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? DABARTIES I
J BILDESIUOS į
PRANCŪZIJA SUSIRŪ

PINO GYVENTOJAIS

! Paryžius, Vas. 3, — Pa
gal laikraščio “Lę Temps” 
nurodymų, Prancūzijai di
džiausias pavojus gresia 
ne dėl ginkluotų kaimynų, 
ne dėl vidaus netvarkos, 
bet dėl sumažėjimo gyven
tojų skaičiaus. Visoje 
Prancūzijoje gimimų skai
čius ant tiek kasmet su
mažėja, kad yra rimtas 

. navojus tai tautai išnykti.
Statistikos žinios 1 rodo, 
kad nuo didžiojo karo lai
kų i Prancūziją įvažiavo 
du milijonai svetimšaliu.

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOūth Boston 2680

DARBININKAS
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Lietuvos Tautininkų Seimas Pripažino APSIMETA ESĄS ISPANI-
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Conshohocken, Pa. Vas. 
3, — Kilus gaisrui seneliu, 
prieglaudoje, Seserys-vie- 
nuolės, užmiršdamos savo 
gyvybės pavojų, puolėsi 
gelbėti senelius, ir dar 
pirm ugniagesių at važia vi 
mo jos visus laimingai iš
vedė iš liepsnojančio na
mo. Namui padaryta dide
li nuostoliai.

VOKIETIJOS KATALI
KŲ LABDARYBĖS

Berlynas, Vas. 3, — Vo
kietijos Katalikų Labda
rybės Federacija pareiškė, 
kad 1937 m. pavargėliams 
buvo išdalinta daiktų ir 
pinigų trys milijonai mar
kių. Apie 120,000 pasaulie
čių ir 80,000 vienuolių Vo
kietijoje pasišventę rūpi
nosi pavargėliais.

Naują Konstituciją Svarstytina
Kaunas, Sausio 31 d —' PERMAINOS VOKIETI- 

Ministerio pirmininko Tu- JOS VALDŽIOJE 
belio pavaduotojas Stani- 
šauskas parinktam tauti
ninkų valdžios seimui pa
darė platų paaiškinimą iri 
pagrindė naujosios konsti
tucijos projektą. O naujo
sios konstitucijos pagrin- į 
diniai straipsniai esą pa
skelbti prez. Smetoną pre
zidentu iki gyvos galvos ir jų valdininkų bus paskir- 
atskirti Bažnyčią nuo va’- ta. Nacių vyriausybėje ai- 
stvbės. Seimas pripažinęs škiai pasirodo smarkūs 
naujos konstitucijos pro- nesutarimai. Iš Parvžiaus 
jektą svarstytinu ir per- ir Belgijos ateina žinios, 
davė komisijai iš 11 atstu- kad Vokietijos naciu vv- 
vu. Po to prez. Smetona į- riausvbėje eina toki dideli 

nesutikimai, kad galima 
tikėtis valdžioje radikalių 
perversmu. Vieni varosi, 
kad Vokietija eitu Musso
lini nurodytais planais, 
ti reikalauja, 
rūnintusi savo 
ka^is. Hitleris nežino pr 
kurios pusės prisidėti.

Berlynas, Vas. 3, — Vo
kietijos nacių vyriausybė
je įvyksta permainos. Vy- 
riausis karo ministeris 
von Blomberg, apsivedė ir 
atsisakė nuo vietos. Nu
manoma, kad generolas 
Goering, ir daug kitų nav-
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JOS VYSKUPAS

S30.00 ‘DARBININKO' 
INTERTYPE FONDUI

Trečiadienį, vasario 2 d. 
Kun. Dr. L. Mendelis iš 
Baltimore, Md. prisiuntė 
čekį sumoje $30.00 ir laiš
kelį, kuriame tarp kitko 
rašo: “Įdedu auką interty- 
po fondui — $20.00 nuo 
savęs asmeniai ir $10.00. 
kuriuos išprašiau nuo kun. 
Antano Dubinsko.”

Tai pirma toki stambi 
auka nuo pavieniu asme
nų. Kun. Dr. L. Mendelis 
yra nuoširdus “Darbinin
ko” bendradarbis ir rėmė
jas. Jis kas savaitę rašo 
“Darbininkui”, jį platina 
savo parapijoje. Kun. An
tanas Dubinskas yra jau
nas kunigas, Baltimorės 
lietuvių parapijos vikaras.

Dėkojame kun. Dr. L 
Mendeliui ir kun. A. Du- 
binskui už tokia stambia 
paramą lietuviškai katali
kiškai spaudai.

Mes tvirtai tikime, kad 
Baltimore’v atsiras ir dau
giau a-eraširdžiu. kurie ca- 
^al išgalės nrisidės prie to 
būtinai reikalingo ir kil
naus darbo.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

CE^iAUN
IĄĮVAI

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudas, netari teisfis va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAIB

sakė nenaprastąją seimo 
sesija uždaryti. Vasario 1 
d. seimas susirinko papra
stą jai sesijai.

Lietuva jau vienuolikti 
metai kain neturi teisėtos, 
čiliečiu rinktos valdžios. 
Dabartinė valdžia, kuriai 
vadovauja prez. Smetona. 
Steigiamojo Seimo priim
tą konstituciją sulaužė, ir 
1928 m. toji pati valdžią 
dekretu paskelbė neva l 
naują konstituciją, pagal 
kurią buvo “išrinktas” ir 
dabartinis seimas. Bai
giant dešimtuosius metus. 
Lietuvos valdžia vėl kei
čia savo dekretu paskelbta 
konstituciją be’atsiklausi- 
mo čiliečiu, ir. tąia konsti
tucija nori dar labiau už
sitikrinti vietas. Pr^z. 
Smetona nesąs patenkin
tas diktatoriškomis teisė
mis. bet siekiąs karališku 
teisiu, crezidentystės iki 
gyvos galvos.

Be to. užsimdjo sunai
kinti visas katalikų ištai
gas, kurios auklėja Lietu
vai katalikus vadus. Kata
likai yra pavojingiausi 
tautininkams - liberalams, 
nors jie niekada nepakėlė 
ginklo prieš dabartinę tau
tininkų valdžia, bet visada 
buvo ir yra ištikimi Lietu
vos čiliečiai, trokšta Lie
tuvai ir jos gvventojams 
laisvės ir gerovės. Lietu
vos katalikai nrotestuo^a 
prieš tautininku valdžią 
dėl to, kad toji valdžia 
cersekioja, atima spaudos, 
žodžio ir susirinkimų lais
vę Lietuvos ištikimiems 
ciiiečiams, daug nusipel- 
nusiems kovose dėl Lietu
vos Nepriklausomybės. 
Bet Lietuvos katalikai ir 
visa katalikiška išeivija 
nesideda su “bendrafron- 
tininkais”, kurie kasa 
duobę Lietuvos Nepriklau* 
somybei ir laisvei.
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šalies re:-

DARBININKAI STATO
KUNIGUI PAMINKLĄ

Londonas, Vas. 3, — Me. į 
Sturrup, tik ką sugrįžęs iš 
Ispanijos pareiškė, kad ra
dikalai (lojalistai) užėmę 
Teruel miestą paėmė ne
laisvėn Katalikų Vyskupą, 
ir tai jie canaudoja savo 
tikslui. Vienas radikalas, 

j apsimetęs Katalikų vys
kupu, kalba per radio ir j 
sako, kad po lojalistų vai-Į 
džia vra viskas gerai, ka
talikai turi pilną laisvę.

■ kad kaliniai nevarginami 
į ;r nekankinami.

Katalikų Vyskucas, kad 
ir žinotų anie tokį apsime
tėli. neturėtu progos pa
reikšti protestą, nes jis 
laikomas radikalų nelais
vėje. Tai biau.rus lojalistų 
darbas, žmonių apgaudi
nėjimas.

Paryžius, Vas. 3, — St. 
Etienne miesto fabrikų 
darbininkai stato kunigui 
Feliksui Volpette pamink
lą. Tai bus darbininkų dė
kingumo išreiškimas ku
nigui, kuris to miesto dar
bininkų reikalais labai rū
pinosi ir jiems daug gerą 
yra padaręs. Paminklas 
statomas tuojau už mies
to. prie didžiulio vieškelio.

Kunigas Feliksas Volpe
tte, jėzuitas, mirė 1922 m

— Bridlington miestelio 
pajūry, Yorkshire apskri
ty, Anglijoje, vanduo kra- 
štan išplovė dar gyvą vie
ną buginą (Whale), 59 
pėdų ilgio, ir sveriarttį ly
giai 60 tonų sunkumo. Jo 
išimtieji dantys, dabar 
pardavinėjama žmonėms 
atminčiai.

— Indianapoly, Ameriko
je, viena 18-kos metų am
žiaus motinėlė, — Mrs. 
,Earl Doyle, pagimdė kar
tu 4 dukreles. Tačiau pc 
24 valandų laiko, visos 4 
vargšeles mfrė.

ISPANIJOS RADIKALAI 
SLAPTAI POSĖDŽIAVO

Barcelona, Ispanija — 
Už 30 mylių nuo Barcelo- 
į'os taip vadinamas radi
kalų parliamentas susi
rinko slapta ant Montser- 
rat kalno ir ten vienuoly
ne slaptai posėdžiavo. Ra-

Angliakasiai Nutarė Šluoti
Lauk Komunistus

NACIAI UŽDARE JAU
NIMO ORGANIZACIJAS 

BAVARIJOJE

200 DARBININKŲ 
SUSTRREIKAVO

______ •_________________ 1

KASYKLŲ DARBININ
KAI ATMETE ADF

Loįvell, Mass. Vas. 3, — 
Apie 200 čeverykų fabri
ko. Laganas Shoe Co., dar
bininkų išėjo į streiką, ka
da darbininkų unijos va- 

Katalikiškas dams nepasisekė sudaryti 
nebegali turėti sutartį su kompanija.

Naciai ske1-

Municr, Bavarija, Vas. 3, 
— Visos Katalikiškos jau
nimo organizacijos Bava
rijoje buvo naciu valdžios 
uždarytos. 
jaunimas 
susirinkimų. Naciai ske’- 
bia, kad jos veikė slaptai 
prie valdžią.

GEN. FRANCO PEROR
GANIZAVO ISPANIJOS 

VYRIAUSYBĘ
Hendaye, Prancūzija-Is- 

panijos rubežnjs, Vas. 3 d.
— Ispanijos sukilėlių va
das gen. Francisco Franco 
perorganizavo i savo vy
riausybę, kur| bus pstovi 
ir atsakominga. Gen. 
Franco yra tos vyriausy
bės pirmininkas. Naujos 
vyriausybės viršūnėje y- 
ra šie: užsienių ministeriu 
gen. grafas Francisco Go- 
mez Jordaną, karo laivyno
— adm. Cervera. JSudary- 
tas iš vienuolikos narių 
ministeriu kabinetas. Nau
jos vyriausybės sostinė 
Burgos miestas. Naujoji 
vyriausybė paskelbė mobi
lizaciją 19 
jaunuolių.

Vasario 2 d. naujoji vy
riausybė priėmė priesaiką 
Burgos mieste.

v —

m. amžiaus

BEDIEVIAI SUNAIKINO 
SENIAUSIĄ BAŽNYČIĄ

------ : i
Vatikanas, Vas. 3, — 

Laikraštis Osservatore 
Romano praneša, kad be
dieviai padegė seniausią 
<1520 metais statytą) Ka
talikų Bažnyčią, Meksiko
je, Vera Cruz mieste. Ka
da Katalikai puolėsi baž
nyčią gelbėti nuo ugnies, 
tai bedieviai juos sumušo j 
ir nuvaikė tolyn. Bažnyčia 
visai sudegė.

TĖVAS IR SŪNUS PADA
RĖ VIENUOLIŠKUS ĮŽA

DUS

dikalai bijojosi, kad suki - J 3 d. 
lėlių lakūnai jų neiššau- 
dytų Barcelonoje.

Kaip jau buvo rašyta. 
Ispanijos radikalų parlia- 
mentą sveikino apie 60 
Jungt. Valstybių kongres- 
monų, bet kaikurie iš jų, 
sužinoję tikslą, savo para
šus atšaukė. Sakoma, kad 
tūlas laikraštininkas ap
gaulingu būdu išgavo kai- 
kurių Senatorių parašus.

Pačiame Kongrese kilo 
skandalas. Pasirašiusieji 
kongresmonai aiškinosi, 
kad jie nežinoję kokiam 
tikslui tas laikraštininkas 
nori panaudoti jų parašus 
ir pamatę įžymių Senato
rių parašus, pasirašę.

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
PALEIDO JUNG. VALS

TYBIŲ LAIVĄ

VVashington, D. C. —
Jung. Valstybių ambasa
dorius Ispanijai gavo už
tikrinimą Ispanijos sukilė
lių valdžios, kad ji sugau
tą Amerikos prekybinį lai
vą, kuriuo vežė Rusijos a- 
lieių į Barceloną, paleis ir 
kad tuo visą incidentą lik- 

I viduos.

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežrus, vasario 

Teruel fronte nei 
viena, nei kita kariaujan
čių pusių negali pažengti 
pirmyn. Mūšiai tęsiasi, bet 
abi Dusės stipriai laikosi. 
Radikalai skelbia, kad jų 
kariuomenė užėmė Cullado 
Espina viršūnę, Somosiera 
fronte, bet sukilėliai visai 
negynė, nes tai visai ne
svarbi pozicija. Sukilėlių 
lakūnai iš oro bombarda
vo Guadalajara sekciją, 
šiaurrytinėje Madrido da
lyje. Taipgi sukilėliai ap
šaudė radikalų apsigyni
mo punktą arti Cordoba ir 
Badajoz provincijų gele
žinkelių kryžkelio. Be to, 
sukilėlių lakūnai iš oro ap
šaudė Madridą.
PLIENO KOMPANIJOS 
SKOLINASI PINIGUS IŠ 

BANKŲ

New York, Vas. 3, —Di
džiulės Amerikos Plieno’ 
kompanijos pasiskolino iš 
New Yorko, Chicago ir 
Pittsburgho bankų pen
kios dešimts milijonų do
lerių išplėtimui pramones. 
Yra vilties, kad plieno 
kompanijos greitu laiku 
daugiau darbininkų paims 
prie darbų.

VVeston, Mass. Vas. 3, — 
Tėvų jėzuitų seminarijoje 
įvyko istorinis nuotikis. 
Grabnyčių šventėje tėvas 
ir sūnus padarė vienuoliš
kus įžadus. Sūnus, kur.. 
Fredrikas L. Berigen, bai
gęs Holy Cross kolegija į- 
stojo į jėzuitų vienuolyną, 
kovo 1 d., 1923 m. Keturi 
metai vėliau, mirė jo mo
tina. Motinai mirus, tėvas 
Jonas Berigen, įstojo į 
vienuolyną. Abiejų išban
dymo laikas pasibaigė tuo 
pačiu metu ir jie sykiu pa
darė galutinius įžadus. Tė
vas yra brolis - vienuolis, 
o sūnus kunigas, mokyto
jauja Boston College High 
School.

ŠVENTASIS SOSTAS AT
STOVAUJAMAS 60 ŠA

LYSE

Vatikanas, Vas. 3, — 
‘Annuario Pontificio’ 193$ 
m. praneša, kad Šventasis 
Sostas šešiosdešimts šaly
se turi savo nuncijus ar a- 
paštališkus atstovus. Taip 
pat praneša, kad trysde- 
šimts septynios tautos tu
ri savo atstovus Vatikane.

LENKIJOS VYSKUPAI 
SMERKIA TAUTINI SO

CIALIZMĄ '

Vatikanas, Vas. 3. —Vo
kietijos Hitleris, žiaurus 
Katalikų persekioto j a s, 
pavasary važiuos į Italiją 
Mussolinio aplankyti. Mu- 
ssolinio laikraščiai apie 
tai plačiai rašo, norėdami 
sukelti žmonių entuziaz
mą. Katalikiški laikraščia. 
tik keletą eilučių apie tai 
teįdėjo. II Duče jaučia ka
talikų nepritarimą ir prie 
kiekvienos progos jis auk
ština Italijos katalikus ir 
jų veikimą. Gabus politi
kas, jis nori išvengti klai
dų, kurias padarė Napole
onas, Bismarkas ir Hitle- 
į is. Jis aiškiai pasakė, kad 
valstybė neturi ginklų ko
vai su religija. Tačiau, Ita
lijos katalikai žino, kad jis 
užkvietęs Hitlerį i Romą, 
ir tuo esą didžiai nepaten
kinti. Jo Šventenybė Po
piežius į Hitlerio atvažia
vimą visai nekreips dėme
sio, greičiausia balandžio 
17 d. važiuos į vasarnamį 
Castel Gandolfo.

Iš Berlyno taip pat jau 
pranešta, kad Hitleris šv. 
Tėvo neaplankys ir i Va
tikano valstybę neįkels ko
jos.

MELDĖSI UŽ VOKIETIJĄ

VVashington, Vas. 3. — 
Santykiai tarp Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
dar pablogėjo ir taikai vil
ties nesimato. Kasyklų 
darbininkų unija, kuri yra 
galingiausia CIO unija. 
eavo suvažiavime nutarė 
išbraukti visus pažymėji
mus, liečiančius Amerikos 
Darbo Federaciją. Jie nu
tarė, nieko bendro neturė
ti su ADF.

Jie taip pat nutarė į CIO 
linijas nepriimti narių, ku
rie priklauso prie Komu
nistų ar Ku Kluksų orga
nizacijų: prie National Ci- 
vic Federation, Natior.al 
Chamber of Commerce, 
The I. W. W„ The Wor- 
king Class Union ir One 
Big Union. Darbininkai 
priklausą prie bent kurių 
iš minėtų organizacijų ar 
unijos nebus į CIO unijos 
priimami, jei neatsisakys 
būti nariais tų organizaci
jų-

John L. Lewis, CIO va
das reikalauja, kad darbi
ninkams industrijos mokė
tų didesnį atlyginimą.

Komunistai kasyklų dar
bininkų nutarimu labai 
nepatenkinti. Kada į kons
tituciją buvo įvestas sky
rius. sakant, kad Komu
nistai ir visi virš minėtu 
organizacijų nariai bus iš- 

j braukti iš CIO. tai jie su
važiavime pradėjo reikšti 

j protestą, bet atstovai įpy
kę norėjo visus komunis- 

! tus išmesti iš svetainės, 
tik John L. Lewis juos su
laikė.

John L. Lewis kasyklų 
darbininkų atstovams sa
kė: “Amerikos kompani
jos kasmet išmoka apie 
astuonias dešimtis milijo
nų dolerių šnipams ir slap
tiems agentams, kurie se
ka organizuotų darbininkų 
veikimą, visa išduoda 
kompanijoms, kad tos ta
da. žino, kaip pakenkti 
darbininkų susiorganiza- 
vimui. Būtų daug geriau 
buvę, kad tie $80,000.000 
dolerių būtų išdalinti dar
bininkams, kad jų algos 
būtų buvę pakeltos”.

I

St. Paul, Minn. Vas. 
J. E. Arkivyskupo J. 
Murray įsakymu visose 
St. Paul. Minn. arkivysku
pijos bažnyčiose vieną 
sekmadienį po visų šv. mi
šių buvo kalbamos ypa
tingos maldos už Vokieti
ją prie kurių buvo pridėta 
trumpa maldelė: “Dieve, 
gelbėk Vokietiją”.

Įvairių organizacijų at
stovai, apie 3,000. susirin
kę miesto salėje išnešė 
protesto rezoliuciją prieš 
daromus Katalikų perse
kiojimus Vokieti joje. Pro
testas pasiųstas Jungtiniu 
Valstybių sekretoriui Hull 
ir jo prašyta jį įduoti, per 
Amerikos atstovybę Vo
kietijoje, nacių vyriausy
bei.

3. 
c:

TAUTŲ SĄJUNGA VĖL 
PRAŠO GELBĖTI KI

NIJA

I

Geneva — Vasario 2 d. 
Tautų Sąjunga užbaigė sa
vo posėdžius. Paskutinia
me posėdyje priėmė rezo
liuciją, kuria pakartojo 
Genevos poziciją Kinijos 
reikalu ir prašo visų vals
tybių palaikyti Kiniją.

Varšuva, Vas. 3, — Len
kijos Episkopatas kolek-v 
tyviame rašte pasmerkė 
komunizmą ir tautinį so
cializmą. Visi katalikai, 
sako vyskupai, turi kovot! 
prieš tautinį socializmą, 
kuris padaro žmogų vals
tybės vergu. Šventasis So
stas Lenkijos Episkopato 
raštą užtvirtino.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, vasario 5 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa, kurią išpildys Cambrid
ge lietuvių parapijos Radio gmpė, vadovaujant muzR 
kui Mamertui Karbauskui. Programą , išgirsime iš 
WCOP radio stoties, Boston, Mass. Prašome pasukti 
savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis 
gražių lietuviškų dainų, muzikos ir kalbų.



