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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va- • 
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

y

kovoįvyks antradienį,
15 d. š. m., 2 vai. po pietų, 
“Darbininko” redakcijos 
kambary.

Kun. J. švagždys,
Pirmininkas.

Lietuvaitė Dainavo Per 
Radio

Ketvirtadienį, kovo 10 d., 
4:15 iki 5 vai. po pietų Či
kagoje dainavo per radio 
lietuvaitė artistė p. Jadvy
ga Griciūtė, 21 m. amžiaus, 
telephone operatorka, ku
rios debiutas grand operoj 
įvyks kovo 13 d. P-lės Gri
ciūtės pasikalbėjimas su 
radio viršininku ir jos dai
navimas iš Čikagos buvo 
transliuojamas per NBC 
stotis, tai labai gerai buvo 
girdėti jos malonus sopra
no balsas Bostone ir viso
je Amerikoje.

Džiaugiamės susilaukę 
dar vienos lietuvaitės ope
roje. Sveikiname p. Jedvy- 
gą Griciūtę ir linkime pa
siekti ankščiausį laipsnį o- 
peroje.
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SKULPTORIUS RIMŠA
SO. BOSTONE

Šiomis dienomis į So. 
Bostoną atvyko p. skulpto
rius Petras Rimša sutvar
kyti savo neužbaigtus rei
kalus prieš važiavimą Lie
tuvon. Kaip jau buvo rašy
ta, skulptorius Petras Rim
ša “pardavė” savo darbo 
“Artoją”, kurį tuolaikinis 
So. Bostone komitetas, ku
riam, rodos, vadovavo Dr. 
Kapočius “atpirko” ir pa
sižadėjęs p. P. Rimšai su
rinkti ir sumokėti SI,000. 
Tą “Artojų” tas komitetas 
padovanojęs Bostono Fine 
Arts muziejui, kuris priė
męs ir p. V. Jenkino vardu 
prisiuntęs dokumentus. 
Tai Įvyko pereitais metais. 
Dabar skulptorius p. P. 
Rimša sako, kad jis nuo to 
komiteto negavęs nei vieno 
cento. Pasakojo labai susi
jaudinęs ir susinervavęs, 
kad dabar esą to komiteto 
nariai dalyką visai kitaip 
aiškina.

Dr. Pašakarnis pažadėjęs 
ką nors padaryti. Esą šau
kiamas susirinkimas, ku
riame stengsis sukelti nors 
kokią pinigų sumą. Mes ne
turime žinių kas į tą susi
rinkimą yra kviestas, bet 
ir netaip svarbu. Svarbiau
sia, kad tie asmenys, kurie 
davė pasižadėjimus p. Rim
šai, juos ištęsėtų. Rap.
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DR. J. LEIMONAS
16 vasarioKaunas

proga, Krašto Apsaugos 
min. pristačius, Dr. J. Lei- 
monas, apdovanotas Gedi
mino IV laipsnio ordinu.
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Jungtinių Valstybių Sutartis Su
Senatorius Hale pasakė: 

“Padarytoji sutartis yra 
dar viena Kongreso paro
dyta nesąmonė, kad vie
nam žmogui pavedė tvar
kyti prekybinius dalykus”.

Dėkoja Vatikanui už Tarpininka
vimą

Vatikanas, kovo 10, — tinai sudaryta santykiai 
Santo Domingo respubli- tarp Santo Domingo ir 
kos prezidentas Raphael 
Trujillo pasiuntė šventa
jam Tėvui Popiežiui kable- 
gramą dėkodamas, kad Po
piežiaus atstovas, J. E. Ar
kivyskupas Maurilio Silva- 
ni, tarpininkavo Santo Do
mingo ir Haiti respubli
koms ir galutinai jas sutai
kė. Kablegrama: “Aš turiu 
garbės pareikšti Jo Švente
nybei, kad kdvo 1 d. apaš
tališkojo atstovo namuose, 
Port au Prince, buvo galu-

Angly-Italų Pasitarimai
Prasidėjo Romoje

Haiti respublikų. Aš noriu 
Šventajam Tėvui pareikšti 
mano ištikimybę, ir mano 
respublikos gyventojų dė
kingumą apaštališkajam 

, atstovui, arkivyskupui Sil- 
vani, kurio sumaniu tarpi
ninkavimu tos dvi respub
likos buvo sutaikytos, sau
sio 31,1938 m. Visi žmo- .
nės džiaugiasi ir reiškia dė
kingumą Katalikų Bažny
čios vyriausybei”.

Vyskupas Ragina Darbininkus 
Dėtis į Unijas
—

Belfast, Anąją, kovo 10, šaliai, ir nepritarė kapita- 
— Galway vyskupas Brow- listams, kurie smerkė dar- 
ne kalbėdamas darbinin- bininkų unijas, bet ji stoja 
kams pasakė: “Darbinin
kams reikalingos yra uni
jos, kad išgauti didesnį at
lyginimą ir geresnes darbo 
sąlygas. Katalikų Bažny
čia niekada nesilaikė nuo-

už tiesos principus ir rei
kalavo, kad darbininkams 
būtų leista laisvai organi
zuotis jų pačių naudai ir 
valstybė neturi teisės jiems 
tai uždrausti”.

Roma, kovo 10, — Tarp 
Anglų ir Italų vyriausybių 
eina pasitarimai kaip suda
ryti prietelingus santykius. 
Iki šiol iš tų pasitarimų 
nieko spaudai aiškaus ne
išduota. Tik yra žinoma, 
kad Italija reikalauja pri
pažinimą Ethiopijos užka
riavimo, užtikrinimą nau
dotis Suez kanalu ir kad 
Anglija nesiųstų daug ka
rinių laivų į Viduržemio ju
ras. Anglija reikalauja, 
kad tikrai nebūtų jokio įsi
kišimo į Ispanijos karą, 
kad Italija ne tik atšauk
tų savo kareivius iš ten, 
bet kad nustotų siuntus vi
sokią karo medžiagą. Kas 
iš tų pasitarimų išeis, dar, 
per ankstį spėlioti, tik aiš
ku, kad Europos tautos de
da pastangas išvengti bai
saus karo.

BAŽNYČIA GALINGESNE UŽ 
DIKTATORIUS

Vienna, Austrija, kovo 
10,
Schmitz, Viennos majoras, 
kalbėdamas į susirinkusius 
žmones pasakė: “Mes ko
vosime už Austrijos nepri
klausomybę iki paskutinio 
lašo kraujo... Valdžia, kuri 
yra priešinga Katalikų 
Bažnyčiai ilgai neišsilai
kys. Katalikų Bažnyčia I- 
talijoje pasirodė galinges
nė už Romos vadą”.

Herr Ričardas

Du Kaimai Prašo Katalikų 
Pamokų

Ispanijos Radikalai Bijo 
Šventųjų Vardų

Ir Protestantai Pradeda 
Bėgti iš Madrido

VVashington, D. C. kovo 
10, — Jungtinių Amerikos 
valstybių sekretorius pasi
rašė prekybos sutartį su 
Čekoslovakija, kuriai lei
džiama, mažu muitu, im
portuoti į Ameriką čevery- 
kus, o Amerika mėgins jai 
parduoti automobilius. Da
lykų žinovai sako, kad ta 
sutartimi Čekoslovakija 
galės į Ameriką įvežti arti 
5 milijonus porų čeverykų.

Padarytoji sutartis tuo
jau sukėlė visur didelį ne
pasitenkinimą. Sakoma, 
kad toki sutartis priver
sianti Amerikos čeverykų 
fabrikus užsidaryti ir tūk
stančiai žmonių neturės 
darbų. Tai ypatingai pa
lies Naujosios Anglijos 
valstybes, kur daugiausia 
yra čeverykų fabrikų.

Senatorius Lodge pasa
kė: “Visai neatsižvelgiant 
į Amerikos darbininkų pa
dėtį sutartis padaryta; 
muitas visai nepakeltas”.

Haverhill, Mass. majoras 
G. Dalrymple pasakė: “To
ki sutartis mums prana
šauja nelaimę”.

Boot & Shoe Workers U- 
nion prezidentas John Ma
ra sako: “Toki sutartis 
tūkstančius darbininkų iš
varys iš čeverykų fabri
kų”.

Prezidentas Rooseveltas 
senatoriui Green pasakė, 
kad toji sutartis nepa
kenks Amerikos fabri
kams.

Kada Amerikoje yra virš 
10 milijonų žmonių be dar
bo, leisti iš kitų kraštų į- 
vežti pigiai išdirbtus Čeve- 
rykus, nesuprantama kaip 
tas bedarbių skstičiaus ne- vandėnyne, o lėktuvas ne
padidins.

Už 29 centus Gavo
20 Mėty Kalėjimo

Paryžius, Prancūzija, ko- 
i vo 10, — Laikraštis La 
Croix praneša, kad lojalis- 
tų - radikalų valdomoje Is
panijos dalyje apie 110 kai
mų, kurie buvo pavadinti 
šventųjų vardais gavo 
naujus pavadinimus. Loja- 
listai - radikalai su šven
taisiais nenori bendrauti.

Seattle, Wash. kovo 10 — 
Teisėjas Roger J. Meakin 
nuteisė Charles Atkins, 21 
metų amžiaus, vaikiną 20 
metų į kalėjimą. Charles 
Atkins atėmęs iš seno žmo
gaus 29 centus pinigais ir 
šautuvą. Duodamas ištar
mę teisėjas sakė: “Nerei
kia kreipti dėmesio į pa
vogtąją sumą, bet į tai, kad 
nusikaltėlis grąsino kito 
žmogaus gyvybei”... Tik
rai sunku teisėjus suprasti. 
Štai, korporacijos virši
ninkas, ar bankierius iš
naudoja žmonių sudėtus 
pinigus, juos pralošia, pa
pildo tikrą vagystę, bet lie
ka išteisintas. Kitas žmo
gus, kuris, gal bado verčia
mas, pavagia kelios dešim
tis centų ir gauna pusę am
žiaus kalėjime vargti...
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Sovietai Reikalauja iš Japo
nų Savo Laivų ir Lėktuvo

Sovie-Tokyo, kovo 10, 
tai griežtai pareikalavo, 
kad Japonai paleistų jų du 
sulaikytus laivus ir lėktu
vą. Japonai atsako, kad 
bolševikai neteisėtai laiko 
kalėjimuose 58 japonų pi
liečius ir jų aštuonius žvė- 
j^ laivus. Jie tikrina, kad 
sovietų laivai buvo Japonų

šęs karo medžiagą.

Bedievių Sąjunga Turės 
Radio Stotį

Ryga, kovo 10, — Mas
kvos bedievių sąjunga nuo 
gegužės 1 dienos atidaro 
savo radio stotį. Progra
mos ir kalbos bus trans
liuojamos angliškai, vokiš
kai, ispaniškai ir prancū
ziškai. Radio stotis bus fi
nansuojama bedievių są
jungos ir sovietų amatnin- 
kų unijų.

Darbininkai Pagerbė Arki
vyskupą Rummel

New Orleans, La. — kovo 
10, — Darbininkų Bricklai- 
ers, Masons and Plasterers 
International unija’ No. 1, 
priėmė New Orleans Arki
vyskupą Rummel garbės 
nariu. Unijos vadai, visų 
narių vardu, pareiškė, kad 
didį prielankumą, suteiktą 
gausią pagalbą ir teisingus 
nurodymus darbininkų rei
kaluose, jie didžiuojasi tu
rėti Katalikų Bažnyčios 
Arkivyskupą savo unijos 
garbės nariu.

Vatikanas Numato Ispanijos 
Karo Pabaigų

Vatikanas, kovo 10, — 
Vatikanas numato, kad Is
panijos karas užsibaigs šių 
metų pabaigoje, užtat 
šventuosius metus tai ša
liai pratęsė iki pabaigos 
metų.

Vatikano Santykių Su Prancūzija 
Nėra

Paryžius, kovo 10, — Be
dievių laikraštis Choc bu
vo paleidęs gandus, kad 
Vatikanas esąs pasiruošęs 
pripažinti Prane ū zi j o s 
prieš katalikišką valdžią, 
net ir divorsų teisės būsią 
pripažintos. Tačiau iš tik
rų šaltinių sužinota, kad 
Vatikanas jokių santykių 
su dabartine Prancūzijos 
valdžia neplanuoja sudary
ti.

Pax Romana Gelbės Ispani
jos Studentus

Paryžius, kovo 10, — Pax 
Romana, tarptautinė Kata
likų studentų federacija, 
nutarė atsikreipti į viso 
pasaulio katalikus prašant 
aukų Ispanijos studen
tams, kuriems karas su
trukdė mokslą. Ispanijos 
kardinolas. Goma sutiko 
aukas priimti ir išdalinti 
jas studentams; u. -»-

Nacijonalistai Pradėjo Ata
ką Rytinėje Ispanijoje

Barcelona, Ispanija, ko
vo 10 d. — Smarkiausi mū
šiai prasidėjo Rytinėje Is
panijoje 70 mylių Aragono 
fronte nuo Alfambra iki 
Fuentes de Ebro. Ofensy- 
vą pradėjo nacionalistai 
(sukilėliai) Gen. Francis
co Franco vadovybėje. Lo- 
jalistai (radikalai) tikėjo
si nacionalistų puolimo, 
bet nesitikėjo taip staiga. 
Nacionalistai pasivarė pir
myn dvejuose punktuose. 
Kairysis nacionalistų spar
nas užėmė Fuendetodos, 
vakaruose nuo Belchite. 
Rudilla sekcijoj jie užėmė 
Santa Cruz; dešinėje, arti 
Vivel dėl Rio Martin, ta
čiau, tapo sulaikyti.

Reikia pažymėti, kad tas 
žinias skelbia ne naciona
listai (sukilėliai), bet Roja
listų (raudonųjų) valdžia 
iš savo sostinės Barceloną.

Londonas, kovo 10, — 
Laikraštis The Times pra
neša, kad daugelis Ispanų 
protestantų bėga iš Madri
do į Angliją.

Fushun, Manchukuo, ko
vo 10, — Misionierius kun. 
John W. Comber praneša, 

; kad vienas kaimas, kur gy
vena 500 kiniečių ir kitas 
turįs 200 gyventojų, prašo 
kad Katalikų kunigas atva
žiuotų ir išmokytų juos 
Katalikų tikybos... Kun. 
Comber, Maryknoll misio
nierius yra Tung Hua vie
toje. Jo tėviškė — Law- 
rence, Mass.

Ispanijos Radikalai Nuskandino 
Laivę

Barcelona, Ispanija, ko- tančio laivo žmonės buvo 
vo 10, — Radikalų valdo- gabenami į Anglijos laivą, 
moję Ispanijoje buvo didis J tai 
džiaugsmas, nes jų karei
viai nuskandino Franco 
nacionalistų karinį laivą 
“Baleares” ir apie 200 jū
reivių. Laivui skęstant An
glijos laivai pribuvo gelbė- pasipiktino visas civilizuo
ti žmonių; ir kada iš skęs- tas pasaulis.

Ispanijos radikalai, 
kaip pranešė Anglijos vy
riausybė, iš lėktuvų metė 
bombas ir šaudė į nelai
minguosius. Tokiu Ispani
jos radikalų žvėriškumu

Austrijoj Įvyks Balsavimai Nepri
klausomybės Reikalu

Vienna, Austrija, kovo,pakėlė galvas. Laukia tik 
progos sukilti ir nuversti 
dabartinę valdžią. Kurt 
Schuschning pareiškė, kad 
jis naciams daugiau nieko 
neduos, o tik tiek, kiek bu- 
vp pažadėjęs Vokietijos 
diktatoriui Hitleriui. O ką 
pažadėjo, tai jau išpildė. 
Bet naciai nepatenkinti. 
Jie gavę laisvę, nori su- 

I griauti Austrijos nepri
klausomybę.

Taigi sekmadienį, kovo 
13 d. piliečiai, kurie jau tu
ri 24 metus amžiaus, lais
vai turės progą pasisakyti 
ar jie nori būti nepriklau-

10 d. — Kancleris Kurt 
Schuschning paskelbė ne- 
pasiruošusiems piliečiams 
referendumą Austrijos ne
priklausomybės reikalu. 
Balsavimai įvyks sekma
dienį, kovo 13 d. Piliečiai 
raginami pasisakyti ar jie 
nori, kad Austrija būtų ne
priklausoma, ar ji turi pa- Į 
siduoti Vokietijai Šis kan
clerio Schuschningo balsa
vimo paskelbimas nustebi
no visus, nes niekas nesiti
kėjo, kad jis imsis tokio ri
zikingo žygio.

Kancleris Schuschning 
neturėjo kito išėjimo kaip somi nuo Vokietijos, ar jie 
tik leisti savo piliečiams nori pasiduoti Vokietijos 
laisvai pasisakyti ar jie globai? Vyriausybė sako, 
pritaria dabartinės vai-; kad 70 nuošimtis gyvento- 
džios nusistatymui palai- jų pasisakys, kad jie nori 
kyli Austriją nepriklauso- būti nepriklausomi, o 25 ar 
ma nuo Vokietijos, ar ne. I daugiausia 30 nuošimtis e- 
Visoje Austrijoje naciai są Vokietijos nacių įtakoj.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, kovo 12 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi

ninkų Radio programa, kurią išpildys So. Bostono Ra
dio grupė, vadovaujant muzikui Rapolui Juškai. Pra
šome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles 
ir klausytis gražios programos iš WCOP stoties, Bos
ton, Mass.
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Dangaus Karalienė Padės ir Jums

< j 
(Skiriu So. Bostoniečiams) i saulis kreipia dėmesį, Ji

----------- j padėjo tūkstančių tūkstan-!
Tėvas Faberis pasakoja čiams visokiuose reikaluo- 

apie vieno miesto burmis- se žmonėms, dar Ji, Toji 
trą masoną, kuris sykį už- Dangaus Karalienė, padės 
simanė pakelti kelias de-! ir jums, 
šimtis yardų biržos rūmų j Seniau 
bokštą. Norėjo, mat, kad- 
jis būtų aukštesnis už visų 
bažnyčių bokštus. Nežino
jo, vargšelis, kad bokštai 
yra statomi ne dėl to, kad 
jie aukšti, bet kad jie rodo 
dangų.

Ir mūsų gyvenime turi 
būti bokštas. Mūsų žemiš
kame gyvenime turi nors 
šiek tiek atsispindėti dan- R,.an<xllss sš 
gus. Į medžiaginius gyve-; 
nimo reikalus turime įmai
šyti ir dvasinius. Žinoma, 
sunku sugretinti tuodu 
taip prieštaraujančius da
lykus. Kas jums padės tai 
įvykdyti? — Marija, Dievo 
Motina.

Ji padėjo Šv. Kazimierui 
užsilaikyti skaiščiam ka
rališkuose rūmuose. Ji pa- šioji Motina; kaip malonu kietų. Piknikas įvyks lie- vai- po pietų, Naujos Kalvari- 
dėjo beturčiui šv. Kun. turėti motiną šioje žemėje, į DOS 31 j. E. Dedham, MassJ j°s kapuose, šv. Mišios su eg

zekvijomis atgiedamos kovo 14 
d.. 9 vai. ryte, Šv. Petro bažny
čioje.

Seniau, gyvesnio tikėji
mo laikais, tikinčiųjų šaly
se, kambariuose ant sienų, 
ant miesto mūrų, prie kryž
kelių — visur matydavai 
Marijos paveikslą, stovy- i 
lėlę ar koplytėlę. O kiek 
Marijos bažnyčių! Prade
dant Roma, baigiant kuk
liausia kaimo bažnytėle — 
visur nors nedidelis Mari-

Brangus jaunime, ir savo 
širdyje priruošk Marijai 
koplytėlę! Jai kiekvieną 
dieną paaukok bent mažu
tį gerą darbą, pamąstyk 
tankiai apie Ją, Jai sukal
bėk bent vieną maldelę, y- 
patingai, kada priešas pra
deda veržtis į tavo švento
vę, šaukis Jos pagelbos. Ji 
nekalčiausioji, skaisčiau-

dėjo beturčiui šv. j
Boskui įsteigti jaunimui 
auklėti įstaigas, į kurias 
šiandien, beveik visas pa-

DARBININKO VAJUS PRATĘSTAS 
Iki Balandžio 15 Dienai

LDS Vadovybes nutarimu, ‘Darbinin
ko’vajus pratęsiamas iki Balandžio 15 d. 
Vajaus metu ‘Darbininko’ kaina už metinę 
prenumeratą tik $3.00. Taigi, prašome 
‘Darbininko’ skaitytojų pasinaudoti vajaus 
proga ir atnaujinti prenumeratą prieš ba
landžio 15 d. ir tuomi sutaupysite $lt!
Pasibaigus vajui ‘Darbininko’ kaina už me
tinę prenumeratą bus $4.00.

