteriš, sūrių, tris sese
ris ir ’ brolį. Palaidotas 
sausio 27 d., iš šv. Petro 
bažnyčios, 9 vai. ry|ę, Šv. 
Benedikto kapuose.

Jųriį*. Valstybių valsty
bės dėpartmento apskait- 
įiąyįmu, Pąnąy laivas, ku
rį puskandįno japonai, 
Jųpg.. Valstybė rus buv> 
veriąs $1,50,000. Vądįna- 
si,'|ūng. VąĮstybių valdžia 
tiek reikalaus iŠ Japoni
jos.

Užpereitą sekmadienį, 
^erb. klebonas išdavė mė
mę parapijos darbuotės 
apyskaitą. Iš atskaitos 
laaiškėjo, kad per praei- 
us metus daug nuveikta. 

Juvirš du tūkstančiai do- 
’erių skolos atmokėta. Tai 
’tuvo jau visa parapijos 
•kola. Tą atmokėjus para
pijos nuosavybė: Bažny
čia, mokykla, klebonija ir 
’ienuolynas liko be jokių 
-■kolų. Klebonija iš lauko 
'■uvarsuota. Viduje nema
nai pataisų padaryta. Vie
nuolyne irgi reikalingi re
montai atlikta. Didžiau- A
’ias darbas tai bažnyčios 
’idus puikiai išvarsuotas. 
bažnyčia dabar tikrai es
tetiškai išrodo. Neperde- 
lant galima sakyti, kad 
Cambridge lietuvių bažny
čia yra puikiausiai išpuoš
ia iš visų lietuvių bažny
čių Boston’o apylinkėje. 
Toje nėra tokių margu
mynų, kurių senose baž
nyčiose dažnai matome. 
Sienos ir lubos minkštais, 
gražiais dažais išvarsuo- 
tos. Visas grožis sudėtas į 
didįjį altorių. Kryžiaus 
stotys ir statulos taipgi 
gražiai nudažytos. Įsižiū
rėjus į jas tarsi gyvos. 
Sudėta irgi naujos moder
niškos (iridirect) elektref 
šviesos, kurios uždegto? 
nepaprastai nusiteikusi i- 
spūdi teikia. Elektros dar
bą dvkai padarė S. Stan
kevičius. Visas darbas ir 
įtaisymai padaryta, o jo
kios skolos neužtraukta. 
O tas viskas lėšavo apie 
keturis tūkstančius dole
rių. Garbė cambridgi0- 
čiams, kad sugeba taip 
gražiai ir vieningai veikti

Rep.

v •

AR NORI BCTI
LINKSMAS?

Jei nori visuomet būti 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintele lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šyta knygą “NUSIŠYP
SOK”. Joje tilpsta 160 Į- 
vairiu įvairiausių juokų— 
iudl /lių, Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina buvo 
$1.00, dabar tik 60c. Užsa
kymus siųskite:

f 
jt

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS 

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
* '■ “ - ’ ’ J • i - • •- » * f •. ,,

BIG

NENORIM. GRANITE CO.- luuteocj rr.

SOUTH BOSTONE
‘•f “ > • • v o • *>

Kampiuis namas, storas ir 5 šeimy
nos. storas per 35 metus išrendavotas 
aptiekos bizniui, labai įgyvendintas, 
ypatingai daug lietuvių apgyvento j 
vietoj. Perdėm atnaujintas iš vidaus 
h- lauko. Nauji aržuoiiniai “floorai” 
per visą uamą, 5 baltos siukos, 5 
nauji pečiai, pilnai išrendavotas labai 
pavyzdingoms šeimynoms, visas iSpo- 
pieruotas, išpentintas iš vidaus ir iš 
lauko. Rendų atneša $1,438.001 metus. 
Apmokėjus visas išlaidas gryno pelno 
lieka arti $1,000.00 per metus. Yra i- 
važiavimas automobiliams. Busas su 
stoja aiti namo.

Galima mainyti ir ant farmos. No
rintieji pasinaudoti šiuo nepaprastu 
bargenu, tuojaus kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway. So. Boston, Mass. 

Telepbonė ŠOU 9423 *

PARSIDUODA FARMA — vi
rai netoli miesto, 25 aktarai gero3 
žemės, 200 vištų ir inventorius, 
triobos geros, garu apšildomos 
gyvenamas namas. Parduosiu ne
brangiai, nes turiu greitai išvyk
ti i Lietuvą. Kas interesuojates 
šiuo pirkiniu, prašome kreiptis 
“Darbininko” adminstracijor, 
366 W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

v

«

K
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
I

Neseniai Tautų Sąjun
gos generalis sekretorija- 
tas paskelbė statistinių ži
nių apie valstybių ginklą-į 
vimąsi. Pagal tas žinias, 
1936 metais visame pa-j 
šaulyje buvo išleista gin
klavimuisi 355.000.000.000 
frankų.

Kaip matome, pasaulyje 
kasdieną išleidžiama gin
klams vienas milijardas 
frankų. Pažymėtina, kad 
dar 1931 metais ginklavi
muisi buvo išleidžiama per 
pus mažiau, o 1913 metais 
ginklavimuisi buvo išlei
džiama dar mažiau, bū
tent, tik... 100.000.000.000 
frankų.

Įdomu, kiek kuri valsty-j 
bė išleidžia tam reikalui 
pinigų. Aišku, kad imama 
domėn tik didžvalstybės, 
iš kurių labiausia ginkluo
jasi Sovietų Rusija, išlei
dusi 1936 metais 89 mili
jardus franku, Vokietija 
— 78 miliįardus, Italija ir 
Angliia no 26 milijardus. 
Prancūzija 21 milijarda. ir 
kitos valstvbės po mažiau.

Tačiau čia dar ne vis
kas. Kain žinome, Anglijos 
vvriausyhė naskvrė papil
domam apsiginklavimui a- 
pie 250 milijardu frankų.

žodžiu, apsiginklavimui 
skiriamos tiesiog pasa
kiškos sumos. M.M.

I 
I 
I

—
Ozono laikraštyje “Gazeta 
Polska” įdėjo pulkininkas 
Miedzinskis str a i p s n į 
“Fuksas katedroje”, ku
riame smarkiai puolė vy
riausią dienraščio “Slo- į 
wo” redaktorių St. Macke
vičių. Be to, prieš pačias 
Kalėdas Lenkijos seime 
kariuomenės komisijos na
rių dalis paskelbė atvirą 
laišką gen. Želigovskiui, 
pareikšdami, kad toliau 
negalėsią su juo bendra
darbiauti. Šis laiškas pla
čiai lenkų spaudoje aiški
namas visų pirma todėl, 
kad gen. Želigovskis yra 
minėtos komisijos pirmi
ninkas. Pareiškus jam ne
pasitikėjimą Želigovskis 
tur l»ūt atsistatydinsiąs. Bernardas Koraitis

I

*>' ■

Tik Kelios Dienos Beliko
JANUARY SALE!

411 WASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Kaip žinote, per Sausi mėnesi I. J. Fox, didžiausia kailiniu firma Amerikoje skelbia 
JANUARY SALE — DIDELĮ KAILINIŲ IŠPARDAVIMĄ, sumažintomis kainomis. Taigi, 
lietuvėms moterims ir merginoms reikėtų pasinaudoti šiuo dideliu nupiginimu. šiam dide
liam išpardavimui beliko tik keletas dienu, taigi, nelaukite nieko, ateikite į mūsų krau
tuvę šiandien ir atėjusios reikalaukite Bernardo Koraičio, kuris yra I. J. Fox kompanijos 
lietuvis atstovas. Per jį pirkdamos kailinius sutaupysite 10 nuošimčiij nuolaidos.

Kailinius galite pirkti su mažu imokėjimu r prieinamais mėnesiniais išmokėjimais.

9

PHILADELPHIA, PA,
LIETUVIŲ BIZNIERIŲ 

S^RYšYS

STALINAS YRA TIK KF
LIŲ ŽODŽIŲ VYRAS

NE ATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

Nors seniai rengtasi, 
daug kalbėta, bet paga
li aus tapo sutvertas, se
niai čia pageidaujamas 
Lietuvių Biznierių Sąry
šy s (Lithuanian Mer- 
chants Ass’n). Pirmąją 
draugijos pradžią sudarė 
šie geri patriotai lietuviai: 
A. Užumeckis, A. Kaniu- 
šis, P. Gelžinis, ir C. Dal- 
bokas. Jau įvyko keli skai
tlingi susirinkimai, ku
riuose rimtai pareikšta ir 
užgirta, kad visi lietuviai 
biznieriai ir profesionalai 
būtinai prie šios organiza
cijos prisirašytų, nes tik 
daugumoje galybė.

Kaip matome, tą seniai 
suprato šiame mieste: ita- 

ir net 
juodukai. Lietuvių yra ne
mažai Phila., ir kai dirbsi
me vienybėje, tai beabejo- 
nės, kad laimėsime nema
žiau už kitus. Mūsų veiki
mui proponuojama plati 
programa VISŲ LIETU
VIŲ NAUDAI. Visas vei
kimas bus aprašomas šia
me laikraštyje.

Susirinkime, sausio 6 d., 
tapo išrinkta šiems me
tams valdyba: A. Kaniu- 
šis — pirm., P. Gelžinis — 
vice-pirm., C. Dalbokas iž
dininkas, S. Buividas — 
fin. rašt., ir Pr. Pūkas — 
prot. raštininkas. Taipgi 
išrinkta po tris darbščius 
direktorius iš trijų Phila- 
aelphijos kolonijų. F.P.

kės ūkininkai susirŪDinę,
kad turimo pašaro neuž- i ... „ .
teks ligi pavasario. Dau- ^a1’ ainab žydai, 
gelis ūkininkų mažina gy
vulius, parduodami.

jos turtą prižiūrėti ir 
tvarkyti paskirtas lenkas 
komisaras. Jis savo keliu į 

Į paskirs likvidacinę admi
nistraciją.

Tuo būdu visas Vilniaus 
Lietuvių šv. Kazimiero 
draugijos turtas, kokį jis 
turėjo centre ir savo sky
riuose Vilniaus krašte, da
bar pavestas valdyti len
kų valdininkams, kurie su 
juo elgsis kaip norės.

Sunday Express, anglų 
pirmaeilis laikraštis lvgi- 
na. Staliną su Mussoliniu 
— pastarasis mėgsta daug 
kalbėti ir tuo lenkia sa
vęsp viešąją opiniją Itali
joje ir užsienius verčia 
galvoti. Stalinas mažai 
kalba. Svarbiausias jo žo
dis — “sušaudyti” — nu
varė į kapus io bu v. bičiu
lius. Kitas žodis — “iš
tremti” — daugelį nuvarė 
prie Vladivostoko kelius 
taisyti ir tvirtoves statyti: 
toje apylinkėje vra anie 
15,000 polit. kalinių, dir
bančių sunkiuosius vals- 
tvbės darbus... Visos So
vietu Rusijos pajėgos da
bar susikoncentravo Stali
no saujoje.

i

GENEROLUI ŽELIGOVS
KIUI PAREIKŠTAS NEPA

SITIKĖJIMAS
Prieš kiek laiko Lenki-j 

jos seime generolas želi-į 
govskis (jis yra atstovu iš į 
Vilniaus vaivadijos) kri-i 
tikavo kai kuriuos prem
jero paskelbtus aplinkraš
čius, kurie, generolo Želi
govskio nuomone, nesude
rinami su konstituciia 
šiuos Želigvskio išvedžio
jimus parėmė dienraštis 
“SIowo” ir tuo būdu lenkų 
spaudoje buvo prasidėju
sios šiuo klausimu disku
sijos.

Kiek vėliau vyriausiame

UŽDARĖ ŠV. KAZIMIE 
RO DRAUGIJA VILNI

JOJE

šiomis dienomis Vilniaus 
Storasta atsiuntė Lietuviu 
šv. Kazimiero draugijai 
pranešimą, kuriuo sulai
komas tos draugijos veiki
mas Vilniaus krašte 
Draugijos uždarimo prie
žastys nenurodomos.

Visas draugijos turtac 
ir patalpos buvo lenkų ad
ministracijos atstovų už
antspauduotos. Ateity dr-

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie 
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir nžkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS tVČ.

Pirmininke — Eva MarkslenA,
625 E. 8th St., So. Boaton, Maaa. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona JanklenC,

1428 Colnmbla Rd., S. Boston, Maaa. 
Prot. RaAt. — Bron? Cnnlenė, 

29 Gonld St., W. Rozbnry. Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fln. RaAt. — Marijona Markonlnt*.
4115 tVnshlngton St., Roalindale, Mass.

Tel. Parkiray 0558-W
Iždininkė — Ona StanfnlintS,

105 West 6th St., So. Boston, Maus.
Tvarkdarį — Ona MIzrirdienA,

1512 ColnmMa Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — Ona Slanrienė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.*
Draugija saro snslrtnklmua laiko kas 

antra ntarnlnk* mėnaata.

SV. JONO.EV. BL. P Aš ALPINI 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt Jonas Glinockis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

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

Maršalka, .Tonas Zaikis.
7 VVlnfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tw 
člg ned?ldlen| kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietg. Parapijos salų, 49!

E. 7th St., So. Boston, .Mass.

7:30 vai. vakare, pobs*nytlnU rvf 
rainų.

/įsais draugijos reikalais krelpkit* 
paa protokolo raitininke.
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KUPIŠKIS Bendrovės “Giria” mūrinė 
i pieniniė. Buvo padėti ir 
pašventinti pieninei pama
tai. Bet visi statybos dar
bai iki 1937 metų taiD ir 
stovėjo kažin kodėl nebe-

PABAISKO VAL. SAVI
VALDYBĖ PASISTATĖ 
MODERNIUS NAMUS

NAUJAS SOV. RUSIJOS 
PASIUNTINYS LIETU

VAI

Sov. Rusijos spaudos a- 
gentūra praneša, kad Sd- 
\ ietu Sąjungos centrinis 
vykdomasis komit etas 
Krapinevcevą paskyrė ne
paprastu pasiuntiniu ir į- 
galiotu ministeriu 
vai.

Jaujoje mirė žmogus
Pyragių km. gyventojas 

Gudelis, anksti rytą nuė
jęs j savo jaują, kurioje 
džiūvo linai, rado negyva varomi toliau. Paėmus pie-
žmogų. Kaip paskiau pa- ninės vadovavimą j savo 
aiškėjo, tai buvo netolimo rankas energingam pirmi- 
kaimo nepilno proto žmo- ninkui J. Sakalauskui, 
gus. Jis šaltą naktį ėjo 3937 metų pradžioj pieni- 
pro jaują ir, pastebėjęs, j nes rūmai pradėti statyti, 
kad ji šilta, užėjo pasišil- Į Jau 1937 metų pabaigoj iš- 
dyti. Bet besišildydamas augo erdvūs, ir gražūs 
užmigo ir jąu nebeatsibu- mūriniai pieninės rūmai, 
do, nes nuodingos bedžiū- kurie kainavo apie 50,000 
stančios linų dujos ji nu- litų. Korespondentas.stančios linų dujos ji nu- litų, 
troškino.

I

PAŠILĖ — Šiemet savi
valdybė nugriovė senus 
savo namus, ir jų vietoje 
pasistatė naujus, moder
nius, medinius, bet gražios 
išvaizdos ir pakankamai 
didelius. Tilps beveik visos 
valsčiaus įstaigos. Namų 
statyba iki šiol yra kaina
vusi 12,000 lt. Namas ga
lutinai dar neįrengtas. 
Valsčiaus valdyba j nau
jas patalpas jau persikėlė.