Penktadienis, Vasario, 4,(L 1938 .... .

VIETINĖS ŽINIOS
VIS DAR APIE' JUBILIEJU

šiuomi pranešame, kad 
Tautinio Jubiliejaus prog
ramą pradedame spaus
dinti šią savaitę. Norintie
ji joje įdėti sveikinimus 
profesionalai ar draugijos 
tepaduoda tekstus “Darbi
ninko” spaustuvėn.

Sekamame “Darbininke” 
skelbsime buletinį, kur de 
taliai, parodys kokia drau
gija, kokiais būdais prisi
deda prie 20 metų Lietu
vos nepriklausomybės su
kakties Jubiliejaus ap- 
vaikščiojimo, So. Bostone, 
kurs įvyksta vasario 13 d., 
1938.

DAKTARAI

Raginame šį mums bran
gų Jubiliejų nuoširdžiai ir 
iškilmingai minėti. Reikė- 

’tų mums visiems naudoti 
daug lietuviškų varsų bei 
tautiškų ženklų. Todėl 
maldaujame visiems daly
viams bažnyčioje ir salėje 
prisisegti lietuviškų spal
vų. Ypatingai prašome 
vaikus ir jaunimą papuoš
ti ir pasipuošti lietuviš
kais rūbais ar bent ženk
lais. Būtų gera papuošti ir 
savo namus lietuviškomis 
ir amerikoniškomis vėlia
vomis, — varsomis. Gražu 
būtų turėti lietuviškus 
šeimose pietus, 
kviesti savus į vaišes, 
kalbėti apie Lietuvos pra
eitį, dabartį ir ateitį.

Kvieslys.

• v

• v

• v
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susi- 
ir

PRANEŠIMAS
kad
478

Dor-

Šiuomi pranešama, 
Dr. Antano J. West, 
Gallivan Boulevard, 
chester, ofisas bus užda
rytas nuo Vasario 10, ligi 
Kovo 14 d. š. m. Pp. dak
taras su žmona praleis sa
vo vakacijas per tą laiką 
Floridoj.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutartį)

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.

fNHIIMIHMUHHIIIimiNMHtlIHMIlIimilHmMHmmNtNIię
Tel. S. B. 2805-R ė 

LIETUVIS

OPTOMETRISTASl
Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir 

koše (aklose) akyse 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNTS, O. D.
447 Broadway, South Boston 

e--..................................... ................—i

ADVOKATAI

akinius į 
akis atitie- Į 
ambiijoniš- Į 

sugrąžinu Į

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway,
South Boston, Mass

*

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 Eakt Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Besidence:
16 Thomas Pk., Tel. S- B. 1046

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
B17 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474’ '

tuvos Dukterų po Globa 
Motinos Švenčiausios dr- 
jos susirinkimas.

Pageidautina, kad visos 
narės atsilankytų, nes bus 
svarstoma svarbūs reika
lai draugijos naudai.

Raštininke.

VYČIŲ TEATRAS NEĮ
VYKS VASARIO 27 D.

L. Vyčių 17 Algirdo kp., 
ruošėsi suvaidinti teatrą 
5-kių veiksmų dramą “Er
škėčių takais į Šviesą” va
sario 27 d., bet dėl susidė
jusių aplinkybių teatras 
neįvyks vasario 27 d., bet 
tuojaus po Velykų ar Mo
tinos dienoje.

Kurie turite įsigiję bilie
tus laikykite jie bus geri, 
o jei norite tai pardavėjai 
grąžins pinigus.

Veikalas įdomus ir gra
žus, todėl tikimės, kad’ bū
site su mumis, nors veika
lą suvaidinsime vėliaus’

L. Vyčių 17 Kp. Pirm.

I

D 4RB ĮNINKĄS

CAMBRIDGE, MASS.METINIS MOTERŲ 
BALIUS

Vasario 12 d. parapijos 
svetainėje, 492 E. 7th St. 
So. Boston, Mass. Lietuvos 
Dukterų po globa Motinos’ 
Švenčiausios draugija ruo
šia savo metinį balių. Ga
vėnia artėja, balių bei šo
kių sezonas baigiasi. Todėl 
visi pasinaudokite proga 
ir ‘malonėkite atvykti į 
mūsų rengiamą balių. Į- 
žanga maža. Orkestras 
geras. Šeimininkės pavai
šins atsilankiusius įvai
riais skanėsiais. Visų na
rių pareiga dalyvauti savo 
parengimuose. Visi ir vi
sos kviečiami į linksmą 
Lietuvos Dukterų balių 
vasario 12 d. Rengėjos.

PASIUNTE $100 KOVAI 
SU LENKAIS

2

Šiomis dienomis kleb. 
kun. P. Virmauskis, Šv. 
Petro lietuvių par. klebo
nas pridavė redakcijai 
Brolio Antonino (Stud. A. 
Jurgelaičio) laišką, kuria
me jis džiaugiasi gavęs 
leidimą rašyti ir Tėve 
Pauliuko dovanėle — rą
žomąją mašinėle. Brolis 
Antoninas tarp kitko ra
šo: “Nežinau ar galėsiu iš
kęsti dabar neparašęs sa
vo mylimam laikraščiui 
“Darbininkui”.

Brolis Antoninus (Anta
nas Jurgelaitis) yra 
Scuthjjostonietis, atosto
gų metu laisvą laiką su
naudojo rašymui žinučių 
ir straipsnelių “Darbinin
kui”. Jis yra gabus rašy
tojas. Džiaugiamės, kad 
Brolis Antoninus gavo lei
dimą rašyti ir laukiame jo 
straipsnelių, kuriuos su
naudosime “Darbininke”, 
kad jais galėtų pasidžiau
gti ir pasinaudoti Gerb. 
“Darbininko” Skaitytojai.

i

NUOŠIRDUS AČIŪ

Kaip jau buvo rašyta, 
gruodžio 30 d. mirė Petras 
Dravinskas ir palaidotas 
Šv. Patriko kapuose, Ro- 
ckland, Mass.

Mes, velionio nuliūdusi 
šeimyna, nuoširdžiai dė
kojame kun. kleb. P. Vir- 
mauskiui, kun. K. Jenkui, 
kun. P. Aukštikalniui už 
dvasinį patarnavimą ir 
mūsų suraminimą; Sodali- 
cijai už dalyvavimą šer
menyse ir atkalbėjimą ro
žančiaus; giminėms ir pa
žįstamiems už dalyvavimą 
šermenyse ir laidotuvėse, 
už suteikimą dvasinių ir 
gėlių bukietų, ir bendrai 
visiems, kurie dalyvavo 

r šermenyse ir laidotuvėse 
mūsų mylimo tėvelio Pet
ro Dravinsko. Dėkojame 
laidotuvių direktoriui p. 
D. Zaletskui už malonų pa
tarnavimą. Lai Aukščiau
si s atlygina visiems.

Nuliūdę |
a. a. Petro Dravinsko žmo
na Elzbieta, dukterys: Ge
novaitė, Valerija, Saliute, 

Joana ir sūnus Petras.

LIETUVOS DUKTERŲ 
SUSIRINKIMAS

Vasario 8 d., 7:30 vai. 
vakare, bažnytinėje salėje, 
W. 5th St., So. Boston, 
Mass., įvyks svarbus Lie-

BAIGIA IŠSVEIKTI

Kun. A. Bublys, MIC bu
vo susirgęs ir pasidavęs 
Šv. Elzbietos ligoninėn. 
Ketvirtadienį, vasario 3 d. 
jautėsi tiek stiprus, kad 
gydytojai leido važiuoti į 
namus. Linkime Gerb. Mi- 
sijonieriui visiškai iš- 
sveikti.

Sausio 27 d., įvyko trijų 
draugijų (Šv. Jono Ev. BĮ., 
D. L. K. Kęstučio ir Šv. 
Kazimiero R. K.) pirmi
ninkų ir raštininkų susi
rinkimas. Pasirodė, kad iš 
ruošto neseniai baliaus vil
niečių reikalams pelno liko 
S84.00. Bet kadangi dabar
tiniu laiku lenkų teroras 
smarkiai siaučia vilniečių

G RAŽU S VAKARAS
Vasario 6, parapijos sa

lėje įvyks graži juokinga 
vakaro programa, kurią 
išpildys Mokyklos vaikai. 
Seselės mokytojos seniai 
lavina vaikus tinkamai at
likti savo roles.

Programa prasidės ly
giai septintą vai. vakare. 
Įžanga nebrangi. Pelnas 
parapijos bei mokyklos la
bui. Nuoširdžiai visi iš vi
sur kviečiami ateiti į šį 
vakarą, užtikrinam, kad 
turėsite daug sveiko ir 
malonaus juoko. '

Vasario 6, LRK Piln. 
BJaiv. 7 kuopos nariai 9 
vai. dalyvaus šv. Mišiose 
ir “in corpore” priims šv. 
Komuniją. Vakare teatro 
pertraukose bus prakalbos 
apie blaivybę. Visi blaivi- 
ninkai-ės skaitlingai daly
vaukite.

Taipgi vasario 6, per vi
sas Mišias bus Seselėms

v •

GRABORIAI

bus didelė

I

LANKOSI CENNECTI- 
CUT VALSTYBĖJE

“Darbininko” adminis
tratorius p. A. Peldžius, 
antradienį, vasario 1 d. iš
vyko į Connecticut valsty
bę biznio reikalais.

PADARĖ OPERACIJĄ 
LDS NARIUI

Trečiadienį, vasario 2 d. 
susirgo p. J. Jeskevičius, 
ilgametis LDS 1 kp. finan
sų raštininkas, gyv. Dor
chester, Mass. Pašauktas 
gydytojas Arentas nusta - 
tė, kad p. Jeskevičius turi 
aklosios žarnos uždegimą 
ir būtinai reikia daryti o- 
peraciją. Nuvežtas į St. 
Margaret’s ligoninę, kur 
tos pačios dienos vakare 
p. Jeskevičiui padaryta o- 
peracija. Išrodo, kad ope
racija sėkminga.

Linkime mūsų organiza
cijos uoliam nariui iš- 
sveikti.

SOUTHBOSTONIEČIAI 
PAS LDS CENTRO 

PIRMININKĄ

Ketvirtadienį, vasario 3 
d. kleb. kun. P. Virmaus
kis ir kun. K. Urbonavi
čius buvo nuvykę į Mon
tello pas kun. J. Švagždį, 
LDS Centro pirmininką, 
kuris buvo susirgęs ir tu
rėjo operaciją. Kleb. kun. 
J. Švagždys po operacijos 
buvo beveik išsveikęs, bet 
vėl atkrito, ir dabar vėl 
jaučiasi geriau ir atlikinė
ja parapijinį darbą. įra
šykime Dievulio, kad mū- 

; sų organizacijos vadą stip- 
I rintų sveikatoje, kad dar 
ilgus metus galėtų vado
vauti ir dirbti.

Kleb. kun. P. Virmaus- 
i kis pasikvietė kun. A’. 
Baltrušiūną, Montello lie- 
tuvių parapijos vikarą į 
talką Lietuvos Nepriklau
somybės šventės išvakarė
se ir šventėje.

į

šv. Komuniją už 
kareivių vėles.' 
taipgi ir už da-i 
Lietuvos reika-

(KASPERAS) 
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC
502 East Broadvvay 
South Boston, Mass. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Besidence: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

JOSEPH W. CASPER

mokytojoms mėnesinė ko- 
lekta. Pasitiki Seselės, kad 
ji bus, kaip ir kitais atve
jais, gausi. Camb.

Vasario 13, LDS 8 kuo
pa rengia šaunų vakarą. 
Toje dienoje bus ir bažny
čioje dalinami “Darbinin
ko” intertype — kolektai 
vokai. Jei kiekvienas ir po 
mažai duos
spaustuvei nauda. Išgalin- 
ti prašomi aukoti ir po 
daugiau. -

Vasario 20, bus minima 
Lietuvos Nepriklausomy
bės 20 metų sukaktis. Ry
te per visas mišias dauge
lis aukos 
žuvusių 
Pasimels 
bartinius 
ius.

Per sumą 11 vai. daly
vaus visos draugijos su 
vėliavomis ir ženklais pa
sipuošę. Suma bus iškil
minga su asista. Pamoks
lą progai tinkantį pasakys 
kun. P. Aukštikalnis, S. J.

Kiekvieno.lietuvio patri- 
joto priedermė dalyvauti 
Damaldose, o vakare gra
žiose prakalbose ir muzi
kaliame koncerte, kurį vie
tos choras, muz. M. Kar
bauskui vadovaujant, iš
pildys. Minėkime Liet. Ne
priklausomybę tinkamai.

Lietuvis.

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS —- 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
FuneraI Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

tarpe, ir lietuviai yra kan
kinami visokiais būda’s; 
tai nutarė ir pasiuntė Vil
niaus Geležinin Fondan vi
są $100. Tąja proga pa
sveikino vilniečius ir visus 
už jų paliuosavimą kovo
jančius Lietuvos nepri- 

su- 
kaktuvėmis. Taipgi nuta
rė paaukoti 10.00 vienam 
klierikui. Nutarė sekančią 

i vasarą ruošti pikniką tam 
pačiam tikslui. Tai gražus 
patriotinis draugijų dar
bas, kurios be savo reika- 

' lų suranda laiko pasidar
buoti ir vilniečių pagal
bai. Rast.

——

REDAKCIJOS ATSAKY- 
, MAS

ĮVAIRŪS skelbimai ! kaktiivpmis Taincn nn*

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokią išdirbysčlų auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlia Street 
i» E. Eighth St. 

tSOUTH BOSTON, MASS 
■Ine. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN FURNITURE CO. 
326-328 W. Broachvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

Diegui, Nevv Haven, Ct. 
— Tuos klausimus, ku
riuos Tamsta parašiai sa
vo korespondencijoje, išsi
aiškinkite savo kolonijoje. 
Kitų kolonijų skaityto
jams tokios žinios neįdo
mios. Netilps. Rašykite iš 
lietuvių darbininkų gyve
nimo.

JUOKELIAI

GAUKITE
Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis 

CASPERS BEAUTY
SALON

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass.
Tel. Šou 4645

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sn- 
8tingę, arba laibai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj. Štai jums pro
ga Išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-j pigą Metodą, 

tams.
Mes noriai imsiųsim jums PILNĄ 

Pakeli. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, Ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaisto 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiuskit savo vardą Ir adresą 
tuojau j
ROSSE PRODUCTS CO., Dept. X-9 
2708 W. Faruell Avė. Chicago, m.

RADIO — REFRIGERATORS — WASHING MACHINE8

STANLEY RADIO COMPANY
355 W. Broadway 1044 Wash., Nonrood.

Tel. Sott 0558 Tel. Norwood 1498-W

Vagis: Ponas teisėjau, 
aš prašau mano bylą ati
dėti, nes susirgo mano ad
vokatas.

Teisėjas: Bet juk tave 
sugavo bevagiant, nusikal
timo vietoje, tai ką čia pa
gelbės advokatas? Ką jis 
čia gali pasakyti?

Vagis: Užtat aš ir pra
šau atidėti, nes ir man la
bai įdomu, ką jis gali pa
sakyti...

Ūkininkas atvažiavo j 
miestą paviešėti pas brol
vaikį. šis vedžiojo jį po 
muziejus, aprodė įdomes
nes vietas, o pagaliau nu
sivedė jį į Vytauto kalną, 
žmogelis pailso kopdamas 
į kalną, o brolvaikis sako:
— Žiūrėk, dėduli, kaip 

gražu ten apačioje! Kok3 
puikus vaizdas matyti!
— Po šimts kelmų! Tai 

kamgi tu mane tempei į 
kalną, jei ten apačioj taip 
gražu?

----- --
Sekmadienį, sausio 23. į- 

vyko susirinkimas Nekal
to Pras. Šv. P. M. par. dar
buotojų. Kleb. kun. P. Juš 
kaitis atidarė susirinkimą 
malda ir paaiškino tikslą. 
Pranešė apie rengiamą pa
rapijos vakarienę, kuri į- 
vyks vasario 27r-1938. Iš
rinkta vakarienės komisi
ja.

Po to įvyko ALRK Fe
deracijos 16 skyriaus susi
rinkimas. Nepribuvus pir
mininkui A. Vaisiauskui 
nei vice-pirmininkui, susi
rinkimą atidarė rašt. A. 
Zaveckas.’ Plačiai svarsty
ta Naujos Anglijos Lietu
vių Katalikų seimelis, ku
lis įvyks, Cambridge, 
Mass. vasario 22, 1938. Iš 
rinkta komisija: A. Zavec- 
kas ir P. Radaitis sužinos 
kaip ir kur svečiai galės 
pasistiprinti. Valdyba dar
buosis, kad būtų tinkamai 
surengtas Seimelis. Tiki
mės sulaukti iš visų mies
tų daug svečių ir viešnių 
atstovų. Valdyba išrinkta 
j938 metams: Kun. Pran
ciškus Juškaitis — Dva
sios Vadas; Antanas Za- 
veckas — Pirm.; Petras 
Radaitis — rašt.; Ieva A- 
jauskienė — iždo rašt.; 
Vladas Jakas — iždinin
kas; Mateušas Norbutas— 
maršalka. Atstovai į Ka
talikų Seimelį: P. Radai
tis, O. Dabravolskienė, A. 
Vinciunas, M. Mockevičie
nė, I. Sutkus, P. četkaus- 
kienj.

t

1

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 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

DARBAI
Pas mus yra daug bedar- 

i bių. Žmonės laukia geres- 
j nių laikų, nes be darbo y- 
ra sunkus gyvenimas. Ne
dirbantieji laukia iš val
džios pašalpos pradžioje 
vasario mėnesio.

Karštas Patrijotas.

I

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
SOUTH BOSTONE

Kampinis namas, storas ir 5 šeimy- 
l nos. Storas per 35 metus išrendavotns 
aptiekos bizniui, labai įgyvendintas, 
ypatingai daug lietuviu apgyventoj 
vietoj. Perdėm atnaujintas iš vidaus 
ir lauko. Nauji aržuoliniai “fioorai” 
per visą namą, 5 baltos sinkos, 5 

I nauji pečiai, pilnai išrendavotąs laimi 
i pavyzdingoms šeimynoms, visas išpo- 
pieruotas, išpentintas iš vidaus ir iš 

llauko. Rendų atneša .$1,438.00 j metus, 
i Apmokėjus visas išlaidas gryno pelno 
lieka arti $1,000.00 per metus. Yra j- 
važiavimas automobiliams. Busas su 
stoja arti namo.

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

I

332
A. J. KUPSTIS

West Broa<iway, So. Boston, Mass. 
Telephone ŠOU 9423

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS |
Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių 5 

Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary). Jis j 
turi 399 puslapius. Popiorrs apdarais — 
$1.50. Užsakymus siųskite tuojau, nes apribotą ! 
skaičių teturime.
Darbininkas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

X9SXX900CKXK90C9CS06KSC»0C90000CKX^^

NENUSIMINK!
Jeigu bandei be pasekmių vais

tus, tai dabar pabandyk Deksnio 
Galingą Mostj, 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, 
$1.50 ir $3.00. Dekens Otment 
parsiduoda visur —_______

DEKENNS OINTMENT CO. 
Hartford, Conn.
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t DARBININKAS

Kibirkštys
KĄ p. JURGELA ŽINO 

APIE TAUTININKŲ 
KATALIKIŠKUMĄ

i vės šėrininkų ir direktorių 
. susirinkimo. •_ j
l Tarp kitko tds kores
pondentas rašo:

“jeigu ne Newark’o biz- 
A. S. Trečiokas.

i
I

♦

Viename Amerikos lietu ♦ 
vių tariamųjų tautininkų 
laikrašty rašoma: “Lietu
vos Respublikos preziden
tas A. Suetona, rodos, visi 
ministeriai, kariuomenės 
viršininkai ir beveik visi 
aukštieji valdininkai yra 
praktikuojantieji katali
kai (mūsų pabraukta).Sei
mo nariai, rodos, be išim
ties visi davė krikščioniš
ką priesaiką. Vadinasi, 
aukščiausioji valdžia yra 
katalikiška”.