‘Darbininko9 Administracija.

III.*

Kun. turėti motiną šioje žemėje, i p'Os 31 d. E. Dedham, Mass. ‘

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660"

Lietuvis Dantistas

1 L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valančios nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 8 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. diena. 

(pagal sutartį)

y
Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inmau arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mas3.

?
i
|

Tel. S. B. 2805-R i
LIETUVIS

OPTOMETRISTASl
Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 

| <'>-■*■ ginu t?
I koše (aklose) akyse 
| šviesi) tinkamu laiku.
= J. L. 2AŠAKARNIS, O. D. Į 
= 447 Broadvvay, South Boston į 
g)... ............  ..............    š

akinius- 
akis atitie- 
amblijoniš- 

sugrąžinu

ADVOKATAI-
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
South Boston, Mass

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIOS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

■

VAKARIENBUTYS

MOTERŲ MISIJŲ 
UŽBAIGA

Kovo 13, 3 vai. po pietų 
įvyks iškilminga moterų 
misijų užbaiga. Bus suteik- • 
tas Šv. Tėvo palaiminimas! 
ir Šv. Krikšto įžadų panau- 
jinimas. Visos dalyvaukite! 
užbaigoje.

Tą pačią dieną, 7:30 vai. 
vakare, prasidės vyrams 
vaikinams misijos. Ragi
nami visi misijas lankyti. 
Pamaldos 8 vai. rytais ir 
7:30 vakarais.

NOVENA

Jis

Šv. Petro par. bažnyčioje, 
kovo 11 d., po stacijų, pra
sidės pamaldos Novėnos i 
Šventąjį Juozapą, Marijos 
Sužieduotinį. Kove 11, 12, 
16, 18 ir 19 Novėnos mal
dos bus 7:30 vai. vak.; ko
vo 13, bus po Graudų Verk
smų; kovo 14,15 ir 17 rytą 
prieš 8 vai.

“DARBININKO” INTEK- 
TYPO FONDUI VAKA

RAS

JOSEPH W. GASPER į 
(KASPERAS)

Lietuvis Graborius ir ;! 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
502 East Broadway • :!
South Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St. i j:
TeL ŠOU Boston 3960 j

Patarnavimas Dieną ir Naktį

kaip gera turėti kitą daug To pikniko pelnas eis inter- 
galingesnę, Danguje! Ma- typo fondui.
rija mušti Motina, mūsų_________
Globėja!
Pagalba. Jei kada mums 
nesiseka 
pažiūrėti — ir pamatysime, 
kad jei nesiseka vien tik Brigham. ligoninėje mirė Anta- 
del to, kad juose permažai nas Hermanavičius. gyv. 100 G. i 
tėra Marijos. st. Jis paėjo Lazdijų parapijos.!

Amerikoje pragyveno 35 metus, i 
Dirbo Durea, Pa. Trumpai gyve- į 
no Worcestery. Bostone išdirbo 
prie Metropolitan Insurance Co., 
23 metus ir 17 dienų. Vas. 8 d.. 
1938, pradėjo jam eiti iš tos 
kompanijos pensija. Lapkr. mė
nesy gavo šaltį, kurio nebeišsi- 
gydė. Paliko žmoną Juozefiną 
(Raginskaitę) ir dukterį Lud- 

i viką. Laidojamas kovo 13 d., 2----------------- -----------------

Motina, mūsų 
Ji, Krikščioniųt;

MIRĖ
darbas, turime

Kun. J. Stašaitis, S. C.

VAKARĖLIS SESERŲ 
KAZIMIERIEČIŲ 

NAUDAI

Vasario 27 d. pp. A. Bal- 
trušiūnų namuose, 115 Old 
Harbor St. įvyko Kazimie- 
riečių Vienuolyno Rėmėjų 
skyriaus “beano”. Suėjo 
nemažai rėmėjų. Visi links
mai ir naudingai praleido 
laiką. Netikėtai buvo atvy
kęs ir pp. Baltrušiūnų sū
nus kun. A. Baltrušiūnas iš 
Brocktono.

Baltrušiūnai visus daly
vius labai maloniai priėmė 
ir pavaišino. Dėkojame 
jiems nuoširdžiai.

Taipgi dėkojame p. D. Za- 
letskui, laidotuvių direkto
riui, kuris paskolino ir at
vežė kėdes; dėkojame 
šiems dovanų aukotojams: 
pp. Baltrušiūnams, Baniu
liui, Čaplikienei, Vasiliaus
kienei, Savilionienei, Ko- 
hanskienei, Navickienei, 
Rakauskienei, Petreikie- 
nei, Bušmanienei, Puode- 
lienei, Venienei, Zulonienei 
ir Glazauskienei.

Vakarėlis pavyko ir šv. 
Kazimiero Vienuolyno Se
serims liko gražaus pelno.

Valdyba
f : -------------------

ILANKĖSI “DARBININ
KE”

i

Kovo 7 d., mirė, Peter Bent

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Jėzaus Nukryžiuoto Se
serys moko vaidintojus su
vaidinti Kančios veikalą 
“Vakarienbutį”, kovo 20 d., 

___________ ____ 13 vai. p. p., Šv. Petro baž- 
ninėje. gyvenęs 147 M St. Paėjo ■ rytinėje salėje, So. Boston,

I

Kovo 9 d., mirė Antanas Ber
notas, Kenmore Memorial ligo-

Šiaulėnų parapijos. Amerikoje1 Mass. 
pragyveno 28 metus. Paliko 
žmoną Veroniką, sūnus ir 3 
dukteris. Laidojamas kovo 12 d., 
9 vai. ryte, iš šv. Petro par. į 
bažnyčios. Naujos Kalvarijos; 
kapuose.

PAIEŠKAU Simoną Labutį, 
paeinanti iš Šilavoto vals. Prie
nų par. Marijampolio apskr. Iš 
Lietuvos išvyko į Montreal, Ca- 
nadą 1926 m. Turiu svarbų rei
kalą, prašau atsišaukti: Jurgis 
Laukaitis, Box 24, Grove Hali 
Sta. Boston, Mass. U. S.

(-15-18)

PARDUODAME
Degtinę, Aly ir Vyną

Pristatome Į namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS LIQUORS 

STORE 
295 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 9772

SUSIRINKIMAS

i

LANKĖSI

Pereitą šeštadienį Darbi- 
, ninke lankėsi p. B. Gailiū- 
nienė ir p. Juozas Dilis, lai
krodininkas, kuris turi sa
vo ofisą “Darbininko” na
me. Juodu apžiūrėjo ką tik 
atvežtą nauja intertypą.

į P-nia B. Gaiiiūnienė pra- 
, nešė, kad “Darbininko” in- 
, tertypo fondui rengiamas 
vakaras josios namuose,) 
gegužės 1 d. eina labai 
sklandžiai. Tikietų esą iš- 

Idalyta api- 200 ir sparčiai 
I pardavinėjami. Ji tikisi 
svečių - viešnių turėti ne 
vien iš So. Bostono, bet ir 
iš Lawrence, Brocktono, 
Cambridge ir kitų miestų.

Taipgi tą pačią dieną at
silankė apžiūrėti naujos in- 
tertypos nenuilstanti ‘Dar
bininko’ platintoja M. Kil- 
moniutė. P-lė M. Kilmoniu- 
tė žadėjo nemažai išplatih- 
ti “Darbininko” pikniko ti-

!
I

t

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
I’ERKKAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHVANIAN FVRN1TCRE CO.
326-328 W. Broadway, So. Boston 

Tel. SOUtb Boston 4618

Telephone 
SO. BOSTOlt 

1058

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDBBAKĘB
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokį**) Hkilrbyačių auto
mobilius. Taisymo Ir demonatravl- 
mo vieta:

1 Hamlin Street 
« ir 1. Bighth'St 
tfOUTH BOSTON, MASS.

■loe. Kapftįiunas ir Peter Trečiukas 
savininkai

Trečiadienį, kovo 9 d.,. “Dar
bininke” lankėsi kun. K. Urbo
navičius, kun. J. Švagždys, kun. 
J. Petrauskas, kun. A. Baltru
šiūnas. kun. P. Juškaitis ir ap
žiūrėjo naują Intertype mašiną, 
kurią pastatė pereitą savaitę ir 
nuo pirmadienio pradėjome1 
dirbti. Gerb. mūsų vadams ope
ratorius Jonas Kumpa pade
monstravo naują mašiną. Visi 
džiaugiasi, kad “Darbininkas” 
galėjo įsigyti tokią modernišką 
mašiną, tik kiek susirūpino ar 
lietuviai katalikai sudės tuos 
tūkstančius atmokėti už tą ma
šiną? Kun. K. Urbonavičius pa
taria paskirstyti notas koloni
joms. Sumanymas, rodos, turė
tų būti priimtinas. Ligšiol Cam- 
bridgfe lietuvių par., kurios kle
bonu yra kun. P. Juškaitis, LDS 
Centro Valdybos narys, stovi 
pirmoje vietoje. Bet girdėt, kad 
Hartfordas ar tik nepralenks ir 
Cambridgiečių ? Kitose koloni
jose yra taip pat judėjimas. Vi
sur, rodos, pritaria ir remia. Iš 
Detroit, kun. Masevičius rašo, 
kad jis savo parapijoje ruošiasi i 
pradėti mobilizaciją naujos 1 
mašinos rėmėjų.

Iš Greenfield apylinkės, bū
tent, iš Sunderland ir Whatley 
pirmadienį lankėsi pp. Juozas 
Bagdonas su šeima ir S. Žaltaus- 
kas ir abu paklojo po $2.00 nau
jos Intertype mašinos fondui. 
Taipgi pirmosios kregždutės at- 

• lėkė iš New Britain. Tėmykite 
I “Darbininko” Intertype Mašinos 
Fondo Komisijos pranešimus. 1 
Tūose pranešimuose rasite dau
giau žinių apie “Darbininko” 
naujos mašinos fondo augimą.

Antradienį, kovo 15 d., 8 
vai. vakare, Šv. Petro par. 
bažnytinėje salėje, ant 5-os 
gatvės, įvyks vietinio Fe
deracijos skyriaus susirin
kimas.

•
JUŠKA NEW YORKE

Kovo 3 d. par. salėje Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
ŠvČ. dr-jos susirinkimas, 
kurį atidarė pirm. B. Žilie
nė. Apsvarsčius draugijos 
bėgamus reikalus buvo 
perskaitytas “Darbininko” 
atsišaukimas intertypo rei
kalu. Draugija laišką priė
mė ir vienbalsiai nutarė ge
gužės 1 dieną par. salėje, 
pritariant kleb. kun. Pr. 
Juškaičiui, surengti naujos 
intertype fondui vakarą. 
Narės pasižadėjo dirbti di
deliu nuoširdumu, kad va
karas tikrai pavyktų ir at
neštų nemažai pelno inter
type fondui.

Būtų gera, kad ir kitos 
draugijos pasektų pavyzdį 
Nekalto Pras. P. Svč. dr- 
jos.

Kovo 8 d., 9 vai. ryte, 
traukiniu, sykiu su kun. J. 
Stašaičiu, muz. R. Juška 

i išvažiavo į New York.
—

VAKARAS IK PIETUS

i 
t

Kovo 13 d., tuoj po Grau
dų Verksmų, kurie prasi
deda 2:30 vai. p. p., įvyksta 
bažnytinėje salėje parengi
mas. Jį ruošia Blaivininkų 
kuopa, kurios prieky uoliai 
darbuojasi Marijona Kil- 
moniutė. Programoje bus 
kalbų, eilių, ir t.t. Dalyvaus 
deklamacijomis broliai I- 
vaškiukai. Baigoje progra
mos bus duodama užkan
džių. Tas viskas eina už 
25c.'

Iš šio vakaro pelno Blai
vininkai ketina padaryti 
sūrių departmentą parapi
jos išvažiavime, birželio 12 
d. 1938, Kstučio darže.

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbe. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
timu 20c. Rašykite:

Pažvelkite į saulę? Ji 
visiems šviečia, visus šil
do, nelaukdama prašymo 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimų ir 
pagyrimų, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir 
būsite mylimi kaip saulė.

Epiktetas

VAJUS
Naujos Akademijos Statymo Fondui

VAROMAS PIRMYN

:■

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

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS

Pabandyk Naujam

DIRBOT FROMBIG SAyiNCrom FACTORT
OTMEt DESIGNSSfNTFKtt

MEMORIAL CRAHITE C0>

CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30c and 35c.

TOWN CAFETERIA 
338 Broadnay 

SOUTH BOSTONE

Kun. J. Stašaitis, salezie
tis misijonierius, lydimas 
klėb. kun. P. Virmauskio; 
apžiūrėjo spaustuvę ir ką 
tik pastatytą naują Inter
type masiną. Paliko raštų 
statyti su nauja mašina.

Gerb. misijonierius džiau
giasi “Darbininku” ir jo 
stiprėjimu ir linki, kad jis 
pasiektų visus lietuvių na
mus.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbias! “Darbininke*’ tur
tai verti skaitytojų paramos.

• s

4
J
Ą

Pasitikime, kad mūsų prieteliai Chicacoj ir 
iš toliau, iš Rytinių valstybių, pavieniai asmenys, 
Organizacijos, Darugijos, išties geibstančią ranką 
su medžiagine parama NAUJOS AKADEMIJOS 
STATYMO FONDUI.

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinink.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kito 

išdirbysčių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.
Atidarymo diena — 
VASARIO 18, š. m.

GAUKITE
Aukas prašome siųsti:

Sisters of£t. Oa; imi ” 
2601 W. Mąrąuettp Road 
Chicago, Ulinois *

£■ 
b- [• 
b*

I

Permanent vvave su mo
derniškomis mašinomis

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Street 
. (arti 4-th St) 
South Boston, Mass. 

Tel. Šou 4645
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Lietuvos Ministeris Atsisakė' 
Persiųsti Prezidentui 

Rezoliuciją
Pranešimas Worcesterio Lietuviams, kurie daly

vavo 16 vasario, 1938 m. apvaikščiojime Šv. Kazimiero 
parapijos salėje ir Lietuvos Ministeriui ponui P. Žadei
kių! atsakymas.

Žemiaus pasirašiusiems buvo įsakyta vienbalsiai 
visų susirinkusiųjų persiųsti Lietuvos prezidentui per 
poną ministerį, Washington, D. C. sekančią rezoliuciją:

“Mes Worcesterio Lietuviai džiaugiamės minė
dami 20 metų jubiliejų Lietuvos nepriklausomybės. 
Prie LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTA
TYMO mes esame moraliniai ir finansiniai prisidė
ję. Mums skaudu girdėti, kad Lietuvoje lietuviai 
katalikai dabartinės vyriausybės skriaudžiami, lai
komi posūniais, universitetas sužalotas. — Prašo
me Vyriausybę sutvarkyti santykius su Šv. Sostu, 
leisti LAISVAI veikti mokyklai, spaudai, organi
zacijoms”.

Štai ką ponas ministeris P. Žadeikis atsakė: 
“p. J. Svirskas,
A.L.R.K. Federacijos 13-to Skyriaus pirmininkas, 
10 Shanon St., Worcester, Mass.
“Gerbiamas Tamsta:

“Tamstos ir p. Urmonienės atsiųstas laiškas, 
kuriame prašoma, kad Jūsų skyriaus tūlas laiškas 
būtų persiųstas Lietuvos prezidentui, yra gautas, 
bet, deja, prašymo išpildyti nėra galima, nes laiško 
turinys atrodo nesusipratimo ir netikslios infor
macijos vaisius. Lietuvos katalikai dabartinės Lie
tuvos vyriausybės asmeny turi patikimą užtarėją ii 
jiems jokis pavojus negręsia; nesusipratimų prie
žastis yra betgi tame, kad dvasiškos vyresnybės pa
geidavimai neišvengiamai turi būti derinami st 
bendrais valstybės reikalais.

“ Su pagarba, P. Žadeikis
Įgaliotas Ministeris”.

kas, prieš kurį turi nusilenkti Dievas, Bažnyčia, tikin
tieji su. visomis savo įgimtomis teisėmis. O kur Dievo 
j sakymai? Įgimtoji teisė? Kai šie laužomi ir čia Vysku
pai turi derintis? “Dievo labiau reikia klausyti negu 
žmonių”. Worcesterio Šv. Kazimiero parapijos lietuviai 
daug pirko bonų, suaukojo milžiniškas sumas pinigų 
Lietuvos atstatymui. Taip pat turi teisę reikalauti, 
kad katalikai Lietuvoje nebūtų skriaudžiami. Išeiviai 
Amerikos Lietuviai senai sutraukėme vergijos pančius 
ir mėgstame tiesą sakyti į akis. Rezoliucija yra ne vie
no asmens, bet tūkstantinės minios išnešta ir priimta. 
Atsisakymas persiųsti Lietuvos Prezidentui tai yra pa
neigimas demokratybės principų, nesiskaitymas su or
ganizuotu žmonių kaip asmenų valia. Valdžia yra žmo
nėms, o ne žmonės valdžiai. Keista, kad dar tas rusų 
raugas per dvidešimts metų neišgaravo. Prieš Did., Ka
rą Rusų tauta buvo nepatenkinta savo valdovais, var
žymais ir laukė reformų. Tik platesnio akiračio žmonės 
aiškiai matė ko nori tauta, kad reformos būtinai rei
kalingos. Rusų carienė siuntinėja popams (pravoslavų 
dvasiškiams) laiškus ankietas teiraudamasi ar liaudis 
oatenkinta dabartiniu rėžimu, ar nereikalauja refor
mų ? Pravoslavų batiuškos iš prityrimo žinojo, kad no
rint turėti caro malonę visuomet valdžiai reikia patai
kauti ir net peiktinus dalykus girti. Pasipylė šimtai 
tūkstančių laiškų, kad žmonės jokių reformų nereika
lauja, dabartine tvarka labai patenkinti.

Tokių laiškų carienė gavo maišus ir liko pataikū
nų - veidmainių suklaidinta. Valdovui, koks jisai bebū
tų, svarbu pažinti ko nori tauta. Kai paneigiama demo- 
kratybė, nesiskaitoma su žmonių valia tai primetama 
tautai tas kuo ji purtosi. Gaila, kad panašių atsitikimų 
yra ir Lietuvoje. Mums Lietuva yra perdaug brangi ir 
jokiu būdu negalime tylėti.
A.L.R.K. Federacijos 13-to skyriaus, Worcester, Mass.

Pirmininkas: J. Svirskas
Raštininkė: M. Urmonienė

Žinios Iš Lietuvos
Iškilmingai Paminėta 20 Metų 

Nepriklausomybes Sukaktis

Intertype Fondas Auga

Pereitą savaitę “Darbininkui” atvežė naują Inter
type ir jau sustatė. Nauja mašina dirba puikiai. Nuo
širdūs Darbininko rėmėjai ateina pažiūrėti naujai į- 
rengtos mašinos ir aukoja jos fondui. Pereitą savaitę 
Intertypos fondui aukojo sekanti asmenys:

Pono Ministerio atsakymas atsiduoda oficiozi 
“Lietuvos Aidu”. Ant kiek katalikams palankus “Lie 
tuvos Aidas”, tai jau aiškinti nereikia. Ar pavojus grę 
šia katalikams, tai gali spręsti Vyskupai. P-as Ministe 
ri, malonėkite paaiškinti: delko Vyskupų komunikatai 
išplėštas iš “Tiesos Kelio” 1938 m. Nr. 2? Kieno ranki 
drįso išplėšti Vyskupų laišką? Tai čia palankumas ka 
talikams?! Delko “XX Amžiuje” neleidžiama spaus 
dinti Vyskupų komunikato? Kur tas užtarėjas? “dva 
siškos vyresnybės pageidavimai”... Dvasiškoji Vyrės 
nybė net gali reikalauti. Vidaus reikalų Ministerio įsa 
kymu, katalikų laikraščiuose spausdinami straipsnia 
priešingi katalikų pasaulėžiūrai. “XX Amžiuje”: “Ka 
dangi valstybei priklauso aukščiausia galia visoje vals 
tybės teritorijoje, tai šios teritorijos ribose negali būt 
jokios lygiagrečios galios, arba tuo labiau tokios, ku 
rios normos būtų valstybei privalomos”. Šiais žodi 
pasisakyta net perdaug. Reiškia — valstybė yra di

v •

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krai 
pasakykite, kad ją skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užka 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DBJOS 
PO GLOBA MOTINOS 1VČ.