Kaunas —Šančiuose vei
kęs šilko fabrikas “Pluoš
tas” bankrotavo. Kredito- 

• riai už skolas aprašė fa
briko mašinas ir kitą tur-

GYVENTOJŲ PRIEAUG
LISĮ '

AUSTRIJA PANAIKINA KAUNAS. 1937 m. nor-
. T niviKiir * tkc? * c malus Lietuvos gyventom

MALDININKAMS VIZAS prieauglis sudarė 21,528 “Pluošte” dirbo 180 dar
bininkų, daugiausia mote
rų. Visi darbininkai ieško 
kompensacijos teismo ke
liu.

Lietu
— T

BATCHELDER WHITTEMORE COAL CO.
Kadangi į rengiamą Bu- asmenis- 

dapešte Tarptautinį Eu
charistinį Kongresą per 
Austriją vyks daug mal
dininkų, tai Austrijos vy
riausybė, norėdama mal
dininkams palengvinti ap
lankyti šį kongresą, nu
sprendė panaikinti maldi
ninkams vykstantiems į 
kongresą vizas. Ši lengva
ta galios nuo gegužės m. 
10 d. ligi galo rugpiūčio.

Bliūdžiai. Bliūdžiu kai
me, kurs už 3 kilometrų 
nuo Nem. Radviliškio mie
stelio, prieš keletą metų | 
buvo pradėta statyti La- 
pakritos pieno perdirbimo' 

i

i 
I
I
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SUSKAITYS ŽVĖRIS IR
PAUKŠČIUS

WeRecommend 
and 

Guarantee

♦ ♦ ♦

GRAŽI ANGLIJOS KA
TALIKŲ LAIKRAŠČIO 

SUKAKTIS

Ši naujai atrastoji pla
neta dabar sukėlė dideli 
susidomėjimą, nes pasiro
do, kad dėl jos vos nepate
ko žmonės į nelaimę, nes 
visai neseniai su ja vos 
nesusidūrė, žmonija nesi
juto esanti per plauką nuo 
pasaulinės katastrofos.

Tatai įvyko spalių 30 d., 
kai planetėlė perkirto že-

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

New J
Engiand

. COKE

k
♦ ♦ ♦KAUNAS — Miškų De- S 

partmentas pavedė miškų j 
urėdams atlikti visų žvė- 5 
rių ir paukščių skaitymą / 
miškuose. Gulbių, gervių 
ir juodųjų gandrų urėdai 
turės nurodyti tiek, kiek 
jų buvo pastebėta vasara. 
Žinias apie esamų žvėrių 

i ir paukščių skaičių de
partamentas įsakė atsiųsti 

i iki šių metų vasario 15 d., 
I o žinias apie nušautus žvė- 
į ris ir paukščius per ben- 
| dras ar paskiras medžiok
les visuose miškuose — i- 
ki šių metų balandžio 1 d. i

Prisnigus daug sniego.; ’ 
kaip iš vietų urėdai prane
ša, šiemet ypač yra pa- 
lengvėjęs žvėrių skaity
mas, nes žvėrys miškuose 
skaitomi pagal žvėrių pa
liktas sniege pėdas. Per
nai žvėrių skaitymo dar
bas buvo sunkesnis, nes 
nebuvo tiek daug sniego 
miškuose.

^TH€FUCLFOR
Modern

tiOMCS

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.
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Šiomis dienomis sukako 
77 meta kai leidžiamas 
Anglijos katalikų savai t- mes orbitą. Tą momentą 
rastis “The Universe”. šis 
laikraštis ypatingai išau
go per paskutiniuosius 20 
metų, kai jį perėmė nauja 
redakcija ir nauji leidėjai.

Dar 1917 m. “The Uni
verse” turėjo 16 mažo for
mato puslapių. Dabar kas 
savaitė išeina įdomus ir 
turiningas, gausiai ilius- 10 valandų ankščiau arba 
truotas 48 didelio formato jei mažoji planeta būtų į 
puslapių numeris. Skaity- I tą patį tašką patekusi 10 
tojai nesiriboja Anglija, vai. vėliau, galėjo įvykti 
bet daug jų yra ir britų susidūrimas, 
kolonijose bei dominijose, 
ir kituose anglų kalbos 
kraštuose.

žemė tebuvo nuo susikir
timo taško per 1.160.000 
km., — astronominiu mas
tu tai visai menkniekis. 
Žemę ir jos gyventojus 
nuo baisios katastrofos iš
gelbėjo 10 valandų skirtu
mas. Jei žemė būtų atsi
radusi suminėtame taške

ŽEMĖ VOS NESUSIDŪ
RĖ SU KITA PLANETA

Eidelbergo universiteto 
Drofesorius astronomas 
Reinmutas erdvėje rado 
ligi šiol nežinomą planeta 
kuri yra arčiausia Žemės.

Prof. Reinmuthas apyti
kriai paskaičiavo, kad 
planetėlė turi apie 3 km. 
diametro. Tokio didumo 
planetai, turint galvoje 
žemės ir planetos greičius, 
smogusį į žemę galėjo, iš 
krantų išeiti vandenynas, 
arba žemėje atsirasti ski
limas. Tokiu • būdu žemė 
beveik stebuklingai išven- 
yė katastrofos. XX.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!!
i

I > 
’»

Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai jsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

PAGEIDAUJA VALS
ČIAUS

Krokialaukio apylinkes 
ūkininkai daro žygius, 
prašydami, kad nuo atei
nančių metų būtų atida
rytas Krokialaukio vals
čius.
— Krokialaukio' apylin-

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

r

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

•i
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(THE WORKER)
Publisjiad every Tuesday and Friday except Holidays such as 

New Ye±r, Good Friday, Memorial Day, Indeuendence Day, 
Labor Day, Thanksgiving and Christmas

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

Mass. under the Act of March 3, 1870
Icceptance for mailing at special rate of postage provided for ia Section 1108 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly .......................... $4.06
Foreign yearly .......................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ..................  $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ........................... $5.00

DARBININKAS
806 West Broadvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Bęston 2680

Uolus, Bet Bergždžias
Apgynimas

Lietuvos tautininkai negali pasiekti mūsų spau
dos su savo cenzūra, tad turi pasitenkinti tokiu savo 
politikos apgynimu, kokį čia pavyksta jiems sugraibs- 
tyti. Amerikos tautininkai yra uolūs ir, reikia pripa
žinti, gan sumanūs apgynėjai. Tačiau viename daly
ke jie neapdairiai suklumpa,- vadydami Lietuvos vy
riausybę... katalikiška. Girdi, dabartinė valdžia tuo- 
mi esanti katalikiška, kad ji remia bažnyčias, vienuo
lynus, moka kunigams aigas, visas iškilmes pradeda 
su bažnytinėmis iškilmėmis ir tt. Tuo būdu, Amerikos 
katalikai esą klaidinami nesąžiningų agitatorių, ku
rie skelbia, būk tai tautininkų vyriausybė esanti be
dieviška ir net masoniška. Tai esanti gryna netiesa, 
nes faktai kaip tik įrodo, kad Lietuvos valdžia esanti 
katalikiška. Tačiau... ji nėra klerikališka. Ot, čia kaip 
tik ir yra šuo pakastas, kaip sako vokiečiai.

Tariant pačių tautininkų žodžiais (“Vienybė”), 
“dabartinė tautininkų vyriausybė nėra klerikališka, 
t. y.: neleidžia kunigams vadovauti politikoje ir rezer
vuotai žiūri į Vatikano politiką, kuri nevisada būna 
palanki lietuvių tautos bei Lietuvos valstybės reika
lams. Tokia savarankiška Lietuvos 'valdžios politika 
yra sveikiausia Lietuvai”. Tam, girdi, pritaria ir Lie
tuvos ir Amerikos ne tik katalikų, bet ir kunigų dau
guma. Viskas esant gerai, tik kunigai-klerikalai val
džioje neturi galios. “O klerikališkos politikos Lietu
voje gali norėti tik fanatikas nepatriotas lietuvis, ku
riam Lietuva yra tik pramonė bei-teorija kosmopoli
tinei Vatikano politikai. Lietuvių tautai Lietuva, jos 
visiška laisvė ir gerovė yra aukščiausias ir švenčiau
sias tikslas”.

Pasisakyta atvirai ir drąsiai, tik nevisiškai tiks
liai, ar geriau pasakant, visiškai netiksliai. Štai kas 
čia taisytina.

Visų pirma dėl žodžio “klerikalas”. Tą žodį pra
dėjo vartoti prancūzų liberalai - laisvamaniai Clemen- 
ceau laikais (XIX šimtmečio pabaigoj). Jie tuo būdu 
manė atskirsiu katalikus nuo jų vadų kunigų, šiuos 
pastaruosius pavadinę klerikalais, t. y. žmonėmis, ku
riems vien rūpi jų klasės interesai. Supjudžius katali
kus su dvasiškija, laisvamaniai manė būsią labai len
gva juos subedievinti. Tačiau čia pasipainiojo stambi 
kliūtis: pasirodė, kad Vatikanas, vadinasi, Popiežius 
ir visa katalikų Hierarchija (Vyskupai) yra pirmos 
rūšies “klerikalai”. (Mes katalikai to žodžio nevarto- 
jame. Mes tik sakom: uolūs bei geri katalikai ir šiau- 

, diniai bei tamsūs ir apsileidę katalikai, bet čia prisi- 
taikom prie tautininkų terminologijos). Ir “Vienybė” 
neapdairiai prasitaria, kad Vatikanas veda “klerika- 
lišką” politiką. Mes tai vadiname katalikiška akcija, 
kurią visi Popiežiai, ypačiai dabartinis šv. Tėvas ir 
pats karštai praktikuoja, ir visiems katalikams įsako 
tai daryti. Taigi išeina taip, kad atskirti katalikus 
nuo “klerikalų” yra tas pats ką atskirti juos nuo Po- 

• • piežiaus, o kas atsiskiria nuo Popiežiaus, tas jau ne- 
bekatalikas. Tad Lietuvos ir Amerikos tautininkai, 
paneigdami “klerikalizmą” bei katalikišką akciją, nori 
suskaldyti katalikų vienybę. Jie ar tai nesupranta, ar 
apsimeta nesuprantą, kad vienintelė Vatikano politi
ka yra sielų išganymas, įgyvendinant Bažnyčios mok
slą kasdieniniam žmonių gyvenime. Kadangi į tai įei
na skiepinimas dorybių ir pasipriešinimas bedievybei, 
tai tautininkai tai vadina nepalankia sau politika.

Supratus “klerikalizmo” bei katalikiškos akcijos 
reikšmę, viskas aiškėja. Trumpai viską suglaudus, da
lykų esmė štai kokia. Dabartinė Lietuvos valdžia ne
nori įsileisti katalikiškos akcijos, nes ji (katalikų ak
cija) yra tamprus dvasiškių su pasaulionimis bendra
darbiavimas praktiškos, ’gyvos katalikybės naudai. 
Gi kas priešinasi tautos sukatalikinimui, tas yra ka- 

, talikybės priešas. Tai kur čia tautininkiškos valdžios 
katalikiškumas, jei ji nieko bendra nenori turėti su 
katalikybės galva, Popiežium? Jei katalikiškos šalies 
valdžia žūt būt užsispyrė atskirti visa tautą nuo Baž
nyčios galvos, tai aišku, kad ji aukščiausiu savo tiks
lu skaito sugrąžinimą Lietuvon stabmeldystės, ar be
dievybės, ar klaidatikystės — visko, ko norite, tik ne 
katalikybės. Juk tai toks akis badąs 'faktas, kad jo 
niekuo neuždengsi.

v •

Taijįamaą rėmimas bažnyčių ar vienuolynų, mo
kėjimaą ktįįigams algų, ar tautinės iškilmės su pa
maldomis tai tik laikinis manievras. Negalima gi taip 
viską susyk nukirsti. Reikia kiek palūkėti, kol tas 
viskas bus likviduota, o tuo tarpu bedievinti tautą vi- 
sokeriausiais būdais. Neleisti turėti katalikiško uni
versiteto; panaikinti ar ant juoko palikti neveikiantį 
katalik. filosofijos skyrių, kad nebūtų kur išsiauklėti 
katal. inteligentams; uždaryti Ateitininkų organizaci
ją; suvalstybinti katalikų gimnazijas ir jose atimti 
nuo kapelionų auklėjimo teisę, vadinasi, dėstyk sau 
sveikas tikėjimą, bet nesikišk į mokinių elgesį, nes 
jiems reikia lavintis naujoviškuose šokiuose ir žavė-‘ 
tis parnografine literatūra; varžyti ir atleisdinėti ka
talikus profesorius ir šiaip katalikus veikėjus už jų 
religinius įsitikinimus; išblaškyti katalikų mokytojų 
sąjungą po bausme nustojimo vietų; reikalauti iš 
kiekvieno valdininko įstoti į tautininkų partiją, nes 
kitaip bus ‘nemalonumų’; kontroliuoti ne tik katalikiš
ku susirinkimų kalbas, bet ir pramokslus bažnyčiose; 
eikvoti valstybės iždą legionams šnipų palaikyti; ne
žmoniškai nekultūringa cenzūna smaugti spaudą ir tt. 
ir tt. Tai vis vadinasi visiška tautos laisvė ir gerovė 
ir aukščiausias bei švenčiausias tautininkų tikslas.

Rašyti apie tautininkuojančius kunigus lyg ir ne
patogu, nes jų taip maža, kad reikėtų tuoj ir vardus 
paminėti, gi asmenų nenoriu čia liesti. Iš viso, užteks 
pasakyti, kad tautininkuojančių kunigų bus koks de- 
sėtkas, gi “klerikalų” bei ištikimų Vatikano politikai 
(skaityk: katalikiškai akcijai) bus kokie 800. Vis dėl 
to reikia nustebti, kad toji “dauguma” beveik dešim
tį kartų mažesnė už mažumą.

Gana piktai ir dėlto neapdairiai pareikšta (pyktis 
blogas patarėjas), kad “klerikališkos politikos” fana
tikui Lietuva esanti “tik priemonė bei teritorija kos
mopolitinei Vatikano politikai”.

Nežiūrint tokio griežtai smerkiančio nuospren
džio, mūsų kukliu manymu, vis dėlto daug geriau ma
tyti Lietuvą “kosmopolitinės Vatikano politikos teri
torija” (suprask, Visatinės Katalikų Bažnyčios dukte- 
re), negu rusiško bolševizmo ar tarptautinės masone- 
rijos įrankiu.

Baigiant, tenka be galo apgailestauti, kad tauti
ninkai, neleisdami katalikų veikėjams atkatalikinti 
lietuvių tautą (tokį išganingą tautai darbą jie vadina 
klerikalizmu), atstumia patį geriausią atsparumo 
ginklą prieš bolševizmą, kurs labai smarkiai pradėjo 
Lietuvoje veikti (tautininkai būtų tikrai akli, jei to 
nematytų). Neduok Dieve, bolševizmui įsigijus Lietu
voje, valdančioji partija pirmiausia “prie sienos” bū 
tų statoma. ' ‘ K.