Kadangi pacituotų žo
džių autorius p. Jurgela 
paskutiniu laiku, ypač 
susirūpino dvasiškais da
lykais — net kunigų reko
lekcijomis! — tai jo ir jo 
bendradarbių dėmesiui 
pranešame kai ką anie 
praktikuojančius katali- 

iš Tūbelio kabineto.
neer- 

pirmi 
minis-
Šilin- 

“iš

I

sekretorių, kuris neseniai 
įvykusiame partijos suva
žiavime oficialiai pranešė, nierius, 
kad partija nariais turi tai laikraščio dienos, taip 
tik dešimtį kunigu. Mes bent snėjama, buvo jau 
pridėsime, kad tame skai- suskaitvtos: netik banko 
čiuje yra ir ekskunigų. Ta- sąskaita buvo jau uždary
čiau iš esmės,nei Lietuvos, ta, b°t ir telephonas 
nei Amerikos, nei visos Į skambino.
Katalikų Bažnyčios kuni
gams nė kiek neapeina nu
sistatyti prieš vienas ar 
kitas politines grupes. 
Jiems vien svarbu, kad tų 
grupių politika neardytų 
religinės ir kultūrinės Ka
talikų Bažnyčios veiklos. 
O tos rūšies tautininku: 
partijos Lietuvoje nuodė
mės yra perdaug aiškios, 
ir jokia p. Jurgelos apolo
gija jų nepaslėps.

“TREČIOKAS IŠGELBĖ
JO ‘VIENYBĖS’ GYVAS

TĮ”

“Amerikos Lietuvio” ko
respondentas iš Brooklyn. 
N. Y. parašė koresponden
ciją iš Vienybės Bendro-

ne-

“Trečiokas idėjo anie 
pusantro tūkstančio dole
riu pinigu ir tuo išgelbėjo 

, “Vienybės” gyvastį. Užtat 
; per metinį susirinkimą A. 

S. Trečiokas jokiu malo- 
i niu nė iš “Vienybės” rei- 
: kalų vedėju, negi iš be"- 

1 drovės direktorių neprašė, 
i bet jiems be ceremonijų 
išlygas diktavo ir gak
tai, kas jam navai morale 
ir "amtos (? Red.) teisę 
nriklauso. Dabar Trečio
kas vra “Vienybės” Ben
drovės nrezldentu ir na

I čios “Vienybės” reikalu 
Į vedėju”.

Vadinasi, jei ne Trečio
kas, tai “Vienybė” būtų 
vėl bankrutavus.

V
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February Clearance
IŠPARDAVIMAS

Bernardas Koraitis

* r

I. J. FOX, didžiausia kailiniu firma Ame rikoje skelbia. FEBRUARY CLEARANCE 
SALE — Vasario mėnesio Išpardavimą, sumažintomis kainomis. Taigi, moterims ir mergi
noms gera proga pasinaudoti šiuo dideliu nu piginimu, šiame dideliame I. J. Fox kompani
jos išpardavime lietuviams — moterims ir mer ginoms tarpininkauja ir mandagiai patarnauja 
lietuvis atstovas Bernardas Koraitis, kurio atėjusio į krautuvę ir reikalaukite. Per ji pirk
damos kailinius sutaupysite dideli nuošimtį

Kailinius galite pirkti su mažu įmokėjimu ir prieinamais mėnesiniais išmokėjimais.

411 nvashington street 
BOSTON, MASS.

NE ATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

Pennsylvanijos Žinios
<4

kus”
Taigi, p. Jurgela, 

Linkite ministerio 
ninko Tūbelio su jo 
teriais: Lozoraičiu,
gu ir Tonkūnu, nes jie 
principo”, katalikiškai ne
praktikuoja. Nepraktikuo- 
ja, tai, tur būt, nenori, o 
kai nenori, tai negi p. Jur- 
gela privers norėti? Kai 
dėl vadinamojo Seimo ats
tovų priesaikos, tai turi
me'pasakyti, kad septyni 
atstovai, jų tarpe ir ameri
kiečiams matytas p. Gilvy- 
dis, davė laisvamanišką 
priesaiką, vad. iškilmingą 
pasižadėjimą.

Kitų aukštųjų valdinin
kų pavardės paliekama ki
tam kartui, jei tik p. Jur- 
gėlai ir toliau rūpės pa
tirti žinių apie jų “katali
kiškumą”. Tačiau mums, 
rodos, apie žmogaus kata
likiškumą reikia spręsti ne 
lik iš jo šokios tokios 
praktikos, kuri kartais, 
deie, atliekama dėl akių, 
bet, svarbiausia, iš jo dar
bų ir principų.

Ta pačia proga 
pasisakyti dėl “argumen
to”, kad tautininku val
džiai esą pritaria “ir dau
gumas Lietuvos katalikų 
kunigų”. Ar p. Jurgela ge
riau apie tai žino už gene
ralinį tautininkų partijos

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Anglija, Prancūzija irNUSKANDINO ANGĮ I-

JOS LAIVĄ ISPANIJOS kitos valstybės stengiasi
VANDENYNE padaryti įtaką į Ispanijos 

abiejų pusių karo vadovy- 
kad jos sulaikytų

I
I

turime' i u

Barcelona, Ispanija, Va-Į bes, 
sario 3 d. — Taip vadina-j bombardavimą civilių gy- 
mų “piratų” povandeninis ventojų. 
laivas nuskandino Angli
jos prekybinį laivą Endy- 
moin Viduržemio jūroje, 
arti Kartagenos, kuriuo: 
vežė anglis į Kartageną. 
Ispanijos radikalams. Kar
tu su laivu nuskendo 11 
laivo įgulos narių ir vienas 
švedų valdininkas, tarp
tautinės nesikišimo komi
sijos narys.

/nglija tuojau pasiuntė 
keletą karo laivų, kuriems 
įsakė bet koki povandeni
ni laivą skandinti. Tokią 
pat sugestiją davė Pran
cūzijos ir Italijos ambasa- 

. doriams,
savo 

skandinti 
“piratų” 
laivus.

Ispanijos radikalų val
džia tuojau pasiskubino 
nukaitinti Italiją dėl ang
ių laivo nuskandinimo.

JAPONAI UŽGROBĖ 
PENGPU

I

bar gi sako, darbininkas 
uždirba automobilių fabri
kuose nuo aštuonių iki 
dvylikos dolerių į savaitę.1 
Prezidentas nieko nesakė 
apie valdžios paėmimą in
dustrijų, bet su atstovais 
ilgai kalbėjosi darbininkų Bankietas Lietuvos 20 me-

’ “ > su
kaktuvių paminėjimui.
Šiais metais sukanka 20 

metų, kuomet Lietuva įg:- 
jo savo nepriklausomybę.

1 Per daug šimtmečių Lietu
va vergavusi, tarsi iš šal
to karsto, prabunda ir vėl 
pradeda kvėpuoti, gyvėti 
ir galutinai tampa nepri
klausoma valstybė. Šįmet 
kaip pačioje Lietuvoje 
taip ir svetimuose kraš
tuose gyvenantieji lietu
viai stengiasi kuoiškilmin- mins publiką laike bankie- tas Šv. Sakramentais. Pa- 
giausiai paminėti tą brar.- to. Bankietą rengia Kum-’

1 gn Vienybės provincija. 
Tai^ri, brangus lietuvi., 

pagerbk savo tėvynę atsi- altoriaus kleb. 
lankydamas į šį šaunų 
bankietą, nes bankietas 
rengiamas ne pelnui, bet 
paminėjimui 20 metų su
kaktuvių Lietuvos nepri
klausomybės.

Mylėkime savo tėvynę’
P. M.

POTTSVILLE, PA.

pašalpos reikalais ir algų t M nepriklausomybės 
pakėlimu automobilių fa- ( 
brikuose.

TRUMPOS ŽINUTĖS

pridėjus keletą kaimyni
nių parapijų iš kitų 
kričių, gausime, 
kiete dalyvaus atstovai 
nuo 50 tūkstančių lietuvių.

ninko” pasirodymo, jo 
skaitytojas. Velionis paėjo 
iš Alytaus apskričio, Krio- 
kalaukio parapijos. J Ame
riką atvyko 1900 m. į Ma-

aps- hanoy City, Pa. Ten kelis 
kad ban- metus pagyvenęs, persikė

lė į Gilberton, Pa., o vėliau 
į Port Carbon, kur pragy
veno 26 metus.

Velionis Simonas buvo 
Laike bankieto išgirsi- doras, pavyzdingas lietu- 

me gražių kalbų. Kalbėto- vis ir praktikuojantis ka- 
jais pakviesta apskrities talikas. Priklausė prie pa
teisėjas Curran, profeso- rapijos ir jos reikalus gau- 
rius Noonan, redaktorius šiai rėmė. Taipgi priklau- 
Laučka ir keletas kunigų Į sė prie LRKSA 282 kp. ir 
ir pasaulionių vietinių kai-; per 8 metus buvo jos pir- 

•. bėtojų. Taip gi išgirsime mininku ir prie Šv. Vardo 
•: garsių solistų, duetų ir ki- draugijos.
- tokių muzikos kombinaci- Mirti buvo pasiruošęs.
- jų. Stygų orkestras links- Prieš mirti buvo aprūpiu-

PROGRAMA

— Reuterio Telegramų 
Agentūra iš Rio De Janei- 
ro praneša, kad tame mie
ste mirė seniausias visos 
Brazilijos gyventojas, — 
Ansetacio Gonealves, su
laukęs 130 m. amžiaus. Jo 
žmonos jauniausias kūdi
kis — mergaitė, gimė tuo
met, kai jos tėvelis turėjo gų mūsų tėvynės įvykį, 
jau 101 m. savo amžiaus!

— Liverpolio mieste, An
glijoje, randasi vienas 18- 
kos m. amžiaus vyrukas, 
— Mr. Joseph Bella, tu
rintis nepaprastą savo kū
ne, o ypatingai dantyse 
jėgą. Prisirišęs drūtą vir-

ir ją savo dantysna kietas darbas neatbaidė 
įsikandęs, — Bella patrau- lietuvio pasiryžimo 
kia per 15 jardų tolumo 6 
tonų sunkumo autobusą!
TAI BENT PARAPIJA
— Novi Sad miestely, Ju

goslavijoje, randasi ma
žiausia visame pasauly

laidotas iškilmingai su 
į trejomis šv. mišiomis. ku- 
rias atnašavo prie didžioj-) 

’ ’ y kun> p.
Laumakis, o prie šoninių 
altorių kun. Daumantas, 
Girardville klebonas ir 
kun. Alauskas, MazevilP 
klebonas. Kun. Alauskas 

I pasakė atatinkamą pair.c- 
! kslą. Palaidotas šv. Kazi
miero kapuose. Laidotuvė
se dalyvavo daug žmonių. 

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime savo mylimą 
žmoną Aleną (Kazlauskai- 

j tę) ir augintinę Lijoną, s«: - 
Sausio 23 d. po sunkios šerį Pranę Laučienę. Ta- 
savaičių plaučių uždegi- maqua, Pa. ir brolį Petrą 

ligos

Smarkūs Mūšiai Vyksta 
Palei Tientsin - Pukow « • Shanghai, Kinija, Vasa

rio 3 d. — Japonų karo va
dovybė praneša, kad jos 

' kariuomenė po smarkių 
mūšių palei Tientsin - Pū
ko w geležinkelį, 90 myl:.ų 
į nietus nup Suchow, užė
mė svarbią poziciją, bū
tent. miestą Pengpu. Ki
niečiai besigindami su
sprogdino tiltą Pingpu pie
tinėje dalyje. Laukia dau- 

j giau kariuomenės ir ruo- 
įšiasi pradėti naują ofensy- 
i va prieš japonus.

i
i

kad ir jie įsaky- 
karo laivam? 

taip vadinamų 
povandeninius

NEBUVO VĖLIAVŲ 
LUDENDORFUI

I

I

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 į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jįj 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 Tee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠV6.

Urmininke — Eva Markslenė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
VIce-pfiin. — Ona Jankienė,

142Ė8 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Bronė CnnienA,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass.
Tel. PAR 1864-W.

Fin. RaSt. — Marijona MarkonlutA,
4115 VVashinjrton St, KosiIndnle, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iidlnlnkė — Ona Stanluliute,

106 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarfi — Ona Mlzjrfrdlenė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. Mass.
Kasos Globėja — Ona Slaurlenė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Dranglja savo ■ualrlnklmna laiko kas 

antra utį minką mėns^o

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINŠ 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Odininkas, Andrius Zaleskas,

1 702 Fifth St., So. Boston, Mass.
Maršalka, Jonas Zaikis,

7 Wlnfleld St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čių n«dšldlen| kiekvieno mėnesio.
i 2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

7:30 vai vakare, pobatnytinėj «ve 
rainėj.

Visais draugija* reikalais kreipkite* 
pas protokolų raštininką

Mi-Londonas, Vas. 3, 
rus naciu generolui Lu- 
dendorfui, valdžia buvo į- 
sakius visiems namams iš
statyti vėliavas pagarbai 
mirusiam generolui. Kata
likų bažnyčios vėliavų ne
išstatė. Vyskupai vėliau 
paaiškino, kad Katalikai 
negali gerbti to, kuris nie
kino ir šmeižė Bažnyčią, 
Munsterio vyskupas von 
Galen pareiškė: “Mes mel
džiamės už mirusį genero
lą, bet bes negalime išsta 
tyti prieš Katalikų bažny 
čias vėliavų tam, kuris bu
vo didžiausias Katalikybės 
priešas”.

REIKALAUJA, KAD 
VALDŽIA PAIMTŲ IN

DUSTRIJĄ

Washington, Vas. 3, — 
Amerikos automo bilių 
darbininkų unija reikalau
ja prezidento Roosevelto 
paimti šalies pamatines 
industrijas, pakelti darbi
ninkams algas ir sutrum
pinti darbo valandas. Jie 
sako, kad kompanijos 
lengvai galėtų darbinin
kams mokėti į metus po 
du tūkstančius dolerių, da-

«

Likimas lėmė, kad čio
nai Amerikoje visas treč
dalis mūsų brolių lietuvių 
apsigyveno. Žymi išeivijos 
dalis apsigyveno kietųjų 
anglių pramonės distrik- 
te. Anglių kasyklose dar
bai be galo sunkus ir pa
vojingas, vienok ir toksai

ieš
kant duonos kąsnio. Kie- i 

fosios anglys maitina anie 
šimtą tūkstančių lietuvių.

I

PORT CARBON, PA.
MIRĖ

BANKIETAS
16 dieną vasario įvyks 

Romos Katalikų Bažnv- šaunus bankietas ^paminė- 
čios parapija, armėnų a- 
peigų. i.. __— _____ ~ 
parapijos klebonas, Dr. 
Gavra Menevishijan, 73 m. 
amžiaus senelis. Prieš jo 
mirtį visą jo “parapiją”, 
sudarė viena armėnė seni> 
t ė moteris, 70 m. amžiaus.

KIAUŠINYJ RADO 
PINIGĄ

— Reuterio Telegramų 
Agentūra iš Aukland, Au
stralijoje, praneša, kad A- 
vonsdale paukščių ūkyje, 
netoli nuo Aukland mies
telio, Black Orpington vei
slės višta, padėjo kartą— 
kiaušinį, kuriame vėliau 
buvo atrasta sidabrinė pi
nigų moneta, vienas šilin
gas. Moneta yra Britų ka
ralienės Viktorijos, 1888 
metų. Minimą monetą at
rado vienas Auklando 
miestelio krautuvininkas, 
tą kiaušinį išvyrtą beval
gydamas. Šilingas radosi 
kaip tik ant pat linijos 
tarpe baltymo ir trynio. 
Šilingą išėmus, — kiauši
nio medžiagoje liko atsi- 
spaudęs tiksliausias ir aiš
kiausias buvusiojo šilingo 
monetos paveikslas!

armėnų a- .’imui Lietuvos 20 meti: 
Neseniai mirė tos nepriklausomybės sukak- 

tuviu, Necho-Allen viešbu
ty, Pottsville, Pa. mieste. 
Pottsville yra apskrities 
miestas, turįs 25 tūkstan
čius gyventojų, Schuvlkill 
apskričio yra tirštai lietu
viais apgyventas, šiame 
apskrityje esama dešimts 
lietuviškų parapijų, dar

4
mo ligos mirė Simonas, Lietuvoje.
Stačkūnas, 58 m. amžiaus,' Ilsėkis ramiai, mūs brar.- 
savo namouse. A. a. Simo- gus lietuvi, katalike, amži
nas Stačkūnas buvo senas,1 nybėje!
nuo pat pradžios “Darbi-1 Nuliūdęs Prietelius.v •

— Neseniai mirė vienas 
Patagonijos miškų, pusiau 
laukinės Vara tautelės va
das (Chief), sulaukęs 150 
m. amžiaus! Jis buvo pir
mutinis gen. Roca ekspe
dicijos narys, į amžinuo
sius Patagonijos miškus. 
Jis taipogi keliavo kartu 
ir su tyrinėtoju Ameghinc, 
darant pirmuosius. Pata- 
gonijoje tyrinėjimus.
— Per visus ištisus 193G 

m. viso Didž. Britanijoje, 
ant kelių ir miestų gatvių, 
įvairiose automobilių ne
laimėse, buvo 6,489 žmo
nės užmušta, ir 225,689 į- 
vairiai sužeista. Pereitųjų 
metų skaitlinės, dar ne
padaryta galutinė statis
tika.

J. Butkevičius.

CREMO ALE

Atėję į tavernas ar restauranas visuomet pra- | 
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge- | 
riaušių miežių ir tinkamai įsendintas. |

< • 
i > 
i •

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

i

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.



Penktadienis, Vasario 4 d., 1938 DARBININKAS 4
c

DARBININKAS
(THE WOEKER)

Published every Tuesday and Friday ezcept Holidaye such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN E.O. ASSOUIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

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

Act of October 8, 1917, authoriaed on Joly 12, 1918
SUBBSCRIPTION RATE8:

Domestię yearly .......................... $4.06
Foreign yearly .......................... $5.00
Domestlc once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .......... $4.60
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Viena kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams .......................... $5.00

DARBININKAS
306 West Broadway, South Boston, Mass.

Telsphone SOUth Boston 2680

Reikalaukime Lietuvai
Katalikiško 

Universiteto
Lietuvos organizmas, ypač jo viršūnės, tebegyve

na rusiško nihilizmo atrūgomis, kurių pasėkos pasi
reiškia net aukščiausiojoj švietimo įstaigoj — Vytau
to Didž. Universitete. Lietuvos katalikai, sudarą dide
lę tautos didžiumą, negali pastoviai tenkintis tik kam
pininko vieta prie Vyt. Did. Universiteto, nes “kaip 
niekas neabejoja dėl žmogaus teisių maitintis, kvė
puoti, judėti, taip lygiai negalima abejoti apie jo tei
sę, anot mūsų Vydūno — nuolat šviesėti, siekti vis di
desnių žinijos turtų ir siekti to visa iš nesudrumstų 
šaltinių”.

Tokias mintis Lietuvos spaudoje pareiškia Kan. 
F. Kemėšis. Nors tautininkų cenzūra gerokai jo 
straipsnį apkarpė, bet vis dėlto pagrindinė mintis bu
vo visuomenei patiekta. Mums malonu, kad Lietuvos 
katalikai pradeda išdrįsti viešai apie savo universite
tą kalbėti. Jei cenzūra iš viso nedraudžia apie tai ra
šyti, tai jiems būtinai reikia ta proga pasinaudoti ir 
kalti ir kalti, kol ta mintis neįsigyvendins platesniuo
se liaudies sluoksniuose. Prie rimtų, objektingų tarne 
klausime straipsnių cenzūra prikibti negali, nebent 
jau ji virstų visai aziatiškai nekultūringa. Gi Lietu
vos šviesuomenė gali rimtai dėl to dalyko susimastyti. 
Kol kas ji (senojo tipo inteligentija), ant rusiško kur
palio užtempta ir tik dėl žmonių nuomonės sulietuvė- 
jusi, neturi nė supratimo, kas per paukštis tas kata
likų universitetas. Taigi toj surusėjusioj jos ideologi
joj reikia padaryti spraga, pro kurią praeitų ir išsi- 
populerizuotų tikrosios kultūros sąvoka.

Pažymėtina, kad cenzūra praleido šitokį Prof. 
Kemėšio sakinį: “vis dėlto tenka konstatuoti faktas, 
kad kaip visa eilė kitų mūsų viešojo gyvenimo sričių, 
taip ir mūsų V. D. Universitetas savo dalimi tebegy
vena, ir, gal būt, dar ilgokai gyvens rusiškojo nihi
lizmo atrūgomis, dėl kurių tenka ir gal dar ilgai teks 
sirgti visam tautos organizmui’’.