Pirmininkė — Eva Marksfenė,
625 E. 8tb St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1288
Vice-Pirm. — Ona Venienė,

Sll K St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fln. Rašt — Marijona Markonlutė, 
4115 Washington St, Koslindale, Mass.

TeL Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlullutė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston, Maus. 
Knsos Glob.—Mari Joną Aukštikalnienė,

111 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo suslrlnklmna laiko kas 

antra utaralnka mėnesto.
7:80 vaL vakare, pobažnytlnėj sve
tainėj.

Visais drangljM reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštininke.

IV. JONO EV. BL. PASALPI 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vice-PIrm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfleld SL, So. Boston, Mas

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

Fln. Rašt Aleksandras Ivaška, 
1514 Columbia Rd., S. Boston,_M

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

Maršalka. Jonas Zaikls,
7 Winfleld St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tn 
flg nedšldienj kiekvieno mėnesi< 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 48 

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

Kaunas — Vasario 16 d. 
rytą visas Kaunas pasipuo
šė tautinėmis vėliavomis ir 
tautos darbuotojų, buv. 
kunigaikščių ir prezidentų 
paveikslais. Kauno ir prie
miesčių bažnyčios iš pat 
ryto jau buvo pilnos besi
meldžiančių, nors iškilmin
gosios pamaldos buvo tik 
po 10 vai. Studentųbažny- 
čioje per pamaldas adoravo 
6 at-kų vėliavos. Daug vė
liavų susirinko į Arkika
tedros Baizliką, kur

pontifikalines Šv. Mišias 
atlaikė J. E. ark. metro
politas J. Skvireckas, 

o šventei pritaikintą pa
mokslą pasakė kan. prof. 
Česnys.

Per pamaldas Bazilikos 
ir Seminarijos chorai, di
riguojami Konr. Kavecko 
atliko naujai Kavecko pa
rašytas mišias “Pro Pat- 
ria”, giedant ir operos so
listui Kiprui Petrauskui.

Iš Bazilikos visos vėlia
vos ir organizacijos nuvy
ko į Karo Muziejaus sodą, 
kur įvyko

Žuvusiųjų pagerbimas.
Apie 13:30 vai. giedant 

Tautos Himną, suskamba 
Laisvės Varpas, su kuriuo 
kartu sugaudė įr visų Kau
no miesto bei priemiesčių 
bažnyčių varpai. Tuo pa
čiu laiku pasigirdo saliutas 
iš patrankų. Tai buvo vie
nas iš įspūdingiausių šven
tės momentų.

Tuoj po varpų ir šūvių 
prasidėjo kariuomenės da
lių ir organizacijų vėliavų 
paradas.
Iškilmingas Seimo Posėdis 

Iškilmingame Seimo po
sėdyje be seimo narių da
lyvavo daug svečių.
Iškilmingas posėdis buvo 

ir Karo Muziejuj
Kauno Metropolijos Se

minarijoj per iškilmingą 
posėdį įžanginę kalbą pa
sakė rėkt. kan. Pr. Penkau- 
skas, o paskaitą “Katali
kų darbai atstatant nepri
klausomybę” skaitė dr. L. 
Bistras, kuris nušvietęs 
apskritai tuos laikus, pla
čiau sustojo prie lietuviš

kos valiutos įvedimo ir že
mės reformos. Katalikai ir 
lietuviškoji dvasininkija, 
plačiai bendraudami su 
liaudimi, tada dirbo Lietu
vos atstatymo darbą.

Apskritai vasario 16 d. 
šiemet praėjo gražia nuo
taika, iliuminacijų jau bu
vo ir priemiesčiuose, ir tai 
buvo gražesnių kaip anks
čiau.

Gautomis žiniomis, nepi i- 
, klausomybės sukaktis į- 
Į spūdingai paminėta visur 
provincijoj ir užsieny, kur 
tik gyveno lietuvių. Latvių 
ir estų radifonai davė pla
čią lietuvių meninę prog
ramą.

Iškilmės un-te
Gražų ir nuotaikingą va

sario 16 minėjimą surengė 
Vyt. D. Universitetas, kur 
iškilmingumo nuotaiką dar 
didino tas faktas, kad va
sario 16-toji yra taip pat ir 
universiteto šventė.

VABALNINKAS

J Šaparnis, Dorchester, Mass...............................  $2.00
Ig. Tutka, Dorchester, Mass...................................  1.00
Pr. Vitkus, Phila, Pa............................................... 1.00
J. Jaskūnas, Somerville, Mass................................ 3.00
S. V. South Boston, Mass........................................... 1.00
Barbora Galvoss, Hartford, Conn.............................. 50
LDS 28 kp. Nevv Haven, Conn................................ 5.00
P. Barkevičius, Brockton, Mass................................ 1.00
Ona Akstinienė, Lavvrence, Mass............................ 1.00
J. Bagdonas, Sunderland, Mass.................................2.00
J. Žulkauskas, Whitley, Mass........................... 2.00
Kun. A. Vaškelis, Nevv Britain, Conn............. .*....... 5.00
O. Razdevičienė, Nevv Britain, Conn.........................2.00
A. Sakalauskienė, Nevv Britain, Conn......................1.00
A. Pranckevičius, Nevv Britain, Conn.................... 1.00
K. Žalnieraitis, Nevv Britain, Conn............................ 1.00
S. Rudnickas, Nevv Britain, Conn............................. 1.00
V. Vaznis, Nevv Britain, Conn................................ 1.00
P. Karlonas, Nevv Britain, Conn............................ 1.00
A. Kalesinskas, New Britain, Conn........................ 1.00
J. Gutauskas, Nevv Britain, Conn........................  1.00
B. Mičiūnienė, Nevv Britain, Conn.............................1.00
M. Laimauskienė, Nevv Britain, Conn......................... 50
M. Taconis, Nevv Britain, Conn.....................................50
P. Dzikas, Nevv Britain, Conn..................................... 50
T. Kavaliauskienė, New Britain, Conn.......................50
O. Gudienė, Nevv Britain, Conn.....................................25
J. Valinčienė, Nevv Britain, Conn.................................25
M. Morkūnienė, Nevv Britain, Conn............................. 25
M. Kavaliauskienė, Nevv Britain, Conn......................25
J. Eidentienė, Nevv Britain, Conn.................................25
Smulkiais surinkta New Britain, Conn......................75
P. Balčiūnas, ...........................................................  2.00

Viso .............................................................   $41.50
Pirmiaus paskelbta ....................................  370.52

Viso aukų ..................................................... $412.02
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausia ačiū. 

“DARBININKO” INTERTYPE
FONDO KOMISIJA.

Sudegė daug gyvulių
Veleniškių kaime sudegė 

Juozo Perekšlio tvartas, 
kuriame buvo virš 20 ra
guočių, 6 arkliai ir keletas 
avių. Taip pat sudegė dalis 
pašaro, įvairūs padargai, 
rogės, vežimai ir kt. Ka
dangi gaisras tebuvo pa
stebėtas jau stogui užside
gus, tad nieko nebepavyko 
išgelbėti. Nuostolių bus ne
toli 10,000 lt. Turtas nebu
vo apdraustas. Gaisro prie
žastis, kaip spėjama, bus 
neatsargus rūkymas. Prieš 
porą metų to paties ūkinin
ko sudegė gyvenamasis na
mas.

samdinių, susitarė su pieno per
dirbimo b-ve ir įsteigė jos name 
tarpininkavimo biurą, kuriame 
kaip ūkininkai, taip ir darbinin
kai gali užsiregistruoti. Be to, 
iš toliau atvykę darbininkai čia 
pat gali nemokamai pernakvoti, 
kol gaus darbo. Deja, iki šiol 
užsiregistravo jau nemaža ūki
ninkų, o darbininko dar nė vie
no. Laukiama atvykstant darbi
ninkų iš kitų apskričių.

kojo jau apie 5.000 litų.
Statybos darbus manoma 

pradėti šį pavasarį. Bažny
čia norima skirti Marijos 
Taikos karalienės garbei.

ŠVĖKŠNA

KURKLIAI

DARBININKAMS SAMDYTI 
TARPININKAVIMO 

BIURAS
Ne tik Vabalninko apylinkėje, 

bet ir visame Biržų apskr. labai 
trūksta žemės ūkio darbininkų. 
Kad ir aukštas algas mokėdami 
ūkininkai negali gauti samdinių. 
Valsčiaus savivaldybė, norėda
ma padėti ūkininkams gauti

Parapija Turės Dvi
Bažnyčias

Iš Kauno Metropolijos 
Kurijos gautas leidimas 
statyti Kurklių parapijoj 
(Užunvėžių km.) antrą 
bažnyčią. Bažnyčia bus 
statoma iš lentų pagal inž. j 
Reisono planą. Statybos 
reikalams gauta iš Miškų 
D-to medžiagos už 2.000 Lt 
nemokamai ir už 2.000 Lt 
išsimokėtinai 5 m. Bažny
čios statyba rūpinasi ir y- 
patingai ją remia broliai 
pulk. inž. Ant. Banėnas ir 
priv. mat. Jonas Banėnas 
(abu užunvežiečiai). Kiti 
užunvežiečiai bažnyčios 
statybos reikalams suau

Jis Organizavo Lietuvišką 
Mokyklą

Gyvenimas judrus, ne
pastovus, protarpiais keis
tas. Būna momentai, kada 
stipriai užakcentavus ku
riuos nors gal net išpūs
tus neigiamus dalykus nu
stelbiami kieno nors ilga
mečiai nuopelnai. O vis 
dėl to būna momentų, ka
da tenka tuos žmones pa

gerbti, parodyti jų geras 
pastangas. Turiu čia min
ty žinomo žemaičių visuo
menės veikėjo prel. J. Ma- 
ciejausko 70 metų amžiaus 
sukaktį.

Jis gimė 1868 m. liepos 
mėn. 1 d. mokėsi Rygoje, 
Žemaičių Seminarijoj Kau
ne. 1891 m. liepos mėn. 7 
d. įšvęstas į kunigus ir pa
skirtas vikaru į Ramyga
los parapiją. Vėliau buvo 
Panevėžyje, nuo 1899 m. 
Švėkšnoje.

Jo sumanymu ir rūpes
čiais Švėkšnoje 1899 — 
1905 metais pastatyta gra
ži gotiška bažnyčia, kuri 
galėtų papuošti ir laikiną
ją mūsų sostinę. 1928 m. 
iškilmingai pašvęsti mo
derniški Švėkšnos “Sau
lės” gimnazijos rūmai, ku
rių svarbiausiu iniciato
rium ir organizatorium 
buvo taip pat jis.

Prie Švėkšnos kultūrini
mo nemažai prisidėjo pre
lato organizuojami ameri
kiečiai.

Savo bažnytinėj veikloj 
prelatas yra pasižymėjęs 
kaip religinių misijų orga
nizatorius įvairiose vieto
se Žemaitijoje, Klaipėdos 
krašte, Anglijoje ir Ame
rikoje. Teko patirti, dar ir 
šį pavasarį vyksta į Šiau
rės ir Pietų Ameriką lai
kyti religinių misijų mūsų 
išeiviams. Tai yra drauge 
ir patriotinis darbas.

1933 m. Švėkšnoje daug 
prisidėjo prie gerai pavy
kusio eucharistinio kon
greso organizavimo.

Švietimo srityje turi di
delių nuopelnų. Jau prieš
kariniais laikais jis tuo 
pasižymėjo. Jo rūpesčiu ir 
pastangomis 1905 m. Švėk
šnoje įkurta dviklasė pa
rapijinė mokykla, kuriai 
buvo pastatytas namas iš 
senosios bažnyčios me
džiagos likučių. Prie para
pijinės mokyklos buvo, į- 
taisytas mokinių bendra
butis. Mokyklą lankė iki 
100 mokinių. Mokyklai bu
vo samdomas lietuvis mo
kytojas.

Lietuviškos mokyklos į- 
kūrimas ir jos išlaikymas 
tais sunkiais rusų viešpa
tavimo laikais buvo sun
kus darbas, reikalaująs 
daug sumanumo ir pasi
šventimo.

Paskelbus Lietuvos ne
priklausomybę, jo svar
biausias rūpestis buvo į- 
steigti Švėkšnoje aukštes
niąją mokyklą. 1919 m. 
buvo įkurta progimnazija, 
kuri vėliau. virto pilna 
gimnazija. Švėkšnoje jo 
vardą garsins jo rūpes
čiais ir sumanymu pasta
tytieji didieji paminklai— 
bažnyčia ir gimnazija.

Nors prelatui šiemet su
kanka 70 metų, bet jis sa
vo išvaizda ir energija pri
lygsta 40 metų pilnam jė
gų vyrui, kuris dar gali 
įvykdyti daug kilnių dar
bų, ko jam šio jubiliejaus 
proga ir linkime.
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Tautinė Ispanija

■1

NEDORYBE PATI SAVE 
NAIKINA

________________________________ ✓

Žiauriam civiliniam Ispanijos karui tebesiaučiant, 
pasaulis įdomauja, kada ir kaip jis pasibaigs. Kai kurie 
nekantrauja, kad karas taip ilgai tęsisi. Tokiems reikė
tų atsiminti, kad civiliniai karai yra žiaurūs ir ilgi, 
nes čia kovojama ne tiek dėl medžiaginių laimėjimų, 
kiek dėl kokios nors idėjos, kuri vienai pusei labai pa
geidaujama, kitai gi visai nepriimtina. Juo socialinis 
perversmas didesnis, juo ilgiau dėl jo kovojama, ypač 
kuomet klausimas sukasi apie asmeninę ir tikybinę 
laisvę. Civilinis Amerikos karas tęsėsi keturis metus, 
Rusijos (tarp raudonųjų ir baltųjų) beveik tris. Abu
du buvo labai žiaurūs ir kraugeringi.

Ispanijos kare vyriausybininkai paprastai vadi
nami lojalistais (ištikimais esamajai vyriausybei) ir 
nacionalistais-tautininkais, kuriuos dar dauguma A- 
merikos laikraščių “maištininkais” tebevadina. Ka
dangi lojalistai turi, ar bent turėjo daug daugiau pini
gų ir valdžios prestižą (vardą, įtaką) ir kadangi jiems 
yra palankūs viso pasaulio kairieji ir kai kurios protes
tantiškos tautos (mat, naikinama katalikiška Ispani
ja), tai jiems daug lengviau buvo užimti vyraujančioji 
pozicija viešoj pasaulio nuomonėj. Jų žinioje atsirado 
ir spaudos didžiuma, ir tarptautinės telegrafo agentū
ros, ir radio. Turėdami tokias priemones, lojalistai-kai- 
rieji ilgai varė ir tebevaro griežtą propagandą prieš su- į 
kilėlių, ypač jų vado Gen. Franco, “žiaurumus”.

Tačiau bet kokia neteisinga propaganda bei melui 
skleidimas amžinai sektis negali. Tiesa ima veržtis aikš- i 
tėn ir dalykai pradeda rodytis tikrojoj šviesoj. Jau da
bar atsiranda kiek neutralesnių liudytojų, kurie aplan
ko Franco frontą iš anksto nusistatę jį pasmerkti, bet 
pamatę tikrąjį dalykų stovį, priversti savo įspūdžius 

. pakeisti ir spaudoje visai kitą vaizdą nupiešti.
Tokie neutralūs žurnalistai (ne katalikai), aplan- 

kusieji pastaruoju laiku Franco frontą ir visą jo užka
riautą teritoriją, buvo žurnalo “Atlantic Monthly” re
daktorius ir buvusis Japonijoj Amerikos ambasadorius 
W. Cameron Forbes, aprašę savo įspūdžius minėtam 
žurnale. Juodu padarė 2000 mylių kelionės, vadinasi, ap
lankė ištisą Franco užkariautąją Ispaniją, ir visur ma
tė ramybę ir tvarką. Žmonės gyvena kaip taikos metu. 
Pramonė ir prekyba atgijo. Susisiekimas normalus, 
tarsi karo nė nebūtų. Visų veidai nušvitę. Pasišventi
mas begalinis. Dauguma valdininkų ir ministerių atsi
sako imti algą. Dirba tėvynės laisvei. Visi ko ryžtin
giausiai nusistatę gražinti Ispanijai laisvę, taiką ir ra
mybę.

Mums katalikams tie dalykai jau seniai žinomi. 
Mums nebenaujiena, kad gen. Franco “žiaurumai” 100 
kartų perdėti, o kruvini raudonųjų “žygdarbiai” nė 
per pusę neatpasakoti. Mes taip pat gerai žinom, kad 
Ispanija nori būti Ispanija, o ne sovietų vergė. Bet

Yra posakis, kad revoliucija suėda savo vaikus ir 
paskui pati išnyksta. Tas posakis paremtas istoriniu 
prityrimu. Didžioji Prancūzų revoliucija nukapojo 
pirmųjų vadų galvas, jų žudikai paskui žuvo nuo kitų, 
ir taip ėjo tolyn, kol kiti kitą neišnaikino. Tada revo
liuciją, jau pailsusią ir nusikamavusią, pasibalnojo 

Į Napoleonas ir ant jos į imperializmą nujojo.
Panaši drama dabar vyksta Sovietų Rusijoj. Sta

linas, beširdis ir besąžinis, bet plieninių nervų žmogus, 
prieš pasibalnodamas aziatišką rusų revoliuciją, vai
dina vieną iš klaikiausiųjų savo kruvinos karjeros sce
nų. Bucharinas, Rykovas, Jagoda — juk tai-pačios Ko
minterno viršūnės, dabar sėdi kaltinamųjų suole, be 
vilties išsigelbėti. Loginga to “teismo” išvada — mir
ties. Kaltinamieji kits kitam prikaišioja žmogžudys
tes — Jagodai, tam baisiam GPU viršininkui, prieš 
kurį visi drebėjo, tenka prisiimti net keturis tiesiogi
nius nužudymus. Prokuroras - kaltintojas Višinskis, 
jo vietą užėmęs, su kerštingu pasigėrėjimu nagrinėja 
buvusio savo viršininko nusižengimus. Pas vieną kal
tinamųjų, žydą Rosengolzą, kišenėje rasta maldelė: 
“Tegu iškyla Dievas, ir išsiblaško jo neprieteliai!” Pa
balo Rosengolzas ir išsižada savo maldos prieš bedie
višką tribunolą. Reiškia, žydas tarnaudamas komu
nistams, meldžiasi, kad Dievas juos išblaškytų. Maldos 
žodžiai, be abejonės, išsipildys, bet Rosengolzas pir
miau palydės savo galvą. Kiek čia klaikių keistenybių! 
Kiek judošystės ir bedievybės drauge! Revoliucija pil
nai atskleidė savo “kultūrą”.

Ką mintyja Stalinas? Ar jam neateina mintin, 
kad likimas aklas — griebia iš eilės visus, nežiūrint, 
kokia būtų kurio pavardė? Tur būt Stalinas dar jau-

, čiasi saugus, nes jis tebesuka revoliucijos ratą. Tačiau 
jis turėtų atsimint, kad revoliucija dar ne visus savo 
vaikus sunaikino. Dar Stalinas tebelieka. Bet vyliugin- 
gas gruzinas gal planuoja pačiai revoliucijai šposą iš
krėsti ir ant jos nugaros nujoti į carizmą. Norėti tai 
nori, bet jis tam jau persenas. Bus laimingas, jei jį 
paskutinį revoliucija sunaikins. Napoleono rolę suvai
dins kas nors iš jaunosios kartos. K.