Ūkininko - Žemdirbio Padėtis 
Sovietu Rusijoje

Valstybė komunistinėje 
santvarkoje yra milžiniš
kas kapitalistas, kuris ne
apsakomai išnaudoja visą 
visuomenę. “Valstybė, a- 
not Kibalčico (komunisto 
trockininko), perka javus 
tą ar 1/7 kainos, kurią i- 
ma už duona. Milžiniškas

• - t

Iš Musų Veikimo Centro

blogesnės, negru Suomių 
darbininko; rusų darbi 
ninkas gyvena pusiau al
kanas. Apie inteligentijos 
naikinimą rašo visa pa
saulinė spauda... bet koks 
menkniekis tas inteligen
tų naikinimas... ne mies- 

—< jčionys, ne fabrikantai, ne
ūkininkų daugumas gyvo-i profesoriai apmoka di
na daug skurdžiau, negU jdžiąją dalį “revoliucijos 
prieš kolektivizaciją arba ! išlaidų”, ją pirm visa ko 
prieš karą”. O Jonas Salo- < apmoka ūkininkas; jie ml- 
nievič, tarnavęs Sovietų i-Sijonais miršta badu, tifu. 
staigose specialistas, ra- koncentracijos stovyklose* 
šo: “Gyvenimo sąlygos in-i ūkininkas nyksta nuo ‘ko- 
žinieriaus yra kelis kart lektivizmo’ ir ‘šventas so- 
-------------- _ cialistiškos nuosavybės’ 
nėti ir minėti iškilmingai. ,?isės nuo mažu ir didžiu. 
Neturi pasilikti nė viena, 
lietuvių kolonija, kuri ne-į 
surengtų iškilmių ir baž
nyčioj ir salėse ir kuri sa
vo vietinėj spaudoj, ir lie
tuvių ir kitataučių, to įvy
kio plačiai neišgarsintų, i 
Amerikos lietuviai katali-Į 
kai daug yra Lietuvai dir-! 
bę, milijonus dolerių sūdė-į 
ję, dėl to, neabejojama, y- 
patingu būdu džiaugsis,! 
kad ju mylima Lietuva jau1 
sulaukė dvidešimtųjų ne-j 
priklausomo gyve n i m o 
metų. Per tą laiką daug 
sunkių kliūčių nugalėjo, 
nuo priešų apsigynė, Klai
pėdos kraštą atsivadavo ir 
drąsiai į ateitį žiūri. Fe
deracijos skyrių veikėjai 
pasirūpinkit, kad ir pas 
jus vietoje ir visose kai
myninėse kolonijose būtų 
surengtos Vasario šešio
liktosios paminėj imas. 
Kur to nebus padaryta, 
veikėjai užsitrauks sau 
gėdą ir viešą papeikimą 
spaudoje. Žiūrėkime, kad 
ir jaunimas būtų įtrauk
tas į mūsų tautos šventės 
minėjimo iškilmes.

RAJONINĖS KONFE
RENCIJOS

Jos rengiamos sausio, i 
vasario ir kovo mėnesiais. 
Konferencijų rengimu pa
prastai rūpinasi Federaci
jos apskritys. Ligšiol jas | .
rengia kiekvienais me
tais: Naujosios Anglijos. nu * 
Didžiojo New Yorko ir^ Ta,g> skaitytojai dabar 
Chicagos lietuviai katali- i sužinos, kad ‘Darbininkas 
kai. Jas galėtų rengti ir, g.av0 žinias. trims sava1' 
pittsburgiečiai, detroitie- tšms ankščiau, negu tau- 
čiai, clevelandiečiai, Wil- tininkų-laisvamanių spau- 
kes-Barre, Pa., Shenan- ®a. 
doah, Pa., ir Philadelphia,

; Pa. lietuviai katalikai. 
Konferencijų arba seime
lių svarba yra didelė. Rei
ktų jas visur ir kasmet 
rengti. Šių metų konferen
cijose reiktų kelti mūsų 
centralinių organizacijų i 
stiprinimo klausimą, dis-! 
kusuoti socialinius šių 

; dienų reikalus, neužmirš
tant katalikiškosios spau
dos ir Federacijos bei mū
sų bendrojo fronto reika
lų.

1937 m. gruodžio mėn. į 
centro iždą įplaukė šios 
pinigų sumos: Kearney, 
N. J. Vilniaus reikalams 
S13.00; Rockford, III. dr- 
jų duoklės į Federaciją, 
84.00. Jau laikas už 1938 
m. mokėti duokles, bet dar 
yra draugijų ir organiza
cijų neužsimokėjusių už 
1937 m. Prašome atkreip- 

Nepriklausomubės ti į tai dėmesį.
Leonardas šimutis, 

ALRKF Sekretorius.’

• v

(Centro Raštinė, 2334 So. pešte, maldininkų ekskur-
Oakley Avenue, Chicago,

Illinois)
sija, išplauks iš New Yoi-! 

j ko gegužes mėn. 14 d. Cu- 
nard linijos gražiuoju lai- 

jvu “Britanic”. Ši ekskur
sija rengiama drauge su 
Kunigų Vienybės ekskur
sija. Jai vadovaus gerb. 
kun. Jonas Balkūnas, Ku
nigų Vienybės pirminin
kas ir Federacijos centre 
valdybos narys. Ekskursi
ja nuvažiuos į Budapeštą, 
prieš pat Kongreso atsi
darymą. Iš čia ekskursan
tai visi drauge keliaus į

TARYBOS SUVAŽIAVI
MAS

A. L. R. K. Federacijos 
Tarybos svarbus suvažia
vimas įvyko sausio 25 d. 
William Penn. viešbutyje, 
Pittsburgh, Pa. Suvažiavi
mas sušauktas tam, kad 
apsvarstyti aktualiuosius 
mūsų tautos ir visuome
nės reikalus. Tarp jų buvo 
jaunimo organizavimo, L ’
R. K. S. A., Moterų Sąjun- Lietuvą, kuri šiemet mini 
gos, darbininkų, spaudos dvidešimtąsias meti nes 
ir visa eilė kitų klausimų, nepriklausomybes sukak- 
kuriuos Tarybos nariai ^uves- Ekskursijos reika- 
gvildeno. Pirmoje vietoje ia*s reikia kreiptis į jos 
Tarybai rūpėjo mūsų vei- vadą kun. J. Balkūną, 64- 
kimo centro — Federaci- 25 Perry Avė., Maspeth, 
jos veiklos sustiprinimas, j'L- N. Y., Federacijos 
sudarymas galingo Ameri- centro raštinę arba į lietu- 
kos lietuvių katalikų ben- vi^ katalikų laikraščių re- 
dro fronto, kurio reikalin- dakcijas. Laiko liko ne- 
gumas taip aiškiai šian- daugiausia, taip, kad mal- 

Ta. dininkai tuoj turėtų regi: 
ryba tarė savo žodį ir dėl truotis ir pradėti rūpintis
dien yra jaučiamas. C

daromų skriaudų katali- kelionės reikalais. Pasini-'

•9

ir ją 
likvi-
Ūki- 

daug

visai be teismo, arba teis
mo sprendimu, kurį sunku 
pa vadinti įteisinu.' Mač i a u 
tokių “teismų”: trys ne
raštingi ir girti komso- 
moJcai per dvi tris valan
das nuteisia šeimą 
sunaikina, atsieit, 
duoja su šaknimis... 
ninko padėtis yra
blogesnė, negu yra buvusi 
sunkiausioje baudžiavoje. 
Jis yra visiškai be teisių.t 
kaip afrikiečio kunigaikš- 
tuko vergas” (Plg. Ivan 
Salonievič: Rusija v kone- 
lagiere, 2 tomai).

Koks pasityčiojimas iš 
savo klausytojų ir iš tie
sos, kai iš Rusijos radijo 
stočių skelbiama, kad da
bar gyvenama “linksmiau 
ir laimingiau”. Galimas 
daiktas kai kam, bet tokių 
tėra gal koks l°/< ; tai nau
joji komunistiškos Rusi
jos aristokratija.Bet ir čia 
tenka pastatyti klaustu
kas, nes ir jie nevisados 
sugeba taip galvoti ir pra

!jų Sovietų Sąjungos sta
tybų, nuo staliniškų mil
žiniškų cheopsiškų pirami
džių, pastatytų ant ūkinin
kų kaulų... Su manimi 
skaitytasi kalėjime ir bus 
skaitomasi koncentracijos į sitarti, kaip šiuo momen- 
stovykloje. Turiu tūkstan-

,čius būdu “išsisukti” — 
■galimybių visai neprieina
mų ūkininkui. Su juo vi-

i siškai nesiskaitoma.
Man, ar gera ar bloga i 

bet esu teisiamas. Ūkiniu- į 
ką sušaudo, išsiunčia arba 1

I

I

tu yra reikalinga. Juk iš
tisa eilė sušaudytų didžiū
nų negi gali sugestijonuo- 
ti laimingą ateitį dabar
ties ponams, kurių atlygi
nimas kad ir siekia ik; 
10.000 rublių mėnesiui.

P.G.

Kibirkštys
Kada “Darbininkas’.’ pa- Į ta į šalį. Beliko rusuose ne 

skelbė žinią, antrašte: “A..! komunizmas, dėl kurio kc- 
Smetona Pasiskelbs kara-' vojo senieji idealistai, bot 
lium?”, tai tautininkų-lai-1 programa, kuri ne kuo tc- 
svamanių spauda visą tai'siskiria nuo hitlerizmo. 
norėjo juokais praleisti, j “Senas bolševikas” prana- 
Bet praėjus kiek laiko ir šauja, kad galimas esą ir 
jų spauda gavo žinių, kad artimesnis susibičiuliavo 
ištikrųjų Lietuvos seimui mas tarp Stalino ir Hit- 
įduotas naujos konstituci- lerio.
jos projektas, kuriame y- 

' ra įrašytas paragrafas, 
kad “jei valstybės prezi
dentas išbuvo tris termi-. 

j nūs, "
prezidentu

' vos”. Toliau tautininkų- 
| laisvamanių ‘Sandara’ ra
šo: “Kadangi prez. Smeto-

; na jau baigia trečią termi
ną, tai aišku, kad neužilgo 

e_; jis bus peskelbtas “amži-

I

I

IR “ASILAS” TIN
KA SLA 

Pasibaigus SLA rinki- 
jis paskiau tampa mams į Pildomąją Taryba, 

iki gyvos gal- tautininkai - laisvamaniai
ir socialistai vieni kitiems 
daro įvairius priekaištus. 
Tautininkų - laisvamaniu 
organas “Sandara” net ir 
SLA pavadino “mirštančiu 
liutu”.

Rašo:
“Dėl to SLA ne tik ne

progresuoja, bet slenka 
žemyn. Esami nariai sens
ta, o naujų kaip ir neprisi
rašo. Ateis laikas, kuomet 
ir finansinė struktūra ims 
braškėti. Gan aiškūs ply
šiai jau dabar pastebimi.

“Bendras Frontas” gi
riasi, jog SLA nominaci
jos parodžiusios jų “galy
bę”. Jei ištikro jie taip 
mano, tai, labai klysta. 
Mirštantį liūtą gali “bo- 
sauti« bile kas, nors ir asi
las”.

Apsivalymas nuo troc- 
kistų nėra dar baigtas. 
Bet jau pradeda šis tas 
aiškėti. Vienas ‘senas bol
ševikas” rašo Londono 
žurnale “News Review” 
tokį dalyką. 1923 m. Sta
linas buvo paskyręs savo 
kolegą Sergejų Kirovą de
mokratinio Rusijos bruz
dėjimo vadu.

Kirovas siekė susitarti 
su opozicininkais ir norė
jo padaryti Petrapilį (Le
ningradą) Rusijos intelek
to ecntru. Ūmai Kirovas 
buvo nužudytas.

“Senas bolševikas” rašo, 
kad Kirovo planams nepri
tarę Stalino artimiausi 
patarėjai Kaganovičius ir 
Ježovas — jiems nerūpė
jusi partijos ideologi ir., i 
bet tik jų pačių vietos. Ki
rovas žuvo. Paskui prasi
dėjo skerdimas senųjų re- 
voliucininkų. Kirovo siū
lytoji demokratija numes-

I

“Vienybė”, tautininkų- 
liberalų laikraštis rašo: 
“Tur būt dar visi atsime
nate 1938 metus, kai mar
šalas Pilsudskis, atvykęs 
į Gcnevą, kalbėjo apie ne
migo naktis. Mat, jis iš
girdęs, kad ‘Voldemaras 
rengiasi paskelbti karą 
Įlenki jai..’! “Ne, mes neat
simename, nors dar tik 25 
dienos 1938 metų praėjo. 
Gal “Vienybė” paaiškinti;

i savo skaitytojams kaip 
Pilsudskis galėjo atvykti 
’š amžinybės į Genevą ir 
kaip Voldemaras, būda- 

i mas kalėjime, galėtų pa- 
I skelbti karą Lenkijai?

kad ši ekskursi- 
kad A- 
katali- 

kai turėtų stiprią atstovy-Į 
bę Tarptautiniame Eucha
ristiniame Kongrese.

kams Lietuvoje sąryšy su|Pinkime, 
susiaurinimu Filosofijos ja būtų gausinga, 
skyriaus ir jo teisių *Teo- merikos lietuviai 
logijos - Filosofijos Fakul
tete. Taip pat buvo pakel
tas klausimas, kodėl Lie
tuvos vyriausybė nesunor- 
muoja savo santykių su 
Apaštališkuoju Sostu.
MALDININKŲ EKSKUR

SIJA
Į Tarptautinį Eucharis

tinį Kongresą, kuris prasi
dės gegužės mėn. 23 d 
Vengrijos sostinėje Buda-

I

I

JŽENGĖME I LIETUVOS 

Nepriklausomybės 20-sius i 
metus. Vasario 16 d. sueis' 
lygiai 20 mėtų, kai buvo 
paskelbta garsusis Lietu
vos
Aktas. Tai reikšminga su
kaktis. Ją visi turime mi-;

I



APSAKYMĖLIAI
SUGRIUVO PAGONIŲ

ŠVENTYKLA
i

i
(

DARBINI N K A b * _1
EŠŠŠ? “ifl-EOMS XIII SMERKIA I 
muoliai; per juos prasi NETIKRA ATSARGUMU 
mušė ir ugnies liepsnos.' •
Greitai visa šventykla bu- !

jonas įsitikino sau, kad jis 
girdėjęs dievaitį jam sa
kant: “numirėlio kaulai”. 
Tačiau apylinkėje buve 
daug numirėlių palaidota, 
daug buvo kaulų, tai tą 
ką dievaitis tuo pasakymu 
reiškia? Julijonas susimą-

“Numirėlio kaulai”, jis 
sakė, “tegali reikšti tik 
vieną dalyką: kaulai 
Krikščionių Vyskupo Ba» 
bilo, kuris yra palaidotas

Dapnio mieste, Mažoje 
Azijoje, arti prie pagonių 
dievaičio Apolo šventyk
los, Katalikai baigė staty
ti savo bažnyčią. Pago
nys, kurie eidavo į savo stė. 
šventyklą melstis ir klau
sytis dievaičio patarimų, 
su panieka ir karštu žiū
rėjo į Katalikų statomąją 
bažnyčią.

Jų neapykanta dar padi- katalikų bažnyčioje”, 
dėjo, kada jie išgirdo, kad 
Romos ciesorius Gailus, 
Krikščionis, įsakė šv. Ba- 
bylo kūną iš Antioko per
nešti į naują Kataliką; 
bažnyčia, kad taip ati
traukti žmones nuo garbi
nimo pagonių dievaičius. 
Pagonys nežinojo ką dary
ti. Sakoma, kad nuo to lai
ko. kada šventojo kūnas 
buvo atneštas į naują baž- ■ 
nvčią, pagonių dievaitis 
Apolas daugiau nekalbėjo 
į savo garbintojus. Pago
nys ir jų šventikai keike 
krikščionis ir jų pamaldas, 
grąsino jiems, tačiau nie
ko negalėjo padaryti, nr.s 
pats ciesorius buvo krikš
čionis.

Ir taip buvo per vienuo
lika metų. Pagonių šven
tykla buvo beveik apleis
iu. Kasmet vis mažiau ir 
mažiau žmonių į ją teatei
davo. Paskiau, kitas R ■- 
mos ciesorius, Julijonas, 
buvęs krikščionis, atkelia- 
vo į Antioką, valdyti Ma
žąją Aziją.

“Ką aš girdžiu apie die
vaitį Apolo?” jis klausė 
pagonių šventikų. “Kodėl 
per ilgus metus dievaitis 
nekalbėjo į žmones? Kodėl 
toki negarbė mūsų garsiai 
šventyklai padaryta?”

