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IR DŽIUGU IR SKAUDA
Vasario pradžioje, kaip 

buvo pranešta laikraščiuo
se, Brocktone nuskendo 
trys vaikai: lietuvis Jonas 
Malakauskas ir du broliu 
airiu John ir Norman Kin- 
sella. Kinsellų vaikams 
buvo parengtos šermenys 
pas graborių Hickey, gi 
Malakauskų Jonukui -- 
savo namuose.

Mirusiųjų septyniolika 
draugų (visi tarp 10 ir 15 
metų amžiaus) sutarė, Ba
takių Alfonsuko vedami, 
nueiti į mirusiųjų savo 
draugų šermenis ir visi 
kartu pasimelsti už jų vė
les. Nuėję pas graborių 
Hickey, rado šermenyse 
daug žmonių. Alfonsukas 
priėjęs prie Kinsellienės 
prašo leidimo jo visai 
kompanijai čia pat pasi
melsti už jos sūnus ir jų 
draugus, tik kadangi jie 
visi lietuviai, tai jis prašo, 
kad jiems būtų leista mel
stis lietuviškai. Kinsellie- 
nė noriai sutiko. 17 lietu
viukų suklaupė ir visi bal
siai sukalbėjo 1 Tėve mū
sų, 10 Sveika Marija, o Ai- 
fensukui skaitant litaniją 
visi kiti atsakinėjo. Toks 
lietuvių vaikų pasielgimas 
airiams padarė tokį įspū
di,kad šermenyse esantieji 
airiai visi suklaupė ir aša
romis pritarė airiams ne- 
suprantomai lietuviukų 
maldai.

Argi ne didis džiaugs
mas, kad lietuviai dar turi 
ir tokių vaikų. Tuo labiau, 
kad tai buvo tų pačių vai
kų sumanyta ir įvykinta, 
be jokių sugestijų ir nuro
dymų vyresniųjų.

Iš Kinselliukų šermenų 
mūsų draugų kompanija 
iškeliavo pas Malakaus
kus. Čia atėjo jie tuo pa
čiu tikslu. Tik čia jiems 
visai kitaip pritarė į šer
menis susirinkę lietuviai. 
Jie visi sėdėjo, balsiai kal
bėjosi ir šaipėsi iš beklū- 
pojančių ir besimeldžian
čių vaikų, prikišdami 
jiems “žydišką” ištarimą 
maldos žodžių. Gražūs vai
kučiai tą skirtumą skau
džiai pajuto ir Alfonsu- 
kas, progai pasitaikius, 
nusiskundė savo parapi
jos vikarui kun. Petraus
kui.

Ar gi ne mažas čia skau
smas kiekvienam lietuviui 
ir katalikui, kad mūsų lie
tuvių tarpe- pilna gyvuliu 
kų ir ten, kur tik žmogui 
teturėtų būti vieta. Š.P.B.

ŠV. TĖVO ATSTOVAS 
GELBSTI NAŠLAIČIUS
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Į Šv. Kazimierą
Mes visad būkime geru 
Su šventuoju Kazimieru. 
Ir pikto geidulius suvaldę, 
Taip nepaliaukim jojo meldę: 
“Šventasis mūsų Užtarėje, 
Išmelsk malonės pas Kūrėją 
Mums augti, dvasiniai bujoti, 
Klastos bedieviškos bijoti.
Tegu mūs žemėj, toj šventojoj, 
Nulietoj prakaitu artojo,

Long Beach, California, 
kovo 3, d. — Pietinėje Ca- 
lifornijos dalyje dėl smar
kaus ir ilgo lietaus kilo 
potvynis. Dvidešimts šeši 
žmonės žuvo potvynyje; 
10,000 namų liko be gy
ventojų, daug jų audrin
gas vanduo sugriovė ir 
nunešė. Audringas vanduo 
nunešė tiltą žmonėms pe
reiti per Los Angeles upę 
ir ant jo stovėjusius 15 
žmonių. Los Angeles mies-Į ■ 
tas taip pat vietomis už
lietas. Vanduo nunešė
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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisSs va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Per ištisus miestus ir kaimus 
Plint spinduliai dangaus palaimos. 
Kurie mūs Lietuvoj laisvojoj 
Už laisvę visados kovojo, 
Kurie uoliai jos būklę kūrė,— 
Tegu tą laisvę lygiai turi.
Šviesa, lygybė ir tiesa 
Tegu kiekvieną žingsnį lydi,
Lai junta Lietuva visa, 
Kad joj tikra brolybė žydi.
Tegu nerimstantis teutonas, 
Ar įžūlusis lenkų ponas,
Ar svetima maskviečių rasė 
Daugiau mūs sienoms nebegresia.
Ir viduje lai svetimi
J mūs viršūnes nesibriauna:— 
Vergijon tautą stumdami,
Jie teršia mūs garbingą Kauną.
Tegu atgimstantis jaunimas 
Ryžtingai rimto darbo imas, 
Tikybą myli ir dorovę
Ir jų sargyboj visad stovi.
Tegu mūs Vilnius... O, gerai 
Žinai, šventas Kazimierai,
Ką, melsdama prie tavo karsto, 
Tautos širdis vieningai svarsto...
O, Šventasai, judriai budėk 
Ir, kaip kadaise, mums padėk, 
Kad ta šalis dainos ir rūtų 
Visad linksma, laiminga būtų, 
Kad ji išnaujo nepakliūtų 
Nelaisvėn rusiško deguto...

J. K.

ISPANIJOS IR RUSIJOS 
VIENYBĖ

GEN. FRANCO PAŠAUKĖ 
NAUJĄ KARIUOMENĘ

— Iš 
Ispa-

Kerensky Pranašauja Naują
Sukilimą Rusijoje

230 PRIĖMĖ KRIKŠTO
SAKRAMENTĄ

POLICIJA SUSIKIRTO 
SU STREIKIERIAIS

Sterling, III. kovo 3, — 
Keturi sunkiai sužeisti, 
vienam darbininkui nu
plauta koja, kada 400 
streikierių — darbininkų 
susikirto su policija prie

Paryžius, kovo 3, —Vie
nuolių Dominikonų virši
ninkas, kun. Martynas Gii- 
let, O. P. sugrįžęs iš Indo- 
Kinijos pranešė, kad jis 
matęs 230 tos šalies gy
ventojų vienu sykiu prii- Northwestern Barbed Wi- 
mant Krikšto Sakramen
tą.

SOVIETŲ KOMISARAI
GINA SAVO GYVYBE 

TEISME
BUVĘS SOVIETŲ PA
SIUNTINYS NEPRISI

PAŽĮSTA KALTU

re fabriko.

NACIŲ VADAS GAI.I
BtTI IŠTREMTAS IŠ

AUSTRIJOS
I

kovo 
nera-

Maskva, kovo 3, 
Madrido atvažiavę 
nai buvo džiaugsmingai 
sutikti Maskvoje, ir bedie
vių sąjunga juos užlaikys. 
Ispanų radikalų valdžios 
švietimo ministeris Fer- 
nandez esą pareiškęs, kad 
kitais metais . mokyklose 
bus mokoma rusiškai. Is
panai, kurie dabar lavina
si Rusijoje, bus mokyto
jai. Fernandez pasakęs, 
kad tų dviejų tautų vieny
bė negali būti pareikšta

daug' tiltų, automobiliu' 5eresniu bfidu-
• 1 v * 1 1 * 1*** ■ * ———-vjsos geležinkelio linijos 

suparaližuotos, aerodro
mai užlieti.

Gatvės Hollywoode, Be- 
verly Hills, Santa Monica, i 
Long Beach, Compton. i 
Glendale, Los Angeles ir 
kitų apylinkėje miestelių 
paverstos upeliais.

Amerikos Legi o n a s, 
Raudonasis Kryžius ir ki-
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ANGLIJA, JAPONIJA IR 
! VOKIETIJA PADARĘ 

SĄMOKSLĄ
Maskva, Rusija, kovo 3
— Sovietų teisme, kur 

teisiami 21 komisaras, ne
va už šnipinėjimą svetimai 
valstybei ir sabotažavimą, 
iškilo naujas dalykas, bū
tent, kad Anglija, Japoni-tos organizacijos gelbsti.“?J’ 

potvynio paliestus ir nu- lr Vokietija yra su a
kentėjusius gyventojus.
DĖL IŠTRAUKIMO SA

VANORIŲ IŠ ISPANIJOS 
NESUSITARIA

Salamanęa, Ispanija, ko
vo 3, — Vatikano atstovas 
nacionalistų Ispanijos val
džiai, prelatas Ildebrando 
Antoniutti, įdavė 5,000 pe
setų našlaičiams šelpti.

Londonas, Anglija, kovo
3 d. — Anglijos premieras 
Chamberlain tarėsi su Ita-

riusios sąmokslą suskal
dyti Rusiją. Sakoma, kad 
Anglija ir Vokietija paža
dėjusios Japonijai gin
kluotą pagalbą, kad nu
versti sovietų valdžią, ir 
kad už tai jai pažadėju
sios sovietų juros provin
ciją Tolimuose Rytuose.

JIS PASIRYŽĘS ATKIRS
TI KATALONIJĄ NUO 

ISPANIJOS

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, kovo 3 
d. — Gen. Franco išleido 
įsakymą visiems karinin
kams ir kareiviams, kurie 
ligšiol buvo rezerve, stoti į 
karo lauką ir paliuosuoti 
patyrusius kareivius, kad 
jie galėtų vykti į rytus 
nuo Teruel atkirsti Kata- 
loniją nuo radikalų (loja
li stų) valdomos Ispanijos.

Radikalų valdžia sako, 
kad jos kariuomenei pavy
ko sunaikinti sukilėlių sto
vyklą arti Toledo.

Gen. Franco karo vado
vybė sako, kad perorgani
zavus kariuomenę, sukilė
liai galės lengvai pradėti 
iš karto dvi ofensyvas, 
bet jie laiko slaptybėje, 
kur tas ofensyvas pradės, 
res nenori, kad atsitikti! 
taip, kaip atsitiko su Te
ruel.

Maskva, Rusija, kovo 3 
d. — Vakar prasidėjo kri
minale byla. Kaltina sa- 
botažavime ir valstybės iš
davime 21 sovietų žymų ; 
komisarą. Sovietų žinių a- 
gentūra praneša, kad iš 21 
kaltinamo komisaro, vie-! 
nas neprisipažįstąs kaltu I 
ir griežtai paneigia visus 
prieš jį iškeltus kaitim
ui iisr Neprisipažįsta kaltu 
Nicholas Krestinsky, bu-

Vienna, Austrija, 
3 d. — Dėl kilusių 
niurnų Linze, Vokietijos 
parubežyje, kancleris Kurt 
Scbuschnigg pasiūlė nacių 
vadui pasirinkti vieną iš 
trijų, būtent, pasiduoti 
kontrolei, būti ištremtu 
arba eiti į kalėjimą. Linze 
policija, gerai apginkluo
ta, Aukštosios Austrijos 
gubernatoriaus vadovybė
je, neleidžia naciams lai
kyti jokio susirinkimo.

IŠVARO KATALIKUS
STUDENTUS IŠ UNI

VERSITETO

Nevv York, kove 3, -- 
Aleksandras Kerensky, 
buvęs Rusijos primieras, 
atvažiavęs iš Paryžiaus į 
Ameriką, pareiškė, kad 
Rusijos žmonės sukils 
prieš Staliną ir įsteigs de
mokratišką valdžią. “Aš 
ne pranašas”, sakė, “bet 
būkite tikri, kad Rusijoje 
įvyks didelės permainos ir 
tai greitu laiku”.

Kerensky pasakė, kad 
Stalinas rengiasi prie ka
ro. Jis sako: “Stalinas ti
kisi pasaulio karo sulauk
ti; jis mano, kad tai bū
siąs klasių karas ir tai bus 
jam proga įvesti bolševiz
mą. Kada kitos tautos bus 
nuvargintos karo, Stalinas 
mėgins sukelti pasaulinę 
revoliuciją. Šiandieną Ru
sijoje eina kova tarp Sta
lino ir visos Rusijos. Nuo 
1936 metų, Stalino įsaky
mu. 25 žmonės kasdieną 
yra sušaudomi. O pažiū
rėk į kalėjimus, penki mi
lijonai mano tautiečių 
juose vargsta. Rusija turi 
būti laisva. Aš neprana
šauju dienos, bet matau 
kryptį į laisvę”.
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Meksika, kovo 3, — Lai
kraščiai Excelsior ir Ulti-

vęs per 9 metus sovietu mas Noticias de Excelsior
ambasadorium Vokietijo- praneša, kad iš Morelia

-- - - - - ] valdžios universiteto 16
ir Krestinsky esąs kaltas, katalikų studentų buvo iš- 
kada prokuroras Andrius varyta, tik už tai, kad jie 
Višinskas įrodinėjo jo'nu- katalikai, ir kiti katalikai 
sikaltimą, kurį parėmė jo studentai nepriimami mo- 
paties “prisipažinimu”,' kytis. 
kada jis buvo areštuotas. 
Bet Krestinsky sako, kad 
“prisipažinimas” buvo iš-j 
gautas teroristiniu būdu, 
ir kad jam nebuvę kito iš
ėjimo kaip tik prisipažinti.

ambasadorium Vokietijo- praneša, 
je. Kiti kaliniai sako, kad valdžios

ALGŲ IR DARBO VA
LANDŲ ĮSTATYMAS 

TVARKOMAS

POPIEŽIUS NURODO 
TAIKOS KELIĄ

GAISRAS LIETUVIU SE
NIAUSIOJE BAŽNYČIOJE

NUOSTOLIŲ $30,000

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
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Vokietija dėl ištraukimo 
savanorių kareivių iš Is
panijos, bet pasitarimas 
nutrūko, nes Italija reika
lauja pirmiausia sudaryti 

, komisiją, kuri suskaitytų 
kiek ištikrųjų yra savano
rių kareivių Ispanijoje iš 
kitų valstybių. Anglija, 
Prancūzija ir Rusija to
kiam reikalavimui pasi
priešino, nes praeitų daug 
laiko, kol tas būtų pada
ryta. Rusija, Prancūzija 
ir Anglija nutarė laikytis 
nesikišimo rezoliucijos, 
kuri buvo priimta lapkri
čio 4, 1937.

Šiaip ar taip, bet Angli
ja nori susitarti su Italija 
Ispanijos klausimu.

Baltgudijos provinciją esą
pažadėta Lenkijai; Ukrai
na — Vokietijai. Vokietija 
arba Anglija ir Japonija 
gautų Ūžbekistaną ir 
Turkmenią globoti, o Ar- 
menią ir Azerbaidjaną vi- 

j sai atkirstų nuo Rusijos 
ir padalytų užsienių vals
tybėms.

Vatikanas, kovo 3, — 
Vyskupas Ralph L. Hayes, 
Amerikos Kolegijos rek
torius Romoje, užklaustas

I
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Sbenandoah, Pa. — Už
gavėnių naktį, kovo 1 d. 
kito gaisras Šv. Jurgio lie
tuvių par. bažnyčioje, ku
rios klebonu yra kun. J. 
Karalius. Gaisrininkus pa
šaukė pareinanti iš šokių 
jaunuoliai, pamatę dūmus 
besiveržiančius iš bažny
čios apie 12:55 vai. vidu
naktį. Taipgi prikėlė ir 
kleb. kun. J. Karalių, ku
ris greit atbėgęs į bažny
čią, ir vikaras kun. A. De
gutis, išnešė Švč. Sakra
mentą ir kaikuriuos kitus 
bažnytinius daiktus.

Gaisrininkai tikrai did
vyriškai gesino bažnyčią, 
išstatydami savo gyvybę 
į pavojų. Smarkiausiai de
gė aplinkui kaminą. Spėja
ma, kad gaisras kilo iš 
kamino, kuris buvęs trū
kęs. Tą naktį buvo labai 
šalta ir smarkus vėjas.

Gaisras sunaikino gra
žius artistiškus piešinius, 
kurie buvo piešti lietuvio 
artisto, Prano Bagdono, 
baigusio Dailės Akademi
ją, Rusijoj. Apskaičiuoja
ma, kad gaisras padarė a- 
pie $30,000 nuostolių. Baž
nyčia buvo apdrausta.

Šv. Jurgio lietuvių para
pijos bažnyčia pastatytą 
1891 m.

VVashington, D. C. kovo
Teisme" dalyvaujantieji 3, — Jungtinių Valstybių 

nė kiek neabejoja, kad ir Kongreso atstovai sako. 
Krestinsty bus nuteistas kad prezidentas Roosevel- 
sušaudyti kaip ir kiti 20 
kaltinamųjų.

Dvidešimts vienas komi
saras kaltinamas sąmoTs-* 
lininkavimu net nuo 1921 
m., kada dar buvęs Troc
kis galingas. Jie visi darę 
sąmokslą su Anglija, Vo
kietija, Lenkija ir Japoni
ja suardyti sovietų socia
listinę valstybę, nužudyti tin T. Levy iš Harrisville, 
Staliną ir grąžinti kapita- R. I., audenyčios operato- 
lizmą fašistinėje formoje. , rius, Senato komiteto po-

Sovietų kruvinojo dikta- Į sėdyj pareiškė, kad Kon- 
toriaus Stalino valdžios------- —’’ ;3£------ *“*
kaltinimai buvusiems žy
miems komunizmo vadams

tas pareikalavęs būtinai 
sutvarkyti ir išleisti dar
bininkų algų ir darbo va
landų įstatymus.

• v v ■—

SIŪLO 35 VALANDŲ 
DARBO SAVAITĘ'

Washington, D. C. Aus-

i a?’e ka™ baisumus paša- neįtikina pasaulio, kad jie 
ke: ‘ Jei pasaulis tikrai būtų tikri. Išrodo, kad tie
nori taikos, lai tautų vadai 
seka šv. Tėvo, Pijaus XI 
nurodymais”.

KUNIGAS PASIUNTĖ 
TŪKSTANTĮ PRENU

MERATŲ
ASTURIJOSE SUNAI
KINTA 540 BAŽNYČIŲ 

* ___
”(?. P.” rašo, kad Ispani

jos vyriausybininkai As- 
turįjose sunaikino 540 baž
nyčių. šis skaičius sudaro 
daugiau, kaip pusę, visų 
AstūVijų bažnyčių ir ko
plyčių kartu.

visi kaltinimai yra niekas 
kitas kaip tik kerštas, ku
ris neišvengiamas komu
nizmo režime. Komuniz
mas yra paremtas teroru, 
klasių kova.

Taigi Rusijoje ‘valymas’ 
komunizmo nesibaigs, kol

kovo jam nebus padarytas ga- 
The So- las.

Komunizmo žiaurumas

gresas gali išspręsti ne
darbo klausimą, pravedęs 
įstatymą, kuriuo nustato 
35 valandų darbo savaitę. 
Jis sako, kad įvedus 35 
valandų savaitę, visi dar
bininkai būtų grąžinti dar
ban. Tokį bandymą siūlo 
padaryti ir tęsti per 60 
dienų. Algos turėtų pasi
likti tokios, kokios yra bu
vę sausio 1 d., 1938 m.

Toronto, Kanada, 
3, — Laikraštis “' 
cial Forum” praneša, kad 
vienas kunigas iš Nova Rusijoje gal atidarys akis 
Škotijos prisiuntė tūkstan-: visiems, kurie tikėjosi ir 
tį prenumeratų, kurias jis. lauke ir dar tebelaukia, 
surinko iš savo parapijini Ikad komunizmas sukurs 
čių. ’ j' ‘ w ‘ -
pilnai užsimokėjo < visiems ritme esą darbininkų išga 
metams. | nymak

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

bininkų Radio programa, kurią išpildys Cambridge 
lietuvių parapijos Radio Grupė, vadovaujant muzikui 
Mamertui Karbauskui. Programa bus turininga ir

Visi prenumeratoriai, rojų žemėje, kad komu- graži. Prašome pasiklausyti. Pasukite savo radio ro-
dyklę ant 1120 kilocycles ir klausykitės programos iš 
WCOP stoties, Boston, Mass.
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Detroito Žinios3) Molio uzbonas, 4) Kel
kitės vaikai, 5) Piauti 
linksma ir 6) Lietuva Tė
vynė. Solo: K. Samalis — 
Saulutė tekėjo ir Pamylė
jau vakar. Duetą: K. Sa
malis įr M. Karbauskas: 
Kas čia klykią ir Pragė
riau Žirgelį. Taipgi Marga- 
reta Grybaitė ir K. Sama
lis dainavo: Ar as tau sese 
nesakiau ir Gieda gaide
liai. Visų dainavimas su
kėlė daug aplodismentų.

Kalbų buvo ganėtinax. 
Kalbėjo Dr. Repšis, adv. J. 
Ciunys, D. Zalętskas gra
borius, kun. It. Urbonavi
čius, Miesto Mayoras J. W. 
Lyons, kun. J. Plevokas ir 
kun. P. Juškaitis klebo
nas, kurs buvo ir progra
mos vedėju.