I

Kaz. Barauskas

KATALIKAI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 

DABRE
Lietuvos katalikai visą J1793 metų lietuvių kalbai 

iaiką rūpinasi savo tautos ir jos kultūrai ėmė grėsti 
reikalais. Katalikai myli 
tėvynę, nes žino, kad tė
vynės meilė yra dorybė. 
Tos meilės vedami ant tė
vynės aukuro sudėjo gra-i 
žiausias jėgas ir parodė 
šauniausią pasišventimą Į 
lietuvių tautos reikaluose.: 
Katalikams Lietuvos ne-: 
priklausomybė visuomet' 
prie širdies:

rūpėjo rusų sunkiais 
priespaudos laikais, rū
pėjo žiauriu vokiečių o- 
kupacijos metu, rūpi ir 

dabar...
Katalikai visuomet re-

štai kas mums nauja ir džiugu: kad šio pasaulio spau- mia Lietuvos nepriklauso- 
dos galiūnai pradeda regėti tiesą. K.1 mybės idėją (mintį). Po

naujas didelis pavojus, 
nes mūsų krašto politinis 
ir kultūrinis gyvenimas a- 
titeko rusų valdžiai. Pra
dėta rusinimas. Ir tai pra
dėta nuo mokyklų. Jau 
1824 m. valstiečių vai
kams uždrausta stoti Į 
aukštesniąsias mokyklas 
(gimnazijas). Mokyklų su
rusinimo tikslu į vienuoly
nų ir kitas aukštesniąsias 
ir žemesn. mokyklas pra
dėta skirti mokytojus ru
sus. Kur rusai negalėjo 

i pravesti savo tikslų, tai 
' tas mokyklas pradėjo už- 
I darinėti. Po pirmojo suki
limo (1832 m.) uždaryta

K. Čibiras

Spauda XX Amžiaus Idėjų Kovose
(Referatas, skaitytas N. A. Lietuvių 

Katalikų Seimelyj, vasario 22 d., 1938 m. 
Cambridge, Mass.

ANTIRELIGINĖ SPAUDA SKLEIDŽIA 
TAMSĄ

Pagaliau prieiname trečią spaudos rūšį, 
šių dienų idėjinėse kovose labai agresingą — 
tai prieštikybinė, atvirai antireliginė spauda. 
Ankščiau buvuąi pavienių bedievių įtakoje, 
šiandieną šioji spaudos rūšis yra tarptauti
nio Kominterno suimta į vienas rankas, stip
riai suorganizuota ir suvienodinta pagal ko
vojančių Bedievių Sąjungos generalinę lini
ją. Beveik visomis pasaulio kalbomis sklei
džiama bolševistinio pobūdžio antireliginė 
spauda yra paplitus labai plačiai.

Reikalingų kapitalų jai netrūksta, nes sa
vo užnugary ji turi Sovietų Rusijos nuolat 
papildomą Kominterno iždą. Nestokuoja jai 
nei darbininkų, nes Tarpt. Kovojančių Be
dievių Sąjunga sistematiškai paruošia re-

daktorių ir platintojų kadrus.
Kuriais atžvilgiais ir kokiais metodais 

bolševistinė antireliginė spauda puola krikš
čionybę ir Katalikų Bažnyčią mums žinoma 
ir iš Amerikoje lietuvių kalba leidžiamų tos 
rūšies kelių dienraščių, savaitraščių ir mė
nesinių magazinų.

Trumpai pastebėsime, kad ateistinės spau
dos vyriausia taisyklė yra: ne įrodinėti, bet 
teigti. Panašiai kaip ir vad. nepriklausomoje 
spaudoje, ateistinių laikraščių redaktoriai 
nekvaršina sau galvos ir negaišina laiko il
gais įrodinėjimais, argumentavimais, giles
ne kritika. Jie nuolat ir kiekvieną proga 
(net parašuose po paveikslais, net poezijoje 
ir trumputėse politikos žinutėse) tik kala if 
kala skaitytojo galvon savo nusistatymus ir 
tiek. 0 tie nusistatymai nors nepagrįsti ir 

• net melagingi, nuolat skaitytojo pasąmonėn 
pakišami, per ilgesnį laiką joje ir prigyja.

Ateistai gerai žino, kad daug yra žmonių, 
kuriems nelengva yra atskirti tiesa nuo klai

31 vienuolynas ir visos nimui po sodžius ir mies- 
vienuolynų parapijinės ir telius; jis ragino dvasiš
kuos privačios mokyklos, kius, draugijas ir atskirus 
Vien aukštesniųjų mokyk- žymesnius asmenis, kad į- 
lų uždaryta 69. Tais pa-I kalbėtų žmonėms šviesti 
čiais (1832) metais užda
žyta ir-vienintelė Lietuvoj vadinamus 
aukštoji mokykla — Vii- — r~—" 
niaus universitetas.

Šis mokyklų sulikvidavi- 
mas Lietuvos gyvenimui 
padarė didelį smūgį. Rei
kėjo griebtis kurių nors

savo vaikučius pas taip 
“daraktorius” 

privačius jnokytojus. 
Jis įsakė kunigams bažny- 

' čiose katekizuojant vaikus 
l mokyti skaityti ir rašyti. 
Tie visi vyskupo atsikrei- 
pimai ir paraginimai ge- 

priemonių,“kad nors dali- La.s®k.ls;
nai galima atitaisyti tą ža
lą, kuri galėjo padaryti ne- . .
įkainuojamų nuostolių. v*s3 Lietuvą, tarsi grybai 
Vysk. M. Valančiui pavyk- P0^ J^etaus- _ 
sta gauti iš rusų valdžios 
leidimą— steigti visoj Že
maičių vyskupijoj parapi
nes mokyklas. Gavęs leidi- 
mą siuntinėjo daugybę lai
škų ir aplinkraščių kuni
gams ir atskiriems asme
nims, kuriuose ragino stei
gti parapijines mokyklas 
prie kiekvienos bažnyčios 
didesniuose kaimuose ir 
dvaruose. Nuo kai kurių 
klebonų net paimdavo pa- džiu, kurie buvo galingais 
sižadėjimo raštą, kad jie 
savo parapijoj įsteigs mo
kyklą. Tos vyskupo pas-■ priklausomi ir laisvi, 
tangos neliko be pasėkų.

Žemaičių vyskupi joj 
1853 m. parapijinių mo
kyklų buvo 197 ir jose mo
kėsi 5.910 vaikų. Valdžios 
gi mokyklų tebuvo vos 17 
ir jose mokėsi 815 vaikų.

Šis nelauktas Valančiaus 
mokyklų pasisekimas ru- 
rams padarė nemalonų į- 
spūdį: matė, kad lietuviš
ka mintis auga ir stiprėja. 
Vilniaus generalguberna
torius 1862 m. įsakė visas 
parapijines ir kitas priva
čias mokyklas uždaryti. 
Bet M. Valančiui vargais 
negalais pasisekė tas mo
kyklas išlaikyti iki antro
jo sukilimo. Po antrojo su
kilimo buvo uždaryti liku
sieji vienuolynai (64) ir 
prie jų buvusios mokyk
los. Taip pat buvo uždary
ta ir vysk. Valančiaus mo
kyklos. Atėjo lietuviams 
katalikams sunkios die
nos. Bet vysk. M. Valan
čius nenusiminė. Jis stei
gia slaptas kaimu mokyk
las, kur kaimo mokyto
jai keleiviai, jauni ir seni, 
eidami skersai — išilgai 
Lietuvą, išmokino žmones 
skaityti lietuviškas kny
gas.

privatus namų mokymo 
būdas greitai pasklido po

Vyskupo Valančiaus ra
ginami kunigai uoliai ė- 
mėsi slapto švietimo dar-

Uždraudus lietuviams 
spaudą, vysk. Valančius ė- 
mė užsieny spausdinti 
knygeles ir gabenti jas 
Lietuvon. Tai buvo pirmas 
knygnešys, išugdęs jų pro
fesiją, kuri per 40 metų 
drąsino mus rašytu žo-

trimitais žadinant lietu
vius, kad jie turi būti ne-

I

I
Į Vyskupas Baranauskas 
minioms metė galingą 
protestą: “Ani spaudos, a- 
ni rašto mums turėt ne
duoda; tegul, sako, bus 
Lietuva ir tamsi ir juoda. 
Kad tu gude, nesulauk
tum, nebus, kaip tu nori, 
bus atmesti visi tavo prie
saikai nedori”. Kunigai 
degino net “Aukso Alto
rių” — maldaknygę, spau
sdintą rusų raidėmis. At
gimimo dainius prelatas 
Maironis užtraukė naują 
giesmę: “Petis tai į petį, 
na vyrai kas gali, sustoję 
į darbą už mylimą šalį, 
prikelsime Lietuvą mūsų”. 
Neatsiliko ir pasauliečiai.

Visi tie sąjūdžiai: slap
tos mokyklos, lietuviškos 
knygos slaptai gabenamos 
iš užsienių darė lietuvio 
sąmonę lietuviškesnę ir 
katalikiškesnę. Nebepame- 
nu gerai, rodos v. Plėvė, 
rusų švietimo ministeris, 
pirmąją Valst. Dūmą su
šaukus, savo deklaracijoj 
pareiškė Rusijoje gyve
nančių atskirų tautų raš
tingumus statistikos davi
niais, kur lietuvių pasiro
dė 54% raštingų, taigi di- 

! dėsnis procentas už lenkus 
Vyskupas Valančius dau- (13%, rusus 13%), net ir 

giausia energijos pašventė suomius. Vis tai “vargo 
privačių mokyklų išplati- mokyklėlių” ir knygų nuo-

i 
i

dos, prasimanyta teorija nuo tikrojo moks
lo. Jie taip pat žino, kad juo žmogus mažiau 
nusimano tikėjimo dalykuose, juo atkakliau 
jis skelbia klaidas ir nesąmones, dažnai tuo 
būdu suvedžiodamas rimtus ir dorus žmo
nes. Štai kodėl ateistinės spaudos redakto
riai sąmoningai savo skaitytojams neprilei
džia šviesos, keliančios religinę kultūrą.

Kas gi kada nors ateistų laikraščius ma
tė rašant apie Šv. Tėvo kovą su žmonių pa
vergėjais, apie katalikų kilnius darbus, ti
kinčiuosius mokslininkus ir įžymius atsiver
tėlius, bent į gyvenimo pabaigą susitaikiu
sius su Dievu? Bet už tat, kaip dažnai ‘ tie 
laikraščiai pasigardžiuodami skleidžia pra
simanytas arba nepatikrintas žinias apie 
katalikų dvasiškius, apie kai kurių tikinčių
jų suklydimus, tuo būdu sukeldami masėse 
katalikybei vien neapykantą.

Kai dėl Kat. Bažnyčios mokslo ir jos isto
rijos, tai bedieviškųjų laikraščių skaitytojai 
vis dar tebemaitinami praeities prietarais, 
mokslo jau seniai palaidotais.
PRAEITIES PRIETARAI PO MODERNIA 

KŪMO SKRAISTE
Būtent, jiems teigiama, kad pasaulis ne 

Dievo sukurtas, kad gyvybė galinti pati per 
save atsirasti, kad žmogus evoliucijos būdu

__________ ~ 1 
IS LIETUVOS MUZIKŲ 

VEIKLOS

Vasario mėn. 7 — 9 die 
nomis Kaune įvyko Lietu 
vos muzikų draugijos na 
rių metinis suvažiavimas 
kuriame dalyvavo apie 10 
muzikų. Suvažiavimas gy 
vai svarstė muzikos, dai 
nos, chorų ir savo draugi 
jos reikalus.

Praėjusiais metais pri 
draugijos buvo įsteigto 
vargonininkų ir chorų su 
si jungimo sekcijos.

Šiuo metu draugijoje yr; 
užsiregistravę 415 chori 
su apie 17,000 choristų, be 
tikslus skaičius chorų paai 
škės kai chorai persiregis 
truos.

Draugijos valdyba pa 
ruošė muzikų veiklos penk 
mečio planą. Per penki 
metus, iki didžiosios daim 

i šventės, kuri Kaune numa 
tomą suruošti 1943 me 
tais, didesniuose Lietuvo 
miestuose plano projekt 
numatyta suruošti eilė ra 
joninių dainų švenčių, iš 
leisti dainų rinkinį, žymes 
niųjų mirusių muzikų mo 
nografinius veikalus ir kt

Tikslus penkmečio plan< 
paruošimas pavestas Lie 
tuvos Muzikų Draugijo; 
valdybai kartu su sekciji 
vadovais. Jį galutinai pa 
ruošus paskelbti “Muziko: 
Baruose”.

pelnas, kuris daug prisidė 
į jo prie Lietuvos nepri 
i klausomybės.

“Vokiečių okupacij o : 
metu kita šviesuomenė be 

I veik visa buvo pasišalinu 
i si; krašte pasilikę kunigą 
stiprino tautinę lietuvi: 
sąmonę. Sužibėjus vilties 
žvaigždei, pirmutinis kata 
ūkiškas jaunimas — atei
tininkai ir pavasarininka 
— metėsi kovon už laisvę 
pirmoje karo mokyklos 
laidoje ateitininkų buv< 

190%. Pirmasis savanoris 
žuvęs už Lietuvos nepri 

i klausomybę, buvo pavase 
rininkas. Atstatomai vai 
stybei pamatus pirmiausū 
davė parapijų centrai”.

Ir šiandien lietuvis kata 
likas su pilna r ūpesčio ši r 
dirni seka kiekvieną įvyk 
ir savo darbais nori būt 
Lietuvai naudingas it 
trokšta, kad toj tėvynejt 
būtų gera, gražu ir darnu 
Katalikas lietuvis nori ka 
talikiškai lietuviškos Lie
tuvos ir jai negailės gra 
žiausių jėgų, taip kaip ne 
gailėjo Vyskupas Valau 
čius, Maironis, Tumas ii 
kiti. XX

iš gyvulio kilęs. Nepripažįstama Kristaus 
dieviškumo ir Jo atpirkimo misijos. Apraši
nėjama ispanų inkvizicijos baisumai ir ta 
riamasis viduramžių tamsumas.

Kaip jau minėjome, šitos rūšies spaudai 
dėl kai kurių priežasčių, palyginti, gerai se
kasi ir ji plinta labai plačiai. Taip yra dėl to, 
kad jai skaitytojus priruošia vadinamoji 
“laisvoji” spauda. Antra sėkmingumo prie
žastis tai toji, kad bedieviškosios spaudos 
redaktoriai nesivaržo su priemonėmis, pa
naudodami net melą ir demagogiją; be to, 
tarp savęs jie yra vieningi ir naudojasi vie
na jau nusistovėjusia religijos griovimo sis
tema. Pagaliau bedieviškoji spauda savo to
bulinimo ir išplatinimo reikalams skiria 
stambias pinigų sumas.

Pavyzdžiui, šiemet bedievybės propagan
dai per spaudą Kominterno Vykdomasis Ko- 
osąna gnuoCĮĮrtu ęg s&iAąsad SBąoąim 
rublių. Maskvoj įsigyta didžiulė, kelis mili
jonus rublių kaštavusi spaustuvė, kurios tiks
las — užsienius aprūpinti antireligine lite
ratūra. Laikraščiai ir knygos joje spausdi
namos 45 kalbose. Ten pat esanti ateisti
nės spaudos leidykla “Antigis” 1938 metų 
sąmatoj numatė 30 milijonų rublių pajamų 
ir 41 milijoną rublių išlaidų. Nuostoliai nu-
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Prof. Pr. Dovydaitis, Lie
tuvių Tautos Tarybos Na
rys, savo atsiminimuose 

rašo:

MŪSŲ PRIEŠAI NESNAUDŽIA
Į Gavau laišką. . džios mokyklų mokytojų ĮVAIRIOS ZINIOi

i - - — - - - •
— Gerb. T., kam tu tuos 

I komunistus visada akėji ?
Tu turėtum žinoti, kad A-

i menkoje komunizmas nie-
I kada neįvyks. Paskutinieji
I prezidento rinkimai tai ge-
I riausiai įrodo. Komunistų

lankė komunistų vasari-į ---------
nius kursus ir klausėsi ko-Į "NUMIRĖLIS" SUGRĮŽO IŠ 
mumstų paskaitų. Daugiau i vadu
kaip 40,000 mokyklos vai- j KArŲ
kų komunistai turi suorga
nizavę į savo vasarinius

na^ be kitų pagalbos, ga 
jo iš kapų išsikasti ir is 
ti? Antru kartu jį palai* 
jus, — jis jau namon ne 
parėjo!

J. Butkevičius

Mano atsiminimų švieso
je Neprikl. akto paskelbi
mas įvyko tokiomis aplin
kybėmis. Liet. Taryba (į , 
jos posėdžius aš važinėda- kandidatas, Brovvderis, ga- *.V„. yo apįe 50 0W balsų Taf 
tuodavo, bet akto vis ne-. salima matvti ko-
skelbdavo, nes, matyti, lai
kė dar neatėjus tinkamą 
momentą. Po vieno iš tokių 
posėdžių grįžęs į Kauną su
sitikau tik ką grįžusį iš Vo
kiečių Vyr. Štabo vakarų 
fronte vyskupą Karevičių

vau iš Kauno) daug disku-
i

Reutero Telegramų A- 
kuraus. A^-iša talneparo- gentūra iš Belgrado prane- 
do komunistų galybės? sa- kad Ruzhali kaimely, 

■ fin nnn k i m ; ‘ Komunistai nesnaudžia.; netoli Moster, Jugoslavi- vo apie 50,000 balsų. Tai T- —
i kur- čia galima matvti ko- a FH
munizmo pavojų? - i ’Aš pasakysiu, kad prezi- S1.dej a bus Jų issilais.i- F“0“ y p 5 mmas iš vargų. Jie eina j

ša, kad Ruzhali kaimely,

darbinin- j°je’ kaž kokia tai bga, staiga mirė vienas serbas: 
gyventojas, — Mujan At-j 
chkar. Kadangi jis buvo

KARAS SU VARLĖMIS 
J0HANNESBUR6E

Kaip jau pakartotinai bu
vo garsinama, “Darbinin
kas” įsigijo naujausio mo
delio Intertype, su viso
kiais įmanomais patobuli
nimais. Senasai, ištarnavęs 
18 metų, buvo įskaitytas į 
pirmąjį mokestį už naują
jį intertype. Naujasai kai
nuoja apie 7000 dol. Atme
tus 1150 dol., kuriuos pas
kaityta už senąjį, reikia dar sumokėti apie 6000 dol., 
nes dalinai atsilyginant, reikia ir nuošimčiai mokėti.

Tai labai stambi suma “Darbininko” budžetui. Už
sikraunama jungas keturiems metams. Per tą laikotar
pį kas mėnesis reikės mokėti po 100 dol. Ar sugebėsi
me tai padaryti? Tam sunkumui nugalėti tenka prisi
minti lietuviškas pasiryžimas: kas reik, tai reik. Reika
las yra išradimų motina, sako priežodis. O čia labai gy
vas reikalas. Be mašinos nebeišeis laikraštis, o be laik
raščio sustos katalikiškas veikimas ne tik Bostono apy
linkėse, bet ir visoj Naujojoj Anglijoj. Ir plačiau negu 
Naujojoj Anglijoj. “Darbininkas” pasiekia visų lietu
vių katalikų reikalus. Jis vyksta ir Lietuvon. Iš ten yra 
atbalsių, kad jis labai pageidaujamas. Tad sutrukdžius 
jo ėjimą, pasidarytų didelė spraga katalikų darbuotėj, 
o mums vietiniams tai jau būtų tikra nelaimė.