Pagonys jam visaip aiš- Ir atsitiko, 
kino, bet Julijonas tuo ne
buvo patenkintas ir pats pasigirdo smarkus trenks■ 
ėjo į šventyklą klausti die- i 
V Cvl čio, 1___ ______ ___ .
bąs. ! visi žmonės persigandę iš-

“Numirėlio kaulai”. Juli- bėgo, bet šventyklos sic padidinti

ka
bus

br-

r 
i l 

: . 1 
vo liepsnose. Visa sudegė, j Jau Šv. Tėvas LEO-į 
sienos sugriuvo, dievaičio i NAS XIII enciklikoje Sa- 
statula gulėjo pelenuose. į pientiae Christ. (1890 m. 

Ciesorius Julijonas tuo sausio 10 d.) pasmerkė kai 
sykiu buvo Antiokos mies- kurių tikinčiųjų netikrą 
le. Sužinojęs apie šven- atsargumą viešuose reiks 
tykios sugriuvimą, tuojau ; iuose, sakydamas: 
atvažiavo pažiūrėti. Jis, 
norėjo tai šventyklai su-' 
gražinti senovišką garbę, 
bet dabar mato griuvė
sius. Užsidegęs pykčiu, jis 
pradėjo kaltinti pagonių 
šventikus, kad jie per ne
atsargumą padegė šven
tyklą. bet jie aiškiai įrodi
nėjo, kad tuo laiku jokios 
ugnies nebuvo naudojama, 
kad ugnis atėjus iš dan- tančjaįs katalikų doktrina 
£aus‘ i tačiau sykiu norėtų,

Julijonas įtikrintas, kad Bažnyčia

Iš L. D. S. Veikimo
U/ATCDDIIDY PANN tarnauja nevienLDSor- VVAItnDUnTj uUNN. ganizacijos nariams, bet

IŠ DARBININKŲ 
VEIKLOS

LDS 5-ta kuopa laikė 
savo mėnesinį susirinki
mą pereitą sekmadienį po

džiai dėkoja visiems už t 
kį prielankumą ir param

i WORCESTER, MASS.
visiems katalikams, visai į KATALIKIŠKOS SPAl 
mūsų išeivijai. Jeigu tik DOS PRAKALBOS 
visos lietuviškos katalikiš-' LDS 7 kuopa turėjo pr 
kos draugijos ir organiza- kalbas katalikiškos spa 

• ei jos skirtu nors ir maža platinimo reikalą
ausio 23 dieną, Sv. Kas 

• miero parapijos salėj 
I Virš dvejų šimtų kata 
į kiškos spaudos mylėto, 
[ir laikraščio “Darbinink< 
(skaitytojų susirinko pas 
klausyti prakalbų. Kalb 
jo Šv. Kazimiero par. kl 
bonas kun. A. Petraiti 
kun. K. Krušnauskas, m 
sijonierius kun. A. Mork 
nas, MIC. iš Marianapol 
kolegijos ir daug LDS o 
ganizacijai dirbąs J. Kur 
pa, LDS Naujosios Ang1 
jos apskričio pirm, iš S* 
Bostono. Visi kalbėtoj 
kalbėjo nuoširdžiai, ragi 
darni užsiprenumeruc 
laikraštį “Darbininką 
Draugą” arba ‘Laivą’. 
Parapijos mokyklos 

skyriaus mergelės suda 
navo keletą gražių liaudį 
dainelių, vadovaujant m 
zikui J. Žemaičiui, kuris 
pats sudainavo porą gr 
žiu dainelių ir ragino sus 
linkusius užsirašyti “Da

■ r ■ 1A w _  -  — į- —" , £

pietų, Šv. Juozapo senos tai lengvai susid.i-
mokyklos kambariuose. 1 ytų_reikalinga suma už- 
Narių susirinko gana mokėti už tą mašiną, 
skaitlingai ir susirinkimas Prašome visų pasidar- 
buvo labai gyvas. Be aukoti, kitus para-
svarbių nutarimų čia no- 3’r'ti tą daryti, 
riu tik pažymėti pačius nn u/nnprOTrn M 4 OO 
svarbiuosius. OUi VYunuLOlLIli IVlAJOi

Kadangi dabar esant ka
talikiškos spaudos platini-

, tai yra užraši- 
aėjimas “Darbininko”, nu-

Iš tikrųjų yra tokių, ku
rie mano, kad neparanku 
atvirai priešintis galingai 
ir viešpataujančiai netei
sybei, iš baimės taip jie 
sako, kad kova dar labiau’ 
neįkaitintų piktuosius. Ar 
toki žmonės yra prieš ar 
už Bažnyčią? Negalima to.!mo laikui, 
pasakyti, nes iš vienos pu
sės jie save laiko išpažįs-, piginta kaina, todėl visi 

• : kuopos nariai sutiko gauti 
kadnors pO vieną naują narį 

-------— leistų laisvai iki ateinančio susirinkimo 
tai buvo Dangaus bausmę1 veikti kai kurioms jai l 
tarė: “Jie už tai skaudžia.’ prįe§įngOms teorijoms. Jie 
atmokės. Sugrįžęs iš Per Qejuoja kad nusto
tų karo aš Krikščionis jama tikėjimo ir kad do- 
smarkiai nubausiu, išnai- rovė iškrypusi; tačiau jie 
kinsiu juos . { prieš tokias blogybes nesi-

Tačiau Julijonas iš kar? rūpina jokių vaistų ir net 
niekada nesugrįžo. Karo neretai pasitaiko, kad jie 
metu jis mirė šaukdama: : (-padidina tų blogybių in- 
“Nazarieti, Tu nugalėjai”, (tensyvumą, arba perdėta’

O sugriuvus pagonių atleisdami, arba pragaiš- 
sventykla nebuvo atstaty- tingai nuslėpdami. Jie nie- 
ta.

Perskaitytas laiškas iš 
Centro, kuriuo prašo pa
ramos nupirkimui raidėms 
rinkti mašinos — interty- 
pe. Susirinkusieji visi tam 
pritarė 
tikslui 
$25.00, 
pasiųsti 
kuomet
ni aukosime daugiau.

J. Totilas,
Kp. Raštininkas

ir paskyrė tam 
iš kuopos iždo 
kurie tuojau bus 
Centrui. Vėliau, 

būsime turtingos-

“DARBININKO” INTEK- 
TYPO FONDUI VAKA

RAS — KONCERTAS 
LDS 108-tos kp. sekreto

rius p. J. Glavickas rašo: 
“Mūsų LDS kuopa nutarė 
“Darbininko” raidžių rin
kimo mašinos — Interty- 
po fondui rengti vakarą ir 
koncertą. Tuo reikalu ta- 
lėmės su Aušros Vartų 
par. klebonu kun. K. Va
šiu ir muziku Jonu Čižaus- 
ku. Klebonas maloniai su
tiko duoti salę, vasario 20 
d., o muzikas J. Čižauskas 
surengti koncertą. Mano
me, kad šis parengimas 
bus sėkmingas, 
teko su kuo kalbėtis, ta J 

• visų ūpas geras — visi pa-!
sirįžę su nuoširdumu 
parengimą remti”.

Labai malonu, kad “Dar-: 
Liniukas” turi tokių nuo-

!

I

nes kie’.J įninką”.
Prakalbose gauta kel 

Į tas “Darbininkui” nau; 
-skaitytojų ir atnaujirt 
‘isenuių. Prie to daug pac 

žadėjo ateiti į LDS kuopt 
mėnesinį susirinkimą 
tada užsiprenumeruc 

Programa

Ciesorius Julijonas tuo
jau pasišaukė savo page’- 
bininką ir tarė:

“Toks bus mano įsaky
mas. Lai visi Krikščionys 
žino, kad aš, ciesorius Ju
lijonas, jiems įsakau tuo
jau išnešti iš savo bažny
čios Vyskupo Babilo kūną. 
Tas turi būti tuojau pada
ryta. Apolo šventyklos 
garbė tik tada sugrįš, 
da numirėlio kaulai 
pašalinti”.

Ciesoriaus įsakymas
vo labai nemalonus krikš
čionims, tačiau įsakymai 
yra įsakymas ir jį reikia 
noromis ar nenoromis iš
pildyti. Susirinkę į bažny
čią jie išėmė šv. Babilo 
kūną, ir su didžia iškilme 
nešė atgal į Ontioką. Ke
lionė buvo apie penkių my
lių tolumo. Eidami jie gie
dojo šventas giesmes ir 
tankiai atkartojo, sakyda
mi: “Lai rausta iš gėdos 
tie, kurie garbina netikrus 
dievus”.

Rytojaus dienos vakare 
įvyko nepaprastas daly
kas. Dievaičio Apolo šven
tykla buvo apšviesta žibu
riais, bet žmonės ten susi
rinkę jautė ką tai nepa
prastą, ką tai gręsiančio. bininką”, 

; - i skaityti”.
Ūmai aptemo dangus, džiugo

J «

GERAS DARBAS VALIO, VVATERBURIO 
DARBININKAI!

kam neleidžia abejoti dėl 
iu atsidavimo Apaštalų 

; Sostui, tačiau jie visada 
•turi Romos Ganytojui pa-

„ ,. ,. . , . : darytinų priekaištų.Dešimties metų berniu
kas atėjo vakar prie durų. 
Jis siūlė man pirkti atvi
rutes.

“O ką tu darysi su pini
gais?” aš jo paklausiau.

“Aš noriu surinkti ketu-’ 
liūs dolerius”, jis atsakė J 
Žinoma, keturi doleriai tu

KIEK VILNIUJE GY
VENTOJŲ?

Vilniaus mieste, statis
tikos žiniomis," 1936 n: 

..pradžioje buvo 207,750 gy- 
metu berniukui yra didelį . Moterų apie 20

000 daugiau negu vyrų.
Gyventojų prieauglis ta

čiau kasmet mažėja. Vie 
i nam tūkstančiui gyvento- 
: jų Vilniuje natūralūs pric- 

1930 m. — 
“Da--l6.2; 1931 m. — 5,9; 1932 

mylit 
nu-i
kad: 
va

rnas ir didis žaibas smoge j jaus metu yra tik trys do- 
kodėl jis nebekal- į šventyklą. Šventikai ir leriai.

Aš jam padėjau sumą

I

pinigas.
“Bet kam tau reikia ke

turių dolerių”, aš jo klau
siau.

“Kada aš surinksiu ke
turi u s dolerius, aš mamai ! anglis buvo: 
užrašysiu laikraštį 

ji labai 
Jis labai 

sužinojęs,
Darbininko” kaina

I

m. — 4,7; 1933 m. — 3,4' 
1934 m. — 1,1 1935 m. — 
2,0; Natūralūs gyventoju 
prieauglis mažėjąs dėlto, 
kad kasmet mieste mažėja 
gimimų skaičius, 
taip pat ir 
čius.

mažėja 
vedybų skai- 

Tsb.

Parašė Rt. Rev. Msgr. Fulton J. Sheen, D. D.

Laisvė Komunizmo Rojuje
Vertė Kun. A. T. (Samata) 
Kun. Juozapo A. Karaliaus 

premijuotas vertimas
(Tęsinys)

Darbininkai turi mažiau laisvės 
nizmo Rojuje nekaip po kapitalizmo 
siomis formomis. Komunizmo Rojuje vien 
Valstybė turi pilnas teises.

“Tikroji laisvė egzistuoja vien ten, kur 
išnaudojimas buvo panaikintas, knr neegzis
tuoja kai kurių žmonių priespauda per h»- 
tus, kur nėra nedarbo, kur nėra skurdo, kur 
asmuo nedreba (ir nesibijo), kad rytoj gali 
netekti savo darbo, savo namu, savo mais
to”. — (Stalinas — Interview by Rov Ho- 
ward).

“Laisvė nėra vien, kad ten nebūtų teisė
tų uždraudimų prieš pačiu žmonių pasilinks
minimus... bet kad ten būtų gana pasilinks
minimo vietų, pakankamos ir gana pigios 
transportacijos j laukus, pakankamu ir ga
na pigių einemų ir vietų teatruose ir tam pa
našiai” — (Strachey — The Theory and 
Practice of Socialism).

KOMUNISTAI NE LAISVI
Atsitinka, kad liberalizmas dėstė laisvę 

vien pasirinkimo laisvės terminais ir dėl to, •

Komu- 
aršiau-

žmogus buv.o laisvas, jei galėtų daryli arba 
kalbėti kas jam patinka. Komunizmas eina į 
priešingą kraštutinumą ir laisvę identifikuo
ja su nepriklausomybės laisve su tuo svar
biu skirtumu: jis nori, kad žmogaus valia a- 
teitų atsilsėti netobulame, būtent, materiali
niuose ir ekonomiškuose daiktuose (Cf. Jac- 
ques Maritain: Freedom in the Modern 
VVorM). Tai susikuria valstybė vietoje Die
vo, ir kaipo paseka sunaikina pasirinkimo 
laisvę, kaip liberalizmas panaikino nepri
klausomybės laisvę.

Tačiau, žmogus negali rasti atsilsio vien 
ekonomiškuose daiktuose dėl paprastos prie
žasties, kad nėra gana turto visame pasauly
je pripildyti jo sielos beribes galimybes. Jei 
ko trūksta iš nesibaigiamų šaltinių, niekas 
negali užganapadaryti troškimui jo. kurs y- 
ra valdovas ištremtas iš Daržo, kur jis viena 
kartą vaikščiojo su Dievu ir buvo “pilnas” 
arba patenkintas. Taigi, laisvė nėra laisvė 
daryti kas vienam patinka (tai būtų libera
lizmas), ir nėra laisvė turėti kas vienam pa
tinka (komunizanas), tačiau — 
pasirinkti geni daiktų čia, žemėje, kad Gė
ryje atsilsėti Danguje, kas po išdėstymo 
reiškia laisvę tapti šventuoju.

5. Pagaliau, kai žvelgiame į faktus, mes 
randame, kad komunizmas neduoda net ma-

Nors Centras dar
$25.00 negavo, bet žinome.
kad gausime, tai iš anksto naši jo gerinimu, 
dėkojame už tokią stam- pinko” vadovybė nuošir- 
bią paramą ir pasižadėji-

tų
. širdžių rėmėjų, kurie ęūpi- ‘Darbininką’.‘ “ 

Darbi- vedėju buvo kuopos pirm
ninkas p. V. Rimša. D—

mą vėliau daugiau.
MsFšina jau užsakyta, ir 

kainuos ne $6,000 kaip bu
vo rašyta, bet apie $7,00G. 
Bet tikimės su Dievo pa- 
gelba ir geraširdžių lietu
vių katalikų ir jų organi
zacijų ir draugijų parama 
tą sumą sudaryti.

Brangieji LDS 5 kp. na
riai! Tamstų kolonijoje v- 
ra daug katalikiškų drau
gijų. Atsiklausę savo geru, 
klebono, nuoširdaus LDS 
ir “Darbininko” priete-! 
liaus ir rėmėjo, paprašyki-, 
te tų draugijų ir skyrių i 
paremti “Darbininko” r? i-, 
džių rinkimui mašinos , 
fondą, nes “Darbininkas” Igf

LDS. NARIŲ IR “DARBININKO” 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!

Šiuomi “Darbininką*’” skelbia Sausi ir Va
sarį kaipo Katalikiškos Spaudos mėnesius — 
vajų. Per tuos pora mėnesių Darbininko kaina 
sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę metų — 
$1.50. Syki i savaitę metams $1.50. Į Lietuvą 
metams $4.00, pusei metu — $2.00.

Taigi prašome gerb. “Darbininko” skai
tytoju pasinaudoti šia proga — atnaujinti pre
numeratą iki vasario 28 d.

Primename ir LDS kuopų nariams, kad 
nevilkintų savo duoklių, bet pradžioje metų ap
simokėtų už organą “Darbininką”.

w •

terialinio pilno gero, apie kurį Stalinas ir 
Strachey kalba.