Ar čia cenzoriaus sąžinė prabilo, ar jis nesupra
to šio pareiškimo svarbos, bet čia yra viešas prisipa
žinimas prie sunkiausios lietuvių ligos — rusiškos 
kultūros svaigulio, kurio tautininkai ar šiaip jau ru
siškos orientuotės inteligentai nieku gyvu nepajėgia

nusikratyti. Tačiau geras ženklas, kai ligonis pasiduo
da diagnozei ir gydytojo nuosprendžio nepaneigia. 
Reikia tik padaryti sekamas žingsnis — klausyti gy
dytojo patarimų. Kan. Kemėšio ir visų sveikai galvo
jančių žmonių manymu, Lietuvą tegali išgydyti tik 
visos tautos religinis ir dorovinis atsigimimas. Poli
tiškoji nepriklausomybė sukūrė mums savą pastogę, 
nuosavus namus. Dabar tuose namuose reikia užvesti 
rimta tvarka — tikslaus išsiauklėjimo ir apsišvieti
mo keliu. Savaime suprantama, kad tautos kūdikystės 
laikotarpy reikia ypatingu akylumu daboti, idant iš
siauklėjimo ir apsišvietimo principai plauktų iš “ne
sudrumstų šaltinių”. Katalikams netinka apšvieta su 
nihilizmo išrūgomis. Jie nori semti mokslą iš gryno 
nesudrumsto šaltinio — katalikiško universiteto. Ta 
teisė neprivalo būti jiems paneigta lygiai kaip natū
ralinė teisė maitintis, kvėpuoti, judėti.

Katalikų universiteto idėja jau seniai mums ame
rikiečiams pažįstama. Ir ne tik pažįstama. Jau kelio
lika metų sukako, kai mes ją parėmėm gausiomis au
komis ir nekantriai laukėme kat. universiteto atida
rymo. Jis jau buvo įkūnytas, bet pačiu atidarymo mo
mentu nekultūringai užgniaužtas. Niekuo nepateisi
namą viešą skandalą reikėjo praryti, ir, nuraudus, 
mikčiojant, teko aiškinti svetimtaučiams, kad lietu
vių tauta kol kas neišsigali išlaikyti katalikų univer
siteto, nors pinigai jau surinkti... Teko pasitenkinti 
bent Teologijos - Filosofijos skyriumi, kurį tautinin
kai teikėsi katalikams palikti. Dabar gi pasirodė, kad 
jų “didinga malonė” yra nelegališka. Filosofijos sky
rius jau faktinai panaikintas. Pasityčiojimui palikta 
nieko nereiškiąs vardas. “Legalizuoti nabašnikus” — 
tai pats smagiausias rusų nihilizmo specialumas.

Taip dalykams stovint, vadinasi, katalikams ne
turint nevienos auklėjimo bei švietimo įstaigos, visai 
tautai reikia šaukti vieningu balsu: reikalaujame ka
talikiško universiteto ! K.

Musų Apsaugai
i Aną dieną aš suėjau pa- 
į žįstamą žmogų iš tolimo 
; miesto. — Kas pas tams- , 
tas girdėti? — paklausiau 
svečio.
— Nieko ypatingo, — jis 

man atsakė. — Šįmet tapo: 
atremontuotas mūsų Baž- . 
nyčios vidus, dabar labai 

■ gražiai atrodo, — su pasi
didžiavimu kalbėjo mano 
svečias. — Turime parapi
jinę mokyklą, kurią lanko 
apie šeši šimtai vaikučių..

Katalikai, suprasdami 
bažnyčių ir mokyklų ver
tę, didžiuojasi, kad galėjo 
savo sunkiais uždirbtais 
centais jas pastatyti ir jų 
palaikymui nesigaili aukų.

Aš atsimenu, kai kelioli
ka metų atgal, viename 
miestelyje degė lietuvių 
Kataliku bažnyčia. Žmo
nės, sužinoję apie gaisrą,

subėgo prie bažnyčios ir 
žiūrėdami į visą naikinan
čias liepsnas verkė, kiti 
net atsiklaupę ant kelių, 
tiesdami rankas į degan
čią šventovę verkė. Ir pas
kiau, bažnyčios atstaty
mui nesigailėjo iš savo 
mažų sutaupų didžiausią 
dalį atiduoti.

Katalikai brangina savo 
bažnyčias ir mokyklas. 
Joms pastatyti ir palaiky
ti jie aukų nesigaili. Bet 
Šv. Tėvas Popiežius sykį 
pasakė: — Veltui jūs sta
tote bažnyčias ir mokyk
las, jei neturite gerų Kata
likiškų laikraščių. — Iš 
pirmo tie Jo Šventenybes 
žodžiai mums keistai 
skamba. Ar galima laik
raštį laikyti svarbesniu už 
bažnyčią, už šv. mišias, šv. 
sakramentus, už katalikiš
ką auklėjimą,

BAŽNYČIOS APSAUGA
Žinoma, kad dvasiniai 

dalykai yra nepalygina
mai brangesni ir svarbes
ni už visą kitą. Tačiau 
tiems brangiems turtams 
apsaugoti, juos apginti 
nuo priešų šmeižtų ir puo
limų, reikalingi yra Kata
likiški laikraščiai. Užten
ka mums mesti akį į tas 
pasaulio šalis, kuriose Ka
talikų teisės yra varžo
mos, kuriose norima tikin
čiuosius atitraukti nuo 
Bažnyčios, kad pilnai su
prasti Šv. Tėvo Popiežiaus 
įspėjimą. Tose šalyse Ka
talikų priešai pirmiausia 
uždraudžia Katalikams 
spausdinti savo laikraš
čius arba juos aštriai cen
zūruoja. Tuo būdu katali
kai yra verčiami skaityti 
nekatalikiškus laikraščius, 
kuriuose dažniausiai yra 
daromi neteisingi užmeti
mai Katalikų Bažnyčiai. 
Laikraščiai nustato žmo
nių mintis ir tada žmonės, 
katalikai, apleidžia Bažny
čią, nustoja tikėjimo i* su
sideda su Kristaus prie
šais. Apleidžia Bažnyčia, 
nes neturėjo teisingų nu
rodymų, tikrų žinių anie 
ją ir jos mokslą, negirdė jo 
priešų užmetimams atsa
kymų. Jei katalikiškiems 
laikraščiams būtų ten lais
ve, tai katalikai galėtų ap
ginti savo pozicijas, skelb
ti išganingą Bažnyčios 
mokslą ir jį platinti, ir 
tam žmonės pasiliktų Baž
nyčiai ištikimi.

Tie dalykai yra kiekvie
nam žinomi. Kiekvienas 
žino laikraščio galybę, ži
no jo reikalingumą. Tai, 
rodos, visi turėtų rūpintis 
jų palaikymu. Tačiau yra 
daug Katalikų, kurie verk
tų netekę savo parapijos 
bažnyčios ar mokyklos, 
bet visai nesirūpina Kata
likiškų laikraščių palai
kymu. Laikraščiai, kad iš
silaikyti, kasmet privers
tinai turi daryti vajus, nu- 

i mažinti kainas, kad kaip 
; nors privilioti daugiau 
i skaitytojų. Tai liūdnas 
faktas. Kada Venecijoje 
Katalikų susirinkime buvo 
pranešta, kad dėl stokos 
lėšų turėsiąs sustoti ėjęs 
katalikiškas laikraštis, tai 
tuolaikinis Venecijos Kar

dinolas Sarto (kuris vė
liau buvo išrinktas Šv. Tė
vu — Pijus X) tarė: — 
Aš tikiu, kad Venecijos 
katalikai neleis žlugti savo 
laikraščiui. Iš savo pusės 
aš nesigailėsiu jokių aukų 
laikraščio palaikymui. Jei 
bus reikalas, aš atiduosiu 
savo arkivyskupišką žie
dą ir kryžių, nes aš noriu, 
kad ir toliau laikytųsi su
maniai ginąs Katalikų 
Bažnyčios reikalus laik
raštis. — Taip mums rei
kėtų.
DARBININKAI - MISIO

NIERIAI
Uolūs Katalikai ne tik 

patys turės namuose kata
likiškus laikraščius, bet 
rūpinsis, kad ir kitiems jį 
užrašyti. Jie perskaitę lai
kraštį įduoda tiems, kurie 
neskaito, paskiau pakalbi
na, kad užsirašytų. Yra 
net tokių apaštalų, kurie 
nuvargę nuo sunkaus die
nos darbo, vakarais eina 
nuo vieno namo į kitą, kal
bindami užsirašyti katali
kišką laikraštį. Juos gali
ma drąsiai palyginti prie 
misionierių, kurie keliau
ja į nežinomas šalis skelb
ti Katalikų Bažnyčios 
mokslą, nes ir jie, kai mi
sionieriai, per katalikiškus 
laikraščius nori atvesti 
žmones prie tikrojo tikėji
mo. Dirva plati, bet apaš
talų nedaug.

“Darbininkas”, kuris jau 
nuo 1915 metų gina Baž
nyčios ir darbininkų žmo
nių reikalus, laukia dau
giau apaštalų - platintojų. 
Daugelis laikraščių jau 
pakėlė kainas, nes viskas 
žymiai pabrango. “Darbi
ninkas” nenori ir tikisi, 
kad nereikės tai padaryti. 
Tikrai nereikės, jei visi jo 
skaitytojai, šio vajaus me
tu, bus uolūs apaštalai- 
platintojai. Laikrašč i u i 
kiekvienas naujas skaity
tojas daug reiškia. Tai jei 
“Darbininkas” gaus daug 
naujų skaitytojų, tai ir to
liau jis galės be sunkumų 
išeiti. Taigi spaudos apaš
talavimas yra reikalingas 
mūsų pačių apsaugai ir 
gerovei.

Skaitytojai, supratę lai
kraščių svarbą ir reikalin
gumą, būkite apaštalai — 
Katalikiškos spaudos apa-

TARPTAUTINIS EUCHA
RISTINIS KONGRESAS 

VENGRIJOJ
Šiemet vengrai švenčia 

savo karaliaus šventoje 
Stepono tūkstančio metų 
mirties sukaktuves ir ren
gia tarptautinį 34 eucha
ristinį kongresą. Nors 
kongresas bus vasarą, 
bet jo rengėjai vengrai 
Jau dabar dirba išsijuosę.

Kad visi atvykę kuni
gai turėtų kur laikyti mi
šias, kongreso komitetas 
suregistravo visus Buda
pešto miesto altorius, ir 
kiekvienas svečias kuni
gas gaus planą, iš kurio 
lengvai susivoks, kur yra 
bažnyčia su jam paskirtu 
altorium.

Kiekviena tauta Kongre
se turės savo bažnyčią, 
kur savi kunigai klausys 
išpažinčių ir laikys pamal
das. Tačiau gali pasitai
kyti, kad kurios nors tau
tos maldininkams bus per
iu aža savų kunigų; tada 
jiems patarnaus vengrai 
kunigai, moką svetimų 
kalbų.

Jėzaus Širdies gvardija 
jau renka kviečius, iš ku
lių miltų bus kepamos os
tijos.

Komunijai dalinti rei
kės daug taurių (pušku). 
Vengrų tikintieji jau su
aukojo ir įtaisė 400 tauriu. 
Parapijos ir kongregaci
jos paruošė 600 kamžų 
ministrantams.

Sanitariniais kongrese 
reikalais apsiėmė rūpintis 
vengrų katalikų gydytojų 
sąjunga, raudonasis kry
žius ir kitos greitosios pa
galbos organizacijos. Ligi 
šiol pasižadėjo nemoka
mai teikti medicinos pa
galbą 75 gydytojai ir 150 
šiaipjau medikų. Jau pa
darytos nelaimingų atsiti
kimų stotys ir greitosios 
pagalbos vežimai.

stalai, platinkite “Darbi
ninką”. T.

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

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

premijuotas vertimas
(Tęsinys)

TEISMUOSE VAROMA PROPAGANDA
To paties klausimo klausė laikraštininkas 

p. Eugeno Lyons, kurs dalyvavo tame teis
me kaip ir kituose panašiuose teismuose. 
Mėnraščio American Mercury laidoje iš 
gruodžio mėn. 1936 m., jis rašo:

“Kokios yra prievartos ir kokie spaudi
mai. kurie verčią Sovietų kalinius atsidavu
siai mestis ir laikytis paskirtoje šnipo, sa- 
botažninko arba teroristo rolėje, kooperuo
jant su prosekutoriu - skundėju arba teisė
jais, ir spauda ir žiūrovais, kad atvaidinus 
perstatymą tokį pat, kurio (kaip atsitinka) 
kad valdžia nori matyti? Kokios yra tos de
monstracijos teismo mekanikos?

“Vien tik teatrų direktoriai ir skirtos au- * 
kos žino atsakymą — gal net ir arkyvai nė
ra patikimi su tokiomis paslaptimis. Tačiau, 
aš sėdėjau taip skaitlinguose tokiuose teat
riniuose teismuose, kad sugebėjau pažinti 
aiškias charakteristikas ir visas klastas 
naujosios pagarsėjusios priežasties (cause 
celebre)... Dabar ir tada, kiekvieną kartą 
kalinys netikėtai prasitaria arba skundėjas, 
beklausinėdamas, padaro klaidą tuose teis
muose, tuomet staiga nušvinta paslaptinga 
užpakalinė kulisą tų kankinančių klausinėji
mų kalinių, kurie mėnesiais ir metais pirma

kalėjo kalėjimuose, ir tų kalinių moralė bu
vo laipsniškai nusilpninta, koliai jie patapo 
kitas GUP rankose.

“Zinovievas ir Kamęnevas buvo kalėjime 
daugiau kaip metus ir pusę pirma jie buvo 
statyti į teismą. Trečiojo laipsnio metodai, 
gana panašūs policijos visoms sistemoms, 
GUP pastangomis buvo vartojami iki kraš- 
tut’niausio naujagadynio žiaurumo, net iš
plėšiant paslėptą mantą iš besipriešinančių 
rusų; ir tikrai nėra priežasties abejojimui, 
kad panašaus žiaurumo metodai vartojami 
ir svarbesniuose atsitikimuose. Aš žinau į- 
vykimus, kuomet trečiojo laipsnio metodai 
nedavė laukiamų rezultatų, tuomet kaltina
mųjų vaikai buvo kankinami prieš jų akis— 
tai baisesnė kančia tėvams nekaip kokia ki
ta žiauri bausmė, kuri būtų duota kentėti jų 
pačių kūnui.

“Duodamo užstatan asmens sistema taip 
pat naudojama SSS Rusijoje plačiau nekaip 
kur kitur pasaulyje. Ta sistema yra aktua
liai įrašyta įstatyman, kad šeimos kareivių, 
kurie perbėga rubežių, yra baudžiamos už jų 
prasižengimą, Kuomet Sovietų garsus rašy
tojas keliavo užrubežyje, jo senyvas tėvas 
buvo įmestas kalėjiman ir ten laikomas, kad 
garsusis sūnus eretiškai neprakalbėtų sve
tur ir kad grįžtų į savo gimtąją šalį. Nužjū- 
rinti prieš -revoliuciniai žygiai, krintanti 
ant bent kurio asmens, normaliai reiškia jo 
artimųjų giminių areštavimą.

ŽIAURUMĄ* B® PASIGAILĖJIMO
“Kaip daugelis iš apkaltinamųjų demons-

Iracijiniuose teismuose taip nesupratingai 
elgiasi kaip jie kad pasielgia, kad apsaugoti 
savo mylimuosius — žmones, vaikus, arti
muosius — galima vien dasiprotėti; Metro- 
Vikerso atsitikime buvo atidengta paslaptis, 
kad vienas aš anglų “prisipažino”, pasitikė
damas, kad jam artima viena rusų moteris 
būtų apsaugota ir išgelbėta. Ten teatrinio 
teismo nušviestame rostrume taip pat yra 
derėjimosi pratimas tarp valstybės ir kali
nių už nusipelnytą elgesį... Nė viename iš is
torijos garsių teismų kaltinamieji asmenys 
nuolatai nevaidino paties skundėjo vaid
mens. Tik Sovietams pasiliko praplėsti vie
šą teismą kaip tikslingą, organizuotą, rū
pestingai suplanuotą spektaklių, kuriame 
kiekvienas dalyvis, įskaitant patį kaltina
mąjį ir jo gynėjus, kad kartoja savo eiles ir 
daro savo gestus negailestingoje dramoje...

“Kaip pasirodo iš liudijimo teisme, tie še
šiolika kaltinamųjų buvo vien saujalė iš šim
tų, gal ir iš tūkstančių, paimtų į kalėjimą. 
Jų parinkimas tikrai buvo nepavojingas. Jei 
Sovietų valdžia būtų turėjus bent mažiausį 
abejojimą, kad tie šešiolika elgsis kaip jie 
padarė kas link savęs apkaltinimo ir Stali
no aukštinimo, jie nebūtų regėję dienos 
šviesos. Vietoje šešiolikos, tuomet ten būtų 
buvę vien tris arba keturi. Kiti būtų buvę 
kalėjimo narveliuose, kaip gal Tomsky, ar
ba Muralovas, Sokolnikovas, Rokovsky, ir k. 
Ar šie išsilaikė prieš visą spaudimą? Ar 
Kremlinas prisibijo, kad jie panaudos teis
mą kaip platformą, iš kurios pratartų kai 
kurias tiesas, kaip bolševikai vieną kartą 
kad padarė carui valdant? Aš to nežinau. 
Kad tie šešiolika buvo parinkti teatrui su 
tam tikra žinia apie jų tinkamumą savo da
lims, ir prileisti už šviesų vien po nutaiky
tos repeticijos, yra gana aišku.

“Be prisipažinimo ir tarpusavio savęs

apkaltinimo, ten nebuvo realaus, objektyviš- 
ko priparodymo; nebuvo nė vieno nepakalti
namo dokumento, nė vieno liudininko vir
šum baimės iš GUP pusės. Suprantama, kad 
ten nebuvo apginimo. Kiekvienas dalyvis ko
operavo sustiprinti valstybės istoriją. Ir ar 
visi šešiolika buvo nugalabyti kaip oficialiai 
paskelbta, mažiausia kalbant, pasilieka abe
jonėje. Vien tik budeliai matė lavonus”.

(g) Stalinas, kurį komunistai vadina “pa
saulio darbininkų galva”, ar atkartos savo į- 
sakvmą iš birželio mėn. 1921 m., kur. Sovie
tų Centro Egzekutyvis Komitetas pagarsino 
spaudoje: “Šis įsakymas tebūna vykdomas 
sn žiaurumu be pasigailėjimo” (Za Narod, 
No. 1. Įsakymas išleistas birželio 11 d. 1921 
m.). Ne verta pasiduoti rizikai. Apystovos 
yra dabar ne tobulos Amerikoje, bet patys 
galime nedaleisti, kad taptų blogesnėmis. A- 
merikos darbininkas, kuomet išgirsta komu
nistų agitatorių plepantį apie laisvę komu
nizmo rojuje, įsivaizdink vyriausybę, kuri į 
šitą panašius įsakymus išleido. Tai yra ofi
cialus dokumentas, užvardintas “Slaptų jų 
A genty pareigos”.

Ir tame dokumente skaitome, kad visi a- 
gentai...

1. “Darys susirinkimų investigaciją arba 
tirs bent kurį suėjimą, kurs buvo sudarytas 
vien Dasilinksminimui (kaziriavimui ir t. 
p.), bet tikrenybėje buvo organizuotas ki
tiems tikslams, ir jei galima, jie (slapti a- 
gentai) turi imti dalyvumą tokiame suėjime 
arba susirinkime, ir vyriausybei turi rapor
tuoti jų tikruosius užsimojimus ir siekinius.

2. "... Lankyti visus susirinkimus artimų
jų arba giminių tarp inteligentų klasės.

3. “Tėmyti bent kurio susirinkimo įtalpą 
tarp išsimokslinusių asmenų”, f Gotos Rosi ji, 
balandžio 16 d. 1922 m.).

(Bus Daugiau)
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Worcester, Mass.duoda vilties. —
Andriejus nuleido galvą. 