Bet mes žinome, kad gerieji lietuviai katalikai prie 
to neprisileis. Mes žinome, kad jie ryžtingu pasišventi
mu pasiims tą būtiną naštą ir padės greitu laiku už
trauktos skolos nusikratyti. Tam gi yra ir lengvai pri- j

I
i •' ** • • n i miM-ĮEs 1 vi' xvz Vzuiti- _ _dento rinkimai komunistų anrhininknąhpdarhhi^ mahometonas, tat maho-i -------- .. i.. Bartininkus|

Komunizmas Amerikoje i fusj ilgiau namie laikyti, 
neįsigales, jei mes katali-

Užsienio spaudos žir 
mis, Transvalio sostii 
Johannesburgo, Pietų 
frikoje, gyventojai vii 
naktį neseniai išgirdo k 
kokį nepaprastą ošii 
liau — tartum būtų tū 
tartum jūros mūšos, 
tančiai mažų vaikų kly 
Išsigandę gyventojai i: 
Pylė į gatves pažiūrėti, 1 
čia dedasi. Žiūri — gat 
knibždėte knibžda vari 
Pagaliau varlės ėmė vii 
pro atdaras duris ir žer 
tinius langus į namų vi 
Sukilusi į kojas visa m 
to policija šoko kovoti 

, varlių antplūdžių didi 
i liais švirkšliais. Tačiau 
nieko negalbėjo. Tada k 
į darbą visi miesto gyv 

) tojai. Iš namų neprašyt 
sius svečius — varles 
dangino šluotomis, kaj 
vais, samčiais ir lazdor 
Paskui, sandariai užd 
nėję visus langus ir vi 
duris, visi gyventojai i 
rikiavo gatvėse pagal 
ugniagesiams ir polici 

' Teko pasišaukti pagal 
ir kariuomenę. Visas r 
stas pradėjo tikrą ir 
kaklų karą su jį užpu 

i siomis ir apgulusiomis 
lėmis. Buvo pavartoti 

’ šiam karui tinką, mo< 
niausi ginklai — ga: 

i grindinio volai, gatvių 
Dėl praeitų metų “Jauni-1 lemosios mašinos, net 

mo Draugo” 6-to numerio, jos ir liepsnosvaidžiai.
, laikraščio; sam miestui bendromis 

redaktoriui A. Burokui bu-j gomis pagaliau pavyko 
_ _ 1 > vai

iteismo instancijoje red. Tačiau gatvių valymas

silpnumo ar jų skaičiaus 
visai neįrodo. Jie dar nėra 
užtektinai galingi užduoti 

dVa-SiŠkiai ir P-i^^la^ota? 
gem LiudendorfuaLhiden-Ui^Syd*0^e^drtT Ba'žnyčSš mokslą 
dorfas pykęs kodėl Tary- Z 6 gudrus. - enciklikų nurodymus i-senute moteris, aiškiai gu
ba ligi štai ? nieko neskel- darbininkų minias. Žes ko- kokĮtai^paslap-
bianti ir delsianti.

Jis, žinoma, tikėjosi, kad 
Taryba paskelbs tokią Lie- i 
tuvą, kokia bus pageidau
jama vokiečiams. Jis Ka
revičiui pasakęs: Jei Tary
ba ir toliau nieko neskelbs, 
tai mes paskelbsim. Man ši į 

j žinia atrodė tuojau žinoti
na ir visai Tarybai. Dėl to i 

■ pirmu einančiu traukiniu 
! nusiskubinau į Vilnių ir 
! pranešiau šią žinią visiems

, ___ ___ __ __ _____ ______ 'nariams. Man atrodo, kad
einamas būdas. Reikia, kad plačiojoj visuomenėj ątsi-'Taryba^buvo - LietllVOie
rastų tik 60 stambesniųjų geradarių - pasisventelių, atiaėlioti. Jis ir buvo pa- j ^1 J * J
kurie nepasigailėtų po šimtinę tam reikalui sumesti. Iš skeibtas ryt ar poryt dieną, 
50,000 N. Anglijos lietuvių tik 60 geraširdžių katalikų kuri buvo vasario 16 d., tik!
— ar tai perdaug katalikiškai spaudai palaikyti? Tai žinoma, visai netoks, ko- 
būtų mūsų katalikijos įžeidimas, jei sakytume, kad tai ki° laukė gen. Liudendor-

meonų tikyba draudžia mi-,
I _ _ • 

kai 24 valandas. Taigi tam 
laikui praslinkus, jis ir bu- 

Tačiau va
kare pro kapus ėjusi viena

i

perdaug. Permaža — tas tai tinkamas žodis. Mes žino
me, kad tokių geradarių atsirastų dvigubai ir trigubai, 
jei tik jie sužinotų, kad yra toks reikalas ir kad tas rei
kalas be galo gyvas ir svarbus.

fas.

LENKAI NUSAVINA 
VOKIEČIŲ ŽEMES

Taigi šiuomi turime garbės pareikšti, kad tasai i

: prieš save, jie slaptai tvir-
■ tina savo pajėgas.

i

Sąrašai rodo, kad Jungti
nėse Amerikos valstybėse 
yra spausdinama 600 ko
munistų laikraščių ir žur
nalų. Jie turi 3000 apmo- pagaminta, 
karnų kalbėtojų, kurie kas- u<x± j '-*■ , rp . • i
dieną platina komunizmo duokime reikalingą pagal- !
mokslą; 35,000 organizato- tą ir rodykime teisingą ir 
rių traukte traukia žmones tikrą kelią į geresnę- ateitį, 
prie komunistų sąjungos, tada Komunizmo tikrai ne
pereitą vasarą, 15,000 vai- reikės bijoti. T.

munizmą atremsime ne jo 
kritika, bet duodami pagal
bą darbininkams. Darbi
ninkų reikalai yra visų mū
sų reikalai, nes visa ką tu
rime yra darbininku darbu 

Nurodykime 
darbininkams pav c j u s.

tingą bildesį, ir parėjusi 
namon, namiškiams su bai
me greitai pradėjo apie tai 
pasakoti. Ir tikrai po to se
nelės girdėto paslaptingo 
bildesio, visų didžiausiam 
nusistebėjimui ir persigan- 
dimui, Atchkar parėjo iš į ’ 1___ ______ t y i_  •__

UŽDARYTOS DAR DVI Į buvo klausoma Kauno ra- 
LIET. SKAITYKLOS jidiofono.

t ” _ .

Dievo lemta buvo sugrįžti 
į savo namus suvisu trum
pam laikui — vos dviem 
valandomis! Po dviejų va
landų laiko, Atchkar antru 
kartu mirė, ir parai pras
linkus, jis buvo antru kar
tu palaidotas į tą pačią 
duobę. Matomai, pirmu 
kartu, jis buvo gyvas pa
laidotas. Tačiau sunku yra 
suprasti, kaip jis pats vie-

Šiomis dienomis Lydos 
apskrities Storasta prane-

Teismas visus šiuos as
menis už minimuosius kai- traukti neturtingiems mo-

“priešpie- 
bičiuose ir Maitotuose ve- _ 2 met kalėjimo ir 4-iems _________
dęjams> kad S1OS ~etu- metams atimamos pilieti

nės teisės. Vincas Staselis 
ir Adomas Butrimas — po 
3 metus kalėjimo ir 5 me
tams atimamos pilietinės 
teisės.

Reikia pastebėti, kad pa- ”o°nSaffmo' 
nasios bylos dabar lenku . - - ■ ■ ■
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administracijos yra suda- į sudaryta byIa. Pirmoje galėti isibriovėles 
romos dar apie 10-ciai bu-.f_ia___ f J .. .
vusių lietuviškų skaityklų Burokas buvo išteisintas,' ko dar kelias dienas, 
vedėjoms, kurios taip pat ta£įau prokuroras apeliavo i varlių antplūdžio prie grupėmis, po kelis žmones - - - r
bus teismų sprendžiamos.

Berlynas — Vokietijos' viškos skaityklos, jo nuta- 
rimu vra ii7r)arnmric: TT£-gyvasai reikalas kaip tik dabar stovi prieš katalikiškos, politiniai sluoksniai su di- rimu, vra uždaromos. Už- 

visuomenės akis Isiavkime nauia spausdinimo maši- deliu nepasitenkinimu su- darymo motyvuose sako- visuomenes akis. įsigykime naują spausdinimo masi [tinka žinias iš Lenkijos a-< ma, jog skaityklos kėlusios 
ną, sumokėdami visą skolą. Pasisavinkime naują Inter- Dįe nauįus žemių nusavini-! gyventojų tarpe neapykan-
type!

pie naujus žemių nusavini-
mus ir dvarų dalinimus. 
Kaip jau buvo pranešta, 
Lenkijos vyriausybė nuta- 

; rė nusavinti 132,000 ha že
mės, kuri yra privati nuo
savybė, ir 15,000 ha žemės. 

Brooklyno lietuvių komu-, liberalai Lietuvos Nepri- kuri priklauso valstybei ! Zl L. —. na z-a r-» lrn zJ Lr- I <■» 11 c-* o v-v-a t rr\/An m i Irn IrT i i 1 ym InTy ▼ i
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i

tą ir todėl jis jų toleruoti 
negalįs.

Tuo būdu, rodos, jau vi
sos lietuviškos skaityklos 
bus likviduotos.

I

nistėlių organas rašo, kad klausomybės sukaktį mi- arba valstybinėms organi- 
p. Tysliava buvo priežasti- nėjo bendrai su bolševi-1 zacijoms. Didesnė dalis

LIETUVIAI NUBAUS
TIEJI

IŠTEISINO “JAUNIMO 
DRAUGO”REDAKTO

RIŲ

mi - socialistų bendro fron
to sudaryme. Buvę taip: 
1935 m. p. Tysliava daly
vavo bendrame masiniame 
mitinge su socialistais ir 
komunistais ir bendrai Rei
škė protestą prieš Hitlerį. 
Bet paskui p. Tysliava, tu
ri būti pamatė, kad tai ben- 
drafrontininkų “skymas” 
veikti prieš Lietuvą. Jis iš
sitraukė. “Bet šis mitingas 
suartino komunistus, so
cialistus ir Pruseikos vado
vaujamus opozicijonie- 
rius”, rašo tas Brooklyno 
organas.

I

kais, kur buvo sudainuo- Į skirtos nusavinti žemės, 
tas internacijonalas ir iš- į kuri yra privatinė nuosa- 
niekinta Lietuva. ; vybė, priklauso vokie

čiams. Vokietijos politi
niuose sluoksniuose nuro
doma, kad tuo būdu Len
kija nori vokietybę išrauti 
su šaknimis.

Sovietų bedievių sąjunga 
nutarė Staliną paskelbti 
pirmuoju bedieviu pasauly
je.

i

“Vienybės” koresponden
tė iš Los Angeles, Califor- 
nia rašo, kad tautininkai-

“Keleivis”, kuris yra ben
drame fronte su lietuviš
kais komunistais prieš Lie
tuvą, rašydamas apie so
vietų komisarų bylą, paste
bi: “Kaip seni revoliucio
nieriai, komunistai, patys 
stovėdami prie valdžios 
vairo, galėjo prieš tą val
džią dirbti ir “svetimų val
stybių naudai šnipinėti”, 
tai dalykas, kurį sveiku

matyti dėl to, kad bedieviškosios propagan
dos leidiniai platinami žymiai pigiau jų sa
vikainos. Taigi keliolikos milijonų deficitas 
numatytas padengti iš kitų šaltinių. Minima 
leidykla šiais metais yra užsibrėžusi išleisti 
17 milijonų egz. antireliginių spausdinių.

Panašiai dirbama ir Amerikos Jungtinė
se Valstybėse. Čia be įvairiom kalbom lei
džiamos aiškiai komunistinės spaudos, Ko- 
minterno bedieviškoji programa vykdoma 
dar ir kitais vardais. Antai didžioji Ruther- 
fordo leidykla 12 kalbų leidžia nešvankų dvi
savaitinį laikraštį Consolation, kurio tiražas 
esąs apie 3,000,000 egzempliorių. 35,000 Ru- 
therfordo spaudos platintojų eina nuo durų 
prie durų, nenuostabu tad, kad tik per vie
nus metus jie tokiu būdu išplatina 24,000,000 
prieš Bažnyčią ir kat. dorovę šlykščiai nu
kreiptų spausdinių. Jei prisiminsime, kad 
Rutherfordas antireliginę propagandą jau 
kelinti metai atkakliai varo net per 100 ra
dio stočių, tai kovos prieš Dievą susidarys 
gana ryškus vaizdas.

“Toji aplinkybė, kad sunkumai yra labai 
dideli ir šiomis dienomis dar labiau padidė
ję, kad didelės organizacijos, pasijungusios 
moderniškas ir moderniškiausias propagan
dos priemones, kovoja prieš kiekvieną pozi

protu sunku išaiškinti”.
Taigi kaip sveiko proto 

žmonės gali dėtis su kruvi
nojo Stalino budelių gar
bintojais komunistais į 
bendrą frontą?

I

Vasario 10 d. Vilniaus a-j PAĖMĖ LIETUVIŲ GIM- 
pygardos teismas sprendė 
trijų lietuvių, buvusių lie
tuviškų skaityklų vedėjų, 
bylas. Buvo kaltinami: 1) 
Jadvyga Klimavičienė iš 
Strielčių kaimo, Bieniako- 
nių valsčiaus, 2) Vincas 
Staselis iš Dubinių kaimo, 
Rodunės vai., 3) Adomas 
Butrimas iš Romučių k., 
Bieniakonių valsčiaus. Jie 
visi teismo kaltinami, jog 
būdami skaityklų vedėjais, 
duodavę žmonėms skaityti

Velnias ragina mus pa- lietuviškas knygas, kokios) 
keisti įstatymus, bet ne- lenkų valstybėje yra drau- 
prasitaria, kad mes gale- džiamos skaityti. Be to jie 
tume pakeisti patys save, laikę skaitykloje radio apa- 

Kingsley j ratus, per kuriuos viešai

lenkų valstybėje yra drau-

tyvų krikščionybės darbą, mums turi duoti 
pajėgos su visa energija vykdyti dar prieš 
šimtą metų Don Bosko paskelbtą šūkį: ko
voti tais pačiais ginklais! Ne strėlomis ir 
lankais prieš šautuvus, ne senomis skardinė
mis prieš armotas. nes kiekvienas atsiliki
mas silpnina, kiekvienas apsileidimas kerši
ja ir kiekvieną klaidą seka pralaimėjimas, 
daugeliui galis pasibaigti religine katastro
fa” (Emil Fiedler).

VELTUI STATYSITE BAŽNYČIAS
Reikalinga tad pasidaryti laiko aplinky

bėms atatinkamų keletą išvadų.
Katalikų laikraštininkų kovos padėtis, 

tiesa, nelygi su antireliginės spaudos žurna
listų padėtimi, nes katalikai rašytojai, lai
kydamiesi dorovės principų, nevartoja melo, 
prasimanymų ir šmeižtų, kaip tatai daro 
priešai, norėdami labiau miniai įtikti. Kata
likai laikraštininkai taip pat negali gaminti 
kriminalinių istorijų ir proteguoti krimina- 
liško pobūdžio žinių, teikiant joms pirmaei
lės reikšmės, kaip daroma “bespalvėj” ir a- . 
teistinėj spaudoj.

Tačiau katalikiškosios spaudos darbinin
kai turi didelių vertybių. Yra tai psichologi
nis tikrumas, kad jų darbas —- tai Dievo ka
ralystės plėtimas, tiesos gynimas ir skleidi

O

’ į aukštesnę instanciją. Šio- čių iki šiol niekas ne 
mis dienomis aukštesnėje paaiškinti, 
instancijoje ši byla ir buvo;

• sprendžiama. Ir čia teis-: 
mas jokios redaktoriaus) 
kaltės nerado ir jį išteisino. ) 

Nežiūrint į tai, vistiek
____ ; ______ ______  Vilniaus Storasta neduoda j me mirė seniausias Ii 
sulaikytosios lietuvių “Ry- sutikimo toliau šį laikraštį) vis, Kuršonis, sulaukęs 
to” švietimo draugijos ku- leisti. metų.
ratorius adv. Vilanovskis, į 
paėmęs iš taupomųjų kasų 
Vytauto Didžiojo gimnaz. 1 
mokytojų algoms apmokė
ti sumas, išskaitė iš jų 2000

NAZIJOS 2000 AUKS.
MIRĖ SENIAUSIA! 

LIETUVIS

Kaip praneša “Vilniaus 
Žodis”, Vilniaus neseniai j

Kaunas — Lietuvos

LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS NAUJOS 
ANGLIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Įvyks Sekmadienį kovo 27 d., 1 vai. po pietų, 
auksinų savo reikalams, o Pranciškaus par. svetainėje, 94 Bradford St., Law: 

. šiuomi raginami visi Federacijos sky 
prisiųsti savo atstovus į Apskričio suvažiavimą, 
šių metų suvažiavimas žada būti įdomus ir svari

Apskričio Valdyba —
Pranciškus Strakauskas, Dvasios Vadas, 
Antanas Zavetskas, Pirmininkas, 
B. Jakutis, Sekretorius.

likusius pinigus perdavė) re, Mass. 
gimnazijos direktoriui M. 
šikšniui, prašydamas juos 
padalyti mokytojams. Ry
šium su tuo, mokytojai ne
gavo trečdalio algų ir dėl 
stokos lėšų turėjo būti nu-

I

mas, žmonių sielų taurinimas ir kėlimas jų 
aukštyn. Toks įsitikinimas katalikui redak
toriui duoda niekuo neapmokamo entuziaz
mo pasiaukoti savo misijai ir joje ryžtingai 
ištesėti. Ištesėti kūrybinėje nuotaikoje ir ta
da, kai savo idėjos brolių esti kritikuojamas, 
o pozityviai neparemiamas.

1. Tačiau tiktai tų katalikų laikraštinin
kų idealizmas vaisingesnis, kurie prie jo tu
ri dar platesnį kultūrinį išsilavinimą, tam 
tikro apsukrumo sugebėjimų ir gilesnį žmo
nių psichologijos pažinimą.

2. Katalikiškoji visuomenė savus laikraš
čius remti gali ir turi šiais būdais: juos —

a) skaitydama,
b) platindama,
c) bendradrabiaudama raštais ir nepagai

lėdama
d> piniginių aukų
Tai jau labai gerai žinomas receptas, 

šimtais kartų skelbtas ir girdėtas. Deja, 
praktikoje permažal įvertintas ir šiandieną 
dar neuoliauslai Vykdomas.

Kada aukščiausi Bažnyčios autoritetai — 
Popiežiai — pakartotinai skelbė, kad:

“Mūsų laikais reikalingesni tiesos apgy
nėjai su plunksna, negu tiesos skelbėjai sa
kykloje” (Pijus IX).

“Nėra gražesnės pasiuntinybės už 
spaudos darbuotojų misiją” (Pijus XI).

“Veltui statysite bažnyčias, rengsite 
sijas, steigsite mokyklas, darysite viso 
gerus darbus — visos jūsų pastangos n 
niekais, jeigu nemokėsite naudotis apsig 
mo ir puolimo ginklu katalikiškąja spau

Daugelis katalikų tuos pasakymus v« 
no, gal būt, kaip drąsius ir įdomius, bet 
sutelkė savo minčių ties realine ir gilia 
šitų žodžių prasme. Katalikų veikime 
n ai būdavo naudojamasi antraeilėmis į 
monėmis, kai tuo tarpu gyvenimas sroi 
kita linkme ir antireliginė spauda varė £ 
vimo darbą. Ta spauda — tai dvasinis d 
mitas, kuriuo pirmiausia išsprogdinam: 
kėjimo šventovės žmonių širdyse, kad ve 
būtų galima išsprogdinti mūrines bažny 
miestuose. Ispanijos ir kai kurių kitų k 
tų įvykiai tatai patvirtina.

Šiandieną didžiosios kovos prieš ka 
kus ir krikščioniškąją kultūrą veda 
spaudos lauke. Moderniškiausios patranl 

tai spausdinamosios / mašinos, o di< 
strateginiai kirčiai — tai spausdinto žo 
galia, kurios reikšmė tikrovės gelmėse 
stipresnė, negu paviršiuje atrodo.

- Pabaiga 4
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Įkas girdėti, lietuvių
KOLONIJOSE

I, *

WORCESTER^MASS. 
Šv. Kazimiero Parapija

riai ir narės eis išpažinties, gi 
kovo 20 dieną bendra Šv. Komu
nija laike trečiųjų Šv. Mišių. To
dėl visi nariai ir narės malonėsi-

SKAITLINGAS SUSIRINKI
MAS

LDS 7 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyko kovo 6 dieną, 
Šv. Kazimiero par. salėje. Susi
rinkimas buvo įdomus, nes mū
sų atstovai patiekė raportus iš 
buvusio Katalikų Seimelio, ku
ris įvyko vasario 22 dieną, Cam
bridge, Mass. Raportus išdavė 
J. Mažiuknienė, V. Rimša ir V. 
Blavackas. Raportai priimti su 
pagyrimu.

Nutarta iškilmingai minėti 
Darbininkų Globėjo Šv. Juoza
po šventę, kovo 19 d. Visi na-

te dalyvauti skaitlingai. Parody
kime, kad mūsų 7 kuopa gyvuo
ja ir dirba gražų darbą, platin
dami katalikiškąją spaudą. Be 

. to nutarta pirmai progai pasi- 
I taikius turėti išvažiavimą Mai
ronio parke.