(a) Darbininkai po komunizmo jung?) 
nėra tiek laisvi, kaip darbininkai, dirbantieji 
po kapitalizmo aršiausiomis formomis. Ka
pitalistas turi vien ekonomišką- galybę vir
šum jo darbininko tame supratime, kad mo
ka tokią užmokėsiu, kokią nustato pagal 
savo norą ir tuomi išnaudoja darbininką. 
Komunistas daug khlba prieš tokį išnaudoji
mą. ir kai kuriuo atžvilgiu yra teisingas. 
Tačiau, dėl ko gi komunistai nepasako . 
mums, kad komunizmo rojuje darbdavis. 
būtent, valstybė, naudoja ne vien ekonomiš
kas teises viršum darbininko, bet vartoja net 
juridikalinias arba teismiškas teises tame 
supratime, kad darbdavis, būtent, valstvbė, 
turi galybę nubausti bent kurį iš darbinin
kų? Bent kuris pasipriešinimas klausyti 
darbdavio iš bent kurio atžvilgio, yra dėsto
mas kaip išdavystė, dėl kurios Rusijoje bau
džiama mirtimi. •

ŽODŽIO LAISVE
Net Naujoji Konstitucija piliečiams pri

mena apie tą tiesą: “Asmenys, kurie kėsin
tųsi kenkti viešai, socialistinei nuosavybei, 
yra žmonių priešai” (Skyrius 131). Komu
nistų Kriminalinis Kodeksas įsako žudyti 
žmonių priešus. Ta taip vadinama ‘laisvė” 
kržtilaioti net neteisingas sąlygas davė pra
žūtingų pasėkų tiems, kurie išdrįso kritikuo
ti. Tos tiesos didėjanti faktai nurodo kitą 
tiesą, kad Komunistinės Partijos rezoliuci
jos yra vienbalsiai priimamos. Šiaurinėje

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t*  ••••<••■«•••••«•••••*«••(*!£

Rusijoje, raudonieji vadai tvirtindavo, ka 
kiekviena rezoliucija smerkianti jų darbi 
bus svarstoma panašiai rezoliucijai pane 
giant komunizmo laimėjimą Rusijoje (Pra’ 
da, lapkričio 28 d. 1934 m.), ir kaip pasek; 
smerkiančiam gręsia deportacija arba ištri 
mimas. Panašios rezoliucijos buvo nutarto 
Vladikaukaze (Pravda, lapkr. 11 d. 1934 m. 
ir Vidur-Volgoje (Pravda, lapkr. 17 d. 193 
m.). Pastaroje vietoje elektorius buvo pi 
smerktas mirčiai^kaip “kulakas”, kad krit 
kavo vietos kareivių ambulansą, neturint 
medicinos reikmenų (Pravda, lapkr. 16 < 
1934 m.).

Daleiskime, kad mes čia, Amerikoje, ti 
retume panašų įstatymą, ir kiekvienas 
kurs kritikavo valdžią, buvo pasmerkta 
mirčiai! Kas atsitiktų, jei kuris Amerikoj 
atvirai skelbtų revoliuciją tarp kareivių i 
jūrininkų, ir šauktų, kad “kareiviai ir jūr 
ninkai turi būti laimėti revoliucijai sukelti 
visos revoliucijos buvo sukeltos ginklaii 
kurių pagalba nuversti valdovai pasitikėj 
savęs apginimui”: Jei mes turėtume panaŠ 
įstatymą kaip turi “laisvoji” Rusija, ber 
kuris skelbiantis panašius cituotus pareišk 
mus būtu nužudytas. O visgi, kas gi atsitir 
ka tam žmogui, kuris dabar Amerikoje vi< 
šai reiškia tokius pareiškimus? Niekas! 1 
kaip'jpesdąnome, kad niekas neatsitinka 
Neš tokį viršutini pareiškimą padarė Komi 
nistinės Partijos sekretorius savo veikale 
What is Comnuni^m? (p. 165).

(Bus Daugiau)

*.»
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NORWOOD, MASS.
IŠKILMINGAS JUBILIE

JUS
Sekmadienį, sausio 23 d., 

Moterų draugija po globa 
N. P. P. švč. minėjo savo 
25 metų gyvavimo jubilie
jų-

Ryte 8 vai. šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje 
kleb. kun. S. P. Kneižis at
našavo šv. mišias draugi
jos intencijai ir pasakė pa
mokslą.

V a kare, parapijos f sve
tainėje įvyko šauni vaka
rienė. Dalyvavo apie 250 
žmonių. Prie garbės stalo 
sėdėjo draugijos organiza
toriai pp. V. Kudirka, K. 
Akstinas ir K. Grigas 
(Dabar gyv. So. Bostone) 
ir pirmosios narės, kurios 
per 25 metus išsilaikė ir 
darbavosi draugijoje, bū
tent, pp. Kudirkienė, Ku
rienė ir Saulėnienė. ir sve
čiai: vietinis kleb kun. S. 
Kneižis,, adv. B. Sykes su 
žmona, Dr. A. Gasson su 
žmona, p. A. Abdalah, lai
dotuvių direktorius p. E. 
Warabow su žmona (Po
nia Warabow yra draugi
jos iždininkė), p. A. F 
Kneižvs su žmona ir p. P. 
Kudirka.

Vakarienę pradėjo mal
da kleb. kun. S. Kneižis, 
kuris ir buvo programos 
vedėiu. Pirm. Baiutienū 
paaiškino draugijos nu
veiktus darbus praeityj ir 
ragino visas moteris ir 
merginas rašytis i draugi
ją-

Kalbas pasakė šie: adv. 
B. Sykes ir jo žmona: Dr. 
Antanas Gasson, p. A. Ab
dalah, kuris atstovavo 

, P- V. 
ir jo žmona, p. 
p. Tvaskienė, n

kuris
miestelio valdžią 
Kudirka 
Kurienė,

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas; SANBORN BI.OCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwoo<I 0330
Gyvenimo Vieta:

32 tVALNUT AVĖ. 
Tel. Norwrxx1 1020

WILLIAM J. CH5SH0LM
GRABORIUS

MR VE V/.4R- 4X /' 4 TA G V 4 17 IMx

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

i.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GPABORIUS IR 
BALSAJWUOTOJA8 

1000 Washingtou St. 
N()RW()OD. MASS. 
TEL Norwood 1503 
MonteHo Office: 

10 Intervale St.
TEL Brockton 2005

v.-.-.i nn a
n imaimi i ii .■ .. ................. (HS ’

L. D. S. Centro ir “Darbininko” 3
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Adomaitienė, p. A. F. 
Kneižys.

Dainų programą išpildė 
varg. A. Šlapelis, p. P. Ra
kauskas ir jo žmona, pp. 
Karnilaitė ir O. Pazniokai- 
tė. Dainavo kvartetus, du
etas ir solo. Dainos vi
siems patiko.

Vakarienė buvo šauni, 
programa įvairi ir turinin
ga.

Baigiant programą, kal
bėjo vedėjas kleb. kun. 
Kneižis ir linkėjo draug 
iai augti ir stiprėti.

Vakarienė užsibaigė pa
kilusioje nuotaikoje Visi 
linkėio draugijai sulaukti 
auksinio jubiliejaus. Rap.,

PROVIDENCE, R. I.
PUPOS IR PUPOS

Trečiadienio vakare, sau
sio 19-tą, bažnytinėje sve
tainėje įvyko antras “pu
pų” žaidimas parapijos 
naudai. Žmonių buvo pilna 
salė ir dovanos buvo bran
gios ir labai gražios. Teko 
pastebėti, kad daugiau 
svetimtaučių lankosi, negu 
lietuvių. Užtat visi yra 
prašomi ir raginami mūsų 
gerb. klebono, kad visi a- 
t eitumėte praleisti tas ke
lias valandas naudingai — 
parapijos ir savo 
Bingo prasideda 
septynių.

i

į

>

GERB.:

naudai, 
pusę no

vakare, 
mokyklos

Sekmadienio 
sausio 23 d., 
svetainėje Šv. Onos drau
gija surengė “kepurių” šo
kį. Salė nors nebuvo pilnu
tėlė, bet esantieji linksmai 

’ laiką praleido. Bėda kad 
mažai mūsij jaunimas lan
kosi “senių” parengimuo- 

- se. Tikiuos, kad ir tėvams 
būtų daug linksmiau ma
tyti savo jaunuosius jų 
parengimuose. Nemanau, 
kad vaikai neklausytų tė
vų, jei jų paprašytų atei
ti. Tat nepamirškite tėve
liai, padarykite pradžią 
siųsdami juos į “pupų” 
žaidimo vakarą.

Laimėtojai keisčiausių 
ir gražiausių kepurių yra 
šie: Karalius visų kepurių 
n. Vin. Menciūnas; kara
lienė — Zofija Ratkevičie
ne, o sekantieji palydovai 
— ponia Julė Bartusevi- 
čienė ir P. Sagait.ienė.

Sekmadienį, tuoj po mi
šių, klebonui paprašius, 
visi parapijiečiai pasiliko 

4 praktikuoti giesmes. Var
gonininkui A. Giedraičiui 
grojant, o klebonui kun. 
J. A. Vaitekūnui diriguo
jant, sudrebėjo bažnyčios 
namatai, kaip pasipylė 
skambūs balsai. Ne vie
nam prisiminė Lietuva se
novėje. Sekantį sekmadie
nį vėl bus praktika gies
mių, o su laiku gal ir mi
šias pradėsime giedoti.

I

BROCKTON SAVINGS BANK
ĮSTOK Į CHRISTMAS CLŪB 

Corner Main and Conrt Streets
Deposits Received from $1 to $4,000 

Joint Accounts from $1 to $8,000 
“THE BANK ON THE HILL”

į
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ATSISAUKIMAS

Čižauskienė užka- 
mandavo maršą, maršavo 
visi jauni ir senesni.

Choras labai patenkintas 
ir dėkingas kleb. kun. Va
šiu i už tokį gražų priėmi
mą. Bures.

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA
Kreipiamės į Tamstą labai svarbiu katalikišku ir patriotiniu rei

kalu: padėkite “Darbininkui” Įsigyti naują Intertype bei raidžių rin
kimui mašiną, naujausio, patobulinto tipo, kuria daug greičiau ir gra
žiau bus galima sustatyti laikrašti. Senasis intertype jau atgyveno 
savo dienas, nebetarnauja kaip rei kiant ir dažnai genda. Ilgai su 
juom vargome, bet dabar matome, kad būtina įsigyti naujas.

Intertype tik mašina, bet mašina, kuri suka žmonijos istoriją, nes 
ji pagamina spaudą, gi spauda šiandie valdo pasaulį. Ji nustato žmo
nių nuomones, sudaro partijas, išjudina viešąją opiniją, turi savyje 
tiek galios, kad jos bijosi karaliai ir diktatoriai. Spauda iškelia viešu
mon visus juodus darbus, todėl net tamsiausi nusikaltimai, nuodėmin- 
giausi užsimojimai bijosi jos balso. Spauda tai abiem pusėm kertas 
kardas — dešinėn ir kairėn, vadinasi, tarnauja geriems ir blogiems 
tikslams Gerai būtų, kad visa spauda būtų gera. Deja, taip nėra. 
Spauda yra tokia, į kieno rankas ji pakliūva. Šiandie mes turime vi
sokios spaudos, daugiau blogos, negu geros. Ką blogoji sugadina, tą 
geroji turi atitaisyti. Blogoji spauda stengiasi iškreipti mūsų nuomo
nę, nuslopinti sąžinės balsą, skleisti visokį melą, žodžiu, panaikinti ti
kėjimą ir dorovę ir įgyvendinti bed evybę su ištvirkimu. Geroji spau
da turi su tuom nuolatos kovoti ir niekad ranku nenuleisti. Iš čia aiš
ku, kaip svarbu mums katalikams palaikyti gerą ir teisingą spauda, 
kuri ir katalikybę gintų ir lietuvybę išeivijoje palaikytų. Tas lygiai 
taip pat svarbu, kaip statyti ir palaikyti bažnyčias, mokyklas, prie
glaudas, ligonines ir kitas labdaringas Įstaigas.

Tad, gerbiamasai, prisidėdamas prie palaikymo mūsų spaudos me
džiaginio ar dvasinio 
patobulinimo, dirbsi 
apaštalavimo darlįą ir

. daug, daug pasitar
nausi katalikiškai vi
suomenei.

Naujas Intertype 
mašinos fondo vajus 
jau paskelbtas. Pra
šome visų LDS aps
kričių, kuopų, draugi
jų ir visų geraširdžių 
oavienių asmenų pa
dėti tą mašiną įsigyti. 
Prašome paskirti di
desnę ar mažesnę do
vanėlę ir ją prisiųsti 
“Darbininkui”, 366 W. 
Broadway, So* Bos
ton, Mass. Kad ir ma
žiausia dovanėlė bus 
įrašyta i naujos maši
nos pirkėju sąrašą i»- 
pinigai padėti i atski
rą Intertype fondą.

Klebonas stebėjosi parapi
jiečių norą giedoti ir balsų 
harmonija. Trūbininka >.

WESTFIELD, MASS.
DARBAI

Čia darbai sumažėjo, 
beveik visos dirbtuvės su
stojo. Tikimasi, kad į dvi 
savaiti vėl darbai prasidės 
ir visi darbininkai bus 
priimti į darbą.

ŠV. KAZIMIERO DR-JOS 
VALDYBA

Šiems metams išrinkta 
sekanti valdyba: Pirm. —
J. Baliulevičius, vice-pirm.
K. Dvareckas, iždininkas 
V. Minkelis, finansų rast. 
K. Masaitis, protokolų 
rašt. S. Melešius. Reikia 
pažymėti, kad toji draugi
ja gražiai veikia, turi savo 
namą su didžiule sale, kur 
daromi įvairūs lietuviški 
parengimai. Praeitais me
tais pradėtas namo remon
tas; daug pataisyta page- 
rvta. JDabar rengiamasi 
prie salės ir steidžiaus pa
puošimo. Kontraktas jau 
sudarytas ir darbas greit 
bus pradėtas. Būtų gera, 
kad draugija padarytu 
kiek aukštesnę salę, kad 
galima būtų rengti savoj 
salėj įvairius sportus.

VYTAUTO DR-JOS 
VALDYBA

Tapo perinkta sekanti

!
i

į į

Naujas Intertype

Worcester, Mass

METINE APYSKAITA
Šv. Kazimiero parapijos 

klebonas, kun. A. Petrai
tis paskelbė parapijos me
tinę apyskaitą sausio 9 
dieną, š. m. Pasirodė, kad 

i 1937 metu darbuotė davė 
stebėtinai gražias pasek
mes. Parapiios skolos ap
mokėta $4,500. Dabar sko- 

: los tik liko $17.000, nežiū
rint to, kad šioje parapi
joje reikia užlaikyti milži
niška mokyklą, vienuoly
nas ir apie 13 Seselių, ku
rios čia mokytojauja. 
Nors virš minėtos įstaigos 
parapijai daug kainuoja, 
bet visiems šios parapijos 
narapiionams ir draugi
joms dirbant vienybėje su 
savo klebonu viskas gali
ma padaryti. Čia laike aš- 
tuoniu metų, kun. A. Pet
raičiui klebonaujant, para
nkios skolos išmokėta 
$35,000. Tai yra didelė su
ma.

v •

*i (pakartota) muzikalė ope-
Aušros Vartų parap. sa

lėje, sausio 30 d. po mišpa-

valdyba: Pirm. V. Minke- 
lis, Vice-Pirm. — J. Jege- 
levičius, finansų rašt. — 
Kašelionis, protokolų rašt. 
A. SalaveiČikas.

retė “Gudri Biznierka” ir 
Į su paįvairinta padidinta 
į programa, dalyvau jaut 
shorui, vadovaujant muz. 
J. Čižauskui. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti į va-

1 karą. Įžanga bus pusę kai
nos.