Žmonių buvo pilnutėlė 
svetainė. Vakarienei val
giai ir visi daiktai buvo 
suaukoti. Gryno pelno pa
rapijai liks arti dviejų 
šimtų dolerių. Garbė uo
lioms ir darbščioms gaspa- 
dinėms. Dalyvavęs.

S. BARASEVIelUS IR
SCNCS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
susirinkime nutarta, kad į 

I sekantį kuopos susirinki
mą būtų pakviestas ka.s 
nors su paskaita. Valdy
ba pasižadėjo tuo rūpintis, 
bet padarę išvadų, kad 
Vyčių susirinkime nea
pims viso lietuvių jauni
me, todėl nutarė turėti pa
skaitą kovo 9 d., 8 vai. 
vak. bažnytinėje salėje. 
Paskaitą skaitys K. Čibi
ras, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos žurnalistas.

Į šias prakalbas pirmiau
siai turėtų susirinkti vy
čiai pasikviesti draugus, o 
paskiaus ir visas lietuvių 
jaunimas turėtų skaitlin
gai dalyvauti.

Dabar eina L. Vyčių or
ganizacijos naujų narių 
vajus, todėl visiems būtų 
gera proga tą vakarą pa
siklausyti K. Čibiro pas
kaitos ir išpildyti aplikac?-

J
atsilankymą į bažnyčią irKRIKŠTAS

Vas. 27 d., tapo pakriks- japĮ
lyta duktė Martino ir A- 
mėli jos (Remeik ai t ė s) 
Kleinotų vardais Marė O-' 
ra. Kūmai buvo Juozas 
Kic-inotas ir Ona Laučkai- 
tė.

I

ŠLIŪBAS
Vas. 27 d., apsivedė 

onas McDougall su Birute 
Dvareckaite, gyv. 91 Old 
Harbor St. So. Boston, 
Mass. Liudijo John Leon- 
dike ir Evelyne Morris.

Le-

MIRĖ
Kovo 1 d., mirė, gripu 

trumpai sirgusi, Monika 
Videikienė, 25 metų, savo 
stuboje. 196 W. 4th St. Ji 
gimė Haverhill, Mass. Pa
liko vyrą Joną, motiną, 
dvi sėseri ir brolį. Palaido
ta, iš Šv. Petro bažnyčios, 
kovo 3 d. 9 vai. ryte, 
Juozapo kapuose.

V •

nimo rekolekcijas kovo 3,
4, 5 ir 6.

Kovo 4 d., 4 vai. p. p. ir 
7:30 vai. vak., vaikščioja
mos stacijos. Southbosto- 
niečiai visuomet gausiai 
dalyvauja. *

Šį vakarą žinoma bus 
sakomas rekolekcijų pa
mokslas. Lietuviai atsi- 
minkime, kad tai Sv. Ka-: 
zimiero diena! Nebus šv. 
Vincento Pauliečio drau
gijos susirinkimo. Vincen- 
tlęčiai dalyvauja Kated
roje — rekolekcijose.

Kovo 5 d., išpažintys bus 
klausomos 7, 8 vai ryte, po 
pietų 3:30 vai., ir vakare 
po rekolekcijų pamokslo, 
ir palaiminintio.

Kovo 6 d., 9:30 vai. ryte jas įstojimui į L. Vyčių or- 
įvyksta metinės šv. mišios ganizaciją.

Apart jaunimo, kviečia
me ir plačią katalikų lie- 

Paskai-

ŠV. PETRO LIETUVIŲ 
PARAPIJA

Kovo 2 d., per rytmeti
nes ir vakarines oamaldas, 
Šv. Petro bažnyčioje, kur 
gai gyrė žmones už gausų

DAKTARAI
Tel. So. BostoD 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 nuo 9 iki 12 7. dieną. 
Sulįstomis nuo 9 iki 35 vai. vakare. 
Nedėliomi3 nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6-^-8 

278 Harvard Street, 
kam p. Inman arti Centrai Sq..

Cambridge, Mass.

Į
== =

Šv. Kazimiero L. R. K. 
draugijos.

Per tas mišias jaunimas tuvių visuomenę, 
eis prie Dievo Stalo. Tėvas 
Stašaitis pasakys rekolek-Į Tad malonūs draugai vy- 
ciių baigos pamokslą ir 
suteiks Popiežiaus palai
minimą.

i 3 vai. p.p. ir 7:30 vai. va
kare, bažnytinėje salėje, 
bus rodomi religiški kru- 
tami 
tns”.
10c.

ta visiems!

čia:, jaunime pasistenkite 
dabar, ypač gavėnios lai
ku į tas paskaitas skait
lingai atsilankyti! Jūs 
gerb. tėveliai ateikite pa
tys ir paraginkite savo 

paveikslai : “Kris-i sūnus ir dukreles kartu su 
Įžanga 25c, vaikams jumis ateiti.

Jaunimo savaitė. Vyčių 
_________ . vajus, susirūpinkime mū

sų neorganizuotu jauni
mu. Organizuokime juos, 
prirašykime prie L. Vy
čių organizacijos, nes sa
ko — vienybėje galybė.

Vyčių kuopos Pirm.

ŠLIŪBAS
Vas. 26 d., priėmė Mote

rystės Sakramentą Vytau
tas Antanas Čebatorius, 
gyv. 4 Lincoln Park, So. 
Boston, Mass., su Alena A. 
Kangaite, Šv. Onos bažny
čioje, Gloucester, Massi

Tel S. B. 2805-R »
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitle- 
sinu ir aniblijoniš- 

kose (aklose) akyse sugrąžinu 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAšAKARNIS, 0. D.
i 447 Broadway, South Boston

I 
i!
i

SURADO PAS POLICI
NINKĄ PAŽYMĖTĄ 

PENKINĘ
Šiomis dienomis prasi

dėjo kriminale byla poli
cininko Francis X. Dela- 
ney, kuris kaltinamas ky
šių ėmime nuo vaikino, ku- į 
ris su mergina važiavęs ir 
buvo sustojęs laukuose. 
Teisme kapitonas liudijęs, 
kad jis darydamas inves
ti.gaci ją, radęs pas polici
ninką pažymėtą penkinę.

TRYS TŪKSTANČAI 
DARBININKŲ BE 

DARĘO

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
4 ■, '»/*>> «/•. f. 1 • •

DARBININKO NAME
366 Broadway, 

Bouth Boston, Mau

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

Sti BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence: '
16 Thomas Pk, TeL S. B. 1048

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
—-r * f’j •’l to «•

Veda visokias provas. Daro vi
gus legalius dokumentu*

317 E St. (kampas Broadvjąy) 
South Boston, Mass. 1

Telefonas: Šou Boston 2732 
Namų: Talbot 2474

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoiu.•zNuoširdžiai dėkoiu vi- .*z 

siems parapijos vakarienei 
aukotojams daiktais ar pi
nigais, darbininkams, gas- 
padinėms, ir sodalietėms 
patarnautojoms. Taipgi, 
mokyklos mergaitėms ir 
chorui’už pateikimą gra
žaus muzikalio programo.

Lai Gerasis Dievas vi
siems gausiai atlygina ir 
ateityje laimina.

Kun. Pr. Juškaitis, 
Klebonas.

Lynn, Mass. kovo 3, — - 
Devyni šimtai čeverykų 
siuvėjai reikalaudami di
desnio atlyginimo išėjo į 
streiką. Dėl jų streiko trys 
tūkstančiai čeverykų fa
brikų darbininkai liko be 
darbo. Miesto majoras 
Fred Manning rūpinasi 
sutaikinti darbininkus ir 
darbdavius.

4 '

CAMBRIDGE, MASS.

KATALIKŲ VEIKIMAS
Misijos kovo 6—20. Te

atras — Marianapolio ko
legijos kovo 27, 3 vai. po 
piet. *’

Šv. Koncertas bal. 3. Iš
pildys choras. Dalyvaus 
So. Boston, Worcester ir 
Montello chorai - vargoni
ninkai. Katal.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Sekmadienį, vasario 27 
4. Šv. Petro parapija mi
nėjo Lietuvos Nepriklau
somybės 20 m. sukakti. 
Tą dieną atnašavo Įv. iru
sias svečiai kunigai, nes 
klebonas buvo susirgęs. 
Bet ir sirgdamas klebonas 
buvo atvykęs į vėliąųsias 
šv. mišias ir pasakę pa
mokslą apie Lietuvą, kata
likų teises ir kaip jie į" ~ 
persekiojami. Jis pąręjĮkė, 
kad tie, kurie dabar yra 
prie Lietuvos vyriausybes 
vairo tik naudojasi pitrio- 
tingųjų lietuvių katalikų 
nudirbtais darbais ir ka
talikus spaudžia. Klebonas 
nepagailėjo ir tų, kurie iš
leistoje brošiūroje persta
tė Detroito jaunimą kaipo 
laisvamanišką. Šioje pa
rapijoje nėra nė vieno jau
nuolio, kuris nebūtų kata
liku. Pasitaiko, kad kiek 
apsileidžia tikėjime, bet 
pamatęs klaidą, pasitaiso.

Taigi mes šios parapijos 
lietuviai, ypač jaunuoliai 
griežtai protestuojame 
prieš Lietuvos valdžią ir 
tuos, kurie mus šmeižia. 
Tie Lietuvos politikieriai 
būtų geriau padarę, kad 
būtų nors kiek akis atida
rę arba kaip tas neregys, 
minimas Evangelijoje, bū
tų prašęs šviesos.

Šios parapijos žmones 
myli Lietuvą, dėl jos dirba 
ir dirbs, myli jos tikrus: 
piliečius katalikus ir jų 
neužmirš, parems savuo
sius, bet dabartinė valdžia 
tenesįkreipia į, šią parapi
ją, prašydama pagelbės, 
nes negaus, pakol ji ne
duos tikriems lietuviams, 
jiems priklausančios lais
vės. Taip kalbėjo šios pa
rapijos klebonas ir su juo 
yra visa parapija.

rr

Simonas, Beechnut Gro- 
ve savininkas, kur įvykda
vo parapijas piknikai, mi
rė ir jo kūnas buvo sude
gintas. Tas žmogelis buvo' 
tikras laisvamanis, bet 
katalikų nešmeižė ir su vi-i 
sjps graliai sugyveno. Jis | 
-ir’|v.‘^ętro parapijai yra 
čĮaūg gerą padaręs. Gaila, 1 
^atr ines negalime ištarti} 
nors amžiną atilsį ‘už jo! 
vėlę. Jo laidotuvėse berei- 
kalingai ‘ plepėjo laisva-' 
mąriįhL

Pereitą savaitę šioje pa-1 
rapijoje lankėsi Seseris 
t’įiiriciękietės: Motina A- 
fevičius ir Sesuo Marė 
Paulina. Klebonas manda- 

į giai priėmė ir dėkojo joms 
ūą atsilankymą, nes šioje 
parapijoje mokyklos nėra. 
Seserys besidarbuodamos 
šioje parapijoje gali duoti 
daug naudos Bažnyčiai ir 
žmonėms. Jos sutinka dar
buotis už labai mažą at- 

į lyginimą.

i
I
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254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Son. Boston 2590

Gyven. vieta'. 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
502 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVE

—

GAVĖNIOS PAMALDOS
Jau prasidėjo gavėnios 

laikas, laikas pasiaukoji
mo ir atgailos. Lai visi 
stengiasi tinkamai užlai
kyti gavėnią. Šiais laikais 
yra lengva užlaikyti gavė
nią, nes mažai dirba, ir 
taupyti savo cyptus.

Šioje parapijoje gavė
nios metu pamaldos i- 
vvks du kart į savaitę. 
Trečiadienių vakarais ro
žančius, pamokslas ir pa
laiminimas. Penktadienių 
vakarais stacijos. Trečia
dienių vakarais giedos 
Sodalicijos choras, o pen
ktadienių — didysis cho
ras. Nepraleiskite nei vie
no vakaro neatsilankė į 
pamaldas. Labai svarbu
naudotis Dievo malonė-j 
mis, nes yra panašiai kaip: 
dėti pinigus i banką, talpi 
ir čia krauti Dievo malo-i 
nes ateinančiam gyveni
mui.

I

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Šiomis dienomis lankėsi | 
“Darbininko” redakcijoj 
kun. K. Vasys, Aušros 
Vartų par. klebonas. An
tradienį, kovo 1 dieną lan
kėsi kun. Vasiliauskas, 
kuris pereitais metais at
vyko iš Lietuvos ir darba
vosi New Yorko ir Nev/ 
Jersey parapijose, lydi 
mas kleb. kun. P. Virmau- 
skic. Kun. Vasiliauskas 
gavo kvietimą būti kape- 
liori% Šv. Juozapo Villoj, 
Newtown, Pa. Prieš tai 
buvo pasiruošęs šiais me
tais grįžti į Lietuvą, bet Gavėnia yra Dievo malo- 
dabar svarsto Kazimierie
čių kvietimą. Kun. Vasi
liauskas iš South Bostono 
grįžo į Marianapolio Kole-i 
giją. Gerb. Svečias linkėjo,) 
kad laikraštis “Darbinin
kas” lankytų kiekvieno 
lietuvio namus.

MISIJOS
Nuo 6 iki 20 kovo bus 

Misijos. Pirmą savaitę 
gerb. Misijonierius misijas 
skelbs moterims - mergi
noms. Antrą savaitę —vy
rams - vaikinams.

Pamaldos rytais 8 vai. 
Vakarais 7:30 vai.

Pamokslininkas labai ge
ras ir visų Cambridge'ie
čių mėgiamas Tėvas Pr. 
Aukštikalnis.

Visi ateikite į Misijas.

Ar.

EDW. V, WARABOW
(vVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GPABORIUŠ IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington 8t. 
NORIVOOD, MASS.
TEL. Nonrood 1503
Montello Office: 

10 Intervale 8t.
T E L Broekton Ž006

niu laikas.

METINE PARAPIJOS 
VAKARIENfc

Vasarįd 27, įvyko para 
pi jos vakarienė. Valgių 
buvo visiems ganėtinai. 
Vakarienė buvo skani. Šį 
kartą, rodos, visiems pa
like.

Maitinant kūną, žavino 
sielą graži muzikalė prog
rama. Mokyklos mažos 
mergaitės žavėjančiai sa
vo dainelėmis visus užim 
ponavo. Didysis choras 
muzikui M. Karbauskui 
vadovaujant*,, dainavo se-

baldus
PERK KALS

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN FVRNITURE CO.
326-328 W. Broadway, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

l'elephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW 
HŪTOR SERVICĘ

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių Išdirbysčių auto- 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta: ■ - ■

1 Hamlin Street 
ir'E. Eighth St'. 

SOUTH BOSTON," MASS 
ios,. Kap»čiuAas if Peter Trečiokas 

savininkai

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIKO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurj noriai pashprime 
kožnam 516 laikrūiFio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeism jie sus
tingę. ari® labai Jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, Štai jumsnM- 
ga išbandyt! paprastų, 
kuris pagelbėjo Mm-Met<wh}, 

tams.
Mes norint pasiųsim Jums PILNĄ 

I’akefl. 7 dienoms DYKAI TftfiAN- 
DYYML’L Ir jeigu norėsite naudoti 
maigiau. tų gnlPsft daryti už mažus 
kietus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistų 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasflųsk savo vairią Ir adresų 

kančias dainas: 1) Aš išė-fuojfln 1
- , _ . ROSSE PRODUCTS CO. Dept. K-9jau J girelę, 2) Polankėj, 12708 W. FarweU Avė. Chicago, 1IL

SUŽEIDĖ LUBEKĮ
Jau kelios savaitės kaip 

šioje kolonijoje plačiai ži
nomas, p. Kazimieras Lu
bekis buvo sunkiai sužeis
tas. Mat žmogui nereikia 
nelaimės ieškoti, ji pati i 
namus ateina. Lubekis iš 
darbo parėjęs ir sau na
muose ilsėjosi. Bet tą va
karą atėjo žmogus ir pra
nešė, kad jam tą naktį 
reikia eiti dirbti. Nuėjęs 
į darbą patiko nelaimę. 
Sunkus daiktas užkrito 
jam ant kojos ir sutriuški
no kojos visus pirštus. To
kia nelaimė sulaiko žmogų 
nuo darbo keliems mėne
siams. Lubekis yra narys 
Šv. Petro draugijos. Na
riai jį lanko ir draugija 
teikia pašalpą. Jis yra iš
dirbęs ant geležinkelio 
virš 25 metus, ir neužilgo 
jam bus paskirta pensija. 
Jis yra geras šios parapi
jos rėmėjas.

v •
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Šios parapijos klebonas 
gavo laišką nuo kun. Jo
naičio, kuris suorganizavo 
Šv. Petro parapiją ir per 5 
metus sunkiai darbavosi. 
Jis dabar yra Tueson, Ari
zona. Dėl ligos turėjo ap
leisti parapiją ir dabar 
mažai turi pragyvenimui. 
Detroite būdamas turėjo 
daug pažįstamų, kuriems! 
yra gero padaręs. Dabar! 
yra gera proga jam atsi
lyginti, pasiunčiant aukų, 
kad atnašautų šv. mišias. 
Aukas galima siųsti adre
su: Rev. G. Jonaitis, 1635 
E. Mable St., Tueson, Ari 
zona, arba įduoti šv. Pet
ro parapijos klebonui per
siųsti. Už aukas bus pade-! 
kotą.

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS

Pabandyk Naujam

CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30c and 35c.

TOWN CAFETERIA
338 Broadvvay

SOUTH BOSTONE

MEHORIAL GRANITE CO..

PALENGVINS NAMŲ 
SAVININKAMS

Pereitą šeštadienio va
karą staiga nuvežtas i li
goninę J. Apolskis, kuris 
fiusirgo appendicitis. Dar 
nežine ar jam tuoj, darys 
operaciją, ar ne, bet vis- 
tiek linkime jam kuogrei- 
čiausiai išsveikti.

PARDUODAME '
Degtinę, Ą(ų ir Vytų
Pnstarome i namus it' 
visokiems parengimams 

Patarnhvimas mandagus.
SŲLLIVĄNS LIQUOUS 

STORE 
295 W. Broadvvay 

So. Boston. Mass. 
Tel. ŠOU 9772

’»

M r. Hoyde, pirmininkas Bay 
Statė Lumber Co.. Ine., ką tik 
sugrįžo iš Atlantir City kur in
tensyviai studijavo Nationa! 
Honsing Guild. kuri yra žinioje 
Johns-Manvillc Co. Išstudijavęs 
J.'rlyką. jis pradėjo formuoti vie
tinį Housing Guild. kuri susideda 
iš atsakingii kontraktorių, archi
tektų. dealeriy. Home Financing 
Agcneies ir tt. ši susiorganizavu
si grupė pagelbės namų savinin- 
įkams atremontuoti namus labai 
prieinamomis sąlygomis ir papi- 

' gintu
.'Ir. 

Ipinn. 
į rio
IUSt Ši. - -- Z5T

li« adųuarters Housing Guild. Tai
gi. kas norite susipažinti su Hou
sing Guild šiame ofise gausite 
pilnas informacijas.

RECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinink.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

išdirbyščių eeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.
Atidarymo diena —
VASARIO 48, š. m.

materijolu.
Hoye kaip minėjome yra 

Ra v Statė Lumber Co. I.ic.
"t' - is yra 136 Southamp- 

ir tame ofise randasi

GAUKITE
Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis 

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Street 
(arti 4-th St.) į. 

South Boston, Mass. 
Tel. Šou 4645



Penktadienis, Kovo 4 d., 1938 DARBININKAS

Kibirkštys
Šįmet visa Lietuvos ka

talikiška visuomenė, gar
bingiems vadams vado
vaujant, iškilmingai minė
jo Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį. Visose 
bažnyčiose įvyko iškilmin
gos šv. mišios, maldos už 
tėvynę ir skaitomi ganyto
jiški raštai.

J. E. Panevėžio Vysku
pas K. Paltarokas, baigda
mas savo raštą dvasiSki- 
jai, sako: “Tą graudų mo
mentą, kai, visoje musų 
šalyje gaudžiant varpams, 
melsimės už mirusius, gy
vieji pasiryžkime saugoti 
katalikiškos tautos laisvę, 
kuriai gresia pavojai”.

O tie pavojai katalikiš
kai tautai paeina iš tauti
ninkų valdžios pusės, kuri 
įvairiais dekretu priimtais 
įstatymais varžo katalikų 
laisvę, katalikų teises Lie
tuvoje.

v •

nai pasielgė lygiai kaip 
“Vienybė” su prelato Lau
kaičio kalba, dar blogiau, 
nes neįtalpino nei pilno sa
kinio, t y. pacitavo rezo
liuciją, nukniaukęs saki
nio pradžią ir pabaigą.

Štai toji Lawrence lietu
vių katalikų rezoliucija:

“Iškilmingai minėdami 
dvidešimties metų Nepri
klausomybės sukaktį La-.v- 
rence Katalikų organizuo
toji visuomenė reiškia pa
sitikėjimą Jūsų Ekscelen-

cijos išmintimi kuogrei- 
čiausiai sunormuoti san
tykius Lietuvos Valstybės 
su Vatikanu”.

