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Radio Programa Iš Lietuvos
Nevv Yark — Š. m. kovo 

17 d. (ketvirtadienį) nuo 
2:30 iki 3 vai. p. p., Colum
bia Broadcasting Compa- 
ny rengiasi transliuoti iš 
Lietuvos lietuviškų dainų 
programą, kurią išpildys 
Kauno mokyklų vaikai. 
Transliacija bus perduota 
per National Network ir 
per vietos stotį WABC. Ši 
programa vadinasi “Ame- 
rican School of the Air”.

Padaryta Dvi Pavojingos
Operacijos LDS Garbės 

Nario Žmonai

EINA NUO 1915 METŲ

7. ■ ■ ■■■

Vilniaus konferencijos prezidiumas. Už prezidiumo stalo matome lietuvių tau
tos atgimimo patriarchą Joną Basanavičių (5 iš kairės).

25,000 DARBININKŲ PA
REIŠKĖ PROTESTĄ 

VOKIETIJAI
Kilo Riaušės

Lenkijos-Lietuvos Susirėmimas
Demarkacijos Linijoje

Norvvood, Mass. — Pir
madienio rytą, kovo 14 d., 
Šv. Elzbietos ligoninėje, 
Brighton, Mass. pasidavė 
operacijai p. Anastazija 
Kudirkienė, p. Vinco Ku
dirkos, LDS Garbės Nario 
žmona. Operacija padary
ta viduriuose ir tai ne vie
na, bet dvi, būtent, aklo
sios žarnos ir sutinimo. 
Gydytojai sako, kad opera
cija pavyko, bet jos gyvy
bė yra Dievo rankose. 
Gerb. Vincui Kudirkai ir 
jo šeimai reiškiame užuo
jautą dėl jo žmonos Anas
tazijos sunkios ligos. Mels
kimės, kad Aukščiausis 
Gydytojas grąžintų p. A- 
nastazijai Kudirk i e n e i 
sveikatą.

AUSTRIJA NETEKO
NEPRIKLAUSOMYBES

Prez' Miklas Buvo Priverstas
4

Kancleris Schuschnigg Pabėgo j 
Vengriją

BURMISTRĄ AREŠTAVO
Viennos burmistrą Ri- 

chard Schmitz, kataliką, 
naciai areštavo.

—

Hitleris Apdovanojo Von 
Papeną

Londonas, Anglija, kovo 
14 d. — Vakar prie Vokie
tijos ambasados rūmų susi 
rinko apie 25,000 darbinin
kų ir pareiškė griežtą pro
testą Vokietijai dėl užėmi
mo Austrijos ir ruošimosi 
užimti Čekoslovakijos ir 
kitas valstybes. Demons
trantai šaukė: Šalin Hitle
ris! Hitleris traukia Euro
pą į karą! Austrija ir Če
koslovakija turi būti ap
saugotos! Demonstrantai _______ ............. .  o___
buvo įspėti policijos išsis- tų priemonių prieš Lietu- 
kyrstyti, bet jie įspėjimo vą. 
nepaisė. Policija bandė jė
ga išsklaidyti. Kilo riau
šės, kuriose keliolika poli
cininkų ir demonstrantų 
sužeista.

Demonstrantai reikala
vo, kad valdžia imtųsi grie
žtų priemonių prieš Vokie
tiją, kad sulaikytų ją nuo 
užėmimo Čekoslovakijos.