1 Sausio 19 d., 7 vai. vak. 
į klebonas kun. Vasys iškė
lė šaunų metinį ban kietą 
bažnytiniam chorui. Vai- 

v/* 

puikiausiai. Choristams 
užėmus paskirtas vietas, 
klebonas kun. Vasys at
kalbėjo maldą. Visi valgė, 
šnekučiavo ir linksminosi. 

Baigiant vakarienę, kun. 
Vasys, kalbėjo ir dėkojo 
muz. p. p. Čižauskam už 

i pasidarbavimą muzikoje 
ir chorui už gražų giedoji
mą, o ypatingai klebonas 
gėrėjosi Kalėdų giesmė
mis, kurios skambėjo di
dingai ir harmoninga?. 
Kalbėjo kun. J. Bakanas ir 
ragino, kad choristai lan
kytų reguliariai pamokas. 

Kalbėjo muz. Čižauskai 
ir dėkojo chorui už jųjų 
pasišventimą muzikos me
nui. Taip pat dėkojo choro 
pirm., klebonui ir ragino 
laikytis vienybėje. Vėliau 
prasidėjo pasilinksmini
mas, grojant n. Navicko 
orkestrai. ,Oh Bov! Kad 
šoko, tai šoko. Dainavo 
liaudies dainas. Art. Mari-

Viršminėtų draug i j ų 
darbuotė gražiai skamba 
parapijos atskaitoje. To
dėl garbė jiems garbingos 
šios parapijos draugijoms 
ir visiems parapijonam.?. 
Taip gi garbė ir padėka 
šios parapijos klebonu’ 
kun. A. Petraičiui ir jojo 
pagelbininkui kun. K. 
Krušnauskui. šįmet kaip 
girdėti, tai pirmas žings
nis atnaujinti bažnytinę 
svetainę. Dieve Padėk!—

Dusmeniškis.

Moterų Sąjungos 5-ta 
kuopa rengia didelį balių- 
Vakarienę ir šokius 29 d., 
sausio šių metų, šeštadie
nio vakare, 7 valandą, Lie
tuvių Ūkėsų klubo žemuti
nėje svetainėje. Tikietai 
50 centų. Šio vakaro visas 
pelnas skiriamas Tėvų 
Marijonų vedamai Maria
napolio Kolegijos naujai 
dormitorijai. Todėl kvie
čiame visus ateiti į mūsų 
parengimą. Kaip visuo
met, taip ir šį kartą Są
jungietės maloniai svečius 
priims ir tinkamai patar
naus.

Pirm. Matilda Liutkiutč.

ATNAUJINIMAS BAŽ
NYČIOS IR VIENUOLY

NO
Bažnyčioje didysis alto- 

i rius ir liktoriai atnaujinti 
; knopuikiausiai. Prie di
džiojo altoriaus gražiu gu
miniu audeklu išmušta 
grindys ir atnaujintos sto- 
vylos. Atnaujinta vienuo
lyno koplvčia ir visas na
rnas iš vidaus. Dabar atro
do viskas kuopuikiausiai 

gražiam darbui at
likt’. visas lėšas apmokėjo 

' geradarė paranijonė M 
kuT’i nenorėdama gar

bėm nrašo vardo neskelbti
Vienuolvno atnaujinimo 

darba gražiai atliko se- 
! vant’eii paranijonvs: Šim- 
■ Linauskas. Matusevi
čius. Kranavickas. Kan- 
drotas. Daučiūnas, Bačkų- 

Matulis. Sturgis. Ru- 
seckas. Skinderis. Pyra
gas. Piktalis, Galeckas 
Mežiukna, Jurgelionis, Mi
tri kas, Simniškis. Buroke- 
•uč’us ir 9 skyriaus ber
niukai ir mergaitės. Šioje 
naranijoje šv. Kazimiero 
Seselės gražiai darbuojasi. 
Todėl paranijonys netik 
dėkingi, bet ir gražiais 
darbais Seselėms išreiškia 
'-avo nuoširdumą.

Veiklioje ir stiprioje jan- 
lystėje yra įrašyta ilga ir 
aiminga senatvė.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TLLJOBG/iCn 2680.
V

. PATARNAVIMAS.

JUOZAS OIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsvvorth St., 
Worcester, Mass.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

PILIEČIŲ KLUBO 
VALDYBA

Į Piliečių Klubo valdybą giai buvo pagaminti kuo- 
įeina sekantieji: Pirm. — 
A. SalaveiČikas, vice-pirm. 
St. Jaškūnas, iždininkas— 
J. Janulevičius, raštinin
kas — A. Radžius.

Neperseniai Piliečių Klu
bas turėjo didžiulį susirin
kimą, politiškais sumeti
mais. Buvo pakviesti ir vi
si kiti esami mieste Pilie
čių klubai. Sudaryta ben
dras blokas, dėlei praveda
mo savo žmonių į miesto 
valdybą ir kitas vietas, 
kurios yra miesto žinioj. 
Pradžia gera, pasistengti 
tik reikia toliau tą darbą 
varyti ir laike rinkimų vi-i 
si balsuoti už savo kandi
datus. Jau laikas turėti 
savų žmonių, kurie tinka
mai supranta savus reika-1 
lūs, ir įvairiuose dalykuo
se būtų atstovaujami savo 
žmogaus, o ne svetimtau
čių. Rap.

DRAUGIJOS. KURIOS 
DIRBO PARAPIJAI 
šv. Onos bažnytinė dr-ia 

$221.00: Tretininkai—$72. 
00: Moterų Sąjungą 5
kuopa $26.00; Sodalicijos 
jaunų mergelių dr-ja $67. 
00: L. Vyčiai 26 kuopa — 
$33.00; Par. choras, vado
vaujamas muz. J. Žemai
čio, koncerto pelnas $95. 
00: metinio minstrelio pel
nas $325.00; Šv. Marijos 
Vardo moterų dr-ja $50 
00; Šv. Petronėlės moterų 
dr-ja $37.50.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Į
Kada Jums reikalingi aki- j 

niai, leiskite mums išegzami- j 
nuoti akis ir pritaikinti aki-! 
nius. Mes padarome dirbtinas) 
skis
397 Main St. TeL 6-1944

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.  >

R C A VIGTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGTŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St. 

Worcester, Mass.

Katalikiškų Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

“ ’ ■11 . ........................... #

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks 
vasario 22 d., 1938 m., Nekalto Prasidėjimo P. Mari
jos parapijos mokyklos salėje, 432 Windsor St., Cam
bridge, Mass. Prašome gerb. draugijų, kuopų ir veikė
jų išrinkti atstovus į seimelį ir pagaminti įnešimus.

L. R. K. F. N. A. Apskričio Valdyba: 
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
A. Zaveckas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Sekretorius.
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Auksinio Jubiliejaus Iškilmės
Pontifikalės Mišios

Išaušo gražus saulėta; 
sekmadienio, sausio 23 d. 
rytas. Nors pats viduryj 
žiemos, tačiau taip šilta ir 
malonu kaip žavėjančiarr 
pavasaryj. 10 vai. ryte a- 
pie šv. Alfonso bažnyčią 
salę ir kleboniją matos' 
nepaprastas judėji mas 
bruzdėjimas. Vyrai renka
si būriais, moterys ir mer
gaitės stovi ant bažnyčios 
laiptų, laukdamos ko ta’ 
nepaprasto. Štai 11 vai. vi
si bažnyčios varpai sugau
džia, eilė vyrų nuo klebc 
nijos durų iki bažnyčios 
didžiajam altoriui sudarc 
garbės sargybą, prie kle 
bonijos durų laukia 30 ai 
tori aus tarnų, 30 svečii 
kunigų, iš klebonijos išei
na apsuptas savo palydo
vais J. M. Arkivyskupas 
Curley. Jis atvyko šian
dien pas Lietuvius pasi
džiaugti su jais, atnašauk 
šv. Mišias už juos. Prasi
deda procesija. Nespėjo 
arkivyskupas įžengti baž
nyčion, kaip mūsų gabusis 
vargonininkas Gerardas 
Kaprišiūnas užtraukia Jo 
Malonybei gerai žinomą 
Silvestro popiežišką mar
šą, kurs yra tnajituoja- 
mas šv. Tėvui, įeinant šv 
Petro bazilikon, Romoj 
Arkivyskupas įeina sank- 
tuarijon, o čia tuo pačiu 
laiku iš choro 75 krūtinių 
išsilieja didingas Ecce Sa- 
cerdos Magnus himnas 
Prasideda šv. Mišios. Gau
siai susirinkusiu žmonių 
akys negalėjo atsigerėti 
gražiuoju didžiuoju alto
rių, paskendusiu palmose, 
lelijose ir rožėse, skonin
gu darbu mūsų Sesučių 
Kazimieriečių. Sanktuari- 
joj stovi baltas kaip snie
gas arkivyskupo sostas. 
Pontifikalių mišių apeigas 
pildo šv. Karolio seminari
jos berniukai, vadovybėje 
vieno kunigo profesoriaus. 
O čia choras gieda tikrai 
angeliškai. Viskas taip 
gražu, kad žmonės jaučia
si tarytum pagavime — 
jie ragauja truputį dangiš
kos grožybės.

II I

PO EVANGELIJOS
Mišių diakonas atgieda 

evangeliją; iš Lietuvos at
vykęs svetys kun. Albinas 
Drazdys prašo arkivysku
po palaiminimą ir lipa ša
ky klon garsinti jubiliejų. 
Pamokslas tikrai įkvėpr 
tas. Savo iškalba, savo 
gestikulacija, pamoksli
ninkas sužavi net ir sve
timtaučius kunigus, kurie 
nors ir nesupranta pa
mokslo turinio, tačiau ge
rėsi lietuviškos kalbos 
muzika ir jos akcentologi
ja. Po mišių prakalba pat
sai Arkivvskupas. Jis 
sveikina Baltimorės Lie-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKA"
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

'tuvius Katalikus, ypač 
.veikina gerb. Kleboną 
'io jubiliejaus proga, bet 
ujungia savo džiaugsmą 

’.u kartumo žodžiais. Jis 
įasako susirinkusiems, 
kad minint lietuviškos pa
rapijos auksinį jubiliejų, 
įam esą skaudu pamintyt 
Baltimorės mieste esant 
iek daug apsileidusių lie

tuvių tikėjimo dalykuose. 
To Ekscelencija sako, jei 
ūsi Baltimorės lietuviai 

’aikytusi savo tikėjimo, 
’aikytusi savo parapijos, 
'ai trys bažnyčios, Šv. Al- 
conso bažnyčios didžio, ne
pajėgtų jų visų sutalpinti 
°rimena visiems prieder
mę leisti savo vaikučiui 
'arapijinėn mokyklon, ne” 

begalo svarbu, kad mūs1' 
•’aikučiai nepamirštu savo 
tėvų lietuviškos kalbos, i** 
tą kalbą jie tegali išmokt’’ 
Ik Sesučių Lietuvaičių 
zloboje. Kviečia, ypač vv- 
"iis ŠŠ. Vardo dr-jos prie 
apaštalavimo, kad atvestu 

■‘aklvdėlius prie Dievo 
nrie Šv. Sakramentų. Ra
gino moteris ir mergaites 
;r ateity nepailsti savo 
veikime Dievo garbei ir 
narapijos naudai. Jis aiš
kiai pasako, jei kuomet 
nors išnyktų lietuviu Pa
rapija Baitimorėj, tai būtu 
ne kieno kito, kaip tik pa
čių lietuvių kaltė, nes jo 
noras yra, kad visi kiek 
galima palaikytų savo 
tautybę, savo kalbą, ir sa
vo įpročius, “šiandien mi
nint šitą jubiliejų, aš jūsų 
Arkivyskupas, esu lietu
vis, ir jūs man esate bega
lo brangūs”. Savo kalboj 
Arkivyskupas išgyrė para 
oijos kunigų darbą, dėko
jo jiems už jų pastangas 
praplatinti Marijos garbę 
nėr Stebuklingąjį Medali- 
kėlį, ir paskelbti visiems, 
kad šv. Alfonso bažnyčia 
yra puikiausia visame 
mieste. Išėjus iš bažnyčios 
buvo traukiamas visų pa
veikslas. Sugrįžus į klebo
niją, Ona Čeplinskaitė ir 
Marijona Baranauskaitė, 
vardu mokyklos vaikučių, 
Arkivyskupui įteikė dide
lį krepšį raudonų rožių. 
Arkivyskupas taip buvo 
sujaudintas Baranauskai
tės kalba, kąd beveik pra
virko, ypač kuomet mer
gaitė jam palinkėjo gy
venti ir sulaukti mūsų pa
rapijos deimantinio jubi
liejaus. Jis dėkodamas pa
sakė: “Mergytė, jei aš dar 
gyvenčiau 25 metus, tai 
iūsų klebonas būtų tik vai
kąs1 sulyginus su mano 
metais”. Po to liepė mer
gaitėms nunešti gėles, na- 
ęlėti jas ant Marijos alto
riaus mūsų bažnyčioj už 
visus Baltimorės lietuvius 
vaikučius. Po iškilmių sve
čiams kunigams buvo duo
ti pietus parapijos svetai
nei. ši rvtinė jubiliejiniu 
’škilmiu dalis naliko nepa
mirštamų įspūdžių dalyva
vusių atmintyse.
JUBILIEJINIS KONCER

TAS ”•
Visuomeninė jubiliejaus 

iškilmių dalis įvyko vaka-

• v
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LIETUVON!
GEBUŽĖS-MAr 14 0uluullv įtiki n un
Kunigų Vienybės ir Ą. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eucharistinį • 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cųnąrd Lįnijos laivu — BRITANIC.
Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkūnas.

GEGUŽĖS-MAY 21 D, -
Holland-American Linijos nauju, moderniškų, ką tik pastatytu 33,000 to
nų laivu — NIEUW AMSTERTAM. Ši ekskursija yra Stepono Dariaus 
Ainer. Legijono Posto No. 317, kuriai vadovaus vienas iš legijoninkų.

GEGUŽĖS-MAY 21D
* • i * -i * • I * i 1

UL.UULLO ĮTIKI 41
Holland-American Linijos laivu —NIEW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čių ekskursija.

GEGUŽĖS-M AY 22 D„
Cunard Linijos laivu - 
persėdimo į Klaipėdą.

LIEPOS-JULY 1 Dų švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be

Kurie manote ateinančią vasarą vykti į Lietuvą, prašome iš anksto 
užsisakyti vietas, nes vėliau užsisakant yra sunku gauti geresnius 
kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų ankščiau pradėti rūpin
tis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga išgauti grįžimo dokumentai 
“Reentry Permit”.

Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesnių 
informacijų prašome kreiptis:

Darbininko Laivakorčių Agentūra
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOL’th Boston 2680 >

re. Trilypė milžiniška pro
grama užėmė net trys va
landas laįko išpildyti. Vi
si tikrai meniškai parodė, 
kad lietuvybė mūsų tarpe 
dar nemiršta ir nemano 
mirti. Kaip paprastai, mo
kyklos vaikučiai paėmė 
pirmą dovaną savo nekal
tumu ir savo tobulu prisi
ruošimu. Čia vėl nuopel
nas Sesučių Kazimieriečių, ir Eleanora Petrikiutė tri- 
kurios per mėnesius laiko mytu užbaigė mokyklos 
ruošėsi šiam vakarui. S ve- vaikučių programos dalį, 
raine buvo pilnutėlė, virš R Vincas Velzis nufoto- 
600 žmonių. Svetainė tų grafavo įdomesnias prog- 
nacių Sesučių buvo sko- i rainos dalis, 
ningai, jubiliejinioj nuo
taikoj išpuošta. Čia reikia 
pažymėti, kad Jurgis Ka
marauskas, Jonas Bružin- terys irgi neatsiliko šiam, 
skas ir Juozas Kvedera • jubiliejuje, bet vadovybe- 
sūnus pašventė ne vieną, je Kaprišiūno, 
bet daug vakarų šiam dar- net septynias 
bu i. Sesutės dirigavo, bet Pradedant su 
jie dirbo. Jų darbo vaisiai 
visiems buvo žymūs.