Gerb. Skaitytojai paly
ginkite bolševikų “Lais
vės” pacituotus žodžius su 
rezoliucija ir pamatysite, 
kad bolševikai ir prez 
Smetonai parašė palankią 
rezoliuciją, kad tik ap
šmeižti kunigus. Jeigu 
prez. Smetonos valdžia 
dar labiau pradėtų perse
kioti katalikus, tai ji susi
lauktų pilniausio lietuviš
kų bolševikų užgyrimo ir 
palankumo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
L. Vyčių kuopos valayba 

nuoširdžiai kviečia visus 
narius susirinkti į bažny
čią 7:45 vai.,ryte. Narys.

Sek-

tė senatvės pašalpą. Visi 
Vatikano darbininkai, su
laukę 65 metus amžiaus, 
galės gauti pašalpą; 
pašalpa bus teikiama 
bininkų našlėms ir 
kams.

Kaip jau buvo rašyta, 
Maskvoje prasidėjo 21 žy
maus sovietų vado byla. 
Brooklyno lietuviškų bol
ševikų organas juos jau 
pasmerkė kaipo “šnipus, 
žmogžudžius ir išdavikus”. 

• Tas stalincų lietuviškas 
laikraštis rašo: “Jie, kaip 
neginčijamais faktais įro 
dyta, šnipinėjo svetimom 
valstybėm...”

Visi žinome, kad kultū
ringose šalyse nei teismas 
nei spauda nepasmerkia 
kaltinamųjų kol bešališ
kas teismas nėra davės 
sprendimo. Taigi iškelti 
kaltinimai teisiamiems y- 
ra kaip tik ginčijami.

Norvvood, Mass. — 
madienį, kovo 6 d., tuoj po 
mišparų apie 4:30 vai. po 
pietų įvyks SLRKA kuo
pos prakalbos Šv. Jurgio 
par. svetainėje. Kalbėti y- 
ra užkviesti p. K. Čibiras, 
žurnalistas iš Lietuvos 
ir kiti įžymūs kalbėtojai. 
Kviečia visus ateiti ir pa
siklausyti įdomių kalbų1 jos pirmininkas už 
svarbiais klausimais.

DARBININKAI PAKELE 
ALGĄ KOMPANIJOS 

VIRŠININKUI
I

TYRINĖS LIETUVOS 
EŽERUS

Johnston, Pa. kovo 3, — 
Plieno darbininkų unijos 
nariai, lodge no. 1074, su- 

• žinoję, kad Tom Girdler. 
Republic Steel Korporaci- 
.................... “ 1936 

i metus algos gavo $174, 
999.00, surinko iš narių 
vieną dolerį ir jam pasiun
tė, kad jo alga būtų lygiai 
$175,000.00.
Ar kompanijų viršinin

kai negalėtų sau imti ma
žesnių algų ir duoti darbi- 

pragyveni-

• v

Prof. K. Pakštas su geo- 
grafi jos katedros persona- ' 
lu ir studentais tyrinės ninkami nors 
Rytų Aukštaičių ežerus. mo atlyginimą? 
Numatoma išmatuoti A- 
vilių, Alaušo, Rubikių ir 
Baltųjų Lokajų ežerai.

NEWARK, N. J.
L. Vyčių 29 kp. iškilmir

Brooklyno lietuvių bol
ševikų “Laisvės” pisoriui 
užkliuvo Lawrence lietu
vių katalikų Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas
ir jame priimtoji rezoliu.- gai minės savo Globėjo, 
ei ja Lietuvos prez. Smeto- Šv. Kazimiero šventę ir 
nai. Pacitavę iš rezoliuci- taipgi pradės I 
jos kelius žodžius, būtent, jaunimo savaitę. Sekma.- 
“katalikų organizuotoji vi- dfenį, kovo 6 d., 8 vai. ry- 
suomenė reiškia pasitikę- te jvyks , iškilmi.n?°s žv; 
jimo Jūsų Ekscelencijos ro’sios’, k,u"ų. .^klausyti 
išnirtai , tuojau pnse- nariai ir visa/ 
ga kunigams fašizmą . , jjendraį priims šv. Komu- ,

“Laisvės” pisorius su nįją Po šv. mišių įvyks 
Lawrence lietuvių katali-. bendri pusryčiai graži oje Į 
kų rezoliucija prez. Smeto-! valgykloje.

FA-DIDŽIUOSIUOSE 
BRIKUOSE DIRBA 

28,444 DARBININKAI

Centrinio Statisti kos 
Biuro daviniais, stambio
joje Lietuvos pramonėje 
(metalo, ir mašinų, chemi-

kataliku JOS’ odų ir kai11^’ medžio,

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

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

tekstilės, popieriaus, elek
tros, drabužių ir k.) dirba 
28,444 darbininkai. Prač • 

; jusiais metais tik per vie
ną spalių mėnesį šiems 
darbininkams išmokėta 
3,779,200 Lt., t. y. beveik 
1 mil. Lt. daugiau, kaip 
užpraėjusiais metais tą 
patį mėnesį. Tačiau užpra
ėjusiais metais ir darbi
ninkų skaičius buvo ma
žesnis.

HITLERĮ PAVADINO 
“TIKRU MELAGIU”

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 E. 8th St, So. Boaton, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vicp-Plrm. — Ona Venienė,

Sll K St., So. Boston, Mass.
Prot. RaAt. — Ona IvaAkienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fln. RaSt — Marijona MarkonlntS, 
4115 Washlngton St, Koalindale, Mass.

TeL Parkway 0M8-W
Odininke — Ona Stanlnllutė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdart — Ona Mlzglrdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass.
Kasos Glob.—Mari joną AukAtlkalnienė, 

111 H S t, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra ntarnlnka mėneMn 
7:30 vai. vakare, pobainytlnfij sve 
talugj.

Visais draugijos reikliais kreipkite* 
pas protokolu raitininke.

ŠV. JONO EV. BL. PAS ALPINS
DRAUGIJOS VALDYBA

»

buvo ir senų, niekeno ne- 
beskaitomų knygų. Išim
tas knygas dėliojo ir vartė 
Dadro sūnus, gimnazijos 
mokinys Henris. Vienos 

i senos, pageltusios knygos, 
! senovinio istorijos vadovė
lio puslapiuose vaikinas 
rado seną pageltusį voką, 
prie kurio tebebuvo prikli
juotas pašto ženklas. Mc- 

i kinio būta filatelisto, pui
kiai suprantančio pašto 
ženklų vertę. Kai jis atsi
vertė pašto ženklų albumą 

| patikrinti ir nustatyti ras- 
' tąjį ženklą, jo nustebimui 
nebuvo ribų... Ženklas bu
vo keturių pensų, vienas 
iš pačių pirmųjų pašte 
ženklų istorijoje. Tos lai
dos pašto ženklų labai 
mažai bėra likę, o filatelis
tų pasaulyje jie pasakiš
kai vertinami. Dadras žen
klą pardavė ir už jį paėmė 
nei mažiau, nei daugiau 
kaip 3.500 svarų sterlin
gi). Sūnaus apdairumo dė
ka Jeanas Dadras ne tik 

jos katalikų tikyba yra apmokėjo skolas, bet dar 
paskelbta kaip tautos ti- nusipirko ir didelį ūkį. Be- 
kvba.

tokį 
dar- 
vai-

NIEMOELLER IŠTEI 
SINTAS, BET VĖL 

AREŠTUOTAS

Marti n 
kuris buvo 
už “kėlimą 

“nusi-• **

Berlynas, Vokietija, ko
vo 3 d. — Protestantų žy
mus ministeris, 
Niemoeller, 
kaltinamas
maišto” ir kitokius 
kaitimus”, liko teismo iš
teisintas, bet slaptoji Hit
lerio policija jį vėl arešta
vo, net nesakydami jam 
už ką.

NAUJOSE VALSTYBES 
KONSTITUCIJOSE KA

TALIKŲ REIKALAI

Naujose valstybės kon
stitucijose, kaip pavyz
džiui, Airijos, Brazilijos, 
Austrijos, Lenkijos, Itali-

v •

tyrinėjant paaiškėjo, kad 
Jeano Dadro tėvas yra 

NEMUNE PASKENDO tarnavęs ir plaukiojęs An- 
100 VIŠTŲ glijoje ir greičiausia iš to
----------- ' meto yra pasilikęs ir tas 

laimingasis pašto ženklas.
i . _________
i

UŽGRIAUTAS ŠV. BER
NARDO VIENUOLYNAS

nizacijų būtų atidarytas 
Nepriklausomoje Lietuvo
je. Tuo būdu, esą būsiąs 
sustiprintas Lietuvoje len
kiškumas.

chesteryj. Sužinojau, kad 
yra apie 700, bet ne visi 
priklauso prie parapijos, 
ir tokius didelius darbus 
padarė.

Rochesterio miestas šva
rus, daug gražių bažny
čių, mokyklų ir kitokių 
įstaigų. Pavažinėję mieste • 
ir pasigrožėję jo grožybė
mis, grįžome į namus lai
mingai. Dėkoju savo žen
tui p. A. Allis už pavaži- 
nėjimą, o dukrelei Elzbie-

STALINAS BEDIE
VIAMS SUTEIKĖ 5.000 
RUBLIŲ PAŠALPOS

“Kirchendienst” rašo, 
kad Stalinas bedievių są
jungos generaliniam se
kretoriui įteikė 5.000 rub
lių dovaną, kurią jis prašė tai už pagaminimą ska
pą naudoti kovai su tikėli-' n*os vakarienės.
rnu. Be to, Stalinas bedie-į F. Dubauskas
vių sąjungos vadovybei j 
parašęs laišką, kuriuo rei-i 
škia savo pasitenkinimą! 
bedievių veikla, ir žada fi 
narisinę ir moralinę para
mą. Bedievių sąjungos į 
centras už minėtus 5.000 
rublių išleis specialią be
dievybės propagandos bro
šiūrą.

KAIP PATAISYTI IR MO 
DERNIZUOTI SAVO 

NAMUS
FINANSUOJANT F.H.A. 
LENGVI MĖNESINIAI 

IŠSIMOKĖJIMAI

PENN YAN, N. Y. COMMUNITY HOU
SING GUILD sutvarkys 
visas smulkmenas. Dabar 
laikas taisyti ir gerinti 
savo namus, nes namų ma- 
terijolas yra atpigintas. 
Federal Housing Adminis- 

•e- 
ti. Jie paskolins Jums pi- 

I. vaduoju.!. , nigu dėi remontavimo na-
ImlTUlO O T Zl TV* H O 71 <— * _ _

. — * * 1 /J i jas pagal savo pajamų ga-pasiekėme j vieną valandą * ai išsimok5t.;.
ir 45 minutes. Sustojome ®
prie Šv. . 
par. bažnyčios. Kadangi 
nuvažiavome ankščiau, tai, 
turėjome progą apžiūrėti 
parapijos mokyklą, klebo
niją ir bažnyčią. Tos pa
rapijos klebonu yra nuo
širdus vadas kun. J. Bak
šys. Mane labai nustebino, 
kad parapija turi tokią di
delę nuosavybę ir jau be
veik neturi skolos, tik ke
lius šimtelius. i

Suėjome į bažnyčią iš
klausytų šv. mišių. Kleb. 
kun. J. Bakšys atnašavo 
sumą. Choras labai gra
žiai giedojo laike 
Po pamaldų turėjome pa- 
sinalbėjimą su klebonu. 
Kvietė mus į Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimą, 
vasario 20 d. Po to aplan-

Kiek laiko atgal man 
teko lankytis šioje koloni
joje pas savo dukrelę Elz
bietą ir žentą A. Allis. 
Sekmadienio sulaukę pa- ĮraĮįon norį jums pagelbe 
traukėme į Rochester, N. 
Y. Važiuojant į Rochester 
per kalnus matėme ir daug sutvarkys'taip, kad

ROMA — Paskutinėmis 
Milane plačiai 

kad mil- 
,ė 

šv. Bernardo vienuolyną. 
Tos žinios dabar pasitvir- 

ledas neišlaikė ir tina. Iš tikrųjų visas vie- 
i skęsta sniego

mis įlūžo. Arklius ir roges masėse. Atrodo, kad vie- 
išvandens ištraukti pavy- ’ nuoliams reikės kelis mė- 

i išbūti vienuolyne, 
atskirtiems nuo likusio pa
saulio. Turimomis žinio
mis, tik garsių benardinie- 

1 čių šunų instinkto dėka 
pavyko didesnės nelaimės 
išvengti ir žmonių aukų

SOFIJA — Sofijoje j’au nėra. Nelaimės dieną ne
keli metai gyvena buv. reta, kaip paprastai iš- kerne savo senus pažįsta- 
Sovietų Sąjungos rašyto- siųsti šunis, į kalnus teik- mus pp. 
jas Ivan Kolenovičius, ku - ti, jei kam reikėtų, pagal-. Milerius, 
ris leido antikomunistinį bos. Tačiau šunes jokiu širdžiai ir maloniai 
laikraštį “< 
Vasario 3 d. priešpiet į jo no ribų išeiti. To dar nie 
butą kažkas atnešė pakie- kad ankščiau nėra buvę, i 
tą. Atidarant pakietą štai-; Valandai praėjus vie-

Kaunas — Atšilus orui 
susisiekimas per ledą Ne
munu buvo pavojingas, 
todėl jis buvo sulaikytas. 
Nežiūrint to, atsirasdavo 
žmonių, kurie tokio drau- Į 
dimo nepaisydami, vis
dėlto važiuodavo krautais dienomis 
vežimais. Vienas pirklys pasklido gandai, 
važiavo per Nemuną su žiniška griūtis užgriovė 
pilnomis rogėmis narvuo
se susodintų vištų. Tokio 
svorio 
rogės su arkliais ir višto- nuolynas

ko, bet apie šimtas nelai- nesiūs 
mingų vištų prigėrė.

ATENTATAS PRIEŠ 
ANTIKOMUNISTINĮ 

RAŠYTOJĄ

GUjLD susideda iš grupės Jurg‘0 imtuvu, i.tsakingų kontraktoriUj 
architektų, dylerių ir fa
brikantų. Čia duodamas 
pilnas patarnavimas namų 
taisymui. GUILD yra ži
nioje plačiai žinomos fir
mos — JOHN - MANVIL- 
LE Co. Jūsų vietinis kor.- 
traktorius gali atlikti dar
bą, o GUILD patieks visus 
planus, duos apskaitliavi- 
mą, sutvarkys finansavi
mą ir kitas reikalingas 
smulkmenas.

i Taipgi mes turime asbes- 
tos sienoms šingeliuoti. 
stogams, grindims kieto 

Į medžio ąžuolo ar klevo ir 
kitokių dalykų, kas reika
linga namų pataisymui.

Kad sutaupyti pinigų ir 
gauti gerą materijolą, 
kreipkitės i
COMMUNITY HOUSING 

I GUILD
Headąuarters

i BAY STATĖ LUMBER CO,

• v •

Norkeliūnus ir 
Mus labai nuo- 

1 priė- 
Golos Rosi ji”, būdu nesutiko iš vienuoly- !mė. Man buvo malonu, 

•’ - ■ t kad mūsų seni Montrea-
liečiai taip gražiai gyvena 
savo namouse.

Man rūpėjo sužinoti 
kiek lietuvių gyvena Ro-

INC.
136 Southampton St. 

Boston.
Tel. HIGhlands 6502ga sprogo jame buvusi nuolyną užgriovė griūtis, 

pragaro mašina. Sprogi
mu buvo užmuštas tame 
bute atsitiktinai buvęs 
vienas rusų emigrantas ir 
Kolenovičiaus žmona. Pats 
IColenovičius pasiliko ne
paliestas, o jo sūnus buvo 
lengvai sužeistas.

v •

I

FILOSOFIJOS FAKUL
TETO “LEGALIZAVI

MO” PASĖKOS CREMO ALEWashington, D. C. — 
Kongreso atstovas Dicks- 
tein iš New Yorko, kalbė
damas Legislatūroje apie 
susektą šnipų lizdą ka
riuomenėje, pavadino Vo
kietijos diktatorių Hitlerį 

. “tikru melagiu” dėl jo 
I draudimo šioje šalyje gy
venantiems vokiečiams dė
tis į nacių organizaciją. 
Jis sako, kad Hitleris tik 
tada uždraudžia naciams 
organizuotis šioje šalyje, 
kad suseka nacių fašistinį 
veikimą. Tokį pat šposą 
Hitleris esą iškirtęs pora 
metų atgal, kada jis įsa
kė Naujos Vokietijos 
draugams panaikinti orga
nizaciją.

UŽ PAŠTO ŽENKLELĮ 
NUSIPIRKO DVARĄ

1

Pirmininkas, Juozas švagždys,
001 6th St, So. Boston, Mass.

Vice-PIrm. Albinas P. Neviera,
10 Winfleld St, So. Boston, Mass. 

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

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

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

MnrSalka, Jonas Zalkis,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čia ned«ldienl kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492 

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

I

i

tiu., w m. amžiaus, vau:- M 
naši, užsitarna v u si e j i !! 
mokslininkai dėl tautiniu- ; 
kų valdžios režimo turi !! 
trauktis iš Universiteto. ,

I

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

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

POPIEŽIUS NUSTATĖ 
PAŠALPĄ DARBININ-* 

KAMS

Vatikanas, kovo 3, —Po
piežius Pijus XI raštu Mo
tu Proprio visiems Vati
kano darbininkams nusta-

Atsitinka, kad kartais 
laimė nelauktinai aplanko 
žmonės. Prancūzo jūrinin
ko žvejo Jeano Dadro šei-i 
ma gana skurdžiai gyveno. 
Dadras su savo vienu kai
mynu žveju neseniai išsi
mokėtinai buvo pirkę žve
jų laivą. Bet laivas netru- marklinijos pusės infor- 
kus nelaimingai sudužo į muoja, kad lenkai esą pa- 
uolas. Vargšas žvejas pa- siryžę Vilniaus krašte iš
teko į sunkų padėjimą. A- naikinti visas lietuviškas, 
tėjo rata mokėti už laivą,1 mokyklas ir organizacijas, 
o pinigų nėra. Tuomet žve- Paskui jie leisią lietuviš- 
jas sumanė parduoti spin- kas mokyklas ir organiza- 
tą ir už ją gautais pini- ei jas atidaryti su ta sąly- 
gais sumokėti likusią sko-, ga, kad toks pats skaičius 
1 jį. Be drabužių spintoje į lenkiškų mokyklų ir orga- j

-------------- >!
LENKAI ATEITY LIE- Į; 
TUVIŠKOMS MOKYK !! 

LOMS LEIS VEIKTI SU ';; 
SĄLYGOMIS 

---------- Ii 
Kaunas —Iš anapus ; KaHą jo paragavę — visuomet norėsite!

i

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Published every Tuesday and Friday except Holidaya such aa 

New Teari Good Friday, Memorial Day, Indevendenee Day, 
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BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.O. AŠSOCIATION LABOR
Entered m second-class matter Sept. 12, 1915 at the post odSlce at Boston, 

Mass. onder the Act of March 8, 1870
Accėptance for maillng at special rate of postage provided for ta Sectlon 1108 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
PRENUMERATOS KAINA:

iv84-00

, ; - Darbininkai ir Kompanijų 
Unijos

9

8tlBBSCRIPTION BITES: 
Domestic yearly .........................   i
Fpreifn yearly. .......... . I
Domestic oncė per week yearly 
Foreign once per week yearly $2.50

$4.06 Amerikoje metams ........į. $4.00 
$5.00 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
$2.00 Viena kart savaitėje metams $2.00 
T—I UžBleny metams ..........................

DARBININKAS
886 West Broadway, . Bovth Boston, Mam

Telephone SOUth Boston 2680

UžBleny metams $5.00

W , -"3L r# ■

Šv. Kazimiero dienai atėjus, savaime prieš akis 
stoja jaunimo klausimas. Mūsų šventasis pats buvo 
labai dievotas jauriikaitis ir mirė dar jaunas, bet jau 
aukštos dvasines tobulybės pasiekęs. Todėl jis ir ap
rinktas jaunimo globėju. Daugelis mūsų parapijų ir 
draugijų šv. Kazimierui globoti pavesta. Viena stam
biausiųjų mūsų auklėjimo įstaigų — šv. Kazimiero 
Seserys jaučiasi laimingos tą vardą nešioti. L. Vyčiai 
yra ypatingoj jo gldbOj, taip pat ir katalikiškoji Stu
dentija. O kiek mes turime neorganizuoto jaunimo — 
darbininkų, moksleivių ir net profesionalų, kurie yra 
visur išsiblaškę ir lietuviškųjų reikalų kaip ir nepa
žįsta! Tai vis mūsų brangusis turtas, ateities židinys. 
Neleiskime jam iš mūsų rankų išslysti ir sutirpti sve
timose bangose.