I

Vienas Kareivis Užmuštas
Varšuva, Lenkija, kovo 

14 d. — Pranešama, kad 
demarkacijos linijoje įvy
ko tarp lenkų ir lietuvių 
susirėmimas. Esą užmuš
tas vienas lenkų kareivis. 
Dėl to incidento. visoje 
Lenkijoje kilęs 
protestas. Lenkų 
gentūra praneša, 
pademarklinijos 
jai reikalaują imtis griež- lenkų kareiviai perkeltų

griežtas 
žinių a- 
kad esą 

gyvento-

Šios žinios gal ir teisin
gos. Lenkija greičiausia 
naudojasi proga pulti Lie
tuvą, kada Hitleris štur
muoja. Lietuva negi gali 
laukti, kada Lenkijos ar 
Vokietijos pulkai įeis į 
Lietuvą, šis incidentas de
markacijos linijoj yra aiš
ki Lenkijos provokacija. 
Jau ne pirmas įvykis, kad

gaires į Lietuvos pusę. Ga
lėjo būti ir dabar taip, kad 

. lenkai įsibriovė į Lietuvos 
daGgiau"'kariuomeS'Tb- Pus«- >r Lietuvos kareiviai.

Lietuvos valdžia speciale- 
je sesijoje nutarė pasiųsti

kupuotos Lietuvos parube- gindami savo žem, nušovė 
žį. 'lenką.

Lietuva Smarkiai Ruošiasi 
1939 MetyNew Yorko 

Parodai
Kaunas — Vyriausybės 

nutarimu sudarytas New 
Yorko Pasaulinės Parodos 
Lietuvių sekcijos komite
tas, kurio pirmininku pa
skirtas Švietimo Ministeri
jos Gen. Sekretorius Masi
liūnas, o sekcijos generali
niu komisaru paskirta Už
sienių Reikalų Ministeri
jos Spaudos biuro viršinin
kas, p. Avietėnaitė. Liet. 
Gen. Konsului pavesta pa
sirašyti galutiną sutartį.

LIETUVOS PREKYBI
NIO LAIVO AVARIJA

Vienna, Austrija, kovo 14 
d. — Keturiosdešimts va
landoms praėjus po to, ka
da kancleris Schuschnigg 

i pasakė atsisveikinimo kal
bą per radio, Austrija nete
ko visiškai savo nepriklau
somybės. Valdžia taip grei- 

j tai keitėsi, kad piliečiai nei 
nežinojo per 17 valandų 
kas yra tikrasis Austrijos;

! valdovas.
! kancleris Arthur Seyss-In- 
quart pareikalavo, kad 
prez. Miklas pasitrauktų, 
ir jam pasitraukus dekretu 
paskelbė, kad Austrija ati
duoda Vokietijai valdyti. 
Dekretą paskelbus, Vokie
tijos valdovas Hitleris tuo
jau paskyrė vokietį dikta
torių Austrijai, būtent, Jo- 
sef Buerkel, Saaro vadą, 
kuriam įsakyta tvarkyti 

Į visus reikalus taip, kaip jis 
geriausia gali.

I

Nuteisė 18 Komunistų
Komisarų Sušaudymui♦

SCHUSCHNIGG PABĖ
GĘS Į VENGRIJĄ Trys Nuteisti Ilgiems Metams 

Kalėti
Hitleris paskyrė Franz 

von Papen, jo atstovu Aus- 
j trijai, nariu nacių partijos 
į ir jį apdovanojo aukso kry- 
į žiumi kaipo įvertinimą jo 
pasidarbavimo Austrijoje. 
Sakoma, kad Franz von 
Papen prikalbinęs kancle
rį Schuschnigg vykti į Ber- 
chtesgaden w«sario 12 d. 
pasikalbėti su Hitleriu. Iš
rodo, kad von Papen pri
ruošė dirvą naciams Aus
trijoje.

Pranešama, kad buvęs j 
kancleris Schuschnigg sus
pėjęs pabėgti į Vengriją.

veik visi pakartojo “prisi
pažinimą”, o tik pareiškė 
norą gyventi.

Prokuroras Višinsky, sa
vo kalboje, pasmerkė kalti
namuosius kaipo didžiau
sius komunizmo išdavikus, 
pikčiausius šunis ir reika
lavo, kad devyniolikai kal
tinamųjų teismas pritai
kintų aštriausi, mirties 
bausmę — kulką į pakaušį, 
o dviem, būtent, Rakovs- 
kiui ir Bessanoffui po 20 
metų s. d. kalėjimą.