I

VAIKUČIŲ VALANDA
Nuo Onytės Garvių ir 

Marijonos Akelaitytės pa
sveikinimų iki mergaičių 
choro ‘Skambinkit Varpai’ 
užėmė kaip tik valandą 
laiko. Jubiliejaus Dvasia 
— veikalas pačių Sesučių 
parašytas šiai iškilmei ---- 
visus tikrai žavėjo. Ber
niukų ir mergaičių kostiu
mai visų akią traukė. Ju
biliejaus skelbėjai — 1-o 
ir 2-ro skyriaus berniukai; tas, tai buvo pirmas mūsų 
jubiliejaus dvasios pab’ | naujo vargonininko Ka- 
dovės, 1—2 skyriaus mer- prišiūno viešas pasirody- 
"aitės; jubiliejaus aįdąį, 
6-7-8-to skyriaus mergai
tės savo šokiais ir daine
lėmis džiugino ir vipkdino 
susirinkusius. Scenoj'sto
rėjo milžiniškas 6 pėdų 
auksinis varpas, kurį pui
kiai mušė 3-4-5-to sky
riaus mokiniai. Jubiliejaus 
Dvasia — Adelė Budelyte, 
tai buvo vakaro karaliene.
6-7-8-to skyriaus mergai- peretiškas. Alfonsas Pąų- 
tės trumpai ir gyvai nųpa- lauskąs, choro pirmipin- 
sakojo parapijos 50 mėtų i kas, aiškiai perstatė vaką- 
praėjusią istoriją. Alto- ro tikslą ir atidarė didžio-

f

X • ♦

riaus Tarnautojai links
mai sugiedojo Jubilate 
Deo, o Alfonsas Čeplins- 
kas, kaipo -Alfonso, 
mūsų parapijos globėjas, 
gal kai kuriuos prajuoki
no, bet savo pamokinimu 
ne vienam suteikė dvasi
nio maisto tolimesniam 
mąstymui. Ęįeanora Pe
čiulytė elektrišku gitarų

MOTERŲ CHORAS
Senesniosios kartos mo-

sudainavo 
daineles. 
“Lietuva 

Numylėta”, jos išpildė 
Trys Sesutės, Ar tu žinai 
broli?, Kas ateina ten ke
liu?, Pavąsarėlyj, Vilko 
Vestuvės ir užbaigė su il
gesio daina “Leiskit į Tė
vynę”. Visos dainos liudi
jo daug darbo, daug triū
so, daug pasišventimo. Vi 
są tai įvertindami žmones 
nepasigailėjo joms rankų 
plojimo.

ĘĄŽNYČIOS DIDYSIS 
CHORAS

Šis jubiliejinis kopęer-
■ • « * * ~ 

mas lietuviškos dairios 
srityje. Kad jo debiutas 
nusisekė, nėra mažiausios • gąs mišias kun. 
abejonės. Jis pats parašė! Mendelis. 
jubiliejui pritaikintą vei-|kun. 
kalą, kuriame daina buvo ’— 
atpasakota mūsų parapi
jos istorija. Išviso buvo 
sudainuota įr sugiedota 17 
atskirų dainų j ir giesmių. 
Pats daįhayimas buvo o-

jo choro programą. Kiek
viena daina ir giesmė buvo 
programon įpinta, prime
nanti įvairius įvykius 50 
metų parapijos gyvavimo. 
Marijona Mažeikaitė, Gi
gą Matulionytė, Ona Ja- 
saitytė, Jonas Remeikis, 
Vincas Čeplinskas-tėvas. 
-Jurgis Galkauskas, Adv. 
Tomas Grajauskas, Juo
zas Kvedera-sūnus, ir Ed
vardas Juodris ypač gerai 
atliko jiems skirtas roles. 
Vakaras užsibaigė netoli 
vidurnakčio, bet visi grižo 
namon linksmi sulaukę šio 
garbingo jubiliejaus ir da
lyvavę jubiliejinėse iškil
mėse. Užbaiga įvyks sek
madienį, sausio 30 d. kuo
met dar kartą visi suseis 
i šv. Alfonso salę į jubilie
jinę puotą.

NAUJUOSE METUOSE 
FIRMOS LAIDOTUVES 

. • ♦. ? * -

A. ą. Jonas Grebliauc- 
kas, visiems gerai žino
mas graborius, buvo pir
mas. naujuose metuose, 
kurs' nebesulaukė mūsų 
narapijos auksinio jubilie
jaus. Laidotuvės, gal iškil
mingiausios parapijos is
torijoj, įvyko penktadie
nį, sausio 21 d. Penki ku
nigai ir astuoni altoriaus 
tarnai buvo nuvykę į na
mus. Prie velionio kunigą1 
nępąprastai įspūdi n g a i 
giedojo De Profundis ir 
Mįserere. Bažnvčioi po eg
zekvijų prie didžiojo alto
riaus atnašavo iškilmin.- 

dr-as 
Jam pagelbėjo 

Jonas Mendelis ir 
kun. Albinas Drazdys. 
Prie šoninių altorių auka
vo mišias kun. Klebonas 
T .ietuvninkas ir kun. A. 
Dubinskas. Mišių metu 
sanktuarijpj klūoojo kun. 
Kazimieras Keidošiųs. Ka
pinėse paskutinį palaimi
nimą suteikė kųp. dr-ąs 
Mendelis ir kun. Dubir.s-

v •

ŠV. PETRO PARAPIJA

Pereitą šeštadienį, «mirė 
Juozas Kurpavičįus, 91 m. 
amžiaus senelis. Palaido
tas ketvirtadienį iš Šv. 
Petro lietuvių par. bažny 
čios. Šio senelio mirtis y- 
ra aiškus įrodymas kaip 
žmogus gyvena, taip ir 
miršta. Buvo stiprus visą 
laiką iki mirties. Sekma
dienį, jo sūnus matyda
mas, kad blogai išrodo, 
pašaukė vietinį kleboną, 
kuris suteikė seneliui prie? 
mirtį Sakramentus ir nuo 
tos valandos senelis nebe 
galėjo kalbėti. Nors ir bu
vo senas, bet iki pat mir 
ties turėjo pilną protą.

Nedažnai yra tokia krik 
ščioniška mirtis. Per visa 
savo gyvenimą senelis bu 
no geras lietuvis ir katali 
kas. Prieš mirtį jam buv' 
sunku ateiti į bažnyčią 
bet jis bažnyčios neaplei
do. Ateidavo į bažnyčių 
kelyje pailsėdamas. Vėliau 
i-o šeima jį atveždavo. T<ie 
-enelis yra vienas iš tu 
’-urių yra labai mažai, ku 
"ie išsilaikė tikėjime Lie 
tuvoje, kada buvo didelis 
tikėjimo ir tikinčiųjų per 
sekiojimas. Kaip būtų ma
lonu, kad būtų galima į- 
kvėpti to senelio dvasią i 
daugumą mūšų lietuviu 
įaunuolių širdis.

Laidotuvės buvo labai į 
spūdingos. Klebonas tą 
senelį prilygino prie Semt 
■jono, kuris pamatęs Kūdi 
kį Viešpatį tarė: “Daba? 
atleidi tavo tarną, o Vieš
pati; mano akis pamate 
tavo išganymą, ir gar b- 
tavo žmonijos Izraeliaus”.

Laimė žmonijai, kuri tu
ri savo tarpe tokį šventa 
žmogų. Bet tik vienas jo 
sūnus Antanas ji užlaik“ 
nėr 20 metų; kiti sūnūs 
jį apleido ir net išsižadė 
To Dievo. Taip buvo ir yra 
Geriausia sėkla pasėta 
bet anie vaisių, tai jau ki
tas dalykas. Dažnai atsi
tinka, kad iš geriausių tė
vų išauga priešai tikėjime 
ir vis tai per blogų raštu, 
skaitymą, blogus draugus.

Vasario 6 d., 7 vai. vaka
re įvyks vyrų susirinki
mas, kurie nori įsirašyti i 
kas. Amžinąjį atilsį duok 
jam Viešpatie!

A. A. ONA GALMINIENĖ
Trečiadienį, sausio 26 tį

su trejomis mišiomis įjuvo 
palaidota Ona Galminienė. 
Priklauso Altoriaus ir Ro
žančiaus dr-jon ir prie 
Tretininkių kuopos. Ant
radienį, tų dr-jų narės su
kalbėjo rožančių už miru
sios vėlę ir užprašė už ją 
šv. mišias. Lai ilsisi ramv- 
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beje!

JUBILIEJAUS VIEŠ
NIOS

Jubiliejaus iškilmėse ma
čiau Sesutę Vincentą, pir
mutinę mūsų parapijos 
mokyklos vyresniąją, Se
nutę Julijoną, buvusią vy
resniąją nuo 1928 1934
mm.,‘ponią Elžbietą Mep- 
delienę, kunigų Mendelis 
mamvtę, popią Feįiciia 
Hiuščikienę iš Oakville, 
Conn. kunigų Mendelių se- 
'’-’te. Sesutę Juozapą, iš 
Chicagos, Sesutę Anasta
zija ir Gabrielių iš Mount 
\Vashington ir kitų Sesu
čių, kurių vardai neteko 
man sužinoti.

Klaustukas-šauktukas

Šv. Vardo draugiją. Lig- - 
šiol šioje parapijoje yra * 
tik jaunuoliu Šv. Vardo 
draugija, bet dabar atėjo 
laikas sudaryti tokią 
Iraųgiją iš parapijos su
augusiųjų vyrų. Toji drau
gija yra bažnytinė ir jos 
kyriai yra beveik visose - 

parapijose. Taigi vyrai a- 
teįkite gausiai.

Pranešama, kad p. šar- 
kienė sunkiai susirgo. Ji .. 
yra sena šios parapijos 
rėmėja; jos vyras yra šios 
parapijos komiteto nariu. . 
Priklauso prie moterų 
draugijos, buvo atlankyta 
ir prisiminta draugijos 
maldose. Veli jam greito 
išsveikimo.

Pereitą savaitę buvo pa
šauktas klebonas į Eloise, 
kur mirė lietuvis. Kada 
klebonas nuvažiavo, tai 
jau sunkiai buvo galima 
su ligoniu susikalbėti. Tik 
tiek buvo galima supras
ti: vežkit mane namo, vež- t 
kit mane namo. Iš to bu'-o 
galima suprasti, kad lie
tuvis, bet kas jis toks, ne
žinoma. Palaidotas varg
šų kapuose. Gal būti tas 
žmogus turėjo giminių ar 
pažįstamų. Štai kas atsi- ■ 
tinka, kada žmogus nie
kur nepriklauso ir ansi- 
leidžia. Tai nėra pirmas- 
atsitikimas toje vietoje, ir 
dabar dar ten yra nema
žai lietuvių. Mes savuosius 
Šiokiu ar tokiu būdu pa
laikome. Užtat lietuviams 
reikia priklausyti prie sa
vo lietuviškų parapijų.

Šios parapijos klebonui 
teko lankyti lietuvių na
mus. Jis rado beveik kas ‘ 
antruose namuose žmones 
be darbo. Vieni jų buvo 
visiškai atleisti nuo darbo, 
o kiti keliems mėnesiams, 
kiti dirba dieną kitą į sa
vaitę. Taigi matome, kad 
mūsų lietuvių tarpe, kurie 
yra beveik visi darbinin
kai, nekaip išrodo. Gal a- 
ieityj dalykai pasitaisys, 
bet tuom tarpu išrodo blo
gai. Mūsų priaugančioji 
karta iš to turi pasimoky
ti. Daugelis mūsų jaunuo
lių praleidžia savo laiką ir 
pinigą niekais. Jie turi su
prasti, kad tie laikai praė
jo kada buvo galima leng
vai darbas gauti. Tik
tiems lengviau su darbais, 
kurie moka šokį tokį ama
tą. Taigi jaunimas turi 
mokintis amatų. Senesnie
ji taip jau ir turės vargti, 
bet nėra jokio pasiaiškini
mo, kad jaunimas turi 
vargti. Jaunimas turi su
naudoti laiką naudingai.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.
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DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO 
t Mes turim puikų Me

todų nuo Reumatizmo, 
kurj noriai pasiųsime 
kožnam Šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik_ 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sųna-- 
riuose, jeigu jie su
stingę, arba laibai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro ]>er- 
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 

pigų Metodų, kuris pageliojo šim
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakeli. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
danrian, tų galėsit daryti už mažti* 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tų 
vaistų 7 dienas, DYKAI, mflsų kaš
tais. Pasiuskit saVo vardų ir adresų 
tuojau j
ROSSE PKODUCTS CO.. Dept X-9 
27U$ W. tarpeli Avė. Cliieago, UI.
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Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN. skaito sąmoningi mūsų iš

eivijos katalikai.
LIETUVIŲ RADIO IR 

SUSIVIENYMO REIKA
LAI

Lietuvių ,radio progra
ma, vadovaujant A. J. A- 
leksiui, Lithuanian Radio 
Variety— žiemos sezone, 
prasidės sekmadienį, sau
sio 30 d., 4:30 vai. po pietų 
iš didžiosios Republican- 
American WBRY Broad- 
casting stoties, 1530 kc. 
Šios radio programos bus 
ypatingai naudingos bei į- 
domios, nes apart lietuviš-- 
kų dainų bei muzikos, bus 
kas sekmadienį, plačia; 
aiškinama LRK Susivie
nymo naujai gautas (Con
necticut Valstybėje) čar- 
teris, šios organizacijos 
svarbumas ir mūsų išeivi
jai priklausimo naudingu
mas. Tad visos Conn Vals
tybės (Hartford, Bridsje- 
port, Ansonia, New Ha- 
ven, Washington Depot. 
Manchester, Waterbury), 
Susivienymo nariai ir visi 
dainų bei muzikos mylė
tojai prašome šios radio 
programos būtinai pasi
klausyti. Akstinas.

Bukaus
V. Ulins-
A. Mikli-

Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos didysis choras iš
rinko valdybą 1938 m. ir 
komisijas. Valdyboje yra: 
komp. A. Aleksis, vadas: 
pirm. V. Klimas; vice-pir- 
mininkas A. Morkevičius; 
protokolų rašt. A. Grėb
liūnaitė: finansų rašt. V. 
Markevičius; ižd. J. Kups
tas; korespondentas M. 
Andrikaitė: maršalka — 
K. Karinauskas ir J. Mar- 
celvnas; iždo globėja S. 
Lukminaitė.

Komisija: A. 
kas, M. Vaičius, 
kis, S. Daukvtė,
nevičius, A. Stankevičiūtė. 
A. ČeDurna. A. Augvtė. P. 
Džin<riutė, E Stulrinskis, 
V. Voglin ir M. Andrikai
tė.

Valdvba ir komisiją su
daro šioje šalvie aimę ir 
au?ę jaunuoliai ir visi 
moka grerai skaityti ir ra
šyti lietuviškai. Būtu labai 
malonu, kad užsiprenume
ruotu mūsų organa “Dar
bininką” dabar nupigintos 
prenumeratos metu. Beje, 
p. M. Andrikaitė vra ko- 
resDondentė ir dažnai pa
rašo į “Darbininką”, kuri

Lietuvos Vyčių 7 kp. 
pirmininku išrinktas Dr. 
P. Hill. Kitų valdybos na
rių neteko sužinoti.

Lietuvių Katalikų stu
dentų skyriaus pirminin
ku išrinkta J. Stulginskai- 
tė.

Lietuvių Nepriklausomo 
klubo vakarienė įvyko 
sausio 22 d. savo svetainė
je. Dalyvavo apie 250 as
menų.

Basket bąli žaidimas į- 
vyko sausio 22 d. Water- 
buriečiai supliekė savo o- 
ponentus.