Tam tikslui sumanyta, atėjūš Šv. Kazimiero die
nai, padaryti milžinišką vajų — jaunimo savaitę. Vy
čiai visados garbingai šv. Kazimiero dieną minėjo it 
šiais metais mini — ne kokiais triukšmingais išori
niais būdais, bet religinėj nuotaikoj, kam Gavėnios 
laikas kaip tiktai tinka. Bet Vyčiai tai tik jaunimo 
dalis. Už jų organizacijos sienų yra keleriopai dides
nis jaunimo skaičius, kurs taip pat šv. Kazimiero glo
bos reikalingas. Mėginkime ir juos įtraukti i tas iškil
mes, ne išorines, bet religinio pobūdžio iškilmes, ku
riose apščiai gaunama dvasinio maisto. Tegu visas 
jaunimas giliai įsisąmonyja gyvoj katalikiškoj dva
sioj, savo idealų sukrikščioninime, kad pasisemtų sau 
ištekliaus sunkiai gyvenimo kovai. Pro spdrtus ir žai
slus tegu prasiskverbia rimtos į gyvenimą pažiūros 
pagal kilnų katalikiško Lietuvos jaunimo šūkį: “Vis
ką atgaivinkime Kristuje!” K.

Popiežius Leonas XIII ganizatorius mieste, paža- 
kal bedamas apie darbiniu-J da darbininkams penktą 
kų unijas, pasakė, kad nuošimtį pakelti algas, jei 
“darbininkų unijos reikia Į jie susirašys į kompanijos 
taip organizuoti ir tvar- uniją. Žinoma, tas algų 
kyti, kad jos virstų ge- akelimas kompanijoms 
riausiohiis ir tinkamiau- nuostolių nesudaro, nes 
siomis priemonėmis tiks- jos vėliau nuo darbininkų 
lui pasiekti, būtent, kad savaitinės algos atima da- 
kiekvienas organizacijos lį unijos išlaidoms padeng- 
narys, turėtų kiek tik ga- ti. Tai labai gudri darbda- 
lima iš to medžiaginės ir vių priemonė mažinti dar- 
dvasinės naudos sau ir sa- biriukams algas, 
vo šeimai”. Pats darbinin- k . * * « « ««
kas jau iš prityrimo žino, ; DARBDAVIAMS NA 
kad jam naudą teduoda DINGĄ
tik pąčių dkrbihinkų suor-j Kompanijų unijos yra 
ganizuotds unijos, į kurias visos sudarytos prieš dar- 
jie laisvai gali dėtis ir pa- bininkų unijas. Kompani- 
skiau vieningai vesti etery- jos įkalba darbininkams, 
bas su darbdaviais algų ir kad jiems kita unija nerei

kalinga, nes čia, pačiame

PavydasSarmatlyvasDalykas
Dabartinis Šv. Tėvas vadinamas moderniniu Po

piežium, ne tuo atžvilgiu, kad sektų modemiškąją bei 
laisvamaniškąją dvasią — jis tai griežčiausiai pa
smerkia — bet tuo, kad jis vartoja moderniškosios 
kultūros išradimus, telefoną, radio ir tt., kad su jų 
pagalba geriau galėtų skelbti tikėjimo žodį ir moder
ninio susisiekimo būdais sugebėtų tiksliau tvarkyti 
virš 300 milijonų katalikų, išsisklaidžiusių po visą pa
saulį. Kultūringam žmogui tik džiaugsmas iš tokio 
Bažnyčios Galvos pavyzdžio, kurs parodo, kad katali
kų tikyba eina greta su medžiagine pasaulio kultūra. 
Ir ko gi Popiežius turėtų vengti kultūros patogumų, 
jei jos gelbsti apaštalavimo darbe? Jam ypač malo
niau vartoti tokius išradimus kaip radio, atsiminus, 
kad čia katalikų mokslininko Marconio nuopelnas. 
Koks kultūringas žmogus, kad ir nekatalikas, galėtų 
pykti už tai, kad katalikas Marconi tiek pastūmėjo 
pirmyn pasaulio kultūrą? Ir vėl, kas galės prikaišio
ti Katalikų Bažnyčiai, kad ji nenaudinga atsilikėlė, 
nieko nereiškianti pasaulinėj pažangoj? Bažnyčios sū
nus padarė genialų išradimą ir Bažnyčios tėvas tuo 
išradimu naudojasi. Kas logingiau ir natūraliau? Jei 
kas tam pavydi, tai vienas sau kremtasi, neišdrisda 
mas tokių žemų jausmų kitiems parodyti.

Tačiau yra žmonių, kūne nežino, kada sarinatly- 
vus jausmus reikia nuo viešumos slėpti. Ką jų įširdu
si tulžis pajunta, tai liežuvis ir tranziliuoja bei palei
džia viešumon. GI reikėtų padaryti mažas dėtūras bei 
užuolanka ir tuos jausmus pirmiau per galvoseną 
pėrleisti. Kokia ta galvosena bebūtų, vis dėlto gali 
kartais nesąmonę sulaikyti, 0 šiaip, tai tik Viena sar
mata.

Bolševikai, negalėdami pakęsti, kad Vatikano ra
dijas stipresnis už Maskvos, pradėjo pulti Pijų XI, 
kad jis perdaug moderniškas, nes vartoja telefoną, 
radio ir tt. Bet ką gį jūs, vyrai, pasakytumėt, jei Po
piežius tų išradimų nevartotų? Jūs jį vadintuniėt se
nu atsilikėliii, kurs bereikalo tik užima Vatikano mū
rus, iš kurių būtų galima įtaisyti puikų muziejų.

Kokia tada Popiežiais padėtis? Jei jis neveiklus, 
tai nereikalingas; jei veiklus, tai pavojingas; jei ne
sinaudoja kultūros priemonėmis, tai atsilikėlis; jei 
naudojasi, tai perdaug nuo Kristaus nutolęs. Koks gi 
Popiežiaus tipas bolševikams priimtinas? (Aš čia tik

darbo sąlygų reikalais. U- kalinga, nes čia, pačiame 
nijos yra galinga priemo- fabrike, bus galima visus 
nė prieš kapitalistus-darb- reikalus sėkmingai iš
davius. Darbininkams uni-' spręsti. Sako, jei darbinin- 
los yra naudingos, kom- kai turi kokius reikalavi- 
panijoms baisios. Kapita- ’ mu<? tepareiškia juos darb- 
listai - darbdaviai, kurie dariams ir bus į tai atsi
laiko darbininkus už ver- žvelgta. Bet reikia atsi
bus, įvairiais būdais sulai- minti, kad kompanijos u- 
ko darbininkus nuo unijų nijOse darbininkų atstovai 
suorganizavimo. Vienas iš tartis su darbdaviais yra 
tokių būdų yra sudarymas išrinkti iš tos pačios kom- 
kompanijos unijų. panijos darbininkų. Darbi-

■ ninku atstovai bijo netek- 
KOMPANIJU UNIJOS į-į darbo ir tų visų reika- 
Kompanijų unijos žy-davimų griežtai nepersta- 

miai pasireiškė Amerikoje to. Kaip gali būti laisvos 
nuo 1914 metų ir dabai’ derybos vedamos, kada 
apskaičiuojama, kad apie prie vieno galo stalo sėdi 
4 milijonai darbininkų kapitalistas - darbdavys, 
priklauso prie kompani- kuris valdo fabriką, o prie 
jų unijų. Kompanijų uni- kito darbininkas, kuris 
jos beveik visada yra su- j bijo netekti pragyveni- 
organizuotos industrijų mo duonos kąsnio. Taip, 
vadų ir jų vedamos. Jų pasitarimai gali būti, bet 
tikslas yra sulaikyti dar- jie visada užsibaigs kaip 
bininkus nūo sudarimo darbdavys padiktuos. Dar- 
savųjų unijų. Kompanijos bininkų atstovas nepasta- 
sužinojusidš, kad darbi- tys griežtu reikalavimų 
rinkai kalba apie unijos pakelti darbininkams al- 
organizavimą, tuojaū pra
neša, kad fabriko darbi
ninkai, dėl savo didžiau
sios naudos, privalo įsira
šyti į kompanijos unijas, 
kur darbininkai galės iš
rinkti iš savo tarpo atsto- naudos neduoda, tik kom- 
vij s ir tartis su darbda- paniioms.
viąis dąrbjntakų reikalais.; nARBINIXKAMS NAU. 
Jei darbininkai saitai te- a

kius kompanijos pasiuly- i
mus priima, tada pavarto-! Visai kas kitą yra darbl- 
jama griežtesnės priemo- ninku unijose. Kada darbi
nės. būtent, pasakoma, ninkai susiorganizuoja į 
kad įsirašiusiems į kompa- savo unijas, tada atstovai 
nijos unijas būsią progos tartis su kompanijomis y- 
gauti paaukštinimus, ge- ra parinkti žmonės, kurie 
resnį darbą, ir darbas bū- tose kompanijose nedirba 
siąs užtikrintas. Kaikurie ir jie be baimės perstato 
darbdaviai praneša, kad darbininkų reikalus. Pačių 
fabrikas turėsiąs persikel- darbininkų unijose kompa- 
ti į kitą miestą ir tik dar- nijos neturi jokios galės, 
bininkų susirašymas į Tas skirtumas yra didžios 
kompanijos unijas galės -. 
išgelbėti situaciją. Dar ki
ti fabrike išdalina darbi
ninkams lapelius ir palie
pia pasirašyti; darbinin
kas, bijodamas netekti 
darbo, nenoromis įstoja į 
kompanijos unijas. Arba 
ve) kiti darbdaviai i

gas. nes žino, kad jis pir
mas neteks darbo arba bus 
pristatytas prie sunkaus 
ir prasto darbo. Kompani
jos unijas, kompanijos ir 
valdo, darbininkams jos

reikšmės. Užtat darbinin
kų unijos gali vesti kolek
tyvines derybas su kompa
nijomis ir savo nariams 
išreikalauti didesnį atlygi
nimą, trumpesnias darbo 
valandas ir geresnes dar- 

] bo sąlygas. Jei geruoju ne-............Jarbdaviai išgirdę,) gali susitarti, darbininkai 
kad darbininkų unijų or- griebiasi paskutinės prie

dėl visa ko klausiu, nes žinau, kad joks Popiežiaus ti
pas jiems nepriimtinas; tik tada naudojasi jo autori
tetu, kai nori katalikų darbininkams prisilaižyti).

Kai dėl Kristaus, tai Jis sukūrė ir visą medžiagą 
ir visas galimybes išradimams daryti. Reiškia, Kris
tus pažangesnis už esamą ir busimąją pasaulio pa
žangą. Bolševikai, žinoma, tam netiki, bet Popiežius 
tiki ii*, naudodamasis pažangos patogumais, netik ne
mato tame husižengirio, bet įžiūri didelę naudą baž
nyčiai. Bolševikai bet gi negali užginčyti, kad Kris
taus mdkslo auklėtinis Marconi padarė išradimą, ku- 
riud ii* komtMizriiui pakanku naudotis, ir kad Kristaus 
įpėdinis Popiežius tuo išradimu geriau už juos naudo
jasi. čia jiėms nemaža susikrimtimo, bet paprastas 
sveikas protas, rodos, turėtų jiems nurodyti, kad su 
pavydu nereikia taip jau garsintis. Verčiau, savo šird
gėlai nuraminti, jie paprašytų savo ponų, kad Mas
kvoje įsitaisytų kiek stipresnę radio stotį. K.

monės — streiko, kompa
nijos unijos Sudarytos ne 
darbininkų naudai, ne 
jiems pagelbėti, bet juos 
sulaikyti nuo organizavi
mosi į savo unijas. Gud
riai kompanijos laiko 4 
milijonus darbininkų po 
savo geležine ranka. Dar
bininkams duoda nauda 
pačių darbininkų unijos.
POPIEŽIAI UŽ DARBI

NINKUS
Katalikų Bažnyčios va

dai pasmerkia tokias kom
panijų unijas ir reikalau
ja, kad darbininkams būtų. 
laisvai leista sudaryti sa
vo unijas. Popiežius Leo
nas XIII ir Pijus XI sako, 
kad kiekvienas darbinin
kas turi ne tik teisę, bet ir 
pareigą dėtis į darbininkų 
unijas, kad taip sau ir ki
tiems padėtų iškovoti ge
resni pragyvenimą. Leo
nas XII sako> “Darbinin
kai turi susivienyti ir nu
mesti neteisingumo ir 
priespaudos jungą” (RN 
40) Popiežius Pijus XI sa
ko: “...Visuomenės gerovė 
reikalauja, kad' įvairūs 
visuomenės nariai būtų 
sujungti i vieną kūną... 
žmogus yra laisvas ne tik 
dėtis į tokias organizaci
jas, bet ir duoti joms to
kius įstatus bei taisykles, 
kurios atrodo geriausios 
pasirinktam tikslui siekti. 
Darbininkų organizacijos 
privalo būti taip sutvar
kytos, kad jie galėtų su 
tvirtumu ginti savo teises 
ir savo laikinius reikalus”. 
Kompanijos varžo darbi
ninkų laisvę, laiko juos 
baimėje ir priespaudoje ir 
jos yra smerktinos. Darbi
ninkams turi būti duota 
laisvė organizuotis ir su 
tvirtumu ginti savo reika
lus, sako Popiežiai.
KOMUNIZMAS UŽ KOM

PANIJŲ UNIJAS
Rusijoje yra didžiausia 

kompanijos unija. Stalinas 
yra žiaurus darbdavys. 
Rusijoje darbininkai ne
gali laisvai organizuotis į 
unijas. Tiesa, Stalino kon
stitucija, skyrius 126 sako, 
kad darbininkai galės dė
tis į unijas. Bet kam? ar 
kad su tvirtumu gintų sa
ve reikalus? Ne. “Kad su
tvirtinti valstybę ir išvys
tyti socialistinę sistemą” 
iKonst. skyrius 126). Dar
bininkai organizuojasi, 
kad vieningai galėtų iš
reikalauti iš kompanijų 
sau geresnį pragyvenimui 
atlyginimą; jei darbdaviai 
priešinasi, jie išeina į 
streiką. Ar kas girdėjo a- 
pie Rusijos darbininkų rei
kalavimus? Ar kas girdė
jo, kad Rusijos darbinin
kai išėjo į streiką? Niekas 
nedrįstų tvirtinti, kad ten 
darbininkai neturi jokių 
reikalavimų, kad jie viso 
užtektinai turi. Tik pas
kaityk pačių sovietų laik
raščius, Pravdą ir IzVes- 
tią; paskaityk raštus tų, 
kurie matė Rusijos darbi
ninkų gyvenimą, — An
dre w Smith, Max East 
man, Andre Gide, Fred 
Beal ir kitus, kurie važia-' 
Vo į Rusiją džiaugtis ko-! 
munizmo vaisiais, o pama
tė darbininkų vargą ir 
priespaudą, pabėgo iš ku
rijos ir komunizmo ant vi
sados išsižadėjo.

Rusijoje darbininkams 
yra uždrausta streikuoti, 
jų kontsitūcijos skyrius 
131 aiškiai pasako, kad 
streikieriai pasidarytų 
žmonių priešai. O Rusijos 
visi priešai yra sušaudomi.

Amerikoje kompanijų u- 
nijos yra sudarytos pačių

v «
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INDIJA
Lietuviai 50,000 Tikinčių

jų Kongrese
nuoširdžiu žodžiu.

Kongresas gavo daug iš 
visur nuoširdžių sveikini
mų. Su dideliu džiaugsmu 
buvo sutikta Indu tautinės 
partijos pirmininko indu- 
so tokio turinio telegra
ma: “Sveikinu Indų tauti
nės partijos vardu Šv. Tė
vo Legatą, atvykusį į tau
tinį Indijos eucharistinį 
kongresą Madrase. Pra- 

iškilmūs šiau p. C. Rajagopalacha- 
” — di • į ri, Madraso minist. pirmi-

• y 
v .

Jurgio forto, kuris mirgu
liavo įvairiaspalvėmis vė
liavikėmis, girliandomis, 
gėlėmis. Ore skamba gar
sintuvų balsai, minios gie- 
semės, orkestrų aidai. Pa
sirodo su visu sąstatu In
du kat. hierarchija su Po-

SSSR TIJR! ^,000 KARO 
skamba oras — saleziečių j LĖKTUVU
choras užtraukia Termų* į __ “
neno “Avė Maria”.

Tribūnoj pasirodo M. 
Ruthnasvvami ir pasveiki
na visus Madraso katah į 
kų vardu. Prasideda pa-i 
čios kongreso iškilmės, 
kurios vyksta su tikru 
dvasios pakilimu.

Tą pačią dieną prie šv. 
i Tomo Apaštalo kapo buvo 
atidaryta Indijos kat. dar
bu ir meno paroda.

Madraso m. ir provinci
jos valdžios įstaigos Po į nėšių su 1,400 lėktuvų 
piežiaus Legatui suruošė 59 
labai iškilmingą priėmi
mą. Tai pirmas tos rūšies 
įvykis Madraso istorijoj: 
pirmą kartą Ripono rūmu 
durys buvo atvertos Kat. 
Bažnyčios ganytojams, su
sirinkusiems drauge su 
1,000 kunigų, daugiausia 
pačių indų, ir tūkstančiais 
tikinčiųjų, priklausančių 
30 Europos ir Azijos tau
tų, viešai pagarbinti Kris
taus.

Rytojąus dieną vėl įspū
dingos iškilmės, kurias va
kare paįvairino dešimties 
tūkstančių elektros lempu
čių šviesos. Suspindi di- 

' dingas kryžius, iš tūks
tančių krūtinių suskamba 
karšta malda ir padėka 
Viešpačiui.

Šv. Tėvui kongresas pa
siuntė sveikinimą, į kuri 
tas atsakė per radiją iš 
Vatikano laiminimu ir

Prieš pat N. Metus Indi
joj, Madraso mieste, įvyko 
didžiulis taut. Indijos ka
talikų kongresas, kuriame 
dalyvavo iš visų Indijos 
kraštų suplaukę per 50,000 
tikinčiųji|. Apie jį rašo iš 
Indijos lietuvis prol. .1. 
Gustas.

Svarbiausios 
vyko vadin. “Saloje 
džiulėj aikštėj šalia š

i

ninką, reprezentuoti Indi
jos Taut. partiją ir su
ruošti Legatui garbingą 

į priėmimą.
Jawaharial Nėra”.

Kongrese dalyvavo taip 
į pat keletas Indijoj gyve
nančių lietuvių.

■---------------------------

fabrikantų naudai ir dar
bininkai negali streikuoti 
ar išreikalauti savo dides
nį atlyginimą. Bet jie gali 
prie tokių unijų neprisidėk 
ti, jie gali sudaryti savo li
nijas, tik reikia darbinin
kams susipratimo. Valsty
bėm įstatai jiems užtikri
na laisvai organizuotis. 
Valdžia baudžia kompani
jas, kurios priverčia dar
bininkus rašytis į kompa
nijų unijas. Bet Rusijoje 
visos darbininkų unijos 
turi klausyti Stalino, jis 
darbininkams įsako ką ir 
kur dirbti. Niekas nedrįs
ta prieš Staliną streikuoti. 
Čia Amerikoje, jei darbi
ninkas priešinasi Stalino 
kompanijos unijai jis iš
varomas iš pasaulio. Ten 
organižūotis į savo unijas 
darbininkams negalima.

Kas dedasi Rusijoje at
sitiktų ir Amerikoje, jei 
kada nors komunizmas į- 
sigalėtų. Darbininkai turi 
suprasti vylingus komu
nistų prižadus ir juos at
mesti. Darbininkai, jūs ne
kenčiate ir peikiate kom
panijų unijas, žinokite, 
kad komunizmas yra žiau
riausi “kompanijos” uni
ja. T.

I

♦

Čekoslovakų laikraščio 
“Vienkov” Maskvos kores
pondentas rašo, kad pagal 
oficialinius duomenis da
bar raudonosios armijos 
oro laivynas turi 660 oro 
eskadriles, kurias sudaro 
1,792 naikintojai, 22 purp
iamąsias eskadriles, ku
lias sudaro 390 lėktuvų, 
127 žvalgybos eskadriles 
su 2,400 lėktuvų, 70 es
kadrilių sunkiųjų bombo-

eskadrilių lengvųjų 
bombonešių su 900 apara- 

1 tų. Tokiu būdu dabar So
vietai turi iš viso 6,782 ko- 

. vos lėktuvus. Be to, dar y- 
ra 1.400 mokomųjų ir 360 
bandomojo skridimo lėk
tuvų. Jūrų aviacijoje yra 
25 eskadrilės naikintuvų 
su 2,440 lėktuvų, 12 puola- 

1 mųjų eskadrilių su 220 
lėktuvų, 27 žvalgybos es
kadrilės su 490 lėktuvų, 6 
sunkiųjų bombonešių es
kadriles su 104 lėktuvais 
ir 16 eskadrilių lenkvųjų 

i bombonešių su 300 lėktu
vų. Be to, yra 436 moko 
m i e ji ir 200 mokomojo 
skraidymo aparatų. Dabar 
Sovietai iš viso turi 50 a- 
viacijos fabrikų, kurie dir
ba visu tempu. Per pirmą
ją šių metų ketvirtį šie 
fabrikai turi pagaminti 

13,448 sausumos lėktuvus 
ir 400 hidroplanų. Tokiu 
būdu balandžio 1 d. Sovie
tai iš viso turės 16,000 ko
vos lėktuvų.