Ar yra dar jam vilties pa
sitaisyti. Tiesa, jis dar tik 

^šešiolikos metų, bet klek 
visokių nedorybių jis jau 
yra pridaręs. Niekada jo 
viso gyvenimo nedorybės 
taip aiškiai jam nesirodė, 
kaip dabar.
— Tu atsidavei ištvirki

mui, paniekinai mūsų 
mokymus, paniekinai šv. 
Bažnyčios mokslą ir gyve
nai kaip koks laukinis vil
kas. Bet Andriejau, gerai 
klausyk, sapne aš mačiau, 
kad vilkas įbėgo bažuy-

A. L. R. K. Federacijos Tarybos Pareiškimas
----------------------- j —----------------------------------- —---------------—----- --------------

A. L. R. K. Federacijos Taryba, atstovaujanti ko nėra padarę, kas kenktų lietuvių tautos gyvenimui, 
Jungtinių Amerikos Valstybių lietuvių katalikų orga- bet, priešingai, jie buvo, yra ir bus svarbiausias lietu- 
nizuotai visuomenei, savo suvažiavime 1938 m. sausio vių tautos gyvastingumo ramstis. Todėl Amerikos Jie- 
25 d. yVilliam Penn viešbutyje, Pittsburgh, Pa., j tuvių katalikų visuomenė labai apgailestauja, kad 
džiaugdamasi besiartinančia Lietuvos nepriklausomy- santykiai tarp Lietuvos dabartinės vyriausybės ir Ka
bės paskelbimo 20 metų sukaktimi, vertingai vaini- talikų Bažnyčios vis dar nesutvarkyti. Kadangi tai da- 
koojančia ištikimiausių Lietuvių Tautos vaikų sun-' ro daug žalos 
kias kančias dėl laisvės, SVEIKINA: 1918 m. vasario 
16 d. Nepriklausomybės Akto Paskelbė jus; visus vei
kėjus ir kovotojus, vedusius mūsų tautą į laisvą gyve
nimą; garbingąją kariuomenę, apgynusią ir budriai 
saugojančią nepriklausomą Lietuvą; visus valstybes 
steigėjus ir jos stiprintojus! '

Federacijos Tarybos atstovaujama Amerikiečių gijų bei spaudos įstatymų. Pagal tuos įstatymui L?C- čion ir paskui išėjo avinė- 
lietuvių katalikų visuomenė džiaugiasi galėjusi ir sa- tuvoje spaudos laisvė visiškai panaikinama, o draugi- lis. —

Motina nutilo. Ji su gai
lesčiu žiūrėjo- j savo sū
nų. Jis stovėjo nuleidęs a- 
kis ir nematė, kaip moti
nos ištiestos rankos norė
jo jį apkabinti ir spausti 
prie krūtinės.

— Andriejau, jau vėiu, i 
eik į savo kambarį ir mė
gink rasti poilsį savo kū
nui ir sielai. — 

Tai pasakius motina iš 
ėjo iš kambario. Andriejus 
susimąstė. Motinos žodžiai 
sukėlė daugybę minčių. Ar 
jis vilkas? Taip, motina 
liesą sakė. Jo sąžinė pra
dėjo jam išmetinėti visus 
jo blogus darbus. Ji net 

• šiurpuliai sukratė prisimi-

ir lietuvių tautai ir valstybei ir ypač 
trukdomas vieningas darbas lietuvių tautos ir valsty
bes gerovei, be ko mūsų tautos gyvastingumas ir net 
išsilaikymas yra neįmanomas, todėl mes, atkreipdami 
i tai dėmesį, laukiame, kad tie santykiai būtų kuo vei
kiausiai sutvarkyti.

Taip pat pakartojame savo nusistatymą dėl drau-

vo dalimi prisidėti Lietuvos laisvei kovose ir nepri- jų egzistencija bei veikimas suvaržomas ir pavedamas 
klausomybės darbų stiprinime. Netolimoji praeitis liū- vidaus reikalų ministerio nuožiūrai. Kadangi gyveni- 
dija, kad amerikiečių lietuvių katalikų organizuotoji mo pažanga galima tik tuomet, kai palaikoma visos 
visuomenė savo užlaikytu pasaulinio karo metu Infor- tautos iniciatyva ir pastangos, kadangi aukštas kul- 
macijos Biuru Washingtone, siųstomis i Europą dele- tūringumas ir vispusiškoji tautos gerovė atsiekiama 
gacijomis, plačiai vesta propaganda, paruošta petici
ja su milijonu parašų šios šalies Prezidentui, surink
tais fondais (Tautos Fondu, į kurį surinkta arti 
700,000 dolerių, Liet. Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
Dr-ja), dviem milijonais dolerių, sudėtų i Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonus, milijonais dolerių, pasiųstų 
į Lietuvą kitokiais keliais, žymiai pagelbėjo Lietuvai 
pasiekti nepriklausomybės ir joje įsitvirtinti.

Atsižvelgiant į tai, Taryba giliai tiki, kad ameri
kiečių lietuvių katalikų visuomenė turi teisę ne tik 
pageidauti, prašyti, bet ir reikalauti, kad Nepriklau
soma Lietuva būtų tikra motina visiems savo vai
kams, kad ji eitų tais keliais, kurie buvo nutiesti Ne
priklausomybės Paskelbimo Akte ir patvirtinti Stei
giamojo Seimo priimtoje Valstybes Paskelbimo Akte 
ir patvirtinti Steigiamojo Seimo priimtoje Valstybės 
Konstitucijoje.

Skaudamomis širdimis turime pasakyti, kad jau 
per visą paskutinį dešimtmetį, iškrypus iš Konstituci
jos pagrindinių dėsnių rybų, Lietuvoje sistematinga: 
siaurintos ir siaurinamos krašto gyventojų daugu
mos — katalikų — teisės: uždarytos katalikų privati
nės mokyklos dar esančių privatinių mokyklų moky
tojams nepripažįstama valstybinių teisių; uždrausta 
katalikų moksleivių Ateitininkų organizacijos veikla; va Būdytų apie Teisėtumą, 
neleista atidaryti Katalikų Universitetas, kuriam a- sjems Tautos vaikams, 
merikiečiai sudėjo stambių aukų, o paskutiniuoju lai
ku, 1937 m. lapkričio mėnesi, atimtos Vytauto Didžio
jo universiteto teologijos - filosofijos fakulteto filoso
fijos skyriaus tos teisės, kuriomis šis skyrius naudo
josi per 15 metų.

Katalikams ir visos Lietuvos gerovei būtinai rei
kalingo minėto filosofijos skyriaus teisių gynimo rei
kalu ne sykį Lietuvos vyskupai kreipėsi į vyriausybę, 
tačiau dar iki šiol nesulaukta palankaus atgarsio, šio 
fakulteto likimo klausimu organizuotoji katalikų vi
suomenė pasisakė 1937 m. lapkričio mėnesį bendru 
pareiškimu “Budėsime Lietuvos Garbės Sargyboje”, 
kurį patvirtino Kunigų Vienybė savo posėdyje 1937 
m. gruodžio 14 d. ir išleisdama tų metų gruodžio 21 d. 
visiems lietuvių katalikų kunigams aplinkraštį. Fede
racijos Taryba reiškia savo pritarimą Kunigų Vieny
bės pasirinktai krypčiai garbingai kovoti Lietuvos ka
talikų teisių gynime. Šia pačia proga Taryba reiškia 
savo pagarbą ir pasitikėjimą Lietuvos Vyskupams, 
kilniai rūpinantiems savo Tėvynes didinga ateitimi.

Pakartojame savo nusistatymą ir dėl esančių ne- mažens buvo Dievui" paau- 
normalių santykiu tarp Lietuvos vyriausybės ir Šven- lojus, kurį apkrikštijo di- 
tojo Sosto, nes dėl to daug kenčia didžiausiomis anko- džiojo apaštalo Andrie- 
mis atsisteigta Lietuva ir visa mūsų Tauta. Mums ne- jaus vardu. Štai jis: pačio- 
paprastai skaudu, kad katalikiškoji Lietuva neturi' je jaunystėje, jau yra atsi- 
šventojo Tėvą nuolatinio atstovo, kurį turi ir tuomi I davęs pasaulio tuštybėms, 
didžiuojasi protestantiškoji Latvija.

Visiems gerai žinoma, kad lietuvių katalikų pa
stangos buvo , yra ir bus išlaikyti lietuvių tautą to
kioje aukštumoje, kad ji galėtų sėkmingai eiti visoke
riopos pažangos keliu. Lietuviai katalikai niekad nie-

i

tik laisvu ir darniu tautos jėgų pasireiškimu^ todėl 
mes, žinodami kokiuose tarptautiniuose pavojuose y- 
ra Lietuva ir tikėdami, kad Lietuva gali išlikti gyva 
tik tuomet, kai ji bus aukštai kultūringa ir dorovinga 
ir kai tautos nariai savo asmenybe galės ne tik pri
lygti, bet ir pralenkti savo kaimynus, mes kreipiame į 
tai Lietuvos vyriausybės dėmesį ir, lietuvių tautos li
kimo vardan, reikalaujame netrukdyti lietuvių tautos 
draugijinio ir spaudos gyvenimo.

Kol vyriausybės santykiai su Bažnyčia nebus su- 
normtfoti, kol nebus grąžinta katalikams jaunimo au
klėjimo ir švietimo teises, kol nebus atsteigtos Lietu
vai ištikimų organizacijų, spaudos ir veikimo laisves, 
tol Amerikos lietuvių katalikų nusistatymas Lietuvos 
vyriausybės atžvilgiu negalės pasikeisti, tol jie nega- 
lės artimai bendradarbiauti ir su ta srove, kuri remia 
tuos vyriausybes žygius, kuriais pažeidžiama Lietu
voje katalikų ir, apskritai žmogaus asmens prigimtos 
teisės.

Federacijos Tarybos didžiausias noras yra, kad 
šių metų Vasario 16-tosios proga Lietuvos gyvenimas 
būtu pakreiptas tokia linkme, kuri leistų ir Lietuvos 
ir viso pasaulio lietuviams džiaugtis, gėrėtis ir di
džiuotis savo Tėvyne Lietuva, kurios trispalvė vėlia- 

Teisingumą ir Meilę vi-
t 
I Federacijos Tarybos vardu

DR. A. G. RAKAUSKAS, Pirmininkas, 
LEONARDAS ŠIMUTIS, Sekretorius.

APSAKYMĖLIAI
Rašo T.

VILKAS JReGO BAŽNY
ČION

Ašaros riedėjo per susi
rūpinusios motinos skruo
stus. Su didžiu širdies gai
lesčiu ji žiūrėjo į sėdinti 
prieš ugniavietę savo sū
nų. Štai jos sūnus, jos An
driejus Korsini, kurį ji iš

ŠV, KAZIMIERO PAR-JA
LDS 7 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks tuo 
jaus po mišparų, Šv. Kazi
miero par. salėje.

Visi nariai malonėsite 
dalyvauti. Prie to, kurių 
narių užvilktos mokesnys 
malonėsite atsiteisti, nes 
kitaip gali būti organas 
j ustabdytas. Valdyba.

AUŠROS VARTŲ PARAP.
4.-

Apart puikaus bankieto 
gražios programos ir ne 
paprasto jubiliejinio “tor
to”, kuris bus visiems da

lyviams dalinamas, bus ii 
pasilinksminimas prie ge 
ros muzikos Tas viskas ui 
mažą kainą, tik 50c. Kas 
nuo tos pramogos išliks— 
gailėsis.

Tat, visi į ALRK Mot 
S-gos 69 kps. 10 metų ju 
biliejinį bankietą, Aušros 
Vartų parap. naujoj gra 
žioj auditorijoj, vas. 13 d. 
5 vai. vakare. S-gietė
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Jau ir jo veido išvaizda 
pasako ištvirkusį ir palai
dų j° gyvenimą. Motina, 
Peregrina Korsini, verkė, 
ir tai jau ne pirmą sykį.

Andriejus gimė apaštalo 
Andriejaus dienoje, 1302 
metais. Jo tėvai buvo gar
bingi Florencijos miesto 
gyventojai. Jie seniai mel
dė Dievo duoti jiems sū
nų; ir kada Jis jų maldą 
išklausė, jie didžiai džiau
gėsi ir pažadėjo savo gra
žiu pavyzdžiu raginti sū
nų prie didžiausios Dievo 
meilės. Jie tikėjosi, kad jis 
užaugęs ištikimai Dievu; 
tarnaus. Tačiau jaunuolis 
Andriejus, susidėjęs su 
blogais draugais, vedė iš* 
tvirkusį gyvenimą.

Ir. šį vakarą, jis vėlai 
namo sugrįžo, girtas ir vi
sas purvinas. Jo motina 
kaip tik tuo metu savo 
kambarėly meldėsi už sū
naus atsivertimą. Užgir-

dus jį įeinant į vidų, ji a- 
tėjo į kambarį kame jis 
sulinkęs kėdėje sėdėjo. 
Priėjus prie jo ji tarė:
— Tu esi tas vilkas, kurį 

aš daug metų atgal sapne 
mačiau.—

Andriejus pakėlęs akis 
pažiūrėjo į motinos veidą. 
Jau ne pirmą kartą j-s 
girdi motiną jį barant, ta
čiau šį vakarą jos balsas, 
rodos, kitaip skambėjo. Ir 
tie nesuprantami žodžiai, 
ką, jie galėtų reikšti?
— Vilkas? — atsistoda

mas iš kėdės jis tarė: — 
Vilkas, aš vilkas? —

Jis garsiai nusijuokė. 
Tačiau jautė, kad tai buvo 
tuščias, dirbtinas juokas. 
Jis vėl pažiūrėjo į motiną, 
bet nieko nesakė.
— Taip, tu esi tas vilkas. 

Dabar aš visa suprantu,—- 
kalbėjo jo motina.
— Daugiau, kaip šešioli

ka metų atgal, tavo tėvas 
ir aš prašėme Dievo duoti 
mums sūnų. Pirmą tavo 
gimimo aš sapnavau, kad 
aš pagimdžiau vilką. —

Andriejus dabar nekan
triai žiūrėjo į motiną. Jis 
norėjo kalbėti, norėjo, 
prašyti, kad ji daugiau ne
bekalbėtų, bet žodžiai tik 
yypėsi po liežuVin įr nieko 
jis negalėjo pasakyti.
— Dabar aš suprantu to 

sapno reikšmę, kurio pir
miau negalėjau suprasti. 
Bet ir tas sapnas man

/
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Slinko nakties valanda 
viena paskui kitą, o jau
nuolis neturėjo sielos ra
mybės, negalėjo visą naktį 
akių sudėti. Jau pradeda 
aušti rytas. Andriejus at
sikėlė iš kėdės, užsidėjo 
apsiaustą ir išėjo.

Iš savo namų Andriejus 
ėjo į vienuolių Karmelitu 
bažnyčią. Bažnyčioje atsi
klaupęs prie Dievo Moti
nos altoriaus jis pradėjo 
melstis. Didžio gaileščio a- 
šaros riedėjo iš jo akių. 
Motinos sapnas išsipildė. 
Vilkas pasidarė avinėliu.

Iš bažnyčios jis ėjo tie
siai į Karmelitu vienuoly
ną ir prašė, kad jį ten pri
imtų. Gyvendamas vienuo
lyne Andriejus tapo tikrai 
šventas ir labai mokytas 
žmogus. Tapęs kunigu, ir 
vėliau Vyskupu. Andriejus 
atsižymėjo didžiu sutru
pinamu varguoliais žmonė
mis ir taikos tarp žmonių 
sudarimu. Jis mirė septv- 
niosdešimts metų amžiaus. 
Per jo užtarymą daug ste
buklu įvvko. Andriejaus 
Korsini šventė yra ketvir
tą dieną vasario.

U

RUSIJOS DARBININKU 
BŪTIS

Grįžęs iš Sovietų Rusijos 
Prancūzijos kasyklų dar
bininkas Klebens Legay. 
lankęsis didžiuose kasyk
lų centruose — prie Mas
kvos, Doneco antracito ir 
kitose Sovietų kasyklose, 
apie Rusijos darbininkus 
parašė knygelę, pavadintą 
“Duona, laisvė, taika”. Ši 
knygutė įdomi dėl to, kad 
joje vaizduojamas darbi
ninko gyvenimas toj šaly, 
kuri sakosi vienintelė tu
tinti darbo, taikos ir lais
vės monopolį. Socialistas 
Kleberis Legay įrodo, kad 
tas monopolis per 20 metu 
tebuvo ir tebėra skurdo ir 
vergijos monopolis.

Sovietų darbininkas dėvi 
nuplyšusius drabužius, jis 
blogai apmokamas, turi 
blogą butą... tuo tarpu ki
ta Sovietų respublikos pi
liečių dalis šoka ir links-

Beliko tik viena savaitė 
Li Mot. S-gos 69 kps. ju
biliejinio bankieto. Kad šis 
parengimas bus vienas 
gražiausių, tai nėra abejo
nės. Kuopos virėjos, Wor- 
cesterį gerai žinomos, pp. 
Vaitkevičienė ir Zakarie- 
nė su pagelbininkėmis ža
da pagaminti gardžią va
karienę.

Iš anksto galima praneš
ti, kad muzikalė progia- 
ma bus gera. Ją rengia 
ALRK Mot. S-gos Garbės 
narė, buvusi Cent. Pirm, 
artistė M. Čižauskienė, ku
ri žadėjo pati padainuoti 
gražių dainelių. Ponia Či
žauskienė grupę Čia augu
sių Sąjungiečių, kurios sa
vo dainomis visus paten
kins. Tuo pačiu laiku bus 
pagerbta kuopos tvėrėja. 
Kuri nuo pat įsteigimo 
kuopos pirmininkauja, bū
tent, dabartinė Maine. N. 
H., ir Mass. apskričio pir
mininkė, buvusi Mot. Są
jungos Cent. pirm., Nau
joj Anglijoj gerai žinoma 
veikėja, p. Teklė Mažeikie
nė. ’ • ■

minasi per naktis. Aš lin
kiu, rašo Legay, kad 
Prancūzijos kasyklų dar
bininkai niekada nepažin
tų tokio baisaus skurdo, 
kokį aš mačiau ten.

Mačiau Sovietų darbi
ninkus kramtančius sau
sos juodos duonos gabalą. 
Gerai, jei vienas kitas bu
vo labai plonai ant juodos 
duonos užsitepęs taukų 
arba turėjo lašinių gabalė
lį. Mačiau kasyklų darbi
ninko devynių galvų šei
mą, gyvenančią viename 
kambary, kuriame tebuvo 
iš viso dvi lovos, neobliuo
tas medinis stalas, du suo
lai ir medinė dėžė skalbi
niams sudėti. Tai visas 
darbininko inventor i u e 
(turtas).
— Mes esame daug nelai

mingesni negu prieš revo
liuciją, — pasakė darbi
ninkas ir atidengęs puodą 
parodė verdančią sriubą iš 
burokų ir bulvių su gaba 
lėliu lašinių. — Ir tai mes 
i šdirbame tik labai sun
kiai dirbdami.
— Sovietų kasyklų darb’ 

ninkai per metus dirba 
301 dieną, dirbdami po aš 
tuonias valandas, o Pran
cūzijoj darbininkas kasy 
k.lose dirba per metus tik 
251 dieną ir daugiau už
dirba. O laisvės nėra jo 
kios, nes uždraustos visos 
politinės partijos išski
riant komunistus. Susirin
kimas gali būti tik komu
nistiškas ir spauda tik ko 
munistiška. Štai kokia ter 
laisvė. Visur kur yra dar 
bininkų, ten pilna ir gin
kluotų sargybinių. XX.

Aušros Vartų parai? 
jaunimo federacijos mene 
sirhs “Sočiai” įvyko pir
madienį, saus. 24 d. šiarr 
vakarui programą suren
gė Studentų Profesionali 
skyrius. Įdomias prakal 
bas pasakė svečiai studen 
ta: iš Marianapolio Kole 
gijos. Buvo renkama po 
puliariškiausi pavapi jo: 
panelė ir jaunikaitis. Gar 
bū teko p-lei Aldonai Du 
blckaitei ir Bernardui Bo 
risui. Buvo daug jaunimo 
Šokiams grojo geras or 
kestras.

Parapijos vaikinai ii 
merginos sutvėrė Bowlins 
komandą. Antradieniais 
žaidžia Regent Bovvling ai 
leys.

Šeštadienį, vas. 5 d., 7:3( 
vai. vak. Providence St 
Junior High School gyni 
nasium-, -parapijos Vyčii 
116 kps. Basket bąli ko 
mauda žais su New Haven 
Conn. Vyčiais. Po žaidime 
bus šokiais. Įžanga tik 2i 
centai.

Sekmadienį, vas. 6, Auš 
ros Vartų parap. salėje 
vakare, Vyčių 116 kp. ren 
gia “Beano”.

Parapijos choro narė 
p-lė Jozepina Kašėtaiti 
šiomis dienomis liko per 
kelta iš miesto Knygyno 
priemiestį Greendale, pas
toviam darbui, viešami 
knygyne. Choras didžiuo
jasi turėdamas dvi nares, 
kurios knygyne užirnž 
svarbias vietas. Parapijos 
žymi veikėja (kelių drau
gijų raštininkė) p-lė Onž 
Valentukevičiutė jau keli 
metai kai užima svarbi? 
vietą viešame knygyne 
“Good luck” abiem.

Parapijos žymi veikėja 
n. Nedzveckienė po kelii 
mėnesių nesveikavimo, pa 
ataromis dienomis pasida 
•’ė Šv. Vincento Ligoninėr 
operacijai. Linkime p 
Nedzveckienei greitai pa 
sveikti ir sugrįžus vėl dar 
buotis parapijos naudai.

Aušros Vartų parap 
ihoras sausio mėn. susi
rinkime, už jos pasišventi
mą ir pagelbą chorui Dain 
M. Čižauskienę vienbalsiai 
oakėlė Choro Garbės na
re.