PERMAINA VALDYBOJE

Susirgus p. M. Ščiukai, kuris 
į čia nuo pat susiorganizavimo 7 
; kuopos visą laiką ištikimai ėjo 
finansų raštininko pareigas ir 

; sužinojus, kad p. M. Ščiuka ne
galės dar grįžti prie savo darbo, 

į tai į jo vietą išrinktas V. Bla- 
j vackas, finansų raštininku, V. 
Barysas nutarimų raštininku.

i UŽUOJAUTA IR LINKĖJIMAI

Sužinoję, kad mūsų 7 kuopos 
buvęs ilgus metus raštininkas 

j M. Ščiuka jau iš ligoninės su
grįžo į savo namus, tai ligonio 

; visai šeimynėlei kuopa reiškia 
užuojautos ir linki ponui M. 
Ščiukai atgauti sveikatą.

D-s.

Seserų Rėmėjų 26 kp., Šv. Ka
zimiero parapijoj, vasario 24 d. 
surengė “Beano” vakarėlį su

■ užkandžiais bažnytinėje svetai
nėje mūsų Kazimieriečių Sese
lių naudai. Buvo beveik pilna sa
lė žmonių, kurie gavo gana gra
žių dovanų. Valdyba ir rengėjai 

į širdingai dėkoja visiems, kurie 
j atsilankė ir parėmė šį gražų ir 
; naudingą darbą. Širdingai dėko- 
: jame sekantiems prieteliams, 
kurie nesigailėjo aukoti ir savo

. aukomis atsiekti gražų pelną: 
M. Ščiukienė, M. Delionienė, F. 
Kandratavičienė, J. Thompson, 
A. Milienė, O. Landžienė, M. 
Jurgelionienė, K. Bendoravičie- 
nė, A. Adamskienė, O. Ridiskie- 
nė, K. Pilipavičienė, V. Sinaus- 
kienė, P. Blaveckienė, Kaz. Stat
kienė, P. Bačinskienė, M. Valat- 
kevičienė, M. Vaitekūnienė, V. 
Lutkienė, O. Sidabrienė, M. Ku- 
lišauskienė, O. Bruožienė, P. Ba
nienė, R. Kantakevičienė, O. O- 
rinienė, T. Abražinskienė, O. 
Kalantienė, O. Žurinskienė, O. 
Bunevičienė, Linauskienė, p. Pa- 
levičius, S. Stalulionis, A. Hen- 
drickson, M. šeškevičienė, Kun- 
saitienė, A. Barauskienė, M. Gri
gienė, Bositienė, M. Krapavic- 
kienė, M. šimniškienė, B. Laba

nauskienė, A. Lebanunienė.
Visoms darbininkėms ir auko

tojoms širdingai ačiū.—
Seserų Rėmėjų Valdyba, 

Rašt. M. D.

Valgių Išpardavinėjimas
Moterų Sąjungos 5-ta kp. ren

gia “valgių išpardavimą”, šeš
tadienį, kovo 12, nuo 9-tos vai. 
ryto iki 5:30 vai. vakare, Bar 
nard Sumner & Putnam Co. 
krautuvėj, Main gatvės. Valgiai 
bus namuos gaminti. Visas pel
nas yra skyriamas mūsų para
pijos naudai. Tad ir prašome 
malonių parapijiečių prisidėti 
prie mūsų darbo, paremdami au
komis, o kurios negalite ką nors 
iškepti, tai prašome nors ateiti 
į krautuvę ir nusipirkti mūsų 
šeimininkių prikeptų valgių.

Rašt. M. D.

NORWOOD, MASS.
JAUNIMAS GRAŽIAI 

PASIRODĖ
Sekmadienį, kovo 6 d., 8 vai. 

ryte, Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje L. Vyčių kuopos na
riai bendrai susirinkę išklausė 
šv. mišių ir priėmė Šv. Komuni
ją. Dalyvavo 46 nariai. Tuoj po 
šv. mišių kleb. kun. S. Kneižis 
pasakė pamokslą apie Šv. Kazi
mierą ir ragino jaunimą sekti 
šventojo pavyzdį; ragino būti 
ištikimais Bažnyčios vaikais.

Pa pamaldų, jaunimas — Vy
čiai turėjo bendrus pusryčius 
Verne Inn, kur dalyvavo ir So. 
Bostono Vyčių kp. pirmininkas 
p. Pranas Razvadauskas ir p. 
Gaputis. Pusryčiuose dalyvavo 
46 nariai, išskyrus vieną, būtent, 
P. Valentukevičių, kuris sunkiai 
serga. Pusryčių metu kalbėjo p. 
Antanas Kneižys, Dr. A. Gasso- 
nas, pp. P. Rakauskas, V. Babi- 
las, seniausias kuopos narys p. 
Kazys Viesulą ir svečiai — P. 
Razvadauskas ir A. Gaputis.

Antanas Kneižys, kalbėdamas 
priminė pareigą nepamiršti sa
vo organizacijos organizatorių, 
ypač Vyčių organizacijos tėvo, 
p. Mykolo Norkūno, kuris da
bar yra silpnos sveikatos ir jam 
reikalinga materiale parama. 
Visi dalyviai nuoširdžiai prita
rė tam sumanymui ir sudėjo 
$10.00, kurie pasiųsti p. Myko
lui Norkūnui kaipo dovanėlė L. 
Vyčių kuopos.

Toastmasteriu buvo p. Bronius 
Kudirka, kuris labai sumaniai 
vedė programą.

Pusryčių rengimo komisijoje 
buvo šie Vyčiai: Alena Jasiony- 
tė, Valentinas Balutis ir Bronius 
Kudirka.

Taigi šios kolonijos jaunimas 
labai iškilmingai ir pavyzdingai 
šventė savo organizacijos globė
jo Šv. Kazimiero šventę. Garbė 
jam!

AUTOMATIŠKAS OIL
BURNERIS

Apšildyk Savo Namus Su Automatiniu Bumeliu
VĖLIAUSIAS IŠRADIMAS

Šildymo srityje padaryta didelė pažanga — išrastas 
automatinis Oil Bumer, kuris apšildo namus be jokio dar
bo, nėra dulkių, nėra pelenų ir labai ekonomiškas. Kel- 
vinator Oil Burneriai skaitosi vieni geriausių. Taigi, kam 
kūrenti pečių angliais, kad galite pigiai apšildyti su alie
jumi ir nereikės įdėti jokio darbo.

Ateikite pas mus ir pažiūrėkite kaip puikus yra au
tomatiniai burneriai ir įsitikinkite kaip galima juos pigiai 
ir lengvomis sąlygomis įsigyti.

Pašaukite mus, kad mūsų inžinierius apskaitliuotų 
kiek Tamstoms namams apšildymas kainuos. Už aps- 
kaitliavimą nieko neskaitysime — patarnavimas dykai, 
nežiūrint ar Tamstos pirksite Kelvinator Oil Bumerį ar 
nepirksite.

BATCHELDER VHITTEMORE COALCO.
834 Mass. Avė., Boston.

Tel. HIGhlands 1920

PRAKALBOS
Lietuvių Katalikų Susivieny- 

mo kuopos prakalbos įvyko kovo 
6 d., tuojau po mišparų. Kalbė
jo p. Kazys Čibiras, žurnalistas- 
redaktorius iš Lietuvas ir p. 
Kastas Vencius, Susivienymo 
Centro valdybos narys iš Lavv
rence, ir vietinis kleb. kun. S. 
Kneižis. Žmonių buvo nemažai. 
Prakalbų vedėju buvo kuopos 
pirmininkas p. Vincas Kudirka. 
Prisirašė keli nauji nariai.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
KOMUNIJOS DIENA

Sekmadienį, kovo 13 d., 8 vai., 
ryte, Šv. Vardo draugijos nariai 
sueis išklausyti šv. mišių ir 
bendrai priimti šv. Komuniją Šv. 
Jurgio par. bažnyčioje. Ši drau
gija jau turi apie 100 narių ir 
beveik visi kas mėnuo antrą sek
madienį susirenka bendrai iš
klausyti šv. mišių ir priimti šv. 
Komuniją. Tai gražus pavyzdys.

SUSIRINKIMAS

Pirmadienio vakare, kovo 7 d. 
įvyko Moterų Sąjungos kuopos 
susirinkimas. Nutarta rengti 
prakalbas, kuriose bus prirašo
mos naujos narės prie šios di
džiausios Moterų centralinės or
ganizacijos. Nuo kovo 1 d. pra
sidėjo tos organizacijos vajus. 
Vajaus metu narės priimamos 
palengvintomis sąlygomis.

MIRĖ
Pirmadienį, kovo 7 d. mirė 

Nevinskienė. Paliko nubudime 
suaugusius vaikus. Palaidota iš
kilmingai ketvirtanio ryte iš šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčios.

CSN

PROVIDENCE, R. I.
VAJUS

Vajus Choro, Vyčių ir Studen
tų puikiai pavyko, ypač choro, 
nes mėnesiniame susirinkime, 
kovo 4-tą įstojo šeši nauji na
riai ir trys buvusieji. Nors da
bar choro vajus pasibaigė, bet 
nauji nariai, kurie dėl įvairių 
trūkumų pasivėlino įstoti dar 
bus priimami, nes norime turėti 
vieną iš didžiausių chorų Naujoj 
Anglijoj. Valio Choras!

Sekmadienį, kovo 6 d., Provi
dence ir apylinkės lietuviai šven
tė Šv. Kazimiero dieną. Kaip 
visados, taip ir dabar Providen- 
cas puikiausiai pasirodė. Per 
pirmas šv. mišias Mažasis cho
ras, pasipuošęs kaspinais ėjo 
“in corpore” prie Šv. Komuni
jos, kurio metu parapijos var
gonininkas dain. Antanas Gied
raitis giedojo “Jėzau Aš Never
tas”.

Per antras mišias, kurias lai
kė kun. Dr. Jonas Starkus, di
dysis choras ir Vyčiai ėjo prie 
Šv. Komunijos, o dain. A. Gied
raitis giedojo solo. Šis pavyz
dingas gestas užsitarnauja Va
lio! Ir širdingiausių linkėjimų 
nuo kleb. kun. Jono A. Vaite
kūno ir visos parapijos.

Kaip kas metą, taip ir šį metą 
Mažasis choras, choro vedėjo pa
dedamas, rinko savo solistus, 
kurie koncertuose ir bažnyčioje 
gieda ir dainuoja solo, o sve
čiuose atstovauja chorą. Nors 
choras susideda iš vaikų tarp 
9 ir 17 metų, jie turi puikius ir 
stiprius balsus ir norą dainuoti. 
Išrinkti solistai tampa choro 
garbės nariais ir kaipo užsitar- 
navimą gauna “sweater” su 
choro emblema. Vyriausia so
listė arba solistas be to dar gau
na dykai metams “Muzikos Ži
nias”. Šią dovaną duoda choro 
vedėjas dain. Antanas Giedrai
tis, kuris rašo į šį žurnalą ang
liškai patarimus kaip vartoti ir 
užlaikyti balsą.

šių metų solistai yra šie: vy
riausia solistė sop. — Marcelė 
Virbickaitė, antra — Alena Ži- 
deckaitė ir tenoras — Petras 
Valackas. Solistams pagerbtuvių 
bankietas įvyks tuojaus po Ve
lykų, kur vyriausia solistė bus 
programos vedėja,, o jos paly
dovės ir pagelbininkės bus A- 
lena Nameikaitė, Marijona Ur
bonaitė, Ona Našlėnaitė ir Al. 
Klemavičiūtė.

Pupų žaidimas trečiadieniais 
tęsis per visą gavėnią. Tad pa
sinaudokite proga linksmai ir 
naudingai praleisti vakarą.

T rūbininkas.

WESTFIELD, MASS. BONZA PASKAITININKAS REDAKCIJOS ATSAKY
MAI

VYČIŲ BASKETBALL 
RATELIS

Šibs kolonijos Vyčių kuopa tu
ri stipriausi ratelį ir kviečia vi
sus N. A. Vyčius dėl čampijona- 
to. Visi prašomi atsiliepti susi
tarimui: 94 Meadow St., E. Gu
dauskas.

MINSTREL SHOW
Praeitą sekmadienį jaunimas 

nutarė ir šiais metais turėti Min
strel show. Pernai buvo gražiai 
suvaidintas, o šiais metais jau
nimas pasiryžęs dar gražiau at
likti. Vaidinimas įvyks tuoj po 
Velykų, balandžio 25 ir 26 d.

NAUJAS VARGONININKAS
Mūsų parapijoj pradėjo parei

gas eiti naujas vargonininkas, 
p. Vincas Burdulis, geras muzi
kas, darbštus. Jis į trumpą lai
ką įsigyjo choristų palankumą. 
Tad linkime naujam vargoninin
kui nenuleidžiant rankų ištęsė- 
ti savo gražiais darbais ilgus 
metus.

KOLEGIJOS STUDENTŲ 
VAIDINIMAS

Praeitą sekmadienį Kolegis- 
tai suvaidino du iš gyvenimo 
paimtus labai gražus veikalus. 
Veikalai turiningi ir praktiški. 
Suvaidino puikiausiai. Gaila, 
kad mūsų lietuviai neįdomauja 
tais taip gražiais vaidinimais. 
Turėtų visi ateiti pamatyti tų 
taip gražių vaidinimų, kuriuos 
atlieka čia augęs jaunimas, taip 
gražiai kalbantis lietuviškai. 
Kiekvienos kolonijos lietuviai 
turėtų laikyti už garbę, kad pas 
juos atvyksta tos kolegijos lietu
viškas gražus jaunimas palinks
minti ir savo vaidinimais gyve
nimo tikrovę atvaizduoti. B.

MINERSVILLE, PA.
Šv. Pranciškaus lietuvių par. 

labai iškilmingai minėjo Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktį. 
Programą išpildė parapijos mo
kyklos vaikučiai, vadovaujant 
Seserims Kazimierietėms. Kleb. 
kun. K. Klevinskas pasakė turi
ningą kalbą apie Lietuvą ir ne
priklausomybės reikšmę. Už 
programos išpildymą priklauso 
padėka Sesutėms Kazimierie
tėms.

MISIJOS
Šv. Pranciškaus lietuvių para

pijos bažnyčioje įvyko šv. misi
jos, kurias vedė misijonierius 
kun. Drazdys. Misijos užsibaigė 
vasario 13 d. Žmonės gausiai 
lankėsi ir naudojosi Dievo ma
lonėmis.

Parapijiečiai dėkoja misijonie- 
riui už gražius pamokinimus ir 
kleb. kun. Klevinskui už pa
kvietimą iškalbingo misijonie- 
riaus. Kaunierius.

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
GAVĖNIOJE

Kinų bonza buvo pakviestas į 
susirinkimą skaityti paskaitą. 
Atėjęs klausia publiką:
— Ar jūs žinote, apie ką aš 

kalbėsiu ?
— Ne, — atsako iš publikos.
— Nežinote, tai ir nereikia!— 

Ir išėjo paskaitos neskaitęs. Ki
tą kartą atėjęs vėl klausia susi
rinkimą : .
— Ar jūs žinote, apie ką aš 

kalbėsiu?
— Žinome, — atsako.
— Jei žinot, tai ko čia man be

kartoti ! — Ir vėl išėjo.
Trečią kartą vėl tas pats klau

simas.
— Pusė žinom, o pusė ne, — 

atsako kažkas iš minios.
— Ta pusė, kurie žino, tai su

pranta, o dėl tos ką nežino, — 
visas pasaulis bus patenkintas. 
Taigi man nėra ko kalbėti.

DIDŽIAFGERBIAMiEMS

Sunaskiniui, Waterbury, 
Conn. — Apie “Keleivio” 
Maikio prakalbą Lietuvos 
Nepriklausomybės proga 
neverta užimti vietą laik
raštyje., Pastaraisiais lai
kais Maikis susibičiuliavo 
su stalincais. Bet jis ir 
pirmiau nebuvo lietuvis 
patriotas. Jis visą laiką 
Lietuvą žemino. Lenkija 
jam buvo pavyzdys.

WILLIAM J. CHISHOLM
GR ABORTO S

‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dezter 1952 

Namų: PI. 6286

KLEBONAMS
Neseniai iš Lietuvos at

vykęs Misijonierius, jėzui
tas, Jonas Kidykas prane
ša, kad jeigu kuris iš Ger
biamų Klebonų norėtų jį 
gauti vesti misijas, prašo
ma kreiptis šiuo adresu:; 
Rev. J. Kidykas, S. J., 
1976 W. Roosevelt Rd., 
Chicago, III.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
METAIS VAIDINA

Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai”
Kovo 13 d. — Ansonia, Conn. 2:30 vai. po pietų 
Kovo 13 d. — Waterbury, 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. — Norwood, Mass. 2 vai. po pietų.
Balandžio 3 d. — Brockton, Mass. 7:30 vai. vakare. 
Balandžio 10 d. — Lowell, Mass. 7:30 vai. vakare.
Balandžio 30 d. 7 vai. vakare, Providence, R. I.

I

I
i
I

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVių LAIVOkORČfU AGENTU 
SĄJUNGĄ AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesiogine Ekskursija į Ll ETŲ VĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS "GRIPSHOLM' 4 
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHEN5UR.GA„neper$ėdapt [KLAIPĖDĄ

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” 
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai- vadovauja VLA
DAS KUČINSKAS, Švedų Amerikos Linijos lietuvių 
skyriaus vedėjas, išplauks iš New Yorko liepos 1 d. 
Kelionė: GOTHENBURG-STOCKHOLM-KLAII’EDA

Iš’Stoekholmo laivu S. S. “MARIEHOLM” 
Kiti išplaukimai iš New Yorko: 

Kovo 19, Kovo 26, Bal. 16, Geguž. 3. 
Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
154 Boylston Str., Boston, Mass.

Lowell, Mass., Kovo 14 — 
20, kun. Adomas Morkų-; 
nas, MIC.

Providence, R. I., kovo 21
— 27, kun. Jonas J. Jakai
tis, MIC.

Chicago, III., Roseland’e 
kovo 21 — 27, kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.

Wilkes Barre, Pa., kovo 
28 — Bal. 10, kun. Jonas J. 
Jakaitis, MIC

Worcester, Mass., Šv. Ka
zimiero bažnyčioje, kovo 
28 — Bal. 3, kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.

Pittston, Pa., bal. 3 —10, 
kun. Mykolas Urbonavi
čius, MIC ir kun. Jonas J. 
Jančius, MIC.

New Haven, Conn., bal. 4
— 10, kun. Adomas Mor
kūnas, MIC.

Brockton, Mass., bal. 3 — 
17, kun. Alphonsas Jagmi
nas, MIC.

Maizeville, Pa. bal. 11 — 
17, kun. Adomas Morkū
nas, MIC.

Detroit, Mich., bal. 10 — 
17, kun. Juozas Vaitkevi? 
čius, MIC.

i

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus! <
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Penktadienis, Kovo 11 d., 1938 DARfilNtNRAS V-

I
Sv. Petro Parapija

DARBAI SUSILPNĖJO

Šios kolonijos darbininkai 
laukė darbų pagerėjimo, bet ne
sulaukė. Darbai dar labiau su
mažėjo. Pereitą savaitę iš 
Briggs kompanijos dirbtuvių at- i 
leido 4,000 darbininkų. Tos kom
panijos dirbtuvėse dirba auto
mobiliams viršus. Lig šiol toji 
kompanija laikė visus darbinin
kus, nors kaikurie dirbo tik po 
dvi dienas į savaitę, bet dabar 
atleido visus, kuriems neturėjo 
užtektinai darbo, o tik pasiliko 
tiek, kiek tikrai reikia. Likusie
ji darbininkai dirbs 32 vai. į sa
vaitę. Taigi dirbantieji užsidirbs 
nors pragyvenimui, bet ką turi 
daryti tie, kurie visai netekot 
darbo? Žiema nepasibaigė. Blo
giausia, kad įstatymais nepri
verčia kompanijų duoti darbų, o 
dar blogiau, kad darbininkai ne
susiorganizuoja ir neiškovoja 
sau metinių algų. Jeigu darbi
ninkai iškovotų, o jie tą gali pa
daryti būdami organizuoti, tai 
nereikėtų rūpintis ir skursti 
taip labai su pragyvenimu. 
Darbdaviai duotų ir darbų.

ganizacijų vadai, lietuvis- o ir Lietuvos vyriausybė 
kų institucijų vadovai.