AUGALAS NUO KUfctO 
APANKA VISAS MIES

TELIS?

Meksikoje yra miestelis, 
vadinamas Tiltepec, kuris 
pasižymi tuo baisumu, kad 
turi daug neregių žmonių. 
Jame daug gimsta aklų, 
bet taip pat nemaža nusto
ja regėjimo ir paaugusie
ji. Lig šiol daryti įvairūs 
tyrimai surasti šios taip 
visus bauginančios nelai
mės priežastį nieko gero 
neduodavo. Pastaruoju lai
ku vis dėlto miestelio apy
linkėse surastas kažkoks 
augalas, kurio leidžiami 
garai smarkiai kenkia a- 
kims. Vietos žmonių tarpe 
jau nuo Seniai yra įsitiki
nimas, kad jo reikia sau
gotis kaip labai pavojingo.

Jie jį pavadinę “La Vev- 
guenza”. Manoma, ištyrus, 

I Ar nepasirodys, kad tai ir 
i bus toji taip helaimihg". 
miestelio apakimo prie
žastis.

I

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilgU ir 
laiminga senatve.

1



Penktadienis, Kovo 4 d., 1938

Kun. A. Bublys, MIC

Švenčiausioji Mergelė Marija 
ir Moterys

panašią’. 
“Ir Vieš-

Adomo paimtąjį ŠON
KAULĮ į moteriškę”. Pra
džios 2, 23). O Adomas, 
pamatęs ją tarė: “Šitai 
dabar yra kaulas iš mane 
kaulo ir kūnas iš mano 
kūno! Ji vadinsis žmona, 
nes iš žmogaus paimta”. Ir 
čia, gavęs iš DIEVO įkvė
pimą, pranašauja: “To dė-

•w
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“Padarykime jam pagel- NINKĘ į jį 
kininkę į jį panašią’ J (Pradž. 2, 18). 
(Pradž. 2,18). Švenčiau- pats DIEVAS perdirbo iš 
šioji Mergelė Marija per 
aplankymą šv. Elžbietos 
buvo pranašavusi apie sa
ve giesmėje “Magnificat” 
(Garbink mano siela Vieš
patį) : “Nuo šio laiko visos 
kartos vadins mane palai
minta, kadangi didžių da
lykų yra man padaręs tas, 
kursai yra galingas”, ši
pranašystė pradėjo pildy- liai žmogus paliks 
tis dar prie Jos gyvos gai
vos.

JĖZUI KRISTUI išva
rius velnią iš nebylio ir at- 
spyrus pariziejų priekaiš
tą, kad tai Jis išvaręs vel
nius per Belzebubą, visa 
minia didžiausiu nusiste
bėjimu žiūrėjo į Jo stebuk
lus ir nepaprastu susido
mėjimu klausė ir tolia1: 
JĖZŲ kalbant. Štai, viena 
moteriškė iš minios gar
siai sušuko: “Palaiminta 
įsčia, kuri tave nešiojo, ir 
krūtys, kurias tu žindei! 
(Luk. 11, 27). Šitais žo
džiais ši moteriškė išreiš
kė ne vien tik savo mintis 
ir jausmus, bet ir klausar - 
čiųjų daugumos, kadangi 
visi, matydami taip ste
buklingą JĖZAUS galią ir 
kiaušy damai taip įstabios 
iškalbos žodžius, buvo taip 
sužavėti, kad jiems savai
me atėjo mintis, kiek tai 
laiminga turi būti ta mo
tina, kurios sūnus yra at
nešęs su savimi dangaus 
karalystę: “Bet jei aš iš
varau velnius DIEVO pir
štu, tai DIEVO karalystė 
tikrai pas jus atėjo!” 
(Luk. 11, 20). Taigi, nuo
sekli moteriškės ir visos 
minios padaryta išvada 
buvo ta, jog JĖZUS esąs 
tai žadėtas Mesijas ir jog 
Jo Motina tai esanti ar.a 
žadėtoji moteriškė, kuri 
turėjo sutrinti žalčio, ar-' 
ba velnio galvą. Tikriau
sia, ši minios moterišk 
pati buvusi vaikų motina: 
taigi, jai ir turėjo užeiti 
mintis, I 
ir laiminga turi būti tu 
DIEVO Sūnaus Motinai 
Tačiau, jai nė dingterėto 
nedingterėjo galvon, jog ši 
Moteriškė - Motina atneš- 
sianti didžiausios laimės 
visoms moterims, iškelda
ma jas iš anos apgailėti
nos būklės, kurioje jos iki 
anam laikui būdavo.

pirmoji MotėRiškė
Kaip kad pirmąjį žmo

gų, taip lygiai ir pirrhąją 
žmoną (moterį) DIEVAS 
sukūrė ne paprastuoju 
būdu. Sutvėręs Adomą, 
DIEVAS tarė: “Negera 
žmogui būti vienam. Pada
rykime jam PAGELBT-

« v • v-

savo 
tėvą ir motiną ir glausis 
prie savo moters; ir bus 
du viename kūne”. (Pradž. 
2, 22-24). Šitaip Šv. Raštas 
apsakinėja apie sutvėrimą 
moters. Iš šio darosi aiš 
ku, jog DIEVAS yra su
tvėręs moterį ne tam tiks
lui, kad ji vergautų vyrui, 
bet būtų vyro PAGELS! • 
Nj NKĖ-draugė! Jos kūną 
DIEVAS padirbo ne iš A- 
domo galvos, kad ji ne 
viešpatautu vyrui; irgi ne 
iš jo kojų, kad jis nemin
džiotų ir neniekintų, bet iš 
šonkaulio, arti širdies, 
kad jis ją mylėtų, lyg kad 
pažymėdamas, jog moters 
uždavinys * yra tai apsau
goti žmogaus patį gyvybės 
bianduolį lygiai taip pat, 
kaip kad šonkauliai apsau
go svarbiausiąją žmogaus 
kūno dalį-širdį! Šis vyro 
su moterimi susijungimas 
turi būti taip glaudus, 
kaip kad viršininko su sa
vo pagelbininku, kadangi 
jiem dviem reikia sudary
ti “du viename kūne!” žo
džiu sakant, DIEVAS ŠEI
MOJE MOTERIAI pasky - 
rė svarbiausiąja vietą, 
būtent SAUGOTI ŠEIMOS 
VIENYBĘ IR IŠVIDINĘ 
MEILĘ, kas tik vien ir 
duoda šeimai gyvio ir pat
varos.

I

komybės prieš įstatymus! 
Savo vaikams ji negalėda
vo daryti jokios įtakos, 
net ir motiniškos, kadangi 
viskas pareidavo nuo vyro 
nusiteikimo, ar ūpo! Su
prantama, jog dėl šitokios 
būklės ir Patys vaikai bu
vo nustojęs tikros pagar
bos savo, motinai! Bevei1 
visiškai nebeliko žmonių, 
kurie moteryje būtų matę 
lygią sau žmogystą! .Tie
sa, dar buvo išlikusi DIE
VO išrinktoji tautelė-žy- 
dai, kuriuose moterys tu
rėdavo šiokios-tokios svar- i 

bos; tačiau, ir ten moterų i 
balsas ne ką tesverdavo!

IŠKĖLĖ MOTERYSTĘ
štai, iš anos apgailėti - 

nūs būklės moterims išsi
kelti ir atėjo pagalbon 
Švenčiausioji Mergelė Ma
rija! Gi DIEVO Židis iš ši
tos nekalčiausios Mergelės 
panorėjo imti savo žmo
giškąją prigimtį, įsikūny
damas Jos įsčioje ir gim
damas iš Jos. Štai, Jos Sū
nus, DIEVAS-Žmogus, Iš
ganytojas ir Atnaujinto
jas pasaulio pakėlė mote
rystę iki Sakramento po- 
aukščio, šiuomi pašventin
damas moterį ir duodamas 
jai tinkamą šeimoje ir 
gerbtinąją motinos vietą. 
Jis moterį sulygino su vy
ru! Ji jau įgyja socialios 
vertės! Šiaip skelbti Jis 
buvo įsakęs ir savo Apaš
talams, kurie šią 
pradėjo skiepinti 
pasauliui.

Štai, tinkintieji
čionys, įsigilindami į nau
jai apreikštą tikybą, no- 
rom-nenorom turėdavo 
prisiminti DIEVO-Žmo- 
gaus Motiną, nekaltai pra
dėtąją Švenčiausiąją Mer
gelę Mariją, norom - neno
rom turėjo daryti ir tam 
tinkamas išvadas, būtent: 
Jei Išganytojas panorėjo 
įsikūnyti Marijos vsčioje 
ir iš Jos gimti, tai jau aiš 
ku, jog vyrai neturį jokios 
teisės moteriai niekinti, y- 
pač, kad netrukus ir mote
rys labai daug prisidėjo 
prie platinimo JĖZAUS 
mokslo, pagelbėdamos A- 
paštalams ir kitiems skel
bėjams DIEVO žodžio, y- 
patingai labdarybės srity.
MOTERIS KARALIENĖ

Antra vertus, moterys 
pasijuto drąsesnės iš at
žvilgio į savo vyrus. Gi jos 
gerai žinojo, jog dangaus 
ir žemės Karalienė yra tai 
moteris tokia pat, kaip 
kad ir kitos, tik tuo skir
tingumu, jog Ji nupelnė tą 
aukštą vietą savo nepaly
ginamomis dorybėmis ir 
tobulybėmis. Moterų širdis 
ypatingai pradėjo 
prie sekimo Josios 
džių!

Kaip tai griaudu
suda ro Nekalčiau s i o į i 
Mergelė, dar mažulytė pa
siaukodama tarnauti vien 
tik DIEVUI, pripažindama 
savo sūžieduotiniu vien 
tik švehtąją Dvasią, paši
nu /šiuši geriau atsižadėti 
dieviškosios motinystės, 
negu nustoti savo nekal
tybės! Prakilnus tai regi
nys! Taigi, ir jaunų krikš
čionių mergelių širdys 
pradeda trokšti šitokio 
pasiaukojimo; ii* iš pat 
krikščionijos pradžių R. 
K. Bažnyčioje iškyla tūks
tančių tūkstantys šitokių

mint’ 
visam

krikš-

I

Prof. Jonas Jablonskis — mūsų bendrinės kalbos 
tėvas.
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Komunistų Katekizmas
kistas. Sergėti arba glo 
boti Valstybės gerovę yrt 
kiekvieno bedievio parei- 

kad keletas ga
— .i

- . i IX. Paremk ateistinį sąlaskos Vienį dieną per Be- ludj sav0 piniginėrois do. 
alingo siaurumą husare j ;.anomiSj kurios ydinga 
Siberijos pakrastj, ir suti-^p^ komunizmo- propa 

gandą plėsti svetimšalii 
organizacijose, ir atsižvel 
giąnt į

. I tūri būti
Į

X. Jei

ESKlMOSAI PAS SOVI1 
TŲ VIRŠININKĄ 

SIRERIJOJE
Atsitiko, ! 

katalikų ‘ėskirtibsų iš A-i

kę to krašto Sovietų ko
munistų viršininką, klau- • 
sė:

“Kas tu esi?”
Ir skubus atsakymas ai-!

dėjo:
“Sovietų komunistų vir-1 bristas, 

šininkas Siberijoje”. U—- -----
Dskimosai toliau tęsė is_tikin}as Sovietų Valsty- 

klausinėjimą, klausiant-
“Kas sukūrė tave?”
“Stalinas sukūrė mane”, j munizmu, ir tie abu idea 

atsakė tas viršininkas.
“O kas sukūrė pasaulį9” 
“Stalinas sukūrė pasau

lį?”
“Kas gi sukūrė saulę ir 

mėnesį ir žvaigždes?”
“Stalinas”.
“Kas gi sukūrė bangi

nius?”
“Stalinas. Stalinas su-

I 

kūrė visus daiktus, ir jisi 
vairiausiojo luomo mote- rūpinasi mumis visame”, 
rvs,

apy stovas, vis? 
daroma slaptoje 
ne esi įsitikinęs 
pats nebūsi ge 

ras komunistas ir nebus

bes pilietis. Ateizmas yr? 
nuolatiniai susijęs su Ko

lai yra Sovietų galybė; 
pagrindas Komunistinėj* 
Rusijoje.
KATALIKAI, SAUGOKI

TĖS KOMUNIZMO
: Katalikai turi žinoti, kac 
ateistinis komunizmas nie 
ko bendra neturi su krikš 
čionybe. Komunizmas yrs 

i klaida, melas, gi krikščio
nybė yra tiesa. Klaida ai 
melas ryžtasi panaikint 
tiesą, dėl to komunizmas 
darbuojasi sugriauti krik 
ščionybę. Krikščionybė 
kuria civilizaciją, o ko 
munizmas prisiima, barba 
rizmą. Iš tikrųjų, komu
nizmas savo giliausioje 
esmėje yra blogas, ir dė 
to negali duoti gero. Šven
tasis Raštas teisingai rei
škia: “Geras medis negal 
duoti blogų vaisių, nė blo
gas medis gerų vaisių duo
ti”: Todėl, pirm laiko turi 
me šalintis nuo to ateisti
nio komunizmo agitatorių 
“Saugokitės netikrų pra

i našų, kurie ateina pas ju; 
avių rūbuose, viduje gi y 
ra plėšrieji vilkai” (Mat. 
VII, 15). ‘

A
Tie Šventojo Rašto per

sergėjimo žodžiai aidėję 
per amžius iki mūsų die- 

; nų. Ir šiais laikais Popie
žius Pijus XI tą persergė
jimą kreipia ir taiko į a- 

kuo 
met garsioje savo encikli
koje moko mus, perspėda
mas: “Budėkite, šlovingi 
broliai, kad tikintieji ne 
pasiduotų apgaunami! Ko
munizmas yra klaidingas 
savo giliausioje esmėje, i:, 
nė vienoje srityje negali- 

, ma stoti su juo į bendrą 
darbą, jei norime išgelbė
ti krikščioniškąją kultū
rą”. (Enciklika: “Ateisti
nis Komunizmas”, par. 58, 
kovo 19 d. 1937 m.).

mergelių, kurios savo išti- dėti pasaulio ir baigti sa- 
kimybei dangiškajam Su- vo gyvenimą labdarybės, 
žieduotiniui parodyti gul- ar vienuolyno namuose! 
do net ir savo galvas, o iš- Ir taip, mėrgelės, moti- 
tvirkusios bėga į dyku- nos ir našlės - žodžiu - į- 
mus apverktų savo ištvir
kimo! rys, žiūrėdamos į Šven-

Kaip tai meilus^ reginys Čiausiąją Mergelę ir Moti- tuomet klausta paprasto 
’J įsigilindamos 

į Jos gyvenimą, pakilo 
taip aukštai, kad kaikti
pinis atžvilgiais net ir vy
rus prašoko savo kilnumu ’

Šitoksai pasiaukojimas 
ir triūsas norom-nenorom 
privertė vyrus gerbti ir 
moteris taip, kad šiandie
ną yra susidariusi net ir 
patarlė, būtent: “Vyras 
palaiko tik vieną namų 
kertę, gi moteris tris!”

Šventųjų Mergelių, Mo
tinų ir Našlių būriams vy
rai stato paminklus, b:.ž- 
nyčias, labdarybės įstai - 
gas, maldauja jųjų ūžta 
rymo, ir visa tai dėka tos 
Nekalčiausios Mergelės ir 
Motinos, kuri šiandieną 
stovi prie DIEVO sosto, j 
nesiliaudama užtarinėjusi : 
už mus nusidėjėlius ir sti-' 
priimsi gerų norų ir valios 
žmones!

NE TUO KELIU
Deja! Daugelis moterų

Ir komunistų viršininko

Švenčiausioji DIEVO Mo- ną Mariją, 
tina su Kūdikiu JĖZUMI 
ant savo rankų! Šis regi
nys verste verčia motinas 
prisiminti, kokiu rūpesniu 
ši dangaus Motina auklčio 
savo Vaikelį, kaip triusi- 
nėdavo savo šeimoje, ap
rūpindama visus šeimos 
reikalus!

moterų uždavinys
Šita DIEVO Motina su 

Kūdikiu JĖZUMI ant Jos 
ranku primena svarbiausi
ai moterų uždavinį čia ant 
žemės, būtent: dorą išauk
lėjimą vaikų, palaikymą 
meilės ir vienybės šeimo
je! Ir štai, net ir didžia- 
turtas motinos, net ir ka
ralienės, sekdamos DIEVO 
Motinos pavyzdžiu, prade
da Įsigilinti į šeimos es- 

•mę, pradeda suprasti bū
tinąją pareigą rūpintis iš
auklėjimu savo vaikų mei
lėje DIEVUI ir artimui ir 
doroje! Jos pradėjo su
prasti, jog tai visų pirma nesupranta šito! Daugeliui 
motmos dalygas saugoti matosi, jog, nusikirpus 
vm ko sielą nuo susitepsi- piaufcug, apsimovus vyriš- 

ir tai pirmaeilis jos i<omis žieminėmis, apsivil- 
o kūniškas iš- ^us vyriškais siūtais jos 
apsaugojimas būsiančios lygios vyrams ’ 

išlavinimas pa.-, ir atsipalaiduosiančios nūn

klausimo, būtent:
“Ar tavo seneliai turėjo 

banginių ir žuvų ruonių?” 
“Žihomū, kad turėjo”, 

aidėjo viršininko atsaky
mas.

“Beje! o kaip.s'enas yra,
Stalinas ?” !'

“Maždaug apie 45 m.” ;
Ir tada aidėjo trijumfa- 

lis galutinas klausimas:
“Tuomet, kas gi pirma

sis sukūrė tuos banginius 
ir žuvis ir ruonius, pirma 
Stalinas atėjo į šį pašau-! 
IĮ?”

Ir eskimosai nesulaukė 
atsakymo iš Sovietų ko
munistų viršininko. Ir pri
sibijodami, kad netaptų j 
likviduoti, skubiai apleido: 
Siberijos pakraštį.

KOMUNISTŲ DEŠIMT į
Įsakymų

IKomunistų Jaunimo va
dovybė Novosibirske, So- ! teistinį komunizmą, 
vietų Rusijoje, išleido se
kimus dešimt įsakymų 
savo nariams.

I. Niekada nepamiršk, 
kad dvasiškija yra pa
skelbta Valstybės ir Ko
munizmo priešas.

II. Stengkis savo drau
gas arba bičiulius atvers
ti į Komunizmą. Nepa
miršk, kad Stalinas, kurs 
Rusijos žmonėms davė 
naują konstituciją, yra be
dievių Vadas ne vien So-

į vielų Valstybėje, bet ir 
visame pasaulyje.

III. Stengkis įtikinti, 
bet neversk jėga, kad tavo 
bičiuliai nustotų lankyti 
bažnyčią.

J V. Sergėkis šnipų; 
smerk sabotažą.

V. Platink ateistinę lite
ratūrą tarp žmonių.

Vi. Kiekvienas ištikimas 
kčmsomolis yra taip pat 
kovojantis ateistas. Jis 
tari žinoti, kaip šauti, ir 
tūri būti ekspertas milita- 
rihėje drausmėje.

VII. Jei pastebėsi bent 
karį religinį elementą, uo
liai rūpinkis jį sustabdyti, 
kad nepadarytų įtakos į 
tavo artimuosius. .. j

VIII. Kiekvienas ateis-] to Fgttovį, o karvė" užri-

I

į

I
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PIRMOJI NUODĖME
Šitaip apie moterį buvo 

supratęs ir Adomas. Ta
čiau, pirmoji nuodėmė vis
ką suardė: žmonės, atsito
lindami nuo DIEVO, pra
dėjo virsti vien kūniškais

kaip tai garbinga kūriniais ir visas pastan- 
... „ gaS kreįptį j patenkinimą 

savo “aš”; o kadangi vy
ras kūniškai buvo stipres
nis, tai savo pagelbininkę 

■ jis veikiai pavertė verge, 
žiūrėdamas į ją tik kaip 

i kad į savo aistros paten- 
į kinimo įrankį! Moters 
būklė virto kuopykčiau- 
sia: ji nebeteko jai pri
klausančios šeimoje pagc-1- 
hininkės vietos; nebeteko 
balsO; jąja pradėta naudo
tis lyg kad bebalsiu gyvu
liu; vyras galėjo ją ats
tumti nuo savęs ir pasi
rinkti sau kitų savo nuo
žiūra; vyras galėjo net 
užmušti ją be jokios atsa-

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

Dramą “Skriaudę Keliu” ir Pjesę “Savanoriai”
Kovo 6 d. — Westfiėld, Mass. 7 vai. vakare.
Kovo 13 d. — Ansonįa, Conn. 2:30 vai. po pietų 
Kovo 13 d. — Wateroury, Conn. 7:30 vai. vakare.
Kovo 20 d. — Hartford, Conn. 7:30 vai. vakare.
Kovo 27 d. — Cambridge, Mass. 3 vai. po pietų. 
Kovo 27 d., — So. Boston, Mass. 7:30 vai. vakare.
Balandžio 3 d. — NOrtvOod, Mass. 2 vai. po pietų. 
Balandžio 3 d. — Broekton, Mass. 7:30 vai. vakare.
Balandžio 10 d. — Lowell, Mass. T:30 vai. vakare. 
Balandžio 30 d. 7 vai. vakare, Providence, R. I.
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linkti 
pavvz-

regini

mc i 
uždavinys, 
lavinimas, 
sveikatos, 
saulioniškuose dalykuose vergaribio jiems! “Ne tud 
tai tik antraeilės svarbos 
dalykas.