Sekmadienį, vas. 6 d 
vietinės Aušros Vartų pa
rapijos jaunimo būrys, va
dovaujant Muz. J. Čižaus- 
<ui. važiuoja į Athol, Mas- 
mehusetts į šv. Pranciš- 
mus parapiją, kur klebo- 
įauja malonus kun. Jurai- 
is, suvaidinti juokingą o- 

neretę “Gudri Biznierka”. 
Sykiu važiuoje dainininkė 

Čižauskienė. kuri su p 
?ižausku išpildys koncer
tinę programos dalį.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

" .r... ."l .. j  —
ĮQĮ(A| Tą pačią dieną įvyko Fe- 
lulvL ' deracijos skyriaus susi-!

I l inkimas, tuojau po su-
■ mos. Nutarta rengti Lietu- 
j vos Nepriklausomybės su- 

Sekma- kaktuvių minėjimas vasa
rio 20 d. Išrinkta komisi
ja. Federacijos skyriaus 
valdyba liko beveik ta pa
ti, tik vice - pirmininkas 
naujas, būtent, p. Vincas 
Kudirka. Pirmininku yra 
p. Balutis. Prie Federaci
jos skyriaus priklauso vi-

I-------  ----------- "
I Trečiadienio vakare, pa
rapijos svetainėje įvyko 
Lietuvių Katalikų Studen
tų vakarėlis. Dalyvavo ne
mažai žmonių. Studentai 

Į ir Studentės labai energin- 
i gai darbavosi: pardavinė- 
I jo ti kietus iš anksto, su- 
į rinko nemažai brangių do- 
i vanų. Dalyviai šiuo paren- 

iavinta art. Jono Čižauskc. .
vadovaujama grupė. Art. 
Marijona Čižauskienė sa
vo gražiu ir stipriu balsu 
sužavės visus.

Toki parengimai tai rete
nybė. Nepraleiskite to va
karo, bet visi ateikite į 
Šv. Pranciškaus lietuviu 
par. svetainę pamatyti ir 
pasiklausyti juo k i n g o, 
gražaus vaidinimo ir lietu
viškų dainelių. Įžanga ma- 

Kvieslys Atholietis.

Athol, Mass. — 
dienį, vasario 6 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Pranciš
kaus lietuvių par. svetai
nėje įvyks komiškos ope
retės “Gudri Biznierka” 
vaidinimas ir koncerto 
programa. Vaidinimą iš
pildys Worcesterio Aušros 
Vartų parapijos pp. artis- j sos katalikiškos draugijos, 
tų J. ir M. Čižauskų vado
vaujama grupė. Vaidinimo 
ir dainų programoje daly
vaus ir patys artistai Č>- 
žauskai.

Šios kolonijos lietuviams 
ir apylinkės bus gera pro
ga pamatyti juokingo su 
dainomis vaidinimo ir pa
siklausyti gražių dainų,! 
kurias sudainuos gerai iš- i

N0RW00D, MASS.

DARBININKAS

RADIO BALIUS!

į Pažvmtėina, kad šk>jc 
Į kolonijoje labai gražiai 
darbuojasi jaunimas: Vy-

j čiai, Studentai ir Bov.de-1 
riai. Pastarųjų tarne yra 
ir profesijonalų, būtent, 
Dr. Antanas Gasson, turįs 
ofisą 937 Washington St., 
p. Antanas Mickūnas. ap- 
tiekininkas. Balch Phar- ; 
mačy, 1140 Washington 
St., savininkas ir kiti.

Vasario 2 d., po pamaldų 
pp. Rukšteliu giminės ir

Sekmadienį, sausio 30 d.,, 
Šv. Jurgio lietuvių par. j 
svetainėje įvyko L. Vyčių į 
kuopos vakaras — judami! 
paveikslai, kuriuos rodė p. 
Januškevičius. Žmonių pri-; 
sirinko pilna svetainė. Pa-i 
veikslai neblogi, bet galė-j 
jo būti geresni. Kaikurie! 
vaizdai seni ir čia buvo 
matyti, rodos, pats p. Ja-Į 
nuškevičius yra rodęs.

Į

draugai-gės surengė “sur- 
i prise narty”, ju 25 metų 
j vedybinio gyvenimo pro-

P’a. Pramogėlė įvyko pp 
Rukšteliu namuose. Aus- 
tin St. Linkime pp. Rukš- 
teliams ilgiausių metu.

Rap.

i
i

Rengia Lietuvių Radio Artistų Komitetas 
GEORGE WASHINGTON DIENOJE

1
9
3
8

Vasario-??
February

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO 
SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver St., So. Boston, Mass. 
Prasidės 7:30 vai. vak. ir tęsis iki 1 v. ryte.

BRANGIOS
DOVANOS
GRAŽI MUZIKALE PROGRAMA
Kurią išpildys įžymūs artistai bei artis

tės ne vien vietiniai, bet iš Brocktono, 
Laivrenceo, Worcesterio ir kitų kolonijų.

AL STEVENS Radio orkestras gros lietu
viškus ir amerikoniškus šokius viršutinėj 
ir žemutinė j svetainėj.

STANLEY RADIO KOMPANIJA iš So. 
Bostono prirengė garsiakalbius viršutinėj 
ir žemutinėj svetainėj, kad šokiai, dainų ir 
juokų programa per pertrauką, apie 9-tą 
valandą, ir pranešimai būtų aiškiai girdimi 
po visą salę.
Bus skanių valgių ir gėrimų.

• v

6
valdybon išrinkti šie: priklausomybės sukaktu- 
Garbės Pirm, ir Dvasios vių minėjimas, vasario 20 
Vadas kun. P. Strakaus- d. ir prašė, kad moterys 
kas; pirm. VI. Paulauskas; sudėtų kiek užprašymui 
vice-pirm. — J. Šaukimas šv. mišių. Visos pritarė ir 
ir A. Žukauskienė; rašt. nemažai sudėjo. Nutarė 
M. Kriaučiunaitė; ižd. A. dalyvauti šv. mišiose ir 
Kazlauskienė.

Koresp.

MONTELLO, MASS.
NEPRIKLAUSOMYBĖ

SEIMELIS

vakare svetainėje. Pirmi
ninkė ragino nares pasi
darbuoti, kad dabar, kada 

! nupigintas įstojimas, pri
rašytų daugiau naujų na
rių. Šiame susirinkime pri- 

—. sirašė 5 naujos narės, bū- 
; tent, Ona Gureckienė, Ma-

Sausio 27 d. įvyko Fede- i ijona Pivariunienė, Ona 
racijos skyriaus susirinki- Volungevičienė, Bronisla- 
mas. Susirinkę atstdvai Va Pigagaitė ir Angelė Ši- 
svarstė įvairius reikalus, lanskaltė.
Pirm. Juozas Treinavičius šių metų valdybą sudaro 
išdavė raportą apie ren- šios: pirm. Antanina Trei- 

, navičienė, vice - pirm. A- 
gota Kodytė, prot. rašt. 
N. Densmonienė, fin. rašt. 
M. Mazgalienė, ižd. Ur.

giamą Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą. Prane
šė, kad Lietuvių svetainė 
jau užimta, vasario 20 d.
Varg. p. Vaičaitis pažade- Abračinskienė, iždo globė
jo su savo vedamu choru jos J. Kašėtaitė ir M. Ml- 
išpildyti dainų programą; Į jiauskienė, ligoniu sekr. L. 

, maršalka B.
Atstovės į 

Federaciją: I. Babulienė ir 
A. Svirskienė. Gegutė.

kleb. kun. J. švagždys pa-! Skeivienė, 
žadėjo užkviesti kalbėto-i Treinavičienė. 
jus. Tą dieną yra užpra- “ " 
šytos šv. mišios už žuvu- j 
sius dėl Lietuvos nepr.i- i 
klausomybės kovotojus.

Plačiai kalbėta apie Ka
talikų Seimelį, kuris įvyks 
vasario 22 d., Cambridge, 
Mass. Nutarta tuo reikalu i 
sušaukti nepaprastą susi
rinkimą ne vien draugijų 
atstovų, bet visų katalikų, 
kad būtų galima išrinkti 
daugiau atstovų.

Federacijos skyriaus 
valdybą šiems metams su
daro šie: pirm. Juozas 
Treinavičius; vice-oirm.— 
Kazys Pileckas: rašt. Leo
nas Kumpa; ižd. Matas 
Svirskas.

NASHUA, N. H.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwoo<l 1020

WILLIAM J. CHiSHOLM
GRABORIUS

•ASMEKIAKAS PA TA R!CA I7.VAS’

331 Smith St
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

I.

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NOWWOOD. MASS 
TEL. Nonvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL Br<wkton 2005

LIGONIAI
Sunkiai serga Longinas 

Eajoriunas, ilgametis LDS 
2 kp. narys. Jam padaryta 
net 3 operaci jos, ir dabar 
randasi pavojingame pa
dėjime. Jis dar labiau su
silpnėjo, kada jo vienati
nis sūnus turėjo nelaimę 
Blue Hills. Kitas mūsų 
LDS 2 kp. narys ir kasos 
globėjas p. Petras Dani’a 
taip pat turėjo operaciją 
West Roxbury, Mass. li
goninėje. Jis yra veiklus 
narys kuopoje ir parapi
joje- '

Linkime mūsų nariam 
pp. Bajorūnui ir Danilai 
išsveikti, kad dar ilgus 
metus galėtų darbuotis.

J. Jeskelevičius.

MOTERŲ VEIKLA
Sausio 26 d. Šv. Roko 

par. bažnyčioje, 7:15 vai. 
vakare įvyko Moterų So
dalicijos pamaldos, kurias 
laikė kleb. kun. J. švagž- 
dvs ir pasakė pamoksią.! 
Po pamaldų įvyko susirin-! 
k imas. 10 Arthur St. So- 
dalietės išrinko valdybą: 
n?rm. Ieva Kubilienė, vico- 
mrm. Antanina Treinavi
čienė, rašt. Morta Blaževi
čienė. ižd. Marijona Jeskc- 
levičienė. Atstovės i Fedn-j 
raciia: Ona Pekarskienė ir 
Lucija Skeivienė. Nutarta 
užprašyti šv. mišias ir vi
soms narėms eiti “in cor
pore” priimti Šv. Komuni
ją, sausio 30 d., kadangi 
Grabnyčios yra metinė 
šventė.

Nutarta rengti centini 
kermošių ir skirti pelną 
naujai svetainei. Komisiją 
sudaro: Ieva Kubilienė, fi
na Stankienė, L. Valtienė, 
M. Volungevičienė. Tas 
vakarėlis įvyksta vasario 
4 d. tuojau po pamaldų, 10 
Arthur St. svetainėje. Na
rės pasižadėjo sunešti 
brangių dovanų. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Gerbiamieji:

Į Lietuvių Radio Artistų Balių kvie
čiame visus atsilankyti ir pasilinksminti prieš pradžią Gavėnios, šio baliaus 
linksmumą prižadame, kad atminsite per ilga laiką. Įžanga 40 centų.

KOMISIJA.

Į
I

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Šv. AugustinasLOWELL, MASS.pie 5 vai. po pietų kilo gai- tint Sodalietėms.
Tikietų komisija: S. UI- ! 

suspėjo pabėgti. Kaiku- cickas, K. Nadzeika, K. 
riems prisėjo šokti iš tre- Zapėnienė, L. Sveklienė, J. 
čio aukšto per langus. Andriuškevičius, Agnės 
Šokdami susižeidė. Bie- Milar, J. Svikla, Jr., J. 
liauskas ir Mykolas Ki- Gaidytė ir A. Šarkas, 
birkštis, matydami sužeis- kietų galite gauti pas 
tuosius, gulinčius ant snie
go, puolėsi gelbėti; nešė į 
namus, iš kur juos vežė į 
ligoninę.

LIETUVIU KO-OPERA
CIJOS VAKARIENĖ
Sausio 9 d. ivyko Lietu

vių Ko-operacijos vakarie
nė, Veterans svetainėje.- 
Dalvvavo apie 500 žmonių, 

i Visi dalyviai gavo dykai 
i pavalgyti ir išsigerti. Pa- 
sakvta daug gražių kalbų. 
Visi vieni kitus ragino 

s remti ko-operacijos krau
tuve. ir restaurantą.

Lietuvių Ko-operacijos 
valdybą sudaro šie: pirm 
Vincas Kupčiūnas; sekr. 
Simonas Ulcickas: board- 
direktoriu sekr. Kazys Na
dzeika: ižd. Vadas Maž- 
dž’erins: prekių finansų 
cekr. Valentas Šipuliaus- 
kas; gėrimu krautuvės 
fin. sekr. Alfonsas Ulcie- 
kas: restaouranto fin. sek
retorius Mykolas Žiedelis. 
t sėtuvių ko-operaci joje 
dirba 6 vyrai ir viena mer
gina. Krautuvės vedėju y- 
ra Vincas Gojus; restau- 

į ranto vedėju — Vincas 
Kvaraciejus.’ __ _ _

i LIETUVIAI ATSIŽYMĖ
JO GAISRE

Kiek laiko atgal Reliable 
Heel kompanijos patalpo- 

į se kilo gaisras, kur dirbo 
I apie 70 žmonių, vyrų ir 
į moterų. Pabaigus darbą ir 
besiskirstant į namus a-

l 
I

I

i

TR

BROCKTON SAVINGS BANK
ĮSTOK Į CHRISTMAS CLUB 

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

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

sras. Visi darbininkai ne-
• v

misijos ir draugijos 
rius.

Ti
ko- 
na-

Vietinis Federacijos 49 
skyrius turėjo savo meti
nį susirinkimą, sausio 21 
d., kurį atidarė pirm. VI. 
Paulauskas . Maldą atkal
bėjo kleb. kun. P. Strakau- 
skas. Nutarta minėti Lie
tuvos Nepriklausomybes 
20 m. sukaktį. Surengimo

MINĖS LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĘ
Kaip kasmet, taip ir šį

met lietuviai mini Lietu
vos tautinę šventę. Šįmet 
susitarė net 7 draugijos 
bendrai ruošti paminėji
mą, būtent, Lietuviu Pilie
čių klubas, Jaunų Merginų 
klubas, Šv. Onos draugija, 
Moterų Sąjungos, LDS ir 
LRKSA kuopos ir Parapi
jos choras.

Sausio 23 d. įvyko drau- 
sriju atstovu susirinkimas 
ir išrinko komisiją. įėjo 
šie: pirm. Juozas Augu
mas, vice - pirm. 
Nadzeika, rašt. 
Ulcickas. Kviesti kalbėto
jus pavesta kun. Dr. A. 
Bružui, o muzikalę prog
ramą tvarkyti pavesta 
choro vedėjui p. Steponui 
Virkauskui, programos 
vedėju išrinktas Simonas 
Ulcickas.

Nutarta rengti vakarie
nę. vasario 20 d., O’Don
nell svetainėje su progra
ma. Vakarienės šeiminin
kės: Agnės Milar, K. Za- 
nėnienė. A. Gaidienė ir T 
Mitchellienė.

Svetainę padabinti apsi
ėmė p. J. Gaidytė, pagelbs-

I
i

WESTFIELD, MASS.

v •

Kazys 
Simonas

Šv. Kazimiero draugija 
rengia savo metinę pramc- darbas paliktas valdybai, 
gą, sekmadienį, kovo 4 d. Laikas numatytas vasario 
O’Donnell svetainėje, 1 va- ! 20 d. Kalbėtojais kviesti 
landą no pietų. Kiekvienas kun. P. Jurą iš Lavvrence 
narys * turi dalyvauti, nes ir žurnalistą p. K. Čibirą 
vistiek turi užsimokėti. iš Lietuvos. Laike prakal- 
mokesnį. Nashuaietis. hu prižiūrėti tvarką apsiė- 

__________ mė P. Andriuškevičienė, 
A. Kazlauskienė, T. Blažo- 

! nienė, A. Žukauskienė ir 
T. Versiackas. Nutarta,

DARBAI________kad skyrius būtu atsto-
Šioje kolonijoje darbai vaujamas Katalikų Seime- 

sumažėjo. Kelios dirbtuvės ly, vasario 22 d., Cam- 
visai užsidarė. Iš West- bridge, Mass. Atstovais j- 
field Mfg. kompanijos galioti šie: kleb. kun. P. 
dirbtuvių, kur dirba dvira- Strakauskas, Jonas Šauki- 
čius, buvo atleisti beveik mas, VI. Paulauskas, E. 

Dravinskaitė, J. Narir.- 
kaitė, A. Kazlauskienė, A. 
Švenčionis, T. Versiackas, 
A. Žukauskienė, A. DzeHu- 
lionis ir M. Kriaučiunaitė.

Nutarta surengti Maria
napolio Kolegijos studen
tams vakarą. Studentai 
suvaidins veikalą. Į rengi
mo komisiją įėjo kleb. 
kun. P. Strakauskas, J. 
Šaukimas, A. Švenčionis, 
P. Andriuškevičienė, A. 
Kazlauskienė.

Nutarta ir pasiųsta AL 
RKF Tarybai rezoliucija, 
užgirianti Federacijos nu
sistatymą ginti Lietuvos 
Katalikų teises Lietuvoje. 

Federacijos skyria u s

i

visi darbininkai. Kitos 
dirbtuvės dirba labai ma
žai. Žmonės nusiminę ir 
nežino ko gali sulaukti.

Rodosi šviesesnis ryto
jus. Westfield Manufactn-( 
ring kompanija pradeda j 
grąžinti darbininkus dar
ban. Gal ne visi bus su
grąžinti, bet dauguma. 
Dviračių dirbtuvėse dirba 
vyrai, moterys ir mergi
nos. Dirba daug ir lietu
vių. Yra du lietuviai darbe 
ori ži urėto jai (foremens), 
kurie dirba per 30 metų, 
būtent, pn. Jonas Žekonis 
ir Jonas Kašėta. Juodu y- 
ra lietuvių užtarėjai.

Be-bis.
!

i 
i

Sausio 24 d. įvyko Nuo
latinės Pagelbos P. Švč. 
moterų ir merginų draugi
jos metinis susirinkimas. 
Pirmininkė Antanina Trei-j 
navičienė pranešė, kad y- į 
ra rengiamas Lietuvos Ne- Į

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

♦

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

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

Tel. 4-3501 ir 4-3865

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami- 

. nuoti akis ir pritaikinti aki- 
I nius. Mes padarome dirbtinas 
i akis.
397 Main St. Tel. 6-1944.

Worcester, Mass.
i 275 Main St. Webster, Mass |

■

Katalikiškų Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

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.



Penktadienis, Vasario 4 d., 1938
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MOTERŲ CHORAS

Auksinio parapijos jubi
liejaus iškilmės tiesa užsi
baigė, tačiau mūsų para
pijos moterys nenori su
traukyti užmegstus savo 
choro ryšius. Todėl, sau
sio 27 d. vakare turėjo su
sirinkimą, kuriam buvo 
nutarta choro organizaci
ją palaikyti. Išrinkta val
dyba: pirmininkė — Zofi
ja Mandravickienė; jos pa
dėjėja — Ona Augaitienė; 
Choro raštininkė —p. Ste
pone Šilanskienė; iždinin
kė p. Ona Pečiulienė, ir 
tvarkdarė p. Ona Voltane- 
nė. Nutarta dalyvauti Lie
tuvos Nepriklausomybės 
20 metų sukaktuvių minė
jime ir sudainuoti bent 
tris daineles. Taipgi buvo 
svarstoma moterų choro 
teatras, bet tas klausimas 
dėl jubiliejinių iškilmių 
buvo atidėtas. Visų susi
rinkime dalyvių ūpas buvo 
kuopuikiausias ir numato
ma, kad moterų choras tai 
pastovi parapijos organi
zacija. Linkime pasiseki
mo!

I

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

Detroito Žinios

riaus ir rožančiaus dr-jos 
surengė įdomų kortavimų 
vakarą, paskutinį prieš 
gavėnę ir Velykas. Sekma
dienį įvyks išdalinimas iš
tikimybės dovanų Sodalie- 
tėms, kurios pereitais me
tais neapleido nė vieno 
mėnesio Šv. Komunijos; 
po pietų altoriaus ir ro
žančiaus moterys turės sa
vo metinį pasisvečiavimą 
ir laikys savo metinį susi
rinkimą.