“Mes negalime palikti 
tokių žmonių gyvų”, sušu
ko prokuroras Višinsky. 
“Jie gali tai daryti Ameri
koje su Al Capones, kurie

HITLERIS DABAR YRA 
73fOOOfOOO GYVENTOJŲ 

VALDOVASpie 20 didelių bombinių Vo
kietijos orlaivių.

Hitleris jau perėmė savo 
kontrolėn Austrijos ka
riuomenę. Apsistojęs Linze 
žiūrėjo nacių parados.

Visoje Austrijoje ir Vo
kietijoje nepaprastai džiū
gauja ir triukšmauja na
ciai.

__ , . . Žydai panikoje; socialis-
tai bė?a į užsienius; 1350 

į buvusių valdininkų areš
tuota; taipgi areštuota ke- 

; liolika žydų ir katalikų va
dų. Nacių valdžia tuojau 
panaikino visas partijas 
ir paliko tik vieną nacių 

j partiją. Visos žydų organi
zacijos uždarytos. Taipgi 
uždarė ir Katalikų Jauni
mo Atletikos organizaciją.

Vadinasi, visoje Austri
joje nuo pirmos valandos 
prasidėjo Hitleriškas reži
mas, toks, koks jis yra Vo- i 
kieti joje. Kadangi Austri
ja yra katalikiška šalis, tai 
katalikams skaudus smū- į 
gis susilaukus anti - katali- ‘ 
kiškos valdžios.

BALSAVIMAI AUSTRIJOJ
Klaipėda — Vasario 27, 

naktį, vienuolika kilomet
rų į pietus nuo Klaipėdos 
audra užmetė u ~ _
mos laivą “Neringą”. Trys Inąuart ir jo kabineto mi 
įgulos nariai gelbėdamiesi 54
audrai siaučiant paskendo. 
Laivas audros smarkiai ap
gadintas.

Dekretą, kuriuo sujungia 
Austriją su Vokietija, pa- 

ant seklu-! sira-šė kancleris Dr. Seyss-

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

nisteriai. Pagal šį dekretą, j 
Vokietija skelbia plebisci
tą balandžio 10 d., 1938. 
Vadinasi, balsavimu bus 
leista visiems Austrijos pi
liečiams, vyrams ir mote
rims, sulaukusiems 20 me
tų amžiaus ir daugiau pa-j 
sisakyti ar jie sutinka, kad 
Austrija pasiliktų unijoje j 
su Vokietija? Dauguma 
balsų išspręs klausimą tei
giamai.

Vokietijos diktatorius 
Hitleris dar kol kas netu
rėjo drąsos atvykti į Vien- 
ną, bet jis jau įkėlė savo 
koją ir buvo nuvykęs į Le- 
onding, kur yra palaidoti 
jo tėvai. Kada Hitleris sto
vėjo prie savo tėvų kapo, 
tai virš jo galvos urzgė a-

• •

v •

Mirė Adv. Darrow
. Chicago, III. — Kovo 13 d. 
mirė širdies liga sirgęs 
adv. Clarence S. Darrow, 
80 m. amžiaus, žymus ad
vokatas kriminalėse bylo
se. Jis buvo agnostikas.

I

I
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Berlynas, Vokietija, kovo 
14 d. — Prijungus Austri
ją prie Vokietijos, diktato
rius Hitleris tapo suvieny
tos Vokietijos ir Austrijos 
kariuomenės vyriausias 
vadas ir 73,000,000 gyven
tojų valdovas. Vokietijos 
kariuomenė jau Austrijoje 
ir Austrijos kariuomenė 

j Vokietijoje. Viena kariuo- 
! menė, vienas valdovas. Au
strijai tikrai nelaiminga 

Į13 diena, nes tą dieną pa- 
1 laidota jos nepriklausomy
bė.