Tinkamai atlikti šeimoje Nedzi alkaus kas, ir šie" že
meli nos uždavinys tai ne- jgiai reikėtų suprasti ir 
lei vas daiktas: vyro dabartinėms moterims ir 
sa: valybė ir savimeilybė, mergaitėms-! Nepamėg- 
vaikų nuolatinis veržima- žiojant vyrus galima at- 
sis iš po globos ir įstatų «ipalaiduoti nuo vergavi

mo jiems, bet sekant šven-

keliu gerbiamosios po
nios!” kadaise šaukė vysk.

PAMlNKLAS... kar
vėms r

sū’ai žymo sudaro moti 
noms daug skaudžių vi7^auįios Mergelės, DIEVO, 
landų! Tačiau, jas susti p- Motinos pavyzdžiu, t. y 
rina Šobulingosios Mot:- užlaikant tinkamąjį luo
bos, stovinčios prie krV- skaistumą, dorai aūk- 
žiaūš, ar laikančios ąnf sa- jėjant Vaifcūs, ir savo tnei- 
vo kelių mirusįjį Išgar.y-, je gaudžiant šeimos na-j 
t< reginys! Laikydamos riuS ^nyfeh, kadangi 
savo akyse šį pavyzdį, jos šiu0 atveju vyrai
įgy4a gaiibš ir ištvermės 
virieins šiems vargams pa
kelti!
MOTERŲ PASIAUKOJI-

{” MAS •
DIEVO Motinos na&ys- 

t ės laikas, kurį Ji prileido 
iki ėmimo į dangų, apv&k- 
ščiodaiha Kalvarijos ta
kus, verčia našles atsiža-

3 norom - nenorom bus pri- 
versti gerbti moteris!

Deja! daugelis šio nesu
pranta, ar nenori supras
ti, ik Šfodėliai išyra šei
mose meilės ir vienybes 
ryšiai, žlūgsta ir šeimbs, o, 
su jomis kartu ir visos

‘i j

Snaudaiis
vaMyfcės....

Nevvcastle, Anglijoje, 
pastatytas keisčiaus i a s 
pasauly paminklas... kar
vėms. Paminklą pastatė 
vietos ūkininkas tai kar
vei, kuri būvo mokesčių 
inspektoriaus aprašyta, 
vienam ūkininkui neišsiga
lint išmokėti aukštų mo
kesčių, kuriais čia apde- 
damos karvės. Šitos, iš 
varžytinių parduotos, kar
vės likimas buvo gana tra
giškas. Kai iš ūkininko pa
imta/karvė sunkvežimiu 
buvo vežama į miestą par
duoti, sunkvežimis nuvir-

tas turi būti tikrasis če- mušė. ?

’ - f
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DARBININKAS 6

GREENFIELD, MASS,Trumpą kalbelę pasakė 
klebi - kun. S.- P. Kneižis. 
Žmonių buvo pilna svetai
nė.

Vakarėlio rengimo ko
misijoje buvo šios Soda
lietės: pp. E. Stelmokaitė, 
A. Pazniokaitė, Alena Paz
niokaitė, A. Okulevičiūtė, 
Ona Daugirdaitė, Em. Čei- 
kiutė.
REMIA “DARBININKO” 

NAUJOS MAŠINOS 
FONDĄ 

Sekmadienį, vasario 26 
d. įvyko Federacijos sky
riaus susirinkimas. Išduo
ta raportai iš Naujos An
glijos lietuvių katalikų 
seimelio. Nutarta remti 
Bendradarbių Fondą ir 
tam tikslui paskyrė iš iž
do $5.00, ir taipgi pasky
rė iš iždo $5.00, ir taipgi 
paskyrė $5.00 į “Darbinin
ko” naujos mašinos fon- 

| dą. Federacijos skyrius 
' susidaro iš draugijų atsto
vų, tai ir nutarta, kad ats
tovai, kaip tik draugijos 
gaus laiškus iš “Darbinin- 

; ko” administracijos, pra- 
JAUNIMAS ŠVĘS SAVO šant paremti naujos ma

šinos fondą, paaiškintų 
susirinkimuose, 

kad tas klausimas buvo 
apkalbėtas Federacijos su
sirinkime ir nutarta tą 
fondą remti. Progai pasi
taikius, nutarta surengti 
vakarėli ‘Darbininko’ nau
jos mašinos fondą parem
ti. Susirinkimas buvo pa
vyzdingas tvarka ir nuta
rimais. Pirmininkavo p. E. 
Balutis.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

VISOS I DARBAfr- v
prašome gerb. Klebonų pa
dėti mums įsteigti, eiti 
mums į talką. Dėl smul-

Nuo kovo mėn. 1 d., pra-: Česnių žinių, kurioje para-1 
sidėjo Moterų Sąjungos pi-:oje nesiranda kuopos/ 

vajus,?taį kreipkitės į Centrą! 
_ a(jresu: 1927 So. 49t.hkuris tęsis per tris mene

sius iki birželio 1 d., šių Į Ave / cicero, III.
toetų. j Dabar gera proga, nes

Yra ne šimtai, bet tūks-. nereikia mokėti įstojimo 
tančiai moterų, kurios dar' mokesnio. Gerbiamosios, 
niekur nepriklauso. O gal pasiskubinkite, nelaukite, 
jos nežino apie mūsų orga-, kol ateis į namus ir pa- 
nizaciją, jų niekas nepa- kvies. “ 
kvietė, nesupažindino. Tai-' syk ir atsivesk savo dūk 
gi, gerbiamosios, čionai ne • relę, 
vienos darbas, bet kiekvie-1 
na narė turėtų būti vado
vė, ir per tuos tris mėne
sius turėtų pasidarbuoti.

Jeigu kurioje parapijoje 
'dar nesiranda Moterų Są-

Pati ateik, prisira

Kviečiu visas mote
ris, mergaites stoti į Mo
terų Sąjungos eiles, kad 
šis vajus būtų sėkmingas 
naujų narių skaičiumi.

J. H. Medinienė. 
Mich. valstybės direktore.

vyksta lietuvius išnaudoti 
nežiūrint kokiais vardais 
jie nesivadintų.

Lietuvos Nepriklauso • 
mybės sukakties minėjimo 
rengimo komitetą sudarė 
šie: Juozas Žilinskas, P. 
Svirskas, Juozas Zavads- 
kas. Pastarasis daugiau
siai pasidarbavo.
DARBININKU VAKARE- 

LIS
Vasario 22 d., LDS 112 

kp. surengė pasilinksmini
mą Darbininko Intertypo 
fondo naudai. Žmonių bu
vo nemažai. Visi linksmai 
praleido laiką. Liko nema
žai ir pelno. Rengimo ko
mitetą sudarė šie: Petras 
Amšiejus, Adolphas Mu- 
sick, pagelbėjo Marijona 
Šilanskienė, Pranas Ma
cius, Ona Radziukinienė, 
Petras Svirskas ir Kaspa
ras Jakavonis.

Raporteris.

S. Š. V. J. draugijos mė
nesinis susirinkimas į- 
vyks kovo 6 dieną, sekma
dienį, 2 vai. po pietų, 
Knights of Columbus sa
lėje. Visi nariai dalyvau
kite ir užsimokėkite savo 
mėnesines duokles.

NORWOOD, MASS.
LAVVRENCE, MASS.

Mes Greenfieldiečiai rei
škiame gilią užuojautą p. 
A. Steponkevičiam, gyv. 
187 Conaway St., dėl mir
ties p. Steponkevičienės 
motinėlės, A. Buriavyčie- į 
nės, kuri visą laiką gyveno 
Jėzno miestelyj, Lietuvo
je. Gavo pranešimą, kati1 
mirė ir buvo iškilmingai 
palaidota su trejomis šv. 
mišiomis Jėzno kapuose. 
Lai ilsisi amžinai jos kū
nas Lietuvos žemelėje, o 
vėlė pas Dievą. Prašo pa- The city knows its Lithua- 
melsti. nians as substantial and

A. Dėdinas, valueable citizens and is i

• v
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ŠIAIS METAIS
AŠ VAŽIUOJU 
Į LIETUVĄ!

“GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?

KLAIPĖDĄ
laivu

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

Štai yra Jums tėra prot* aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog j Klai
pėdą per vaizdingą Kiel Kanalą. Pasitenkin
kite tėra ir patogia kelione, kuriai asmeniš
kai vadovauja PIJUS BUKŠNAITIS, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

Patogus kambariai, gražus viešieji kam
bariai, plaukiojimo baseinai, geras valgis* 
pramogos, mandagus patarnavimas ir gražus 
vaizdai plaukiant per pagarsėjusį Kiel Ka
nalą. Smulkesnių informacijų kreipkitės pas 
savo vietini agentų arba

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

v •
nians of the city on the mon cause of peace and 
occasion of the anniversa- brotherhood and liberty”. 
ry of their independance. Henry Horner, Governor.

GLOBĖJO ŠVENTĘ
Sekmadienį, kovo 7 d,, S draugijų 

vai. ryte Šv. Jurgio lietu- 
viii parapijos jaunimas, 
vadovaujant L. Vyčių 27 
kp. susirinks išklausyti 
šv mišių ir bendrai pri-i 
imti Šv. Komuniją. Tuoj 
po šv. mišių, parapijos 
svetainėje įvyks bendri 
pusryčiai.

L. Vyčių kuopos nariai 
sueikite į parapijos svetai
nę prieš 8 vai., nes iš sve
tainės susigrupavę eis ji 
bažnyčią.

Tėvelis P. Aukštikalnis. 
S. J., Šv. Pranciškaus pa
rapijoj veda labai sėkmin
gas jaunuoliams rekolek
cijas. Tai pirmą kartą mū
sų parapijoj panašus įvy
kis. ‘ jF

HAVERHILL, MASS.
SODALIEČIŲ VAIDINI

MAS
Sekmadienio vakare, va

sario 26 d., parapijos sve
tainėje įvyko vaidinimas. 
Seserim iš Cambridge va
dovaujant, Sodalietės su
vaidino gražų veikaliuka 
“Gražuolė”. Joms pagelbė
jo suvaidinti studentą’. 
Vaidino šie: Pranas Civi- 
likas. V. Vasiliunaitė, Vin 
cas Kudirka, Danielius Mi
lės, K. Keršytė, G. Jakšty- 
tė, J. Babilaitė, Ona Vitai- 
tū, A. Grudinskaitė, B. 
Sinkevičiūtė, J. Strašuuns- 
kas, J. Pazniokas, I. Jur- 
gevičiūtė, J. Čižiūtė, P. 
Bartulytė. Suvaidino labai 
gerai.

Vaidinimo pertraukose 
dainavo viešnia solistė, p. 
J. Narinkaitė iš Lowell, 
kuri čia vieši pas gimines. 
Taipgi sudainavo kelias 
daineles Mergaičių Soda
liečių choras, vadovaujant 
p. Petrui Rakauskui ir a- 
kompanuojant p. S. Smil- 
gytei. Dainininkei p. J. 
Narinkaitei akompanavo 
p. Julė Vilkišiūtė.

Programą pradėjo įžan
gine kalbele Sodaliečių 
pirm. p. Ona Daugirdaitė,

• v
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108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1880 SOUth Boston.

Vasario 13 d. įvyko So- 
happy to join in the grati- Galicijos “Valentine Par- 

on U/nPPręTEP 11*00 tude which they feel inįV ’ parapijos svetainėje. 
vUi (vUnuLulLiii ITInOui rea.lizing that independen- į Publikos buvo daug, ypa- 

-—-—r taip kad 
parapijos senoji svetainė 
buvo permaža. žmonės 
gausiai eina į parapijos ir 

I jos draugijų parengimus, 
nes myli savo kleboną. 
Klebonas kiekviename pa
rengime dalyvauja. To va
karėlio pelnas paskirtas 
parapijos naujos svetainės 
statymui. Pelno, rodos, 
liko apie $80.00. Valio, So- 
dalietėms, jų veikėjoms, 

i o ypač p. Adelei Misiūnai
tei ir kitoms.

ty”

ce of this homeland has tingai jaunimo, 
reached an important mi- 
lestone”.

Gubernatoriaus Henry 
Horner telegrama kleb. 
kun. Juozaičiui:

“My sincere salutations I 
i and congratulations to the 
Lithuanians Amer i c a n 
people of Rockford as 
they observe the 20th an- 
niversary of Lithuania 
independence. In furthe- 
ring reverence of forefa- 
thers and love of country 
they gi ve added proof that 
the Lithuanian people of 
Illinois possess those cha- 
racteristics which make 
for effective American ci- 
tizenship. Please convey to 
ai! Americans of Lithua
nian descent througout 
our statė my earnest inte- 
rest in their fatherlands 
giorious tradions and my 
appreciation of those prin- 
ciples of freedom by whieh 
its present independence 
was brought about. May 
America and Lithuania e- 
ver me united in the com-

*
šeštadienį, kovo 5 d. 

7:30 vai. vakare, South 
High School Gym prie Ri- 
chard gatvės įvyks svar
bus “Basket Bali” žaidi
mas. Svarbus dėl to, kad 
Naujoje Anglijoje gerai 
žinoma Hartford, Conn. 
komanda žais su Aušros 
Vartų parapijos komanda. 
Aušriečiai visu smarku
mu rengiasi Hartfordio ■ 
čius supliekti, kad atsily
ginti už paskutinį žaidi
mą Hartforde. Tikimasi, 
kad visas Worcesterio jau
nimas pribus pamatyti šio 
nepaprasto “geimio”.

MISIJOS
Kovo 7 dieną, Marijonas, 

Tėvas Morkūnas, pradės! 
savaitės bendras misijas. 

.Baigs kovo 13 dieną.
Šv. Kazimiero draugijos 

metinės iškilmės įvyks ko
vo 6 dieną. Visi draugijos 
nariai, 8-tą valandą ryte, 
aalyvaus šv. Mišių aukoje, 
ir priims šv. Komuniją.

“RAULAS” SCENOJE
Šv. Pranciškaus parapi-, 

Į jos choras, vadovaujant 
muz. Povilui Sakui, vasa
rio 27 dieną, antru atveju 
suvaidino operetę “Rau- 
las”. Įžangos prie durių 
neturėta. Žmonių prisirin- 

i ko pilna svetainė. Padary
ta rinkliava. Surinkta $26. 
45. Visas pelnas paskirtas 
į vargonų fondą.

Užsibaigus vaidinimui 
visi dainininkai susirinko 
pono Venčiaus patalpose 

Į ir ten užkandžiavo, žaidė, 
linksminosi iki vėlybam 
vakarui.

I DIDELE AUDRA
Vasario 12 d. čia įvyko 

didelė audra. Per 5 minu
tes žaibavo, griaudė ir le
dais apklojo žemę. Ledai 
buvo vidutiniško kiaušinio 
didumo. Žmonės sako, kad 
tokių didelių ledų nebuvo 
matę. Dar laimė, kad ne
buvo vėjo, kitaip būtų lan
gus išdaužę. Kabeliškis

v •

LIETUVIAI KATALIKAI 
MINĖJO LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBES 
SUKAKTĮ

Vasario 20 d., ryte lietu
viai katalikai gausiai susi
rinko į bažnyčią iškalušyti 
šv. mišių, kurias atnaša
vo kun. F. Norbutas, už 
žuvusius lietuvius kovose 
dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės. Daug lietuvių pri- 

jėmė šv. Komuniją. Kun.
F. Norbutas pasakė turi
ningą pamokslą. Iš bažny
čios skirstėsi pietautų pa
kilusia nuotaika.

2 VAL PO PIETŲ
Gedimino klubo svetai

nėje įvyko prakalbos ir 
koncertas. Programos ve
dėju buvo inž. Juozas Bel- 

I skis. Turiningas kalbas 
pasakė adv. Vincas Kfar- 
šis, kun. F. Norbutas ir 
adv. A. Mileris iš Worces- 

i ter. Koncerto programa 
išpildė vietinis Šv. Jurgio 
lietuvių bažnytinis choras 
ir šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos iš Lawrence dai
nininkų grupė, vadovau
jant muz. P. Sakui.

Šioje kolonijoje buvo tai 
pirmos tokios iškilmingos 
ir reikšmingos iškilmės, 
minint Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį.

Žmonių buvo 
tainė, net ir 
Kalbėtojai savo 
apie Lietuvą 
klausytojus. Dainos taip 
pat žmonėms patiko. Tai
gi šis Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties minėji
mas paliko neišdildomus 
įspūdžius lietuvių širdyse.

Tiesa, šioje kolonijoje y- 
ra ir tokių lietuvių, kurie 
skelbiasi “bendrafronti- 
ninkais” — bolševikais ir 
socialistais. Pastaraisiais 
laikais jie atnaujino pra
gaištingą darbą prieš Lie
tuvą, bet jau jiems nesise
ka. Lietuviai patrijotai 
pažįsta juos iš jų darbų. 
Taigi bolševikėliams ne-

Penktadienį, kovo 4 d. 
Aušros Vartų bažnyčioj 
prasidės misijos. Pirmos 
5 dienos bus moterims ir 
merginoms, pradedant tre
čiadienį, kovo 9, misijos 
vyrams taip pat bus 5 die
nas.

v •
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pilna švę
sto vincių. 
kalbomis 

sujaudino

Šv. Vardo draugija išsi
rinko naują valdybą į ku
rią pateko Juozas Puišys, 
pirmininku; Adolfas Šven
čionis — vice-pirm.; Juo
zas Černiauskas — proto
kolų rašt. ir Juozas Lalys 
— iždininku. Tai naujos 
ir stiprios pajėgos. Tiki
masi, kad vadovaujant 
dvasios vadui kun. J. Ska- 
landžiui, Šv. Vardo drau
gija pasižymės dideliu vei
klumu.

Vasario 20, parapijos 
svetainėje, surengta prog
rama, pasirodė muz. J. ir 
M. Čižauskam trumpu lai
ku muzikos auklėtinių vai
siai. Art. Čižauskienėsį 
jaunos balso mokinės Ona j 
Stramiląitė ir Galiauskų 
Darata gražiai duetą pa
dainavo, o Bliudžiūtę su 
Marcinkevičiūte puikiai 
pianu duetą paskambino.

_______

I

SODALICIJA
Jaunų merginų Sodalici- 

ja uoliai mokinasi gavė
niai perstatymą, Šv. Akvi- 
linos Kankinės Mirties’*. 
Režisuoja kun. J. Skalan
dis. Vaidins balandžio 10 
dieną.

Teko nugirsti, kad mūsų 
Sodalietės įmasi įnicijaty- 
vos suruošti milžinišką 
Sodaliečių išvažiavimą a- 
teinančią vasarą.

Seserys Pranciškietės 
pradėjo mokyti parapijos 
vaikučius suvaidinti ope
retę “Aguonėlė”.

Didysis parapijos cho
ras, vadovaujant muzikui 
Povilui Sakui, sunkiai dar
buojasi, kad išmokti išpil
dyti Dubois “Septyni žo
džiai nuo Kryžiaus’*.

Aguonėlė

Vyčių 116 kps. sureng
tas vakaras, vas. 27 d., 
Aušros Vartų parp. salėje, 
pavyko. Vaidinimas “Ga
vau Žmoną” tikrai gražiai 
išėjo. Dainos ir deklamaci
jos taipgi gerai atliktos, i 
Publikos buvo daugiau ne- į 
gu tikėtasi. Aušros Vartų, 
parap. Vyčiai parodė, kad 
šis skaitlingas jaunimo 
būrys savo obalsį pildo 
“Tautai ir Bažnyčiai”. Ap
lamai šia pramoga 
patenkinti.

ROCKFORD, ILL.

visi

GUBERNATORIAUS IR 
MAYORO SVEIKINIMAI 

LIETUVIAMS
Šv. Petro ir Povilo lie

tuviai parapijai minint 
Lietuvos Nepriklausomy
bę, valstybės gubernato
rius ir miesto mayoras 
prisiuntė savo sveikinimus 
telegramomis.