SAVAITĖS KALENDO
RIUS

Pirma vasario savaitė 
buvo kupina įvairių baž
nytinių įvykių. Pirmadienį 
kaip paprastai buvo laiko
mos net 8 kartus Stebuk
lingo Medalikėlio Novenos 
pamaldos, į kurias atšilau-Į 
kė 4300 žmonių. Antradie-' 
nį pirmą kartą pietų metui 
12:10 vai. ir 1:10 vai. įves-1 
tos naujos tos pačios no- 
vėnos pamaldos, kur suė
jo arti 700 žmonių. Tre
čiadienio ryte buvo šven
tinamos žvakės ir įvyko 
grabnyčinė procesiją, o 
vakare mišparai ir pa
mokslas. Ketvirtadieni, 
šv. Blažiejaus dienoj, ku
nigai laimino gerkles ryte 
po mišių; per pietus 12:10 
vai. ir 1:10 vai.: po pietų 
5:30 vai. ir vakare 7:30 v. 
Penktadieni, pirmą mėn. 
penktadienį, ŠŠ. Sakra
mentas buvo adoruojamas 
per visą dieną. Vakare i- 
vyko Šv. Valanda, po ka
lios 3-čioji kuopa alto-

KUNIGAI SVEČIAI
Jubiliejinės puotos pro

ga lankėsi Baltimore j, 
prieš 11 metų buvęs klebo
no Lietuvniko padėjėjas, 
kun. Pranas Mockus, da
bartinis lietuviu Coaldale, 
Pa. parap. klebonas. S 
juo atvyko kun. Šilkevi- 
čius, Tamaąua, Pa. lietu
vių parapijos klebonas. 
Jubiliejinėje puotoje daly
vavo taipgi kun. Garmus. 
Easton, Pa. klebonas. Pa
starieji abu norėjo arčiau 
susipažinti su vedama baž
nyčioj novena. Abu mano 
trumpame laike įvesti tą 
gražią dievmaldystę prie 
Marijos savo parapijose 
Tiedu negalėjo atsigerėti, 
išgirdę žmonių bendrą gie
dojimą ir jų novenos mal
dų kalbėjima. Kain kun. 
Garmus, girdėjau, išsireiš
kė, kad dalykas esąs bega
lo gražus ir gan smarkiai 
isi si ūbavęs. Daugiau lietu
vių parapijų privalėtų į- 
vesti šias pamaldas Mari
jos garbei.

ta-

I

Graborius ir Balsamuotojas
423 S. Paca Street
BALTIMORE, MT).

JUBILIEJINĖ PUOTA
Sausio mėnesio visa eilė 

jubiliejinių iškilmių buvo 
apvainikuota jubiliejiniu 
bankietu parapijos salėj. 
Šioj puotoj dalyvavo Bal- 
timorės miesto Mayoras 
Jackson, Maryland vals
tybės Attorney General 
O'Connor ir aukščiausio 
Maryland valstybės teis
mo teisėjas Sayler, miešto 
Councilmonas O’CenneH, 
gydytojas Jonas Bučnis ir 
kiti įžymūs svečiai. Yra 
reikalas pabrėžti, kad pa
rapijos svetainė, vėl dėka 
Sesučių Kazimieriečių ir 
jų padėjėjų pastangoms, 
buvo papuošta tikrai jubi
liejinėj nuotaikoj. Salėj 
visur matėsi daugybė pai
mu, ant stalų žibėjo žva
kės, prie kurių meniškai 
buvo pririšti kaspinai tri
spalvės Lietuvos vėliavoj'. 
Puotos metu svetainė bu-

v •

LDS. NARIŲ IR “DARBININKO” 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!

šiuomi “Darbininkas” skelbia Sausį ir Va
sari kaipo Katalikiškos Spaudos mėnesius — 
vaju. Per tuos porą mėnesių Darbininko kaina 
sumažinta iki $3.00 metams. Už pusę metų — 
$1.50. Sykį į savaitę metams $1.50. Į Lietuvą 
metams $4.00, pusei metų

Taigi prašome gerb. “Darbininko” skai
tytojų 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”.

$2.00.

i
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GEGUŽĖS-MAY14 0.,
Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eucharistinį 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRITANIC. 
Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkūnas.

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

GEGUŽĖS-MAY 21 D.. - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos laivu —NIEW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čių ekskursija.

GEGUŽĖS-MAY 22 D„ —- - - - - - - - - - -
Cunard Linijos laivu — LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be 
persėdimo į Klaipėdą.

LIEPOS-JULY1 D., Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

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: i

Darbininko Laivakorčių Agentūra
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. •-:h

Tel. SOUth Boston 2680

JL
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ŠV. PETRO LIETUVIŲ 
PARAPIJA

Pereitą savaitę įvyko 
Katekizaeijos draugijos 
bankietas Liland viešbu
tyje. Ši draugija vadovau
ja Katekizaeijos mokyk
loms, kuriose moko vaiku
čius tikybos tose parapi- 

i jose, kur nėra nuolatinės 
mokyklos. Tos draugijos 
mokytojos yra pasišventu- 
sios ir savo darbą atlieka 
be jokio pinigiško atlygi
nimo. Malonu pažymėti, 
kad tame kilniame darbe 
yra ir lietuvių merginų. 
Bankiete dalyvavo ir šios 
parapijos mokytojos: Zim- 
nickiutė, Dranginytė ir se
seris Ratužytės.

Bankiete J. E. Arkivys
kupas labai išaukštino tų 
mokytojų darbą. Kaip 
skaudu, kada randi vaiku
čių, kurių tėvai neleidžia 
i katekizaeijos pamokas. 
Tokiems tėvams verta at- 

: siminti: “Kaip lenki jau
ną medelį, taip ir užauga 
medis”. Kaip jaunystėje 
išmoksta, tokiu ir pasilie
ka. Labai retai kada tėvai 
susilaukia iš tokių vaikų 
sau paramos. Kada vaikai 
išaugę nebepaiso tėvų, tai 
skundžiasi jais, ir norėtų 
pataisyti, bet jau per vėlu.

Parapijos palaiko moky - 
i klas ir mergaitės pasi 
švenčia mokytojavim u i, 
tai verta pasinaudoti pro
ga.

• v

persekiotojus?” Aišku, 
kad išnaikintų visus tiky- . 
bos priešus. Krikščionys 
nėra bailiai, bet jie nori 
teisingai, ramiai ir taikiai 
su visais gyventi. Krikš
čionys daug kartų nusilei
džia savo priešams ne iš 
baimės, bet žinodami, kad 
kas kardu kariauja, t i is 
nuo jo ir žūva. Yra baisu 
ir pamąstyti kas atsitiktų, 
jeigu krikščionys taip pat 
žiauriai pultų žudyti savo 

J priešus. Bet Dievo malonė 
■ juos sulaiko.

Motina Bendinskienė ir 
DeMars sunkiai susirgo, 

i Moteris per ilgą laiką ne- 
I sveikavo, bet dabar liga 
ją paguldė visai. Spėjama, 
kad serga vėžio liga. Lin
kime, kad jai palengvintų 

j skausmus.

w •

Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę minėsime 
vasario 27 d. Minėjimą 
pradėsime bažnyčioje su 
pamaldomis, o vakare bus 

i trumpa programa ir šo
kiai. Didžiojo choro vyrai 
išpildys programą. Jiems 
pagelbės kelios merginos.

vo pilna svečių. Jurgio Ja
kaičio lietuviškas orches 
tras grojo vakarienės me
tu. Valgiai mūsų parapi
jos šeimininkių . buvo taip 
gardžiai pagaminti, kad ir 
svetimtaučiai ger ėjosi 
jais. Prasidėjus kalboms 
tyla ir rimtumas viešpa
tavo susirinkusiu tarpe.

v •

KALBĖTOJAI IR JŲ 
KALBOS

Vakaro vedėju buvo 
kun. Antanas Dubinskas. 
Jis visiems susirinkusiems 
priminė tikslą ir reikšmę 
vakaro puotos. Iš savo 
dviejų ar daugiau savai
čių skaitymo Šv. Jono 
Krikštyto jaus dr-jos pro
tokolų knygų, vakaro bė
gyje jis savo klausyto
jams papasakojo ne vieną 
įdomų ir ne vieną juokin
gą įvykį iš pradinės para
pijos istorijos. Kaipo va
karo toastmasteris, kun. 
Dubinskas stebino ir link
smino visus savo parink
tomis žinutėmis ir puotai 
pritaikintomis pastabo
mis. Vargiai būtų buvę ga
lima surasti tinkaųiesnĮ 
asmenį šiai gan sunkiai 
vakaro pareigai išpildyti. 
Visi tikrai buvo patenkin
ti.

Pakviesti valstybės ir 
miesto atstovai savo kal
bose priminė visiems kaip 
šiandien yra reikalingas 
toks pat pasišventimas ir 
ta pati tikėjimo meilė, ku • 
riuos turėjo mūsų parapi
jos įsteigėjai. Visi ragino 
prie vienybės, kad atsis
pirti subedievėjusiam, iš • 
tvirkusiam pasauliui. Mū
sų tikėjimas, mūsų kalba, 
mūsų įpročiai tai mūsų pa
rapijos įkūrėjų brangiau
sias palikimas. Jie tvėrė 
parapiją, jie statė bažny
čią, jie ieškojo lietuviško 
kunigo, kad palaikius tau
tybės esmę, kad išgelbėjus 
tai, kas sudaro mūsų tau
tos ypatingą savybę.

DRAUGIJOS PARAPI
JOS GYVYBĖ

Valeri jonas Strazdau s - 
kas, ŠŠ. Vardo dr-jos pir
mininkas, kalbėdamas vi
sų parapijos dr-jų vardu, 
visiems aiškiai išdėstė rei
kalingumą draugijų para
pijos gyvenime. Kaip 1888 
metais Šv. Jono Krikšty- 
tojaus dr-ja sudarė bran
duolį dabartinės šv. Alfon
so parapijos, kaip karo 
metais įvairios patrijoti- 
nės dr-jos gaivino ir dirbo 
išlaisvinimui mūsų paver
gtos tėvynės, taip šiandien 
1938 metais, dvasinės dr- 
jos yra būtinai reikalingos 
mūsų parapijiniam ir vi
suomeniniam gyvenimui. 
Iki tol mūsų parapija gy
vuos, iki tol lietuvybė už
silaikys, iki tol lietuviai 
turės savo bažnyčią, kol 
parapijos dr-jos veiks. 
Kuomet išnyks mokykla, 
kuomet išnyks draugijos 
tuomet nebebus lietuviš
kos parapijos ir bažnyčios. 
Jo kalbą susirinkusieji už- 
gyrė gausiais rankų ploji
mais.

rėš lietuviai nesulauktų 
deimantinio jubilieja u s, 
tai būtų jų pačių kaltė, ir
tas įvyktų, jei jie leistų 
lietuviškai mokyklai iš
nykti. Kun. Mendelis už
baigė vakaro iškilmes, 
prašydamas visų atsistoti 

i ir už mirusius parapijos 
' įsteigėjus poterius sukal
bėti, už jų vėles. Gyvieji 
parapijos įsteigėjai buvo 
pagerbti sėdėdami prie 

• kalbėtojų stalo ir tam tik • 
I roj vietoj buvo pakviesti 
I atsistoti, kad publika ga- 
Į lėtų jiems rankomis su- 
| ploti. Iš vietinių lietuvių 
j kunigų dalyvavo tik vie
nas svečias — kun. Jonas 
Mendelis iš Mt. VVashing
ton Md.

• v

VAKARO ARTISTES
Kad nebūtų kalbos nuo

bodžios, kadangi buvo vi
sa eilė kalbėtojų, tai pane
lės Philomena Weisengoff 
ir Eleanora Pečiulytė paį
vairino vakaro programą 
savo muzikos rinkiniais, 
viena pianu, o kita elektri- 
kine gitara.

Pereitą sekmadienį Įvy
ko Neperstojančios Pagel- 
bos moterų draugijos su
sirinkimas. Prisirašė ke
lios naujos narės. Draugi
ja smarkiai auga. Prie jos 
priklauso beveik pusę pa
rapijos moterų. Moterų 
draugija yra daug gero 
padarius parapijoje. Fi
nansinis draugijos stovis 
labai geras, nors ir buvo 
daug ligonių.

Sekančios moterys iš
rinktos į valdybą: pirm. 
Juokienė; vice-pirm. F. 
Sevokienė; prot. rašt. Dui- 

'skienė; fin. rašt. Laučie
nė; ižd. Pongonienė; mar
šalka — Mitkienė: Dabar
tiniai laikai yra svarbūs į ®as Pasirodė 
lietuviškoms katalikiš-! 
koms draugijoms, nes į- 
vairūs laisvamaniai, pasi
vadinę tautininkais, socia-

Vasario 17 ir 24 d. d. i- 
i vyks “bingo” žaidimai. Po 
to įvyks Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas ir. 
gavėnia. Šioje parapijoje, 
gavėnios metu nėra jokių 
pasilinksminimo vakarė
lių. Pasinaudokime vaka
rėliais dabar, o gavėnią 
užlaikykime kaip privalo
ma geram katalikui.

Šią. savaitę klebonas lan- 
j kėši pas lietuvius ūkinin
kus ir aplankė sergančią 
p. Budzinienę, kuri gyveną 
arti Carlton, apie 35 myT 

; lios nuo Detroito. Nors ir 
toli, bet. klebonas mielai 

! aplanko šios parapijos 
žmones. Linkime p. Budzi- 
nienei išsveikti.

i 

i ŠV. JURGIO PARAPIJA
Sausio 16 d. p. B. Nekra- 

" ė su lietuvių 
dainomis ir šo

kiais Radio Auditorijos 
studijoj, WWJ — The Det- 
roit News, 2 vai. po pietų.

listais, komunistais ben- P_c^ro.^ ^ewsj plačiai para- 
drai darbuojasi, kad pa-
trauktų katalikus. Draugi- ! J1S. studijavo Italijoj ir t.t. 
jos, kurios nesilaiko Baž- Į Prieš pradėsiant progra- 
nvčios ir jos mokslo, ne
žiūrint kokiu vardu jos ne
pasivadintų, jos yra Baž
nyčios ir katalikų priešai. 
Katalikai prie tokių drau
gių negali dėtis, nes prisi
dėję remtų savo priešus.

drai darbuojasi, kad pa- šė apie p. B. Nekrašą, kad

KLEBONO KALB A
Kun. Mockus palinksmi

no visus savo atvykimu Į 
jubiliejines iškilmes. Kaip! 
paprastai savo rimtumą j 
jis pamargino juokeliais 
Ypač visiems patiko jo at
pasakojimas kaip Lietu
vos čigonas kartą prigavo 
patį šv. Jurgį. Iš rimtes
nių minčių viena visiems 
įstrigo, būtent, neišven
giamas reikalingumas pa
rapijiečiams bendrai dar
buotis su savo parapijos 
kunigais. Gerb. Klebonas, 
išeivijos patriarka ir Bal- 
timorės dvasios vadas per 
44 metus, kun. Juozas Lie- 
tuvnikąs, . buvo, .paliktas 
pabaigai Jis savo kalboje 
užgavo stygą arčiausią jc< 
širdies, būtent, parapijinę 
mokyklą. Jisai pasakė vi
siems, jei kartais Baltimo-

• v

VAKARO UŽBAIGA
Užsibaigus kalboms apie 

11 vai. Lietuvos himnas 
buvo sudainuotas, malda 
atkalbėta, stalai ir kėdės 
prašalinti ir susirinkusieji 
turėjo progos pašokti. 
Teisėjas Abner Sayler, 
kur yra žymiai pramokęs 
lietuviškai, buvo mūsų 
tarpe ir šoko lietuviškus 
šokius iki pat galo. Viso 
vakaro nuotaika buvo 
kuopuikiausia. Dalyvavę 
jubiliejinėj puotoj per 
daugel metų turės ką nors 
įdomaus atsiminti.

• v

DVIGUBOS VESTUVĖS
šeštadienį, sausio 29 d. 

9 vai. ryte, Riklickiutės- 
Rossbach dvinukės sesu
tės paėmė šliubus kartu. 
Abi su savo vyrais sank- 
tuarijoj klausė šv. mišių

1 mą buvo išstatyta studi
joj lietuvių išdirbiniai. 
Daugumą daiktelių pas
kolino p. Ona Kratavičie- 
nė, kuri juos parsivežė iš 
Lietuvos 1936 m. Taipgi 
daug daiktelių sunešė pp.
A. Stepanauskienė, Malvi
na Smailienė, M. Aukščiu- 
nienė, M. Kasevičienė, 
Jodsnukienė, Bridžvaitie- 
nė, Druskauskienė, žižienė 
ir O. Jurgutienė.

P-nia O. Kratavičienč 
trumpai papasakojo savo 
įspūdžius iš Lietuvos per 
radio ir ragino visus va
žiuoti pamatyti Lietuvą.

Irena ir Regina Noshlcn 
skambino pianu duetą, p.
B. Nekrašo paruoštą. Pia
nu solo skambino Julė 
Kravez; solo dainavo p. A. 
žižytė; lietuviškai pašoko 
pp. M. Aukščiūnienė ir O. 
Valentinaitė. Pasibaigus 
programai, publika apžiū
rinėjo išdirbinius ir visi 
tik gėrėjosi. Malonu pažy
mėti. kad p. Ona Kratavi- 
čienė yra Moterų Sąjungos 
5-1 kp. pirmininkė. O. Y.

• v
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Pereitą sekmadienį, Šv. 
Petro parapijos klebonas 
perskaitęs Evangeliją, aiš
kino žmonėms apie audrą, 
kuri minima Evangelijoje.

Jis priminė kaip Jėzus 
vienu žodžiu sulaikė aud
rą. Kalbėdamas apie tai, 
pastatė klausimą: “Kažin 
kas atsitiktų, jei krikš
čionys su tokiu pat pasiu
timu sukiltų prieš savo

ir priėmė šv. Komuniją. 
Kas sudarė nepaprasto į- 
spūdžio tai, kad visi ves
tuvių dalyviai šv. Komuni
jos metu ėjo prie Dievo 
stalo. Tai buvo rinktinis 
pavyzdys, kurį galima re
komenduoti visiems, kurie 
rengiasi prie šito svar
baus gyvenimo sakramen
to. Žvalgas.

i X
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Rytinių Valstybių Žinios
ELIZABETH, N. J.

A ARGONŲ PAŠVENTI
NIMO KONCERTAS
Sausio 23 d. čia buvo ne

paprasta šventė: atremon
tuotų ir padidintų vargo
nų pašventinimas ir baž
nytinis koncertas. Geriau 
sakant, tai buvo giesmių 
šventė, kurios netik ši pa
rapija, bet ir visa ši apy
linkė ligi šiol neturėjo ir 
gal greit neturės. Garbė 
tat klebonui kun. J. Simo
naičiui šios šventės suma
nytojui ir prof. J. Žilevi
čiui, vietos varginininkui, 
šios šventės rengėjui ir ve
dėjui, kad davė progos pa
rapijiečiams ir visiems da
lyviams pasiklausyti gra
žių giesmių ir solisčių! Iš
kilmės prasidėjo 7 vai. va
kare. Išsirikiavus procesi
ja, drauge su kunigais, 
kuriu buvo 12 nuo didžiojo 
altoriaus eina ant viškų. 
Vargonų pašventinimo a- 
peigas atlieka kun. N. Pa
kalnis, asistuojant kun. J. 
Aleksiūnui ir kun. I. Kel
meliui. Bažnyčia buvo 
gražiai išpuošta. Nuo var
gonų ligi suolu buvo nu
leista 20 įvairiaspalvių ka
spinų vargonų kūmams, 
kurie juos laikė rankose 
vargonų šventinimo metu. 
Kūmavo 6 draugiios ir 
garbingesni parapijiečiai, 
kurie vargonų remontui 
aukojo didesnes sumas: 
Lietuvių Darbininku Są
jungos kuopa S100 00. Tre
tininkų Kongregacija $26. 
00, Amžino Rožančiaus 
broliia $26.00. Aoaštalvs- 
tės Maldos brolija $26 00. 
Rožancavos Draugiia $25 
00, Šv. Onos Draugija $25. 
00. Jonas Matulevičius 
S30.00. Jurgis Sakalaus
kas $25.00. Stasys Matule
vičius $25.00. Pranas Kar
pavičius $20.00. Kiti kū
mai aukojo no $10.00, bū
tent : Povylas Kirvelevi- 
čius, Jonas Kaleinikas, 
Jurgis Katilius, Mykolas 
Bedžauskis. Juozas Mar
cinkonis, Jonas Degutis, 
Mykolas Putėnas. Juonas 
Barčas ir Juozas Skaudas. 
Reik pasigerėti parapijie
čių duosnumu. kad reika
lingą suma ($2,300.00) ū- 
mai ir sudėjo. Pašventinus 
vargonus procesija grįžta 
į presbyteriją. Paskui

kryžių eina dabar pir
miausiai kūmai (jiems re
zervuoti pirmieji suolai), 
paskui vaikučiai, kunigai 
ir celebrantas asistoje. 
Publikos pilna bažnyčia, 

i Procesijai sugrįžus —kle- 
l bonas lipa i sakyklą ir 
i prakalba į parapijiečius, 
dėkodamas jiems už aukas 
vargonų remontui ir pa
reikšdamas savo džiaugs
mą, kad nauji vargonai 
labiau trauks žmonių šir
dis prie Dievo. Dėkoja ku
nigams už atsilankvmą į 
šią šventę, chorvedžiams 
ir choristams už dalyvavi
mą koncerte ir šios šven
tės padidinimą. Prasideda 
koncertas. Pirmiausiai 
vargonų statytojas Mr. 
Delosh vargonais pagroja 
solo: O Sanctissima. To
liau, koncerto programą 
pradeda vietinis choras, 
komp. J. Žilevičiaus veda
mas, sugiedodamas šias 
giesmes: Landa Sion (J. 
Žilevičiaus), Totą Pulchra 
Es, merginų grupė. (S. 
Ronsseauk Parce Nobis— 
solistė V. Pranskietvtė 
(Ch. Gounod) ir štai jau 
naktis — solistė Pranskie- 
tytė ir choras (Ad Adams 
— kun. J. Simonaičio ver
timas).