NEUŽMIRŠTAMAS 
PRIĖMIMAS

Tai Čikagos Seserų Ka- 
zimieriečių Akademijos į- 
rašas, — paaiškina kun. 
Kapočius, kai atvertėm 
dailia vienete papuoštą 
puslapį.— Priėmimo, kurį

neperseniai jį apdovanojo 
Gedimino ordinu. — Be 
gausių susirinkimų, kun. 
Kapočius yra pasakęs 11 
kalbų per radio.
APIE AUKAS NEUŽSI

MINIAU
Kai kas gal manė, kad

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

I

tarnauja šv. mišiose. Po šv. mi
šių bus priimami nauji nariai. 
Yra apie 11 kandidatų.

Vakare, 7 vai. įvyks vyrų su
sirinkimas. Programa bus įdomi 
ir naudinga vyrams. Norintieji 
įsirašyti į draugiją, lai ateina į 
susirinkimą.

Draugijos parengimas prieš 
gavėnią buvo vienas iš didžiau
sių parapijoje. Nebuvo vietos vi
sus sutalpinti. Visi linksminosi, 
gavo gražių dovanų, ir visi buvo 
patenkinti. Pageidavo, kad ki
tas toks vakarėlis būtų sureng
tas po Velykų.

I j

MIRĖ

i Stasys Alesauskas, 74 m. amž. 
gyv. Vanderbilt St., kuris sun
kiai sirgo, mirė. Jis per daug 
metų dirbo tokį darbą, kur buvo 
daug dulkių ir jų pritraukė į 
plaučius. Tos dulkės susilpnino 

: plaučius taip, kad per 10 metų 
j jis negalėjo dirbti.

Alesauskas buvo vienas iš pir
mųjų šios parapijos parapijie- 

i čių. Lai Dievulis jo vėlei sutei
kia vietelę dangaus karalys
tėje. Palaidotas iškilmingai iš 
šv. Petro par. bažnyčios ketvir
tadienį, kovo 10 d. Paliko nuliū
dime žmoną ir 8 suaugusius vai- 

’ kus. Velionio šeimynai reiškia
me užuojautą.

■ “““

Pereitą savaitę, sirgęs plaučių 
uždegimu Jonas Stuwe mirė. Jo 
duktė Angeiina priklauso prie 
šios parapijos bowlerių. Todėl 
bowleriai pareiškė jai užuojautą 
ir užprašė šv. mišias. Taipgi už
prašė šv. mišias ir Švendrų šei- 

į ma.
Tai labai gražus pavyzdys, 

kad mūsų jaunimas atsimena 
savuosius mirties valandoje. Pa
prastai šitaip daro kiti: pasiun
čia gėlių vainikus ir nori, kad 
tie vainikai su jų vardais būtų 
padėti prie karsto. Bet ne taip 
daro šios parapijos žmonės. Jie 
supranta kas svarbiau, kas gali 
tikrai pagelbėti mirusiojo 
Užtat Šv. Petro parapijos 
leriai verti pagyrimo.

APSUNKINA GAUTI 
PAŠALPĄ

Šiame mieste labai daug žmo
nių gauna pašalpas iš miesto. 
Pirmiaus pašalpą gauti buvo i . 
daug lengviau. Pasiskūsdavo ir į 
už kelių dienų gaudavo iš mies
to pašalpą. Bet dabar labai sun
ku, nes yra perdaug reikalau
jančių. Be to, buvo ir tokių, ku
rie dirbo ir gaudavo pašalpą ar
ba turėjo bankose pinigų. Dabar 
tokius gaudo ir sodina į kalėji
mus už neteisingą pašalpų ėmi
mą. Taigi dabar, jeigu kuriam 
tikrai pašalpa reikalinga, tai kol 
ištyrinėja, pareina daug laiko.

Vadinasi, blogos valios žmo
nės apsunkino ir tiems, kuriems 
tikrai pašalpa jjčikalinga. _.

ukuuiu) mm it

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

GEGUŽĖS-MAY 21 D., - - - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos nauju, modernišku, ką tik pastatytu 33,000 to
nų laivu — NIEUW AMSTĖRTAM. Ši ekskursija 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 
persėdime į Klaipėdą.

LIEPOS-JULY1 D„ Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

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

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”.

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass,
Tel. SOUth Boston 2680

t

LANKĖSI PAS TĖVUS
Vytautas Pangonis, jūreivis, 

buvo atvykęs pas savo tėvus ke
lioms savaitėms paviešėti. Nors 
jis jau ilgas laikas kaip dirba 
laivininkystės darbą, bet kaipo 
katalikas, jis savo pareigų ne
pamiršo. Atvykęs paviešėti kas 
sekmadienį atėjo išklausyti šv. 
mišių, lankėsi į parapijos vaka
rėlius ir kelis kartus buvo atsi
lankęs pas savo buvusį kleboną. 
Taip elgiasi kiekvienas geras ir 
pavyzdingas katalikas. Vytau
tas Pangonis, būdamas prie tė
vų Detroite, tarnavo šv. mišiose 
per 8 metus, ir nepraleido nė vie
nos dienos. Sakosi, kad jam ir 
laivyne geari sekasi. Kodėl nesi
seks? Laivyno ^viršininkai, ku
rie tūkstančius jaunuolių išlei
džia. pažįsta kiekvieną iš akių ir 
darbų ir geresniuosius įvertina. 
Linkime Vytautui geriausių sėk
mių.

vėlei 
bow-

PALAIDOTAS
Kovo 8 d. iš Šv. Petro 

bažnyčios palaidotas Antanas 
Arlauskas, 42 metų amžiaus 
(nevedęs), Šv. Kryžiaus kapuo
se. Tas žmogelis praleido savo 
gyvenimą veltui pats nežinoda
mas kaip. Niekur nepriklausė, 
todėl ir palaidojimo našta liko 
jo seserei, p. Kibartienei. Nema
lonu, kad žmogus gyvendamas 
neapsirūpina.

par.

Kauno laikaštininkų pasi-. rėti kaip giedroj atrodo 
kalbėjimas su Dek. F. Ka- j dar nespėjęs nurimti okea- 
počium, Paminklinės Pirsi-: nas: žvarbus sausio vėjas 
kėlimo bažnyčios Rėkto-1 ir ledinis vandenyno alsa- 
rium apie Amerikos lietu-; vimas padarė savo ir sau- 

—2 _ rvn i____ _ • x__ i__
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IIINEPASIDAVĖ LIGAI

VYRŲ SEKMADIENIS
Sekmadienį, kovo 13 d. Šv. 

Vardo draugijos bendra Šv. Ko
munija. Visi vyrai ir vaikinai 
turėtų dalyvauti savo draugijos 
šv. mišiose. Šv. Mišiose patar
naus du vyrai iš draugijos ir jų 
berniukai. Tarnaus šie vyrai: A. 
Litvinaitis ir V. Malinskas. Tai 
labai gražus ženklas, kad vyrai

BOWLERIŲ TOURNAMEN- 
TAS

Detroite prasidėjo bowlerių 
tournamentas. Iš viso yra 400 
ratelių, du tūkstančiai bowlerių. 
Tarp tų ratelių yra du iš Šv. 
Petro parapijos, būtent, kun. 
Masevičius, S. Vasiliauskas, A. 
Švendris, A. Jasaitis, V. Malins
kas, G. Bražinskas, J. Zimnic- 
kas. A. Litvaitis, F. Prasukąs ir 
E. Malinskas. Šitie vyrai gerai 
pasirodys, ir iš tų keturių šimtų 
pasieks aukštą vietą.

Šioje parapijoje darbščiau
siu raštininku yra Jonas Alkevi- 
čius. Jis yra visų kviečiamas 
raštininkauti ir visur tinka: 
chorui, jaunimo draugijai, bow-

Kun. dek. F. Kapočius po i 
didžiosios kelionės buvo j 
sunegalėjęs, bet jau dabar 
pradeda sveikti. Linksmai 
pasipasakoja jis visą savo 
negalavimo istoriją: —Bū
tinai norėjau pamatyti, 
kaip atrodo vandenyno au
dra. Pakeliui į Ameriką 
mūsų 82,000 tonų milžinas 
“Queen Mary” niekaip ne
sidavė įsupamas, bet užtat 
grįžtant tuoj už New 
Foundlando Atlantas pra
dėjo šėlti kaip jūrininkai 
pripažino, su retu įtūžimu. 
Perpus už “Queen Mary” 
mažesnę “Akvitaniją” ban
gos svaidė ir vartaliojo 
kaip žaislelį.

Bet ir per šitą vandenyno 
šėlimą kun. Kapočius išsi
laikė jūros ligos nepaži
nęs. Audrai praeinant, jis 
panorėjo nuo denio pažiū-

gą : norėjau mūsų išei
viams parodyti dokumen
tą, liudijantį, kad vienu at
žvilgiu visa lietuvių tauta

■ vieningai sutaria — po ši- 
' tuo aktu juk tamstos ma- 
i tot ir valdžios vyrų, ir Baž
nyčios vadų, ir gausingų 
visuomenės sambūrių ats-

' tovų parašus. Rūpindama-
■ sis, kad mūsų broliai už 
Atlanto kuo glaudžiausiai 
susirištų su Tėvyne vi
siems mums bendru religi-
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MALDAKNYGES
^%X%XXVKMX3£X%*X«S»£MXM3C%3CXXXX5CX3CXX%XXXXX

leriams, Šv. Vardo draugijai ir 
taipgi pagelbsti kituose darbuo
se.

“Pulkim Ant Kelių”, juodais odos apdarais $2.50 
“Vyrai Broliai” specialė vyrams maldaknygė 

atspausdinta ant šilkinės popieros....... $1.30
„Maldų Rinkinėlis”, juodais odos apdarais ....$1.50 
“Maldų Rinkinėlis”, juodais audeklo apdarais 
“Maldų Rinkinėlis”, baltais celoloido apd. ... 
“Maldaknygė” mažo formato juodais audeklo 

apdarais ................................... ........................
“Jėzau, Pas Mane Ateiki”, specialė mažytė 

vaikams pritaikinta maldaknygė, juodi 
apdarai, paauksuoti kraštai.......................

“Naujas Aukso Altorius”.................................$1.00
Darbininkas, 366 W. Broadivay, So. Boston, Mass.

.75 

.90

.60

.40

_________________________________________________

litoii Akademi iabuvo su !buvau Važiavęs aukų Pri- ™iusf mekad neužm'r- baŽnyT ri-nktL
šių Akademijos auklėtinės Niekur aPie aukas ne ne' 
buvo pamošusios tam tik- užsiminiau> --sako k»n- 
rą programą — tai buvo 
tikras patriotinių lietuviš
kų dainų ir eilėraščių va
karas! Niekur Lietuvoj ne
buvau matęs, kad širdies 
gelmes siekianti lietuviš
koji daina būtų padainuota 
su tokiu tyru jausmu ir to
kia ilgesinga Tėvynės mei- 

}le.
Kun. dekano žodžių tik- 

i rūmą liudijo Šventojon 
, Knygon įrašyti jautrūs žo- 
j džiai:

“Karščiausiomis savo 
širdimis pareiškiam, jog 
su didžiausiu džiaugsmu 
kartu su Lietuvių Tauta 
aukojamės Jėzaus Dieviš- 

| kajai Širdžiai ir Josios var- 
įdan mūsų brangiosios Tė- 
! vynės Lietuvos meilę nesi
baigiamiems amžiams už
antspauduojame Psalmės 
mintimis: Tenudžiūsta ma
no dešinė ranka, tegu su
vysta mano liežuvis, jeigu 
kada nors užmiršiu Tave, 
mano brangioji Lietuva!” 
VYČIAI PROKLAMAVO

VIENYBĘ
Čikagos apskr. Vyčių sei

mas nemažiau jautriai pro
klamavo vienybę “su seną- 

j ja mylimąja Tėvyne”, o di
džiulis Worcesterio Šv. Ka
zimiero parapijos susirin
kimas įrašydino: “Esame 

' susijungę su mūsų bran
giąja Tėvyne Lietuva ir vi- 

;sa mūsų brangiąja tauta 
nenutraukiamais Dievo ir 

j Tėvynės meilės ryšiais, ku
rių jokios kliūtys niekuo
met nepajėgs iš mūsų šir
džių išrauti...”
NEPAPRASTAI ENER

GINGAS ŽMOGUS
Bet, kun. dekane, mes 

Tamstą pertraukėm bepa
sakojant apie kelionę.. Tai-; 
gi, iš Worcesterio apylin
kių leidaus į Lawrence,: 
kur lietuvių parapijos kle-j 
bonas yra kun. Juras, ne-i 
paprastai energingas žmo- 
gus, didelis idealistas ir di-i ma istro kun 
dziai nusipelnęs patriotas. nav°člau M1C arašyta 
Nereikia sakyti, kad ir čia .._ ’ T .a F T / .
jo dėka mano misija rado 'Trumpa Lietuvos Iston 
gerą dirvą.

Pasidžiaugęs savo kelio
ne, kuri pavykusi net ge- 

l riau kaip , kad tikėjosi, 
kun. Kapočius su dėkingu- 

1 mu prisiminė visus kon- 
fratrus, kurie jam malo
niai padėjo. Didelio palan
kumo parodęs ir “Draugo” 
redaktorius Leonardas Ši
mutis, ir pas mus žinomas 
Amerikos lietuvių visuo- . . .
menininkas - literatas. A- 
merikoj jį tikrai vertai I 
gerbia visų srovių žmonės, So. Boston, Mass.

Pinigautojų
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dekanas.
pas Amerikos lietuvius jau 
yra buvę tiek, kad aniems 
ir įkirėjo. Bet ir neprašy
damas esu aukų sulaukęs: 
patys Amerikos lietuviai 
savo noru jų atsiųsdavo ir 
atsiunčia.

Negalėdamas apkeliauti 
visų lietuvių kolonijų, kun. 
Kapočius išsiuntinėjo dau
gybę laiškų, kviesdamas 

i prisidėti prie bendrojo Pa
siaukojimo akto. Tam ak
tui prisiminti kartu su laiš
kais jis išsiuntinėjo ir kuk
lų, bet dailų leidinėlį, kurį 
Amerikos lietuviai, kaip 
dovaną iš senosios tėvynės 
labai brangina. Jau dabai 
kun. dekanas yra susilau
kęs nemaža atsakymų ; 
tuos laiškus.

“Toli nuo savo Tėvynės 
I Lietuvos, daugumas save 
akimis jos nematę, visada 

i džiaugiamės’ mūsų Tėvy
nės ir Bažnyčios laimėji 
mais ir kenčiame Josios 
skausmus... Šiuos šventus 
mūsų pareiškimus siun 
čiame per plačiąsias juras 
į tolimąją, mūsų be gale 
mylimą ir pasiilgtą Tėvy 
nę Lietuvą kaip mūši 
šventąją priesaiką...”

Dešimtys tūkstančių di 
džiumoj jaunų mūsų užjū 
rio brolių ir sesių kartu si 
lietuviškuoju “Tėve mūsų’ 
iš savo tėvelių išgirdo ir a 
pie savo senąją Tėvynę, i: 
nematę jie visa širdimi ji 
pamilo. Jų svajingom: 
mintims toji Lietuva yr: 
tolimas mažytis rojau: 
kampelis, skaidrus ir har 
moningas, kaip ir tos dai 
nos, kurias jie išmoko dai 
nuoti.

J
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šio 22 d. namo grįžęs kun. 
dekanas pasijuto peršalęs.

Tačiau šito peršalimo 
kun. dekanas, matyt per
daug nepaisė; kelinta die
na jis jau vaikšto ir dirba; niu — tautiniu pagrindu, 
mielai priėmė porą spau
dos žmonių, kurie atėjo pa
siteirauti apie kelionę pas 
užatlančio brolius.

Atsimename, kad kun. 
Kapočius, paminklinei Pri
sikėlimo bažnyčiai statyti 
komiteto pirmininkas rug
sėjo 21 d. jau buvo New 
Yorke.

DU JUOZAI
— Tuoj uoste mane suti

ko ir pasiėmė globoti ma
lonusis Worcesterio klebo
nas kun. Petraitis kartu su 
Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybės pirm. kun. J. Bal- 
kūnu. Beje, kartu su jais 
buvo atėję ir du Juozai — 
Žemaitis ir Dirsė, Ameri
koj gimę, bet puikiai lietu
viškai kalbą, labai malonūs 
ir šaunūs vyrai. Iš Wor- 
cesterio važiavau į Law- 
rence, iš čia į Čikagą, iš Či
kagos grįždamas norėjau 
kiek stabtelti New Yorke...
— Atleiskit kun. dekane, 

bet visų pirma gal sutiktu
mėt apie šitos savo kelio
nės tikslą smulkiau pasi
pasakoti? — pertraukėm, 
kad kun. dekano transat
lantinė misija nebuvo eili
nė.
PASIAUKOJIMO AKTAS

Vietoj stačiai atsakęs, 
kun. Kapočius nuėjo į kitą 
kambarį ir atsinešė dailiai 
įrištą albumą. Imam varty
ti. Tituliniam lape užrašy
ta: “Lietuvių Tautos šven
toji Knyga”; kitame pusla
py įlipinta Lietuvos Pasi
aukojimo Šv. Jėzaus Šir
džiai Akto nuotrauka.
— Važiuodamas į Ameri

ką pasiėmiau ir šitą kny

I
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aš kur tik užsukdamas 
kviečiau rašytis į šią kny
gą — pasiaukoti Jėzaus 
Širdžiai kartu su metropo
lijos lietuviais. Kaip tams
tos pamatysit, mano kvie
timas visur buvo išgirstas 
ir su dideliu entuziazmu 
priimtas.—

Ir kun. Kapočius šypso
damasis perdavė mums 
brangųjį albumą.

Kad ir tik greitosioms jį 
perversdami, negalėjom 
nepastebėti, kokiu giliu 
nuoširdumu ir tiesiog 
graudinančiu pietizmu 
dvelkia tie lietuviški žo
džiai, kuriuos į šitos kny
gos lapus įrašė gausių su
sirinkimų įgaliotiniai, or-

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PRAEITIM!
Ką tik išėjo iš spaudo:

M. Urbo

ja Paveiksluose”, kurioje 
suglaustai atpasakojami 
visa Lietuvos istorija nut 
1387 iki 1937 metų. Tstori 
ja iliustruota gražiais pa 
veikslais. Knygos gale y 
ra žemlapis, rodantis Lie 
tuvos rubežius nustatytu 
sutartimi su Maskva 192 
metais.

Jos kaina 50c. Užsaky 
: “Darbinin 

kas”, 366 W. Broadwaj

NMIONAL USED CAR 
EXCHANGE WEEK

YOUR DODGE DEALER

Cooperates By Announcing
GAVĖNIOS PAMALDOS

Nors oras buvo biaurus pirma 
gavėnios savaitę, bet abu vaka
ru žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Tai yra geriausias ženklas žmo- ’ 
gaus tikėjimo. Gavėnia yra tai 
laikas Dievo didžiausių malonių. 
Kiekvienas katalikas nors vieną 
vakarą turėtų ateiti į gavėnios 
pamaldas. Šios parapijos bažny
čioje trečiadienių vakarais kal
bamas rožančius ir sakomas pa
mokslas, ir po to palaiminimas. 
Gieda Sodalicijos choras. Penk
tadienių vakarais: stacijos ir 
palaiminimas. Gieda didysis 
choras. Nepatingėkime atsilan
kytu Kiekvienam malonės reika
lingos.* Turime laiko pasauliui, 
tai kodėl negalime surasti laiko 
Dievo garbei.

AMAZINC VALU ES
M

FINE USED CARS
Most Makes — Mos t Modeli

sAVi^50*o$7 5

nna
I 554 Dorchester Ave^

Ali Prices

OVER APRIL COST

AU. THIS WEEK AT

Andrew Square Motors, Ine.
ŠOU 9800 So. Boston.
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Penkiadienis, Kovo 11 d., 1938

Rytinių Valstybių Žinios
REDAKCIJOS ŽODIS nuo šųjeižikų ir užpuolikų. 

----------- | “Darbininko” redakcija, 
Dėl tūpusios iš Waterbu- pasitikėdama korespon- 

ry, Conn. koresDondencijos dentams, talpina jų raštus. 
“Darbininke”, vasario 11 Tačiau, įspėja savo kores- 
d. š. m., po kuria pasirašo pondentus, kad jie būtų 
“Tiesa”, tautininkų - lais-i’ 
vamanių spaudoje paleista, 
“Darbininko” ir komp. A- 
leksio adresu daug šmeiž
tų.