Mayoro Brown sveiki
nimo telegrama kleb. kun. 
Juozaičio vardu:

“On behalf of the city 
of Rockford, I extend my 
congratulations to Lithua-

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Šv. Augustinas;
_________________________________—-------------- - >■

BROCKERT’S ALE

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

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

60 Ellsvorth St. 
Worce8ter, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTU 
MIEŽIU

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

PHONE
So. Boston

2271

□
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BROCKTON SAVINOS BANK
Corner Main and Court Streets 

Deposits Received from $1 to $4,000 
Joint Accounts from $1 to $8,000

“THE BANK ON THE HILL”
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A. A. KOTRYNA KALI
NAUSKAITĖ ORMS

sios vadas Arkimandryta 
Nikitinas ir parapijos ko
mitetas. Jie buvo atsilankę 
pamatyti kaip lietuviai 
tvarko pasisveči avimo 
pramogas. Klek teko suži
noti buvo labai patenkin
ti. Teisėjas Abner Sayler 
vėl buvo atsilankęs, kad 
atnaujintų senas pažintis, 
kurias jis jau nuo daugel 
metų turi tarp lietuvių. Ši 
paskutinė pramoga tai ti
krai apvainikavo veikimo 
sezoną ir buvo gražus pri
siruošimas prie rimto ga
vėnios meto.

Antradienį, kovo 1 d. bu
vo palaidota jauna plaučių 
uždegimo auka a. a. Kot
ryna Kalinauskaitė Orms. 
Velionė gyveno Akron, O- 
hio, bet jos paskutinis no
ras buvo grįžti Baltimo- 
rėn, kur jos tėveliai, bro
liai ir sesutės gyvena. Kū
nas pargabentas šeštadie
nį, ir palaidotas antradie
nio rytą Holy Redeemer 
kapinėse. „ Kun. Antanas 
Dubinskas atnašavo šv. 
mišias, o mūsų jauniąu- 
sis graborius p. Juozas 
Kašinskas suteikė pasku
tinį patarnavimą. Veliones 
tėveliams ir jos broliu
kams ir sesutėms šioj jų 
skausmo valandoj reiškia
me gilią užuojautą, o už 
Kotriutės vėlę tariame 
amžinąjį atilsį.
PRIEŠ - UŽGAVENINĖ 

VAKARIENĖ
Paskutinė parap i j o s 

auksinio jubiliejaus vaka-į 
rienė įvyko Užgavėnių sek-! 
raadienį, vasario 27 d., poį jamos visos tautos ir įvav- 
globa Altoriaus ir Rožan- rių tikėjimų žmones. Ne 
Čiaus moterų dr-jos. Tai! vien tik katalikai, bet ir 
buvo viena iš sėkmingiau- ne katalikai lankosi gan 
siu veikimo sezono pramo- skaitlingai į šias gražias 
gų. Jau 6 vai. vakare prie pamaldas. Pirmadienį gir- 
visų stalų buvo svečių, o dėjau kun. Mendelį minint, 
kiti laukė antro patarna-^kad vieno protestantų 
vimo. Manoma, kad vaka-! “pričerio” duktė lankosi į 
ro susibūrime dalyvavo novęną ir taip jai patinka 
arti 500 žmonių. Šeiminiu- tos pamaldos, kad žadėjo 
kės pagamino gardžią va-savo tėvą atsivesti pama- 
karienę ir visiems buvo lyti ir išgirsti kaipMari- 
duodama kiek kas norėjo, i jos klijentai meldžiasi. 
Ka>p moterys, taip mer- Kas savaitė yra skaitomi 
gaitės virtuvėje, kaip vy- laiškai, kuriuose dėdingi 
rai, taip jaunuoliai prie Marijos vaikeliai ačiuoja 
baro vieningai, pasišven- Dievo Motinai už įvairių 
tusiai, sušilę rūpinosi, kad įvairiausias jiems suteik- 
susirinkę svečiai salėj visi tas malones. Dabar kas 
butų patenkinti. Nuo 8 vai. savaitę yra atnašaujamos 

dvejos šv. Mišios už inten
cijas darančių novena. 
Tos dievmeldystės vaisiai 
yra teisingai stebuklingi. 
Kun. Mendelis vis kartoja, 
kad tik dar pradžia. Jis 
tikrina, kad į metus laiko 
10,000 ar daugiau žmonių 
lankysis mūsų bažnyčion į 
novenos pamaldas. Duok 
Dieve. žvalgas.

• V •

I

vakare Jurgio Jakaičio 
orchestra grojo lietuvis-! 
kus ir amerikoniškus šo
kius iki vidurnakčiui. Va
karienės metu buvo rodyti 
jubiliejaus pontifikalių mi-! 
šių judami paveikslai. Di-I 
džiuma susirinkusių gal 
pirmą kartą savo gyveni
me matė save “moviese”. 
Vakaro nuotaika buvo 
kuopuikiausia. Visi nariai 
tarytum 
Y pating 
priklauso 
džinskui, 
virš 30 bilietų tarp vieti
nės kolonijos rusų. Per jo 
pastangas vakarienėj da
lyvavo rusų parapijos dva-

vienos šeimos, 
garbė ir padėka 

p. Jonui Gru- 
kurs išplatino

V •

VĖL STEBUKLINGOJO
‘ MEDALIKĖLIO 

NOVENA
Šią savaitę dar trejos 

naujos Stebuklingo Meda- 
likėlio P-lės ŠŠ. novėnos 
pamaldos buvo įvestos. 
Pirmadieniais bus laiko
mos net 9 kartus, o antra
dieniais 4 kartus. Jau da
bar arti 6000 Marijos gar
bintojų susirenka kas sa
vaitė mūsų bažnyčion ant 
novėnos pamaldų. Maldi
ninkų tarpe yra atstovau-

* f
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Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMGRE, MD.

LIETUVOS
iMdeHmtmeČto minėjimo 
Iškilmių Uerūvoje proga

ŠVEDŲ AMERIKOS LINUA
ItLIETUVių LAIVO^Č>RČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, IfK.

Rengia asmeniškai lydimą Metine 
tiesioginę Ekskursija į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS"GRIPSHOLM"
Išplauks iš New YorKo GEGUŽĖS 28d- 
Per<xyr«£NBUR.GĄ,nepersėdont į KL Ąl PĖDĄ

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripshobn”
Antra <‘ksknrsljn, kuriai asmeniškai vadovauja VI.A- 
I>AS MUČINNKAS, ftviedi) Amerikos Linijos lietuviu 
sk v liaus vedėjas, išplauks i* New Yorko UepcH 1 <L 
Kelionė: GOTHE.VBUKG-STCM’KHOLM-KLATI’fiOA

Iš Sfor-khoftno laivn "MARIKH0I..VC’
Kiti išplaukimai iš New Yorko! 

Kovo IP, Kovo Gestui. J.
(Jeriausia Jums ]<atarnaus mflsų agentas, arbtt 

SWEDISH AMERICAN LINE 
f54 Boylrton Str., Boston, Mass

'i .

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

♦ - ^*7 * * f r

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

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

GEGUŽĖS-MAY 21 D„
Holland-American Linijos laivu —NIEUW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čiu ekskursija. Ekskursijai vadovaus L. Vyčiu C. pirm. A. J. Mažeika.

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

LIEPOSdULY 1 ĮLj švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

«. - v.’ %’
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Vienuolyne. Mąn teko gir- prię kasyklų, kitokių dar 
dėti, būk Akademijoj yra r.dėti, būk Akademijoj yra 
daugiau svetimtaučių stu-

. _ _į- j
bų mūs miestelyje visiškai

•M
•H
*

nėra. Jokių dirbtuvių nė- 
denčių, negu lietuvaičių, ra. Priaugančiam jauni- 
Bet faktiškai pasirodė, mui darbų čion nėra. To- 
kad beveik visps yra lie- dėl jaunimas išvažinė ja į 
tuvaitės. Štai tos studen- didesnius miestus, 
tės lietuvaitės, pasipuošu
sios lietuviškais ženklais, 
minėjo Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį.

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

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

Tel. SOUth Boston 2680 ■*

SKAUTAI
_______ Mūs parapijoje yrą da- 

klausomybės sukaktį. į r omo s pastangas suorga-
Iškilmingas 20 metų Lie- nizuoti kelias grupes skąų- " 

tuvos Nepriklausomybes tų. Turėjome grupę kuriai 
iškilmės tęsėsi per visą vadovavo Diskevičius ir 
dieną. Ryte Kapelionas, vėliau.Gilius, bet: šiais me- 
kun. J. Skripkus atlaikė tais jiems išyažia^ms trų- 
šv. mišias, laike kurių Se- P® pakriko. Tiesa turime 
sutės ir Studentės giedo-! trupę mergaičių skaučių, 
jo lietuviškas ir lotyniš- į kuriai sėkmingai yado- 
kas giesmes, vargonams ir vauja p-lė B. Vosyliuūtė- 
smuikoms pritariant. Apie Vvasley. Pereitą savaitę 
pirmą valandą po pietų prasidėjo pamqįcos skautų 
buvo rodomi patriotiški vadams. Kursas prirengi.- 
judami paveikslai. Nuste- t?11/} s^autų vadams yra 
bau pamatęs, kad pačios šešių savaičių. Iš lietuvių 
Sesutės ir paveikslus ro- i skautų vadų pamokas už
de. Apie ketvirtą valandą sirašė devyni. Linkėtina, 
po pietų prasidėjo grynai kad istęsėtų.
lietuviška ir patriotinė parapijos APYSKAI- programa. Viena grupė! I A^ArM^ A^YbKAl 
lietuvaičių linksmino visus 
savo dainomis ir pantomi
mų vėl kita grupė, m ,
palvės lietuviškos Vėliavos ProSa_ Paskelbę la-
pavydale, graudingus Lie- baI zlmULle‘u'
tuvos įvykius atvaizdavo Sy^enlmo Shenando-
savo deklamacijose ir dai- 
nose. Galutinai, 1__
Skripkus pasakė prakalbą i 
apie Lietuvos Nepriklau
somybę ir jos svarbą.
Šventė baigėsi 
himnu.

TA
i Pereitą mėnesį klebonas 

tris-1 ^ūavė parapijos apyskai-

bai įdomių žinių iš Lietu-

Scranton, Pa.
Miliauskas, Šv. Juozapo 
lietuvių par. klebonas la
bai nuoširdžiai patarė vi
siems parapijiečiams užsi
prenumeruoti ir skaityti 
laikraštį “Darbininką”. 
Pats prel. Miliauskas pasi
žadėjo, jeigu kas norės, 
patarpininkauti ‘Darbiniu-' 
ko’ užsirašyme. Taipgi čia 
užrašinėja laikraštį uDar-Į 
bininką”' p. Juozas Makš- 
tutis, gyv. 1519 Albright 
Avė ir kiti.

Patartina visiems užsi
prenumeruoti laikraštį 
“Darbininką”, kuris išeina 
du kart į savaitę ir pa
duoda vėliausias žinias iš 
viso pasaulio.

RAP. 
PRIERAŠAS: —Dėko

jame prel. Miliauskui už: 
palankumą įr paramą laik-' 
raščiui “Darbininkui”. 
Taipgi dėkojame ir ki
tiems “Darbininko” rėmė
jams ir platintojams. Ti
kimės, kad visi Scranton 
kolonijos susipratę lietu
viai turės savo namuose 
Laikraštį “Darbininką”.

PręJ.

✓ •

nedarnas kiekvieną svar
besnį įvykį iš Lietuvos is
torijos baigdamas pasku
tiniais įvykiais, atgaunant 
Lietuvos nepriklausomy
bę. Jis suminėjo visus lie
tuvių seimus, kuriuose 
buvo gvildenama Lietuvos 
nepriklausomybė, kaip: 
Vilniaus seimas, Petrapi
lio seimas, Stogholmo kon
ferencija, Šveicarijos biu
ras, žodžiu tariant, teisė
jas nepraleido nei mažiau
sio įvykio nepaminėjęs ir 
nepąbrėžęs, kaip lietuviai 
stropiai ir energingai dar
bavosi dėl savo tėvynės. 
Tad mes lietuviai tariame 
Širdingą ačiū teisėjui už 
jo gilų ir prielankų nu
švietimą mūsų tėvynės as
piracijų.

Paskiau pasirodo Mrs. 
McKelvey sudainuodama 
“Lakštingalėlė” ir “Tu 
Bernelių Dainavimas”.

įai dvi damasi “Lietuviais Po to kalba ponas Juo-

bankieto piririfnįnkas kun. 
K. Klevinskas pasakė įžan
ginę prakalbą ir pavedė 
vakarą vesti p. Albinui 
Miliauskui.

PROGRAMAS
Panelė Jane Stoner iš 

Braun muzikalės mokyk
los paskambino pijam 
“Alt Wein” Gųdowsky ir 
“Polichinelle” Rachmani- 
noff. Paskiau Mr. Griffith

I Be ardman pareiškė širdin
gus sveikinimus bankieto 
proga nuo Pensilvanijos 
gubernatpriaus George 
Ėarlė. Paskiau rinktinis 
chorąs sugiedojo labai ge-

Ėsame Mes Gimę” §im- zas Laučką iš Brooklyno

kun J nas ninlonėjo suteikti se-
- -- ' kančias:

Šeimynų parapijos rube- 
žiuose yra 1028. Nevisos 

lietuvišku £iie parapijos priklauso. 
l so

cialistai, komunistai ir lai
svamaniai.

Našlių, kurios su vaikais 
gyvena ir šeimynas valdo 

.191. Gyvanašlių 28. Vyrų 
našlių, su šeimynoms 22, 
pavienių, taip vadinamų 
senų singelių 48.

Namų savininkų 644. - 
Saliūnų 34. Krautuvių sa- * 

J vininkų 32. Graboriai 5. 
Gyvybės apdraudos (insu- 
rance) agentų 5. Namų ir 
automobilių apdraudos a- 
gentų 2. “Beatty shops” 
4. Barzdaskučių 3. Krau- 
čni 3. Saučius 1. Fotogra- 
fistas 1. Garadžių savinin
kų, kurie iš to pragyveni
mą daro 2. Daktarai den- 
tistai 2. Daktarai gydyto
jai 2 (1 moteris, ir 1 vy
ras). Viešose mokyklose 
mokytojų 16.

Pernai metą krikštų bu
vo 72, mirčių 76, šliūbų 

Parapijos mokykloje A J O L ALIO AXG, AALzACL. AJA j • iv
atsilankyti balandžio (Ap- ™ikų randas. 213 mokyk- 
ril) 5-tą dieną, 8:15 vai. 
vakare, nes to vakaro pu
sė pelno yra skiriama Šv. 
Pranciškaus Vienuolynui.. 
Atsilankę paremsite. Sesu
tes, už ką Jos atmins savo 
maldose ir bus didžiai dė
kingos.

Kun. J. Skripkus

Svečias. Ta?1c skaičiuje _ įeina

GRAŽI PROGRAMA
Kadangi Šv. Pranciškaus 

Vienuolynas yra būtino 
reikalo spaudžiamas — 
tai yra padidinimas moky
klos, ir to darbo nebegali
me atidėti toliaus, tai ran
dasi geraširdžių, kurie 
skubinasi su pagelba.

Šv. Mykolo parapijos au
ditoriuje, kuri randasi 18 
ir Pius Gatvės, S. S., per 
daug metų gavėnioje vai
dinama graži drama Kris
taus Kančios — “Veroni- 
ca’s Veil”. Toje dramoje 
dalyvauja garsūs artistai, 
per metų - metus išsilavi
nę. Taigi tie artistai buvo 
tiek geri paskirti vienos 
dienos pusę pelno ŠvJ 
Pranciškaus Vienuolyno 
Statybai. Todėl kiekvienas 
lietuvis, norėdamas pama
tyti tą garsingą dramą — o? 
Kristaus Kančią, prašome o/.

i lą žadama padidinti kitam 
metui. Viešose mokyklose 
įimant high school 716.

Fraternalių draugijų 
randasi 6, narių imant vi- 

"• sas kartu yra 1195. Pašei- 
i pinių draugijų — 3 kuopos 
LRKS ir 1 kp. Moterų Są
jungos, narių kartu imant 
yra 372.kaus ir “Ėi, Pasauli” Va-, “Amerikos” redaktorius, 

■nagaięio. r į Jis savo kalboje pasveiki-
Pirmuoju kalbėtoju per- no lietuvius amerikiečius 

įstatomas kūn. Albinas I ietuvos organizacijų 
Drazdys, kuris labai vaiz- ■ vardu, taip gi pabrėžė, kad 
dingai nupiešė Lietuvos tikėjimo ir lietuvybės iš
gyvenimo vaizdą vokiečių laikymui išeivijoje yra bū- 
ckupacijos metu ir kiek tinai reikalingi trys ramš- 
vargo ir pasiaukavimo pa- čiai, tai yra: bažnyčios, 
reikalavo iškovojant tėvv- parapijinęs mokyklos ir 
nės nepriklausomybę. ! katalikiškos organizacijos

Pasibaigus prakalbai,1 su pagelba kurių tikęji-

padainavo tės mūsų širdyse. ‘
Bankietas baigiamas 

Medonieuė, chorui sugiedant “Malda”

•-

Šiais metais žiema pas 
mus buvo labai lengva. Iki 
šiol žiemos šalčių ir sun
kumų sniego taip kaip ne
jautėme. Tik pereitą sek
madienį žymiąį prisnigo ir 
pradėjo šalti.

Vmcąą Baranauskas, ga- mas ir lietuvybė ilgai klės
tus tenoras; —*•“ -'x2—
“Kur bakūžė Samanota”.
Paskiau Y. ~
Shenandoah Sv. Jurgio pa-' už mūsų brolius lietuvius

1 » rapijos vąrgonininko žmo- kritusius karo lauke dėl 
iškilmipgas paminėjimas na gražiai smuiku išpildė , tėvynės. Paskiau visiems 
’* . ‘ ' sustojus ątgiędamas Lie-

• •  • V. .

PGHSYIUE, PA,
BĄNKĮETĄS

16 dieną vasario įvyko

PA^ĘAI
Angliakasiai per pasta

ruosius kelis mėnesius nu- 
sėtinai gerai dirbo. Gaila, 
kad, ąpart kasyklose ir

LIETUVOS NEPRIKL. 
SUKAKTUVIŲ MINĖJI

MAS
Pereitą savaitę šios apy

linkės lietuviai katalikai 
iškilmingai minėjo Lietu
vos Nepriklausomybės 20 
metų Sukaktį, Pottsvillėj, 
su bankietu. Iš Shenan- 
doah tame bankiete daly
vavo suvirs šimtas žmo
nių. Šios apylinkės laik
raščiai apie tas iškilmes ir 
Lietuvą daug rašė.

Vielinis
• iT7<

Lietuvos 20 metų riepri- keletą klasiškų dalykų, 
klausomybės sukaktuvių 
Necho-Ollen viešbuty.

Bankiete dalyvavo 400 
svečių iš įvairių kolonijų 
Pradedant bankietą Mon- 
S'gnoras James Heir at
kalbėjo maldą. Užsibaigus 
vakarienei prasidėjo prog
raminė dalis. Č 
Amerikos himnas. Toliau

Toliau kalba teisėjas Ja- • tuvos himnas ir svečiai 
mes Curran, būdamas sve- pradeda skirstytis j savo 

< z • d i f ’ “ K • a * Ttimtaųtis galėjo pasiten
kinti keliomis pastabomis 
apie lietuvius; 'vienok tei
sė jąs buvo nuodugniai iš; 
studijavęs Lietuvę® istori
ją. Jfis savu kalbą pradėjo

namus. P. M.

RTWBGH, pi,
i i >> T_______ • * T _ L

jp-. pkovjKenve
ra$ario 10-tą dieną teko 

aus
Sugiedota ąuę priej istorinių taikų Vasario 10-tą dieną tęs 
s. Toliau lietuvių gyvenimo pami- lankytis Šv. Pranciškau

LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS NAUJQS 
ĄNOLIJQS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Jvyks Sekmadienį kovo 27 d., į vai. po. pietų, 
Pranciškaus par. svetainėje, 94 Bradford St-, La'vrcn- 
rė, Mass. Šiuomi raginami visi Federacijos spynai 
prisiųsti savo atstovus į Apskričio suvažiavimą, nes 
šių metų suvažiavimas žada būti įdomus ir svarbus.

Apskričio Valdyba —
' Pranciškus Strakauskas, Dvasios Vadas, 

Antanas aąyetskas, Pirmininkas, 
. B. Jakutis, Sekretorius. _



Penktadienis, Kovo 4 d., 1938 DARBININKAS

Rytinių Valstybių Žinios
BROOKLYN, N. Y,

A. f A.
KUN. M. BRUNDZOS 

LAIDOTUVES
Kaip jau buvo “Darbi

ninke” rašyta, apie mirti 
kun. M. Brundzos, tai čia 
noriu patiekti žinių apie 
jo laidotuves.