MINĖS L. N. SUKAKTĮ
Sausio 23 d. įvyko AL 

RK Federacijos skyriaus 
susirinkimas. Atstovai 
gausiai dalyvavo. Dalyva
vo kleb. kun. J. Valantie- 
jus, kun. E. Gradeckis ir 
kun. B. Gauronskis. Pe”- 
skaitvtas laiškas gen. kon
sulo Budrio, kuriuo dėkoja 
už pasiųstus pinigus už 
Vilniaus pasus ir ženkle
lius. Iš Federacijos Cen
tro perskaityta du laišku 
tarybos suvažiavimo ir 
Nepriklausomybės minėji
mo reikalais.

Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas įvyks 
trečiadienį, vasario 16 d., 
vakare. Kalbės įžymūs 

' kalbėtojai; dainuos Šv. 
Juozapo lietuvių par. cho
ras. vadovybėje komp. a 
Aleksio. Po prakalbų 
wks šokiai. Įžanga 
J 5c.

Knvsrvno draugija 
siuntė laiška. kuriame 
kinasi ir sako, kad Fede 
racijos narius mvli, 
Pirmininko i 
tie žmoneliai.

A.
i- 

tilc

nri- 
atš- 

"e- 
bet.

ne. Vargšai 
i uic Z.H1V7HC1K11. kurie pasi
duoda laisavamanių vado- 

i vybei. Jie mano, kad kata- 
i likai yra nesąmoningi ir 
i nesupranta -ju triksų. ~ Jie 
i daro panašiai kaip ir visi 
laisvamaniai, kurie sako: 
“Bažnyčia gera, tik kuri
jas neberas”. Nutarta 
>ad draugijos nerinktu to
kiu asmenų i Federacija, 
kurie bendrai veikia su 
laisvamaniais.

Girdėt,, kad susitvėrė 
koks ton Kultūros klubas, 
kuris esąs nanašus i lais-

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S jo visuomet reikalausite.

♦

XlE
60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

2271

vamanių bendrą frontą^
Pereitais metais viena 

gabi lietuvaitė, Marijona 
Bartkiūtė baigė slaugės 
mokslus Greenwich ligo
ninėje ir dabar yra vy
liausia slaugė toje ligoni
nėje. Koresp.

NEVV BRITAIN, CONN.
SEKMINGAI PAVYKO
Sausio 20-tą, ketvirta

dienio vakare, šv. Andrie
jaus parapijos salėje įvy
ko vakarėlis “bingo” žai
dimas, kurį suruošė Mari
jonų K. Rėmėjų 36 sky
rius. Publikos atsilankė 
gan skaitlingas būrelis ir 
praleido laiką, laukdami, 
kuriam pirmiau pasiseks 
iššaukti “bingo”. Pirm 
žaidimo, kun. A. Morkū
nas, MIC. iš Marianapolio 
pasakė prakalbėlę ir pa
skatino publiką prie duos- 
nesnės paramos Mariana
polio Kolegijai. Vakaro 
pelnas buvo skiriamas Ko
legijai. Pelno padaryta 52 
doleriai. Prie šio vakarėlio 
sėkmių prisidėjo daug ge
raširdžių žmonių, netik 
savo atsilankymu, bet ir 
aukomis. P-nas K. Gied
raitis paaukojo tris gra
žius gyvu gėlių iš savo 
moderniško gėlyno puokš
tes. Marijonų Rėmėjų 36 
skyrius nuoširdžiai dėkuo- 
ja visiems prisidėjusiems 
prie šio vakarėlio.

Sukelta 100 dol. Maria- 
naoolio Kolegijai. Aukavo 
sekančiai: Šv. Rožančiaus

Są-
; Tre- 

po-

Ačiū

AR ŠVIEŽI CIGARETAI
i YRA GERESNI UŽ NUVĖSUSIUS CIGARETUS ? 

KIEKVIENAS SAKO "TAIP”!

AR ŠVIEŽI KIAUŠINIAI 
YRA GERESNI UŽ NUSENUSIUS ? 

KIEKVIENAS SAKO "TAIP”!

I

Du Cellophane užvalkalai ... ne vienas, bet DU . . . saugoja Dvi- 
gubai-Svelnų Old Golds šviežumą. Du užvalkalai, DUBELTAVAS 
Cellophane, daro pakelį NEPERLEIDŽIANTĮ-ORĄ ... Du užval
kalai, DUBELTAVAS Cellophane, neįleidžia drėgnumo, sausumo 
ir nė jokio kito cigareto gerumo priešo.

Du užvalkalai DUBELTAVO Cellophane, teikia jums FABRIKO- 
ŠVIEŽIO cigaretus; taip šviežius kaip kad višta kiaušinį padeda į 
lizdą. Dvigubai-Švelnūs Old Golds tą ekstra užvalkalą įvedė 1935 
metais. Dubeltavas Cellophane. Dubeltavas įvyniojimas. Užtikrina 
Amerikos rūkytojui tikrai šviežius cigaretus be pakėlimo kaštų. 

Old Gold suteikia jums šviežius cigaretus, nepaisant kada ir kur 
jūs perkate juos. At tai klimatas būtų aukštas ar šlapias, ar tai kli
matas būtų drėgnas ar ūkanotas, jūs negalite nusipirkti nuvėsusį 
Old Gold.

»
orchestras.

Kiekvieno lietuvio širdy
je yra didelis džiaugsmas, 
kad mūsų brangi tėvynė 
yra nepriklausoma, ir dar 
didesnis džiaugsmas, kad 
sulaukėme minėti 20 metų 
Lietuvos Nepriklausomy
bės.

Minėdami šias sukaktu
ves neužmirškime paverg
tų Vilniečių, kurie yra 
persekiojami , skriaudžia- 

• mi ir kankinami žiaurių 
tėVynės priešų lenkų.

Visas šio vakaro pelnas 
yra skiriamas Vilniaus 
Vadavimo Sąjungai. Tai
gi kiekvienas lietuvis, ku
lio gislose teka lietuviškas 
kraujas, turėtų laikyti sau 
už priedermę atsilankyti 
į šį parengimą ir prisidėti 
prie sušelpimo brolių ir 
sešelpimo brolių ir sesučių 
pavergtoj Vilnijoj.

Įžanga į šį vakarą bus 
25 centai. Rengimo komi
sija susideda iš sekančių 
asmenų: V: Norkūnas, M. 
Kvaratiejus, J. 
V. Alksninis, 
kas, A. Žimkus, 
uis, F. Rumskas. P-nios— 
S. Tečiokienė, S. Tamule- 
vičienė ir p-lė M. Jokubai- 
te.

<■

I y, •

Masiulis,
M. TreČio-

J. ČeDc-

Komisijos Nare.

LINDEN, N. J.

dr-ja 25 d.: LRKM 
jungos 38 kp. 10 d.; 
tininkų kuopelė 5 d.; 
nia K. Staigienė 5 d.;
P. Karlonas 5 d. 
nuoširdžiai klebonui kun.
X. Vaškeliui ir kun. P. P 
Kartonui už išgarsinimą ir 
nararinimą prisidėti prie 
šio kilnaus darbo.

DAUG LIGONIU
Šiuo laiku mūsų koloni

joj randasi daug ligonių. 
Klebonas kun. A. Vaškelis 
susirgęs slogomis. Tad į 
dvasinę pagelbą jau tre
čias sekmadienis atvažiuo
ja kun. J. Abromaitis.

M. Povilaitienė, motinė
lė advokato Algirdo "Povi
laičio, jau antra savaitė 
eruli General ligoninėje be 
sąmonės, kankinama su
krėtimo ligos. 4

M. Skarupskienė turėjo 
pavojingą operaciją ir dar 
tebeguli General ligoninė
je.

E. Gielevičienė paslydo 
ant ledo ir smarkiai užsi
gavo pečius. Jau dvi sa
vaitės guli lovoje. Visiems 
ligoniams ir ių šeimoms 
reiškiame užuojautą ir 
linkime laimingo išsveiki- 
mo. T. M.

t

HARTFORD. CONN.
Švč. Trejybės lietuvių 

parapijos vaikinų ir mer
ginų basket bąli rateliai 
žais su Portland All-Stars 
vaikinų ir merginų rate
liais penktadienį, sausio 

”28 d., vakare, Švč. Trejy
bės mokyklos svetainėje.

Švč. Trejybės par. vaiki
nų rateliui vadovauja Ka- 
zvs Šimkus, buvęs L. Vy
čių sporto žvaigždė. Šis 
ratelis laimėjo 9 žaidimus 
ir pralaimėjo tik vieną. 
Jis supliekė New Haveno 
L. Vvčių rateli du kartuu 
South Windsor. East 
Hartford Coal; West A- 
von; Glastonbury Ukrai- 
nų; Osbom Farm; Švedų 
liuteronų ir Portland A1L

I

I

I

Vidujinis Užvalkalas 
ii "Collophano“ 

atsidaro ii VIRŠAUS

Established 1760

Tas ekstra užvalkalas yra jūsų garantija.

Copr.. 193S. by P. Tx>rillardCo.. Ine.

Hloultinis Užvalkalo, 
ii ■'Cellopl»a■•'• 

atsidaro ii APAČIOS

UŽSISTATYKITE Radio i Old 
Gold Ho!lywood Judžių Na- 
ujienybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. C6- 
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

2 UŽVALKALAI 

DUBELTAVO 
"CELLOPHANE” 

Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

PRYZINIO 

DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

G^arettes

** «3EĄSUS£ Of

JI
i

Stars ratelius. Mūsų rate
lyje žaidžia net šie gabūs 
sportininkai: Pranas Kli
mas, Antanas Staniulis, 
Stasys Gaižiūnas, Kazys 
Baruolis, Alphonsas Gedu
tis, 'Edvardas Kasmonai- 
tis, Adolfas ir Robertas 
Endriliunai.

Švč. Trejybės par. mer
ginų rateliui vadovauja 
gabus sportininkas Anta
nas Manikas. Šis ratelis 
laimėjo tris žaidimus ir 
pralaimėjo 4. Merginų ra
tely yra šios žymios spor
tininkės: Adelė Kimontai- 
tė, Ona Manikaitė, Stasė 
Baukaitė, Darata Vistar- 
taitė, Agnieška ir Estera 
Kosmonaitės, Alena, Olga 
ir Magdalena Šalkauskai- 
tės, Florencija Litvinaitė, 
Marė Bajeriutė ir Ona Jo- 
tautaitė.

i

pos džiaugiasi gavusios i 
laisvę veikti viešai, nesi 
ligšiol buvo neįregistruo- ■ 
tas .čarteris. Apskritis pa -I 
skelbė vajų. LRKSA aps
kričiui ir kuopoms į pagei- i 
bą stoja ir kun. J. Kripas.' 
Jis parašė ir veikalą — ! 
“Andrius Selemonas”, ku
ris bus suvaidintas vasa
rio 6 d., Šv. Juozapo lietu
vių parapijos auditorijoj, 
7 vai. vakare. Tą pačią 
dieną įvyks Conn. apskri
čio LRKSA pusmetinis su
važiavimas ir vakare pasi- 
džiaugimas čarterio įre
gistravimu ir pradžia va
jaus. Taigi visos kuopos 
turėtų dalyvauti.

NEW HAVEN, CONN.

t

PRANEŠIMAS CONN. 
VALSTYBES APSKRI 

ČIAMS

f

šeštadienio vakare mer
ginų ratelis vyks Glaston
bury žaisti su Glastonbu
ry merginų rateliu, Wil- 
liams Memorial Hali. Žai
dimas prasidės 7:30 vai. 
vakare. Rap.

Žiemos sezone prasidėjo 
visų organizacijų ir kata
likiškos spaudos vajai, 
tarp kurių paskelbtas -ir 
LRKSA organizacijos va
jus. Conn. valstybės kuo-

JUBILIEJUS
Vasario 6 d. Amerikos 

Lietuviu pašalpos ir politi
kos klubas rengia prakal- 

j bas ir šokius, Linden Hali, 
Wood Avė. ir 16th St. pa
minėti 10 metų gyvavimo 
sukaktį. Programa susi
dės iš dainų, vaidinimų ir 
kalbų. Kalbės adv. K. F. 
Paulauskas iš Kearny; p. 
J. B. Laučka, “Amerikos” 
redaktorius iš Brooklyn; 
&dv. J. S. Lindabury, vie
tinis; Ralph Martone, Dis- 
trilt Court Clerk, ir p. Ed
vardas E. Patrikas iš Eli- 

' žabeth.
Dainų programa išpildys 

Baltos Lelijos Vyrų cho
ras iš Kearny, vadovau
jant muzikui V. Sereikai, 

i ir vietinis svetimtaučių 
Dailus klubas — “Marte
ne Minstrels Entertainers.' 
Pastarieji turės ir garsia
kalbį.

Rengėjai nuoširdžiai 
kviečia vietinius ir apy
linkės lietuvius ir lietu
vaites dalyvauti šiose ju
biliejinėse iškilmėse. Kon
certui ir prakalboms pasi
baigus, įvyks šokiai. Gros 
šaunus orkestras. Įžanga 
35 centai.

Šis klubas turi nemažai 
narių, du skyrių pašalpos 
— $3.00 ir $6.00. Priima 
narius nuo 15 iki 45 metų 
amžiaus. Dabar skelbia
mas naujų narių vajus, 
kuris tęsis per 6 mėnesius.

Kadangi šis klubas vei
kia ir politikoje, tai pa
geidaujama, kad nariai 
būtų šios šalies piliečiai. 
Tad patartina visiems lie
tuviams dėtis į ši klubą.

Per 10 metų šis klubas 
yra nuveikęs daug gražių 
kultūrinių ir tautinių dar
bų. Šis klubas yra prisidė
jęs prie Lindeno Lietuvių 
R. K. parapijos fondo ir 
moka po $1.25 į mėnesį 
pakol bus išmokėta skola 
už žemę.

Klubo valdybą 1938 m. 
sudaro šie: J. J. Liudvinai- 
tis, pirm.; S. Žiurlys, vice- 
pirm.; V. Raubienė, prot. 
rašt.; Adelė Yursiutė, fiik 
rašt.; A. Perevičius, ižd.: 
Tg. Dirsa, ižd. globėjas; A. 
Yursius, mar-ka. J.J.I/-tis

i

RENGIA MINĖTI 20 ME
TŲ LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS
Sausio 17 d. vietos vei

kėjai susirinko į Šv. Kazi
miero parapijos svetainę 
pasitarti ir tinkamai prisi
ruošti paminėti 20 metų 
Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktį. •

Paminėjimo iškilmės į- 
vyks vasario 20 d. šv. Ka
zimiero parapijos svetai
nėje, 339 Greene St., 3:00 
valandą po pietų.

Pakviestas yra Šv. Kazi
miero parapijos choras iš
pildyti dainų programą, ir 
p-lė Dubinskaitė iš Ansc- 
nia, Conn. Pasižadėjo da
lyvauti Ukrainiečių šokėjų 
grupė su savo vadu p-nn 
Alek. Gina. Taipgi yra už-Trilypis išvažiavimas Į-, 

vyks birželio 26 d., Lietu - ( kviestas geras kalbėtojas 
vių Sąryšio Light House p.nas A. Blažys iš Bristol. 
Grove parke, Glastonbury, Conn., kuris yra Lietuvoje 
Conn. Prašome kitų aps- aUgęg įr moj<siug ėjęs .-r 
kričių ir kuopų tą dieną ai at Lietuvos gy- 
meko nerengti, bet daly- veni kaibės
gūžinėje Visos kuopos klebonas kun. M. Pan- 
praėomos iš anksto ruoš- I k.us’ kuns visuomet rem. a 
tis dalyvauti. Chorai kvie- tėvynės reikalus. . Bus i- 
čiami dalyvauti programo- kitokiu pamarginimų, ku- 
je. | riuos išpildys vietiniai ta-
Apskričip Organizatorius,1 lentai. Vakaras baigsis šo- 

A. J. K. kiais, kuriems gros geras