Be to, tautininkų - laisva
manių spauda “Tėvynė” ir! 
kiti laikraščiai būtinai nori 
įtikinti savo skaitytojus, 
kad “Darbininkas” tąja ko-, 
respondencija Dr. Colney ir 7; 30 vai f vakare, šv? Andriejaus 
Dr. Hill apšmeižė ir dabar par. salėje įvyko LDS 36 kp. 
jiedu dėl to labai kenčią. prakalbos, į kurias atsilankė

korektingi, kad jų raštai 
atitiktų tikrenybei.

NEW BRITAIN, CONN
DŽIAUGIASI ATSILANKĘ 1 

PRAKALBAS •
Pereitą sekmadienį, kovo 6 d.,

jiedu dėl to labai kenčią.
n Tai korespondencijai pra- nemažai publikos. Kalbėjo kun.

Pr. M. Juras, Šv. Pranciškaus 
par. klebonas iš Lavvrence, 
Mass. Nors kalbėjo daugiau 
kaip pusantros valandos, bet i 
publika norėjo, kad jis kalbėtų 
dar kita tiek. Kalbėtojas savo• 
gražia iškalba tiesiog sužavėjo 

i publiką.
Gerb. kalbėtojas savo kalboje 

apibudino geros ir blogos spau- ’ 
dos reikšmę, ragino katalikus 
skaityti ir remti savąją, katali
kišką spaudą.

Baigiant kalbą, kun. Pr. Juras 
prisiminė ir apie “Darbininko”
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džią davė tūlas tautininkų- 
laisvamanių koresponden
tas Žemaitaitis, kuris palei
do gniužtą purvo ant komp. 
Aleksio ir Lietuvių Katali
kų Federacijos skyriaus, 
tautininkų laisvamanių 
spaudoje.

Kadangi tautininkų-lais- 
vamanių korespondentai 
rašė būk komp. Aleksis pa
statęs “ultimatumą pp. 
Aukštikalniam (Dr. Col- 
ney ir Dr. Hill), kad apleis
tų katalikiškas organizaci
jas arba bedieviškų drau- reikalus. Jis pranešė, kad “Dar
gių vadovybę”, tai “Darb.” bininkas” įsigijo naują raidėms 
korespondentas “Tiesa” at- rinkti mašiną — intertypą, ku- 
sako: “Federacija, nei A- ri kainuoja apie $7,000.00. šiais 
leksis nenori ir neturi tei-' sunkiais laikais be visuomenės 
sės niekam kame nors dik- paramos bus sunku ją apmokė- 
tUOti, O ypatingai ponam Kalbėto jo paraginti kiek kas 
Aukštikalniam, nes pasta-; &alėj° aukojo naujos intertype, 
rieji yra jau “pabuvę” vy-!^on<^ui- vakarą aukojo se-

I
I

rai ir patys žino kur veikti kanti asmenys: 
ir kokiose draugijose ben- Kun. A. Vaškelis 
dradarbiauti”. (“Darb.” Razdevičienė 
vasario 11 d. š. m.)

Taigi Dr. Colney nei Dr. 
Hill vardai nebuvo paminė
ti, o tik Aukštikalnių. Tie
sa, Dr. Colney ir Dr. Hill 
turėję pavardęs Aukšti
kalniai. Bet ar ne tiesa, kad 
abu profesijonalai žino kur 
veikti ir bendradarbiauti 
be kitų diktavimo?

Toje korespondencijos 
vietoje, kur kalbama apie 
“karjeristus” ir susigimi
niavimą, su svetimtaučiais, 
Dr. nei ponų Aukštikalnių 
pavardės neminimos, ir be
šališkai žiūrint, nesupran
tama, kaip tautininkų-lais- 
vamanių korespondentai 
suriša Dr. Colney ir Dr. 
Hill (Aukštikalnių) asme
nis?

“Darbininkas” nešmeižia 
ir neturi noro šmeižti ne tik 
Dr. Aukštikalnių, bet nei 
vieno asmens kas jis nebū
tų. Bet “Darbininkas” ne
gali uždaryti savo puslapių 
lietuvių katalikų organiza
cijų ir asmenų apgynimui

Lietuvių dailininko A. Varno Lietuvos peizažas.

BINGO VAKARAS
Kovo 18 d., tuoj po pamaldų, Į Velykų.

Šv. Andriejaus par. svetainėje žiai darbuojasi. Rengiasi suvai- 
įvyksta “Bingo” žaidimas. To pirmininkas, rodos, vadovauja, 
vakarėlio pelnas skiriamas Sese
rims Pranciškietėms. Kviečiame 
visus ateiti, o savo atėjimu pri
sidėsite prie garbingo darbo.

dinti Minstrel Show tuojaus po 
Jonas Gaučas, Vyčių

Po susirinkimo buvo užkan- 
' džiai. Dalyvavo abu vietiniai ku
nigai.

A. A. MOTIEJUS KLIŠIS | pamaldas 5 kartus kasdien 
------------ Į ir į visas atsilanko gan

Dar vienas iš mūsų para-! gražus būrys tikinčiųjų, 
pijos šulų, a. a. Motiejus Penktadieriiais LMotiejus Penktadieniais ir sekma- 
Klišis, buvo pašauktas am- į dieniais Kryžiaus Keliai 
žinybėn. Velionis savo gy- i skaitlingai vaikščiojami, 
venime, kurs siekė 77 me- . Galima pasidžiaugti, kad 
tus, mažai kada tesirgo, ir žmones taip rimtai užlaiko 
jo paskutinioji ligo buvo išganingą gavėnios laiką, 
trumpa. Namie jis pasirgo: 
apie 10 dienų, o kuomet gy
dytojaus buvo patarta 
vykti ligoninėn, tai niekas 
nė nepamanė, kad mirtis, 
taip arti. Mirė nuo širdies 
atakos. Palaidotas penkta-1 
dienį, kovo 4 d. Kadangi 
buvo ištikimas ŠŠ. Vardo 
dr-jos narys, tai prieš lai
dotuves, ketvirtadienio va
karą, kun. Antanas Dubin- 
skas su gražiu būriu ŠŠ. 
Vardo dr-jos vyrų atkalbė
jo rožančių už mirusio vė
lę. Už mirusio parapijiečio Linkime 
vėlę tariame amžinąjį atil
sį, o jo šeimai reiškiame gi
lią užuojautą jų visu skau
smo valandoj.

LINKIME VEIKIAI 
PASVEIKTI

Sekmadienio vakarą per
blokšta netikėtu aklosios 
žarnos uždegimu buvo nu
gabenta Johns Hopkins li
goninėn visų gerai pažįs
tama Veronika Sakalaus
kienė iš Westport. Senukė, 
mažai sirgusi kada savo 
gyvenime, yra labai susi
rūpinusi. Ne mažiau rūpi 
jos liga šeimos nariams. 
—11__ i senelei veikiai
pasveikti. B.K.

' žaidžia United Aircraft ratelyj 
; Industrial lygoj; Antanas Sta- 
1 niulis ir Stasys Gaysonas, buvę 
j Trade School žvaigždės; Kazys 
Barolis, buvęs St. Thomas Se
minarijos žaidikas; Robertas ir 
Alphonsas Endriliunai, Hart
ford Special Machine kompani- 

i jos žaidikai; Alphonsas Gedu
tis ir Edvardas Kasmonaitis. Šis 
žaidimas bus Connecticut Lie-
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BINGO!
Ketvirtadienį, kovo 10, mokyk

los salėje pradėjome “Bingo” 
parapijos naudai. Įvyks kiek- tuvių Katalikų Lygos konteste. 
vieną ketvirtadienį, vakarais.

Pereitą savaitę labai dažnai 
mainėsi oras: tai šalta, tai šilta 
ir lijo. Pavyzdžiui pereitą šešta
dienį ryte snigo, po pietų lijo, o 
vakare apie 8 vai. žaibavo ir 
griaudė. Žmonės pranašauja an
kstyvą pavasarį.—
IŠ DARBININKŲ GYVENIMO

Darbininkų gyvenimas žymiai 
pasunkėjo ir nesimato geresnės 
ateities. Daug daugiau darbi
ninkų yra be darbo dabar, ne
gu kad buvo kiek laiko atgal. 
Darbininkai kiek gauna pašai
pos iš miesto ir valstybės, bet 
pragyvenimui neužtenka, nes 
maistas brangus ir nuomos už 
kambarius aukštos. Taigi dar
bininkai tikrai skursta ir vargs
ta. Darbininkai turi orsranizuo-

I
tis ir organizuotai reikalauti 
darbų. T.JIf.

I
I
i$5.00

2.00
A. Sakalauskienė 1.00
A. Pranckevičius 1.00
K. Žalnieraitis . $1.00
S. Rudnickas 1.00
V. Vaznis 1.00
P. Karlonas 1.00
A. Kalesinskas 1.00
J. Gutauskas ... 1.00
B. Mičiūnienė 1.00
M. Laimanskienė ............50
M. Teconis .............. 50
P. Dzikas .50
T. Kavaliauskienė .50
O. Gudienė .25
J. Valinčienė .25
M. Morkūnienė .25
M. Kavaliauskienė .25
J. Eidintienė .......... .25
Smulkiais surinkta ......... 75

Viso .................................. $20.00

Kurie tą vakarą su savim pi
nigų neturėjo, tai pasižadėjo
vėliau prisiųsti, nes jie pasiė
mė tam tikslui atspausdintų vo
kelių.

LDS 36 kp. nuoširdžiai dėko
ja kun. Pr. M. Jurui už gražią 
kalbą ir kun. kleb. A. Vaškeliui 
už nuoširdų pritarimą ir salę.

HARTFORD, CONN.

ŽINUTĖS
Edvardas Raguskas

Hartfordo ratelis supliekė Wa- 
terbury neseniai 36 punktais 
prieš 28, Waterbury.

Man- švč- Trejybės par. Merginų

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKASGAVĖNIA
Gavėnios metu mūsų baž

nyčioj atnašaujamos šv. 
mišios vidurdienį kasdien, 
išskyrus sekmadienius. 
Pelenų dienos rytą tiek bu
vo žmonių išklausyti šv. 
mišių, kad net ir bažnyčios 
takai buvo pilni. Skaitliuo- 
jama, kad buvo susirinkę 
apie 1200 žmonių. Vakare 
buvo Graudūs Verksmai ir 
pamokslas.Mokyklos vaiku 
čiai giedojo graudus verk
smai, ir tikrai buvo kuo 
džiaugtis kaip jie gražiai, 
sutartinai giedojo. Penkta
dienį prasidėjo Malonės p;;nj Metod{ti 
Novena prie Šv. Pranciš- tams, 
kaus Ksaveriečio. Tai yra , nori!,i 
Baltimores katalikų Di- dyymui. ir jeigu norėsite 
džioji Novena. Tėvų Jėzui- Gausiau, tą galėsit daryti už mažus 
... t.____ ki.štns. Mes kviečiame jus naudoti tątų ŠV. Ignoto bažnyčioj pa-’vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų knš- 
maldos į ŠV. Pranciškų y- tais. Pasiųsk „savo vardą ir adresą 

ra laikomos net 27 kartus j ROSSE prodttts co. Dept. x-o 
kasdien. Musų kunigai turi 2708 w. Farveii Avė. ciiieago. iii.

Edvardas Raguskas iš____
chester, prisirašė prie New York ra-telis iš 6 žaidimų laimėjo 5. 
Giants Baseball. Sveikiname. Pati vakar^’ būtent’ Penkta‘

Kovo 19, senasis Vyčių rate- ^ienį, kovo 11 d., 8 vai. susi- 
lis žais su dabartiniuoju basket- rems su Waterbury Merginų ra- 
ball rateliu. Tai bus nepaprastas teliu“ Žaidimai bus įdomūs. Vi- 
žaidimas. Ateikite visi. Kažin si kviečiami dalyvauti ir pama- 
kuris “subytys”? tyti kurie laimes- įžanga 25 cen-

Kovo 20, mūsiškiai žais su Rap.
Hartfordo Šv. Petro parapijos
basketball rateliu jų salėje, WASHINGTON DEPOT, CONN. 
Main Street. Lietuviai turėtų 
nueiti ir “rūtyti”.

Ona Katkauskaitė yra įtrauk
ta į Kellog’s koncertų seriją, ku
rie įvyksta kasmet Bushnell Me- 
morial. Kellogg’s koncertuose Jau dabar bažnyčia permaža. 
dalyvauja patys geriausi artis- Taigi airių parapijos klebonas 
tai, kaip tai: Yehudi Menuhin. 
Richard Bonelli, Kreisler ir tt.! 
Mūsų Ona pasirodys kartu su 
Culmann, kuris tuo pačiu laiku 
laimėjo su mūsų Onute Metro
politan Operos audicijoj. 

j Laikraščio “Darbininko” nau- 
! jos intertype mašinos fondui 
hartfordiečiai, Darbininkų Są-1 
jungos 6 kuopos nariai surengė 
Bingo su šokiais ir užkandžiais. 
Dalyvavo gražus būrelis žmonių. 
Buvo gerų dovanų, ir visi buvo 
patenkinti. Taipgi liko kiek pel
no “Darbininkui”. Labai gera 
remti savo lietuviškus katalikiš
kus laikraščius.

Vincas Kripas. kuris buvo ve
dėju A. ir P. krautuvėj, Main ir 
Buckingham Streetš, dabar ga-! 
vo darbą naujoj krautuvėj West 
Hartfordį Tai bus self-service.

Gavėnia prasidėjo. Mūsų par. 
bažnyčioje pamaldos įvyksta 
trečiadienių ir penktadienių va
karais, 7:30 vai. Penktadienio 
rytais bus klausoma išpažinčių; 
taipgi ir šeštadieniais vieną va
landą anksčiau, būtent, nuo tri
jų po pietų.

Vietinis Šv. Cecilijos choras 
rengiasi vaidinti operetę.

Paskelbtas vajus gauti naujų 
chorui narių. Jaunimas turėtų 
susidomėti ir prisirašyti.

t

Šiame miestelyj gyventojų i 
skaičius per pastaruosius metus i 
žymiai padidėjo. Katalikų skai
čius taip pat žymiai padidėjo.:

Graborius ir Balsamuotojas 
423 S. Paca Street 
BALTTMORE, MD.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose. jeigu jie 
ringę, arba labai 
siųs, jeigu turit 
tėti kožnoje oro 
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-

I

sus- 
jau- 
k°n- 
ner-

LDS 6-tos kuopos susirinki-j 
mas įvyks antradienio vakarei 
7:30, kovo 15 d., parapijos Mo
kyklos name mažoje salėje. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Bingo, kuris įvyko kovo 1 d. 
“Darbininko” naudai pavyko su 
geromis pasekmėmis. Pinigai su 
pilnu raportu ir platesniu to į- 
vykio aprašymu trumpame lai
ke pasieks “Darbininką”.

Raporteris.

sumanė statyti naują bažnyčią.
Bet lietuvių skaičius ir veiki

mas sumažėjo. Turime LRKSA 
205 kp. Kiek metų atgal turėjo
me 23 narius, o dabar beturime 
tik 10 narių. Senieji nyksta, o 
jaunieji nesirašo. Lietuvių su
mažėjimo priežastis, tai nedar
bas.

pasiųsim jums PILNA 
DYKAI TšBAN- 

namloti

BROCKERT’S ALE

i

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

IŠ C.L.C. VEIKIMO
Pereitą sekmadienį, po pietų, 

lietuvių parapijos mokyklos Vy
čių Klubo kambariuose įvyko 
bertaininis Conn. Lietuvių Kata
likų Jaunimo susirinkimas. Da
lyvavo apie 150 jaunimo atsto
vų ir svečių. Susirinkimas buvo 
gyvas ir įdomus. Vedė CLC pir
mininkas Kazys Šimkus. Buvo 
atsilankę kunigai: Am botas, 
Gradeckas ir Kripas. Kun. Atri
botas pasveikino jaunimą ir ra
gino toliau- gražiai darbuotis. 
Taipgi kalbėjo svečias kun. dr. 
Loughran. Jisai trumpai, bet 
pamokinančiai pakalbėjo. Pasi
rodė iš nutarimų, kad tarp kitko 
bus CLC bankietas Hotel Bond 
kada nors gegužės mėnesy.

Turėjo pasirodyti CLC Chro- 
nicle laikraštukas, bet redakto
riai negalėjo laiku išleisti.

Po susirinkimo buvo užkan
džiai ir šokiai. Reikia pasveikin
ti mūsų jaunimą, kuris atvažia
vo iš Bridgeport, Torrington, 
Hartford, Waterbury, Bristol ir 
kitų miestų. New Havenas ne
galėjo atvykti, nes turėjo kon
certą. Kitas susirinkimas 
New Havene.

bus

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKIMO

Antradienio vakarą hartfor- 
diečiai vyčiai - vytės turėjo mė
nesinį susirinkimą. Atsilankė 
gražus būrelis jaunimo. Susirin
kime paaiškėjo, kad vyčiai gra-

, REIKALINGAS GYDYTOJAS 
į Šioje kolonijoje yra tik vienas 
gydytojas. Taigi gera proga ki- 

! tam gydytojui apsigyventi, nes 
darbo užtektų dviem gydytojam. 
Pageidaujama, kad lietuvis gy
dytojas pasiteirautų apie gyve
nimo sąlygas ir apsigyventų. 
Čia labai gerai gyventi. Lietuvis 
gydytojas, kuris norėtų daugiau 
žinių gauti apie šią koloniją ga
li rašyti A. P. Krikščiūnui, Wa- 
shington Depot, Conn.

BIZNIERIAI NESISKUNDŽIA
Per pastaruosius metus biznie

rių skaičius padaugėjo. Buvo tik 
apie 6 biznieriai, o dabar yra 
virš 30 ir visi gerai verčiasi. 
Miestelis apgyventas turtuoliais. 
Vasaros metu jie stato naujus 

1 namus, remontuoja senuosius, 
taip, kad vietiniams darbinin
kams, ypač vasaros metu užten
ka.

BASKETBALL ŽAIDIMAS
Penktadienio vakare, kovo 11 

d., švč. Trejybės par. mokyklos 
svetainėje įvyks tos parapijos 
jaunimo basketball ratelio žai
dimas su šv. Juozapo par. (Wa- 
terbury, Conn.) šv. Vardo drau
gijos rateliu. Parapijos mokyk
los svetainė randasi prie kampo 
Broad St. ir Capitol Avė.

Švč. Trejybės par. vyrų bas- 
ket bąli ratelis laimėjo 14 žai
dimų ir pralaimėjo tik du, vieną 
su Broad Brook ir kitą su Auš
ros Vartų par. (Worcester, 
Mass.).

Švč. Trejybės par. ratelį suda
ro šie žymūs sportininkai: Pra
nas Klimas, buvęs Hartford 
High School žvaigždė ir dabar

Vasario 23 d. plėšikai suardė 
dvi geležines šėpas ir iš vienos 
pavogė $30.00, o iš kitos $40.00.

RADIO PROGRAMOS
Šios kolonijos lietuviai labai 

džiaugiasi lietuviškomis radio 
programomis. Labai gerai girdi 
Darbininkų Radio programą šeš
tadieniais ir sekmadieniais iš 
New Britain ir Waterbury. Wa- 
terbury radio programą veda 
muz. A. Aleksis, kurioj aiškina 
apie LRKSA. Labai malonu 
klausytis lietuviškų kalbų ir dai
nų. A.P.K.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, korte skelbiasi “Darbininke" tik
rai verti skaitytoji) paramos.

Vist skelbkite “Darbininke".

'“GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?”

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU
Į LIETUVĄ!

Plauk tiesiog į

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d..— iš Bostono gegužės 22 d.
Štai yra Jums <era proga aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog i Klai
pėdą per vaizdingą Kiel Kanalą. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriai asmenis, 
kai vadovauja PIJUS BUKŠNATTIS, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

Patogus kambariai, <ražų« viešieji kam
bariai, plaukiojimo baseinai, Meras valgis, 
pramogos, mandagus patarnavimas ir gražus 
vaizdai plaukiant per pagarsėjusi Kiel Ka
nalą. Smulkesnių informacijų kreipkitės pas 
savo vietini agentą arba

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

BATGHELDER WHITTBfORE COAL CO.
=

We Recommend 
and 

Guarantee

♦ ♦ ♦

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

Tti€fU€LFOR
Modem

flOMCS

108 Dorchester Avė- 
So. Boston, Mass. 

Tel. 1830 SOUth Boston.
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