Kun. Mykolas Brundza, 
kaip didelis lietuvybės pio
nierius ir geras patrijo- 
t.as, tarsi, pasirinko sau 
mirimo garbingą Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 m. 
sukaktuvių vasario 16 d. 
Tos pat dienos ryte, jau 
sirgdamas, atlaikė šv. mi
šias ir pasimeldė už žu
vusius Lietuvos Nepri
klausomybės gvnėjus-ka- 
rius. Paskutinius 10 mėne
sių jis buvo Seserų Kaži- 
micriečių Juozapo Mari
jos Vilos, Newtown, Pa. 
kapelionu.

Sugrįžęs iš koplyčios, 
jau visai blogai jautėsi ir 
pilnai pasidavė gerųjų Se
selių globai, kurios tuoj 
norėjo šaukti gydytoja,, 
bet ligonis jausdamas, kad 
jau jį paskutiniai sopuliai 
suėmė, prašė šaukt kuni
gą, o ne daktarą, kas ir 
buvo padaryta. Aprūpin
tas visais dvasiniais reika
lais, turėdamas pilną są
monę, nuodėmklausiui iš
tarė “maxsimus gratias” 
dideliausiai ačiū. Pašauk
tas gydytojas nustatė, 
kad ligonis rimtai širdies 
ataka susirgęs ir patarė 
vežti į ligoninę, kas ir bu
vo tuoj padaryta. Nuvež
tas į Trentono, N. J. šv.l 
Pranciškaus ligoninę, kur 
buvo pašauktas širdies 
specialistas, bet jau viskas 
buvo per vėlu ir tos pat 
dienos vakare 6:30 minė
tų ramiai užmerkė amži
nai akis.

Velionio kūnas buvo 
parvežtas ir pašarvotas 
brolio muz. Jono bute, 175 
High St., Brooklyn, N. Y. i 

Kadangi velionis buvo 
plačiai pažįstamas Brook
lyno ir Maspetho lietu
viams, nes čia laikė tai 
vienoj, tai kitoj par. misi
jas, tai išgirdę pranešimą 
per radio, žmonės labai 
gausingai lankė velionį.

Vasario 18 d., penktadie
nio vakarą, buvo velionio 
kūno exportacija 7 vai. į 
Šv. Jurgio par. bažnyčią. 
Kadangi tik 3 blokai nuo 
bažnyčios, tai visi palydo
vai ėjo paskui karstą. 
Tvarką prižiūrėjo tam tik
slui skirta policija. Prie 
bažnyčios laukė didelė mi
nia žmonių, tad bažnyčia 
buvo perpildyta žmonėmis. 
Kleb. kun. Paulionis pasa- 
šė tikrai gražų ir įspūdin
gą pamokslą.

šeštadienio rytą, vasa
rio 19 d. 10 vai. prasidėjo 
iškilmingos laidotuvės. 
Nors šeštadienį visi kuni
gai labai užimti savo para
pijose, bet visgi susirinko 
jų 18, tas parodo, kiek ve
lionis turėjo įtakos dvasiŠ- 
kijoj. Ir kad kitokia diena 
(ne šeštadienis) būt pasi
taikęs, tai dar apie tiek 
būt buvę. Kun. Dr. Kon
čius net iš Mt. Carmel, Pa. 
buvo atvykęs. Velionio gi
minaitis kun. V. Matulai
tis iš Reading, Pa., kun. 
Garmus iš Easton, Pa. 
kun. Dr. J. Starkus iš Ma
rianapolio. Ir visos apylin
kės veik visi

Atgiedojus noktttrfias, 
kurias giedojo kunigai ir

apylinkės muzikai su 
komp. Žilevičium prišaky, 
prasidėjo pamaldos. Daug 
mišių buvo atlaikyta pirm.

Iškilmingas, su asista 
j mišias laikė vietos kleb. 
kun. Paulionis. Asistoie 
buvo kun. I. Kelmelis, 
Ne'.varko klebonas ir kun. 
J. Simonaitis, Elizabetho 

į klebonas.
Kun. Dr. J. Starkus pa

sakė tikrai gražų, turinin
gą pamokslą, nes velionį 
pažinojo 25 metai. Mat a- 
budu Šunskų parapijos, 
tai gražiai nušvietė velio- 
nies nudirbtus darbus. Ve
lionis tik pereitą rudenį 
šventė savo 30 m. kunigy
stės sukaktuves. Dabar 
jau eidamas 54 m. mirė. 
Tad, anot pamokslininko, 
kad velionis per savo ku
nigavimo laiką atlaikė 

I virš 10,000 mišių, o kiek 
teikė kitų malonių tikin
tiesiems, kaip tai krikšto, 
šliūbų, ligonių aprūpini- 

, mas ir panašiai. Nebuvo 
velioniui rožėmis gyveni
mas nuklotas. Ypač vokie
čių nelaisvė, kur metus si;

. virš išbuvo.
Atvažiavo į Ameriką 

prieš pusantrų metų bre- 
, lio kviečiamas ir čia suti
ko mirtį, kurios nei pats '■ 
nesitikėjo, nes jeigu būti 

i jautęsis blogai, būt nesi- 
| kėlęs iš Lietuvos. Jis ir lig 
šiol, skaitėsi Lankeliškių i 
klebonu, nes tik laikinai į 
šia šąli atvažiavo.

i Tarsi ir dangus liūdi šio 
brangaus ir be laiko atsi
skyrusio asmens, nes po 
truputį linojo.

į kapus lydėjo apie 50 
automobilių. Kapuose pa
mokslą pasakė kun. A. 
Drazdys, kuris tik dvi sa- 
vaitį prieš velionio mirtį 
buvo atvažiavęs į vilą ir 
pabuvo keletą dienu tai 
turėjo progos su velioniu 
daug ką išsikalbėti. Ver
kia prie duobės ne tik bro
lis, brolienė ir giminės, 
bet verkia daugelis žmo
nių, net ir iš dvasiškių, 
nes velionis su visais gra
žiai sugyveno ir visų buvo 
gerbiamas ir mylimas. 
Velionis buvo linksmo bū
do, mylėjo dailę, mylėjo ir 
turėjo gabumus rašymui. 
Dar diena prieš mirtį pa-į 
rašė eiles apie Lietuvą. Tai 
buvo paskutinis jo raši
nys. Daug jo raštų vokie
čiai per karą sunaikino. 
Jis pasirašinėdavo daž
niausiai Bijūnu, Pabaliniu, 
Pilekalniu ir kitais. Palai- j 
dotas Šv. Jono kapuose 
Brooklyne.

Paliko dideliame nuliūčli-! 
me savo mylimą brolį mu
ziką Joną ir brolienę. Lie
tuvoje du broliu ir dvi se
seris ir jauniausią seserį 
Prūsijoj, kuri neturi gali
mybės parvykti į Lietuvą. 
Daug giminiu čia ir Lietu-1 
yoje.

Ilsėkis, brangusis, šiame 
svetimame krašte amžinai, 
o gal bus galimybės kada 
nors, kad tavo nors kaule-1 
liūs pargabens į Lietuvą, 
kurią taip numylėjęs bu
vai, ir paguldys sale tavo 
tėvelių Šunskų kapuose.

Šunskinis.

WATERBURY, CONN.
AUKOJA $10.00 “DARBI

NINKUI”
Vasario 25 d. įvyko Alr- 

RK Federacijos 22 sky
riaus susirinkimas, kuria
me dalyvavo skaitlingai

^8
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AR JŪS KADA NORS GĖRĖTE 
STIKLĄ ALAUS ‘IŠ PO KRANO’? 
Tas tai Yra Tikras ŠVIEŽUMAS
AR JŪS KADA NORS RŪKĖTE 
ŠVIEŽIAI PADARYTĄ CIGARE- 

TĄ, PAČIAME FABRIKE?

TAS Tai X ra Tikras Šviežumas

Kiekvienas cigaretų pardavėjas Amerikoj perstatys jum, jog 
Tikras Šviežumas randasi Dvigubai-Švelniuose Old Gold Ciga- 
-etuose. Jis yra užklijuotas kiekvienam pakelyje dviem Cel- 
ophane užvalkalais. Išlaukinis Cellophane užvalkalas atsida
ro iš apačios pakelio. Vidujinis Cellophane užvalkalas atsida
ro iš viršaus.

Užlipinant abiejuose galuose yra Dubeltavai Užlipintas kiek
vienas Old Gold pakelis nuo drėgnumo, dulkių, sausumo ir 
nuo kiekvieno kito cigaretų gerumo priešo.

Nepadarykite klaidos apie tai. Šviežumas yra svarbi kokybė 
cigarete. Nuvėsęs tabakas dega karštai ir greit, be skonio ir 
aiškiai erzinantis. Šviežias tabakas dega išlengvo ir vėsesnis 
•"ūkyti, nes rūkytojas netraukia karščio į savo burną. Nėra 
progos gerklės erzinimui. Leiskite išbandomam pakeliui Dvi
gubai-Švelnių Old Gold cigaretų pasakyti jums daugiau apie
save.

Vidujinis Užvalkalas 
iš "Cellophane" * 

atsidaro iš VIRŠAUS

PRYZINIO 

DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

Copr., 193$, by P. Lorillard Co.. Ine.

UŽSISTATYKITE Radio i Old 
Gold Hollywood Judzių Na
ujienybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

2 UŽVALKALAI

DUBELTAVO 

"CELLOPHANE" 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

.......................... . _ ................ . | p_jė g Tutoraitytė pa- 
surengti paskaitas ir dis- ra. Jaunimo daug daly va- grojo pianino armonika 
kusi jas. Kalbėtojus kvies- vo. pora lietuviškų muzikos
ti ir diskusijoms temą pa- Vasario 27 d. įvyko Šv, kūrinėlių. Taipgi dainavo 
rinkti apsiėmė kun.- B.' Juozapo parapijos Vyčių PP- Lušiūtės, D. Markevi- 
Gauronskis ir komp. Alek- choro teatras ir koncer- čiutė ir maža mergaitė O. 
sis. Nutarta paaukoti tas. Įžanginę kalbą pasakė Dulskytė. Didysis choras 
$10.00 Darbininko Inter- komp. Aleksis. Kleb. kun. , sudainavo porą dainelių ir 
type fondui. J. Valantiejus sveikino vi- ( užbaigė programą Lietu-

-----------sus ir dėkojo už skaitlin- 
FEDERACIJOS 22 SKY- g4 atsilankymą. Choras

draugijų atstovai. Nutarta gė pasilinksminimo vaka-

vos himnu.
____ Koncertui pasibaigus, 

RIAUS DARBUOTE 1937. vaidino “Adomas ir Ieva”. Al Jarus Melodians or- 
. Komp. Aleksis paaiškino kestras grojo šokiams.
* veikalo turinį. Viši vaidino! Buvo atėjęs kum Ražai- 
" labai gerai, nors visi vai- 

dintojai buvo šioje šalyje 
gimę ir augę.

Dainavimas taip pat la-
— - - - — - — — v •

Vasario 16 d. surengta 
Lietuvos Nepriklausomy- - - - 
bės minėjimas; dalyvauta į - 
art. Rimšos parodoje ir 
tam tikslui paaukota $10.- 
00; pasiųstas atstovas į 
Federacijos Kongresą; au- bai gerai išėjo. Pradžioje 
kotą po $5.00 Šv. Kazimie- dainavo mažasis choras, 
ro Seserims ir Marianapo- Solo dalis dainavo pp. Lu- 
lio Kolegijai; užprašytos šiūtės. Vaidino šie: A. U- 
šv. mišios kleb. kun. Jalinskas, N. Plungytė, A.

tis. Matas ir kiti. Koresp.

Šioje lietuvių kolonijoj, 
vasario 20-tą dieną, Lietu
vių Vaizbos Buto radio 
programoj, iš Stoties WA- 
TR, p. Morta Zailskienė, 
viena iš seniausių ir uo
liausių veikėjų, pasakė į-

Valantiejo varduvių die- Markevičius, M. Andriky-! domią kalbelę _ Lietuvos 
noje; surengtos prakalbos te, R. Vaičius, O. Marke- , Nepriklausomybės proga. 
J. E. vyskupui M. Reiniui; vi čius, “ 
platinta katali k i š k o j i Digimas, V. Markevičius, 
spauda, ypač nutolusiiĮ S. Tutoraitytė, O. Dulšky- 
nuc katalikybės tarpe; su- te, L. Krivinskaitė, L. Ka- 
rengta spalių 9 d.; gruo- rinauskaitė, V. Klimas, A. 
džio 14 d. paminėta 550 Griebliūnaitė, N. Alubaus- 
rnetų Lietuvos krikšto; kaitė, M. Adomaitytė, A. 
surengta parapijos naudai Jaruševičius, S. Valenčiū- 
du kortavimo vakaru ir tė, A. Bukauskas, A. Kup- 

parapijai priduota stytė, J. Marcelynas, A.
Bukauskaitė, A. Mikline- 
vičius, O. Bagožiūtė, A. 
Katievas, A. Ambrozaitis. 
Publikai labai patiko ir 
grojikai: V. Ulinskas kle- 
rinetu ir E. Digimas ir V. 
Markevičius armonikomis.

viso
$200.00; Lietuvos reika
lams pasiųsta $109.32; į 
Federacijos Centrą pasiųs
ta $16.00; ižde lieka $46. 
82.

Vasario 25 d. Šv. Vardo 
draugijos jaunimas suren-

• v • P. Kauneckis,
—■— — — - • v*

e- |----- 1---------------------J--------------r-
E I Būdamas Lietuvių Vaiz

bos Buto pirmininku, ne
galiu praleist nepadėkojęs 
p. M. Zailskienei už jos to
kius nuoširdžius paragini
mus darbuotis visuomenės 
gerovei, darbuotis mūsų 
Bažnyčiai ir tautai.

Tiesa, mes visi esarr.e 
silpni kaikuriuose daly
kuose, ir kartais iškryps- 
tame iš savo vėžių, ir dėl 
to kartais kyla mažesni 
arba didesni nesusiprati
mai. Bet tie nesusiprati
mai turėtų - būti aprube- 
žiudti, taip, kad asmeniš-

kurnąs neturėtų būti su
maišytas su • visuomenės 
veikimais arba organiza
cijų tvarka. Atsiminkime, 
kad geras doras lietuvis 
turėtų pildyt savo užduotį. 
O kokia doro lietuvio už
duotis? 1) Mes esam kata
likai, tai mūsų užduotis 
tarnauti Bažnyčiai; 2) 
Mes esam' lietuviai, tai 
mūsų užduotis tarnauti 
tautai; 3) Mes priklausom 
prie įvairių organizacijų, 
tai mūsų užduotis tvarky
ti tas organizacijas pa
gal doro lietuvio užduotį.' 
P-nios M. Zajlskienės pa-i 
tarimai moterims yra la
bai naudingi ir vyrams.

Dr. Colney

NEW BRITAIN, CONN.
PRAKALBOS SVAR
BIAIS REIKALAIS

Vietinė LDS 36 kp. ren
gia svarbias prakalbas' 

i sekmadienį, kovo 6 d., 
7:30 vai. vakare, parapi
jos svetainėje, kampas 
Stanley ir Church Sts. 
Kalbės kun. P. Juras, LDS 
Centro Vice - pirmininkas 
iš Lawrence, Mass.

Kviečiame visus vieti
nius ir iš apylinkių atvyk
ti į šias svarbias prakal
bas. Kun. Juras yra vienas 
iš uoliausių veikėjų mūsų 
išeivijoje. Jis yra pasi
šventęs dirbti Dievo gar
bei ir tautos naudai. Ka
dangi kun. Juras kalbės 
pirmą kartą mūsų koloni
joje, tai patartina visiems 
ateiti ir išklausyti šio žy
maus kalbėtojo. Įžangos 
nebus.

PAVYKO
Pereitą sekmadienį, va

sario 27 d. šv. Cecilijos 
choras, vadovaujant varg. 
K. Žalnieraičiui, suvaidino 
operetę “Kaminkretis ir 
Malūnininkas”. Gražiai su
vaidino ir sudainavo. Kal
bėjo aiškiai ir gryna lietu
vių kalba. Svarbesnes ro
les atliko šie: V. Sintau
tus, J. Malinauskas, K. 
Kavaliauskas, B. Kazake
vičius, O. Zigmantaitė, A.i 
Danesevičiūtė, M. Varnai- I 
tytė. Solo dalis gražiai su
dainavo pp. K. Ražaitytė. 
M. Varnaitytė, O. Sintau- i 
tienė, B. Kazakevičius ir 
J. Melinauskas. Duetus su
dainavo O. Sintautienė iri 
J. Melinauskas, V. Sintau- 
tas ir J. Olšauskas. Publi
ka labai maloniai aplodis
mentais pasveikino p. J. 
Olšauską, kuris dainavo 
kanklėmis pritardamas a- 
pie Lietuvos atgimimą. 
Choras sudainavo porą 
komiškų dainelių. Buvo 
svečių ir viešnių ir iš kitų 
miestų.

Valio, vedėjui K. Žalnie-
• v • •raiciui.
Sunkiai susirgo p. A. 

Tamošaitienė. Jai padary
ta didelė operacija New 
Britain General ligoninėje.

Ponia Tamošaitienė yra 
IiRKMS Conn. Apskričio 
pirmininkė ir uoli veikėja 
parapijoje. Linkime jai 
sėkmingai išsveikti ir reiš
kiame gilią užuojautą sun
kioje ligoje. T.M.

HOOSICKFALLS, N. Y.
Šv. Jurgio lietuvių drau

gija surengė Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimą. 
P-nas Januškevičius iš 
Hartfordo atvykęs parodė 
gražius judamus paveiks
lus iš Lietuvos. Svetainė 
buvo pilna žmonių. Garbe 
p. Skarupskiui, draugijos 
pirmininkui už šio pami-

r; - < 
nėjimo surengimą. Jis per 
daug metų yra pirmininku 
ir gražiai darbuojasi.

Bingo vakarėlis, kuris į- 
vyko vasario 9 d., pp. Vir- 
mauskių namuose pavyko. 
Buvo tai mokyklos naudai, 
kuri pereitą vasarą gražiai 
atnaujinta. Koresp.

ELIZABETH, N,).
Singer kompanija įren

gia bendrabutį dirbtuvėje.
Kun. J. šeštokas, kuris 

šiomis dienomis sugrįžo iš 
Lietuvos, lankėsi pas kleb. 
kun. Simonaitį ir bažny
čioje pasakė pamokslą.

Šv. Onos draugijos ba
lius parapijos naudai pa
vyko. Pelno liko virš $100.

Šv. Rožančiaus draugi
jos balius įvyko vasario 
26 d. parapijos naudai.

Čia lietuviai gražiai pa
minėjo Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį. Per 
radio dainavo choras ir 
kleb. kun. J. Simonaitis 
pasakė gražią kalbą. Taip
gi įvyko prakalbos ir sve
tainėje. Vietinis

NEWARK, N. J.
NEPRIKL. MINĖJIMAS 

GRAŽIAI PAVYKO
Vasario 20-tą dieną įvy

ko minėjimas Lietuvos 
Nepriklausomybės 20-ties 
metų sukakties. Ryte baž
nyčioje įvyko iškilminga 
Suma už žuvusius kovose 
dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės. Šv. Mišias atlaikė 
kleb. kun. Ig. Kelmelis. 
Laike mišių Šv. Cecilijos 
choras sugiedojo “Marija, 
Marija”— C. Sasnausko, 
žmonių buvo daug, tik 
gaila, kad bendrininkij 
tautininkų nesimatė baž
nyčioje.

Vakare, Šv. Jurgio dr- 
jos salėj įvyko programa, 
kurios vedėju buvo komi
teto pirmininkas, A. Pone
lis. Šv. Cecilijos choras, 
vad. A. Stanišauskui, su
vaidino “Laisva Lietuva” 
ir sudainavo daug gražių 
dainų.

Choristės buvo pasipuo
šusios lietuviškais kostiu
mais, kas sudarė gražų 
įspūdį. Valio choras ir 
choristės!

Kalbėtojai buvo: kun. 
I. Kelmelis, J. Valaitis, J. 
Simutis ir miesto valdinin
kai. Visi pasakė gražias 
kalbas.

Po visko buvo šokiai iki 
vėlumos, o kitam kamba
ryj buvo svečiams priim
ti vakarienė, kur svečiai 
pasakė kalbeles.

Darbštusis jauni mas 
daugiausiai darbavosi, ir 
manau, kad kas kitas apie 
jį parašys. Jaunimui gar
bė už surengimą vakaro 
paminėti Lietuvos Nepri
klausomybę. Kr.

BROOKLYN, N. Y.
Pp. Vincas ir Ieva Milu

kai minėjo savo 35 metų 
vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga artimi 
draugai ir giminės suren
gė jiem “surprise party”. 
Vakarėlyj pp. Milukam 
susirinkusieji pareiškė 
daug linkėjimų. Toastmas- 
teriu buvo p. S. Subatienė. 
Dalyvavo apie 40 svečių 
ir viešnių, kurių vardu pp. 
Milukam įteikta dovana. 
Pp. Milukai dėkojo vi
siems už vakaro suruoši
mą, linkėjimus ir dovaną.

Šeimininkės buvo šios 
ponios: Subatienė, Čižaus
kienė, Rasčiuvienė.

Ten Buvus.