Vietos choras tikrai me
niškai pasirodė. Na, mat, 
jį tvarko ir veda meniška 
ir gabi komnoz. J. Žilevi
čiaus ranka, kuri ir pri
duoda chorui gyvumo. Y- 
pač labai gražiai buvo iš
pildyta : Lauda Sion ir 
Štai Jau Naktis. Pažymė
tina, kad čia labai gražiai 
buvo išlaikyta moduliacija 
(piano ir forte). Rodos 
jautei bangu liūliavimą: 
iškils, iškils fortissime ir 
vėl švelniai, gražiai pianis
simo nusileidžia. Tikrai iš
eina, kad Lauda Sion Sal- 
vatorem (garbink Sionai 
Atpirkėja), nes tavo dva
sią neša ir kelia į padan
ges, prie Atpirkėjo... Valio 
Elizabetho choras ir jo 
gabus kompoz. J. Žilevi
čius!...

Toliau, šv. Kazimiero 
Patersono, N. J. vyrų cho
ras gražiai išpildė: Ecce 
Panis, (P. Piel), Ultima In 
Mortis Hora (P. Shwick) 
ir Jėzau Prie Manęs Atei- 
kie (A. Grigoraičio), muz. 

į A. Grigoraičio vedamas. 
Tikrai Patersono vyrų

choras gali pasigirti savo 
gražiais ir išlavintais bal
sais. Tai muz. A. Grigorai
čio nuopelnas. Valio Pa
tersono vyrų choras ir jo 
vedėjas A. Grigoraitis.

Toliau, šv. Onos Jersey 
City, N. J. choro atstovy
bė, muz. V. Justui akom
panijuojant, sugiedojo Pa
nis Angelicus (C. Frank) 
solistė M. Andriuškeviciu- 
tė.

Toliau, Marijos Sopuliu-!.. . . x. . A .
gosios Harrisono, N. J. Į11 dl ir stipriam Apreiski - 
choras, vadovaujant muz. cborui ir 3° vedėjui,
P. Hodeliui išpildė: Panis netingi lavintis ir gra-
Angelicus (Tucciarone) ir šiomis giesmėmis kelti 
Laudate Dominum (Kun.! įmonių širdis prie Dievo. 
J. Čižausko). šiuo ir tapo užbaigtas

Toliau, Atsimainy m o bažnytinis koncertas, ku- 
Masoetho, N. Y. choro at-1 ns tęsėsi istisas 3 valan-

J. Brundza!...
Paskiausiai pasir o d o 

Apreiškimo, Brooklyno, N. 
Y. choras su savo vedėju 
muz. J. Jankum, gražiai ir 
triukšmingai sugiedoda
mas: Cantate Domino (F. 
McDonough), Gloria (iš 
“Šventoji Naktis”) M. 
Petrausko ir Garbinam 
Tave (Ch. Gound). Ypač 
gražiai buvo išpildyta ir 
majestotingai išėjo: Gar
binam Tave. Garbė didžiu-

WATERBURY, CONN.
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stovybė, muz. A. Visminui; ^į^aciau į11”® 
akompanijuojant išpildė:! 
Salve Regina (D. Hen- 
shaw) solistė A. Žemaity
tė - Bitter ir ketvirtas žo
dis iš Kantata Septvni 
Kristaus žodžiai nuo Kry
žiaus (Th. Dubois) solis
tas K. Holmanas, kuris pa
sirodė su savo tvirtu ir 
gražiu balsu.

Toliau, Angelų Karalie
nės Brooklyno, N. Y. cho
ras, muz. P. Dulkei vado
vaujant gražiai išpildė-: 
Tui Sunt Coeli (Webbe) ir 
Magnificat (Webbe).

Dabar eilė Šv. Jurgio 
Brooklyno, N. Y. chorui, 
gabia muz. J. Brundzai 
vadovaujant. Solistė B. 
Brundzienė savo švelniu, 
lakštingalos balseliu gie
da: O Adonai (Ateik Vieš
patie), komp. J. Žilevi
čiaus. Ši giesmė čia pirmą 
kartą pasirodė, nes tai 
nauja prof. J. Žilevičiaus 
kompozicija. Joje įeina 
žydų maldavimai ir Mesijo 
ilgesys. Čia matvt išreikš
ta autoriaus sielos silvar- 
tai. Bet kokie?... Dabar 
muz. J. Brundza, virtuo
zas, pasirodo su Bacho To- 
ccata in D. min. solo var
gonais. Pasirodo, kad jis 
puikiai moka valdyti var
gonus, tik gaila, kad dar 
nesuspėta sudėti visi bal
sai, tai ir jų išvystyti pil- 
nai negalėjo. Dar solistė 
B. Brundzienė gieda: Cu- 
jus Animam (G. Rossini), 
kurios gražus ir aukštas 
balsas net i padanges le
kia. Kaip ji lengvai jį val
do. Matyt, ji jį lavina ir 
dažniau miklina, kad iš
dirbus tokį gražų ir švel
nų balsą.

Toliau Aušros Vartų 
New Yorko choro atstovy
bė pasirodo su Agnus Dei. 
kurį solo gieda L. Kamins
kas, akompanijuojant mu
zikui J. Liubinskui, vargo
nininkui.

Dabar pasirodo pilnumoj 
vėl Šv. Jurgio parap. cho
ras, sugiedodamas: Kalė
dų Giesmę (P. Čiurlionis), 
Magnificat (W. Mozart) ir 
Alleluja (G. Handel), ku
rios tiesiog suža.vėjo publi
ką, ypač garsioji Magnifi
cat ir Alleluja, gražus tai 
buvo meno dalykas ir dar 
gražiau išpildytas, bet tie
są reikia pasakyti, kad tai 
daugiau teatrališkas daly
kas, negu bažnytinis. Baž
nytinėse giesmėse visgi 
daugiau reiktų ieškoti ir 
bažnytinės minties bei 
dvasios. Na bet kaip tokio
je meno šventėje tiko, 
kad net visą publiką suju
dino ir daugelis net atsi
sukę į vargonus klausėsi. 
Valio, tat, Šv. Jurgio cho
ras, tiek meno čia įnešęs, 
valio solistė - lakštingala 
B. Brundzienė, valio jo ve
dėjas muzikas - virtuozas

kantriai ir maloniai klau
sėsi. Mūsų tautiečiai mat, 
myli giesmes, nebereikalo 
Lietuva ir pavadinta: 
dainų šalis. Ko^e^rtas už
baigtas Švenč. Sakramen
to palaiminimu, kuri su
teikė kun. M. Pankus, New 
Haven, Conn. klebonas, a- 
sistuojant kun. J. Lauri
naičiui, Brooklyno Angelų 
Karalienės asistentui ir 
kun. M. J. Brundzai, Kazi- 
mieriečių kapelionui iš 
Newtown, Pa. Be vietinių 
j r be aukščiau paminėtų 
kunigų dalyvavo koncerte 
šie: kun. P. Vasiliauskas 
(iš Lietuvos), kun. K. 
Paulionis, Šv. Jurgio 
Brooklyno, N. Y. nar. kle
bonas, ir kun. J. Kartavj- 
čius, Apreiškimo, Brook
lyno asistentas. Kleboni
joje per iškilmingą vaka
riene taip pat kone visi 
svečiai pasakė kalbas, 
reikšdami šeimininkui ku
nigui J. Simonaičiui gilią 
padėką už šio koncerto su
ruošimą. Taip nat visi kal
bėtojai džiaugėsi, kad visi 
chorai gražiai pasirodė, 

j kad koncertas puikiai pa- 
vvko, kad mūsų chorve- 
džiai dirba ir kad mūsų 
jaunimas dalyvauja cho
ruose. Ponai chorvedžiai, 
sueikite visi į vienybę ir 
ruoškitės dabar prie Pa- 

I saulinės Parodos kitą met 
j Brooklyne. kad joje galin- 
j gai ir gražiai pasirodyt u- 
| mėt su dainomis ir išgar
siu tu mėt plačiai Lietuvos 
vardą... Valio tat mūsų 
chorai! Valio kun. J. Si
monaitis ! Bijūnas.

I

KEARNEY, N. J.

staiga mirė, palikdamas lydėjo į Šv. Benedikto ka 
nuliūdime savo senus tėve-' 
liūs, du broliu, dvi seseri 
ir daug giminių. Prie ve
lionio karsto buvo sudėta 
daug dvasinių ir gėlių bu
kietų, bet pastarųjų buvo 
kur kas daugiau. Iš vir
šaus gražu, bet jo vėlei 
gėlės nieko nepagelbės. 
Patartina lietuviams dau
giau rūpintis vėlių reika
lais, paliekant mirusių kū
nus, kad ir mažiau papuoš
tus.

Palaidotas lonniiniiįai ircuę, E' Akvi t-viiaivų

su trejomis šv. mišiomis,' brolį Joną Dubiną ir arti- 
kurias atnašavo prie di- mas gimines: misijonierių 
džiojo altoriaus kleb. kun. I Joną A. Gasiūną, krikšto 

motinėlę misionierio sese
rį, Salomėją Buckiutienę.

Sudiev tariame tau Ony
te. Lai Dievas pasiima ta
ve pas Save amžinam gy
venimui. K.B.

METINIS RAPORTAS
LDS 5-ta kuopa visada 

lemia darbais ir pinigais 
visus parapijos, labdary
bės ir lietuvybės palaiky
mui reikalus. Jos nariai ir 
narės visada buvo pirma- * 
eiliniai darbininkai visuo
se jų darbuose ir rengi
muose.

Nariai, vieni lankė na
mus skleidė apšvietą, už- 
rašinėdami “Darbininką”, 
organizavo, kalbind a m i 
savo draugus ir pažįsta
mus dėtis prie LDS orga
nizacijos, kad organizuoti 
sėkmingiau galėtume ko
voti už savo teises. Kiti, 
pritardami jų darbams, 

į delnais paplojo ir pridavė 
energijos darbuotojams, 
žodžiu sakant, visi dirbo 
išvien, ir darbai buvo sėk
mingi.

Pereitais metais kuopa 
surengė du pasilinksmini
mo vakaru ir vieną išva-į 
žiavimą. Pelno liko $180. 
00. Nariai sumokėjo mėne
sinių duoklių $192.80; už 
parduotus “Darbininkus’' 
$13.30 (už 5 mėn.); J. Ber-į 
notas pridavė $3.00. Viso 
įplaukė $388.80.

Išmokėjimai: į Centrą, 
pasiųsta $206.10; Šv. Juo- ‘Onos Dubinaitės gyvybę 
zapo parapijos Labdary
bės draugijai $72.17; šv. 
Juozapo parapijai $75.00; 
Marianapolio Kolegijos 
statvbos reikalams $55.00; 
ir kitos smulkesnės aukos 
ir išlaidos sudarė $18.50.
Viso išmokėta 
Pradedant šiuos 
kuopos ižde dar buvo likęX a-

grynų pinigų $155.42.
Daugiausiai pasidarbavo 

kp. pirm. P. Jokubauskas: 
A. Šambaris; U. Liutkevi- 
čienė; M. Karinauskienė; 
Marytė Kašėtaitė; p-n ai 
Girdžijauskai; B. šilkaus
kas; Z. Karalius; V. Urbo
nas ; P. Liubinas; P. Šiuc- 
pis ir J. Bernotas.

Kuopa ačiuoja visiems,, 
kurie darbavosi, 
lankė 
Prašo 
miršti.

Į

II

pus, kur kun. Ambotas at
kalbėjo maldas. Visi skirs
tėsi nuliūdę. Velionės jau
ni draugai, lietuviai buvo 
karstnešiais, būtent, Anta
nas Pugžlys. Vincas Gau- 
čis, Edvardas Kasmonai- 
tis, Albertas Petraitis, 
Ksaveras Morkus ir Kazys 
Barolis.

Tėveliai, brolis ir gimi
nės liko dideliame nuliūdi 
me. Onytė paliko savo mo 
liną p. Marcelę Kortenai 

iškilmingai tienę, patėvį p. Kortenaitį
• v • - •— ----- — ------ — - • • •

v •

v •

$426.77.
metus

rėmė ir 
jos parengimus, 
ir ateityje nepa-

J. Totilas,
Kp. Sekret.

I

Lietuvių radio progra
ma iš stoties WH0N, Jer
sey City visiems labai pa
tinka. Jau antras mėnuo 
kaip tą programą išpildo 
Baltos Lelijos choras, va
dovaujant muzikui V. Se
reikai, sekmadieniais, 5 
vai. po pietų. Patariame 
visiems klausytis.

Vasario 13 d. Lietuvių 
radio programos vedėjai 
rengia koncertą ir šokius 
Šv. Jurgio draugijos sve
tainėje, 180-2 Newark A- 
ve., Newark, N. J. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Bilietų 
galima gauti pas daininin
kus, rengėjus arba Baltos 
Lelijos choro klube. Bus 
dainininkų ir iš kitų mies
tų. Kviečia visus dalyvau
ti.

Šv. Vardo draugija ren
gia judamų paveikslų va
karą kovo 5 ir 6 dd., savo 
svetainėje. Pelnas skiria
mas Sesutėms Pranciškie- 
tėms. Korespondentas.

A. Vaškelis, prie šoninių 
altorių — kun. V. Ražai 
tis ir kun. P. P. Karlonas, 
abu kunigai buvo velionio 
jaunystės dienų draugai. 
Laidotuvėse da 1 y v a v o 
daug žmonių. Kanuose bu
vo visi trys kunigai ir su
kalbėjo maldas. Lai Visa
galis Dievas palaimina jo 
vėlę ir suteikia jai vietelę 
danguje, o jo tėveliams su
raminimą ir sveikatą. T.M.

REMIA “DARBININKO” 
INTERTYPE FONDĄ 
LDS 6 kn. savo metinia

me susirinkime išrinko ko
misiją, kad surengtų va
karą, kurio pelną skiria 
“Darbininko” naujos ma
šinos fondo naudai. Komi
sija pasidarbavo ir jau 
rengia vakarą kovo 1 d. 
(Užgavėnių vakare) ir 

šio 16 dieną, pusė po dvy-l pelną skiria tos naujos 
likos naktį mirtis atėmė,

A. A. ONA DUBINAITĖ
Hartfordą Conn. —Sau-

mašinos fondan. Bus ‘Bin
go party’. Visi nariai pa
sižadėjo sunešti brangių ir 
gražių dovanu, kad padi
dintų pelną. Įžanga tik 25 
centai.

RADIO PROGRAMA 
ĮVYKS ANKŠČIAU

Lietuvių radio programa 
(Lithuanian Variety) iš 
WBRY radio stoties, nuo 
vasario 6 d., įvyks kas 
sekmadienį 3:30 iki 4:00 
vai. po pietų. Šį sekmadie
nį dainuos p. Matas Kri
pas su savo gabiais sūne
liais Mikučiu ir Jonuku ir 
p-lė V. J. Kaunietytė iš 
Hartford, Conn. Atsukite 
1530 kc. ir pasiklausykite.

Akstinas.

• v

NEW BRITAIN, CONN.
MINĖS VASARIO 16 D.

WS skyrius stropiai 
rengia Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų su
kakties minėjimą, vasario 
20 d., po pietų, 354 Park 
St. svetainėje, šiame sky
riuje gražiai darbuojasi 
skyriaus pirmininkas Pi
jus Poškus, rašt. J. Janu
šonytė, ižd. J. Petkevi
čius. Patartina iš anksto 
visiems rengtis į paminėji
mą. Programa bus įvairi 
ir turininga. ,

Taip rūsčiai atėjo mirtis, 
kad net šuo pradėjo staug

1 ti. Kaimynas P. Ridikas, 
užgirdęs šuns staugimą 
bėgo pamatyti kas darosi, i 
Atbėgęs rado mūsų Onutę.! 
gulinčią ant grindų beveik, lietuviams 
mirusią. Jis ją paguldė lo-(už toki nuoširdų “Darbi- 
von ir bėgo šaukti pagel- ninko” reikalu užjautimą, 
bos ir tėvelius, kurie buvo LDS Centras,
išvažiavę. Tėveliai grįžę -----------
rado jauną dukrelę jau a-j Trilypė Gegužinė įvyks 
palpusia, net ir gydytojas birželio 26 d. š. m., Lietu- 
nebegalėjo jai pagelbėti.! vių Sąryšio parke. Prašo- 
Už kelių minučių pasimi- me visų iš anksto ruoštis 
re, neatsisveikinus su sa- su programa ir dalyvauti.

i vo tėveliais ir broliu.
A. a. Ona gimė Pitts- 

field, Mass. 1919. Už kelių VYKSTA Į WATERBURY 
metų visa Dubinu šeimyna 
atvyko gyventi Hartforde.
Čia Onytė lankė Švč. Tre- įvyksta su veikalu 
jybės parapijinę mokyklą/Palemonas”, kurį 
ir ją baigė. Toliaus lankė 
High School per tris me
tus ir turėjo apleisti, nes 
sveikata nevelino baigti. 
Ona visuomet buvo na-A 
klusni, darbšti ir linksma. 
Diena po dienos, metai po 
metų atrodė, kad Onytė 
sveiksta, bet žaibo greitu
mu ji^paliko ši pasaulį.

A. a. Onos kūnas buvo 
pašarvotas tėvelių namuo
se. Giminės ir draugai pri
siuntė daug dvasinių ir gė
lių bukietu. Antradienį 
buvo palaidota. Klebonas 
kun. J. Ambotas atnašavo 
šv. mišias laike kurių gie
dojo Juozas Kočiūnas. 
Kun. E. Gradeckis ir kun. 
J. Kripas atnašavo šv. mi
šias prie šoninių altorių. 
Po mišių daugybė žmonių ml vortl skaitytojų paramos.

Dėkojame, Hartfordo 
darbininkams

j

MIRĖ STAIGA
Sausio 29 d. vėlai vaka

re, General ligoninėje mi
rė Pranciškus Plukas, 32 
m. amžiaus jaunikaitis. 
Dėl peršalimo susirgo ir

«

HARTFORDIEČIAI

Sekmadienį, vasario 6 d. 
Hartfordiečiai vaidintojai 

“And- 
suvai- 

dins tos dienos vakare šv. 
Juozapo lietuviu par. audi
torijoje. Veikalas parašy
tas kun. J. Kripo ir pa
vestas LRKSA organizaci
jai. Kadangi tos organiza
cijos vajus prasideda nuo 
Waterburv, tai toje kolo
nijoje ir bus suvaidintas 
pirmiausiai. Taipgi bus 
kalbu, dainų, o no to šo
kiai. įžanga tik 35c. Kvie
čiami visi dalyvauti.

DARBAI
Darbai šioje kolonijoje 

dar nepagerėjo. Bedarbiai 
jau pradėjo gauti valdiš
kus čekius. Tai vis šioki, 
toki parama. A.J.K.

I Profeslonalnl. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik-

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU 
Į LIETUVĄ!

•‘GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?

r

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d..— iš Bostono gegužės 22 d.

kambariai. <raž,a viaiteji kam
bariai. plaakiajimo baarinai. faraa Taiti*, 
pramoto,, arnndafva petamavima, ir fraiaa 
vaizdai plaakiaat par pataratjaai Uai Ka- . 
nal*. Smolkaaaip mferaneijt kreipkite, paa * 
•ava riatiaj afaat* arba

Štai yra Jame tfera proga aplankyti Lietuvą 
vieninteli* laivu, kurie plauke tiesiog j Klai
pėdą per vaizdingą Kiel Kanalą. Paeįtenkin
kite gera ir patogia kelione, kariai asmeniš
kai vadovauja PIJUS BUKSNAITTS, Onerd 
White Star linijos lietavią skyriaus vedėjas.

CUNARD WHITE STAR
393 Boylston St., Boston, Mass.