Kaunas — Tilžėje gyve
nančiam didžiajam lietu
vių filosofui ir rašytojui 
Vidūnui šiais metais kovo 
22 d. sueina septyniasde- 
šimts metų. Nežiūrint į il-

Lietuvos Ir Didžiosios Brita
nijos Santykiai Tvirtėja
Kaunas — Kovo 10 d. į- 

steigta Lietuvių Britų su
siartinimo draugija. Ky
lant ekonominiam Lietuvos 
gerbūviui ir didėjant pre
kybai su Didžiąją Britani- gą amžių didysis Lietuvis 
ja taip pat einama ir prie tvirtai jaučiasi, o jo kury- 
artimesnio kultūrinio ben- binės jėgos dar neišseku- 

; dardarbiavimo. Į sios.

i

Hitleris Pasiuntė Telegra 
mą Mussoliniui

Iš Linz, Austrijos Hitle
ris pasiuntė šiokio turinio 
telegramą Mussoliniui:

“Aš niekad neužmiršiu 
šios dienos. Adolf Hitler”.

VOKIETIJOS KARIUO
MENĖ ČEKOSLOVAKI

JOS PARUBEŽYJ

Vokietijos karo orlaiviai 
iš Vokietijos į Austriją lė
kė per Čekoslovakijos že
mę. Čekoslovakijos valdžia 
tuojau pasiuntė Vokietijai 
griežtą protestą. Vokieti
jos valdžia pažadėjo, kad 
tas nepasikartos.

Ispanijos Sukilėliai Laimi 
Aragono Fronte

ISPAHIJOS SUKILĖLIAI LAI
MI ARAGONO FRONTE

Užėmė Daugiau Kaimelių

Paėmė 5,000 Radikalų 
Valdžios Kareivių j 

Nelaisvę
Iš Aragono fronto, Ispani

jos, kovo 14 d. — Naciona
listai (sukilėliai), gen. Va- 
lino vadovybėje, centrali- 
niame Aragono fronte, už
ėmę miestelį Oliete, pasi
varė pirmyn 9 mylias ir 
jau arti Andorra. Dešiny-

sis sukilėlių sparnas, gen. 
Aranda vadovybėje, užėmė 
Montalbon, pasivarė pir
myn ir užėmė miestelį Ut- 
riŪas ir labai svarbias ka
syklas. Kairysis sukilėlių 
sparnas per pastarąsias 
dvi dienas, gen. Yague va
dovybėje, nespėja įvesti 
tvarką užimtuose mieste
liuose, taip smarkiai žy
giuoja sukilėliai pirmyn. 
Ispanijos radikalai (loja- 
listai) bėga į visas puses. 
Penki tūkstančiai radikalų 
(lojalistų) kareivių pateko 
į nelaisvę. Per pastarąsias 
penkias dienas sukilėliai 
užėmė 1,700 ketvirtainių 
mylių žemės.

Maskva, Rusija, kovo M 
d. — Pereitos savaitės pa
baigoje pasibaigė ilga, 
skandalinga ir sensacinga 
kriminale byla. Teisė 21 į- 
žymų komunizmo revoliu
cijos vadą - komisarą, bū
tent, Nikolą Buchariną, vi
sam pasauliui žinomą ko
munistų teoretiką ir laik
raštininką; Aleksį Rykovą, 
sekamą po Leninui buvusį 
Rusijos premjerą; Nikolą 
Krestinskį, buvusį pirmu 
padėjėju užsienio reikalų 
komisaro Litvinovo; K. G. 
Rakovskį, buvusį Sovietų 
ambasadorių Prancūzijai 
ir seną Rusijos bolševikų 
diplomatą; A. P. Rosengol-
tzą, buvusį užsienio preky- užmuša ir pavagia sau ne
bos komisarą; Genriką Ja- patinkamus žmones. Bet 
godą, buvusį slaptosios po
rą Ivanovą, buvusį medžio 
licijos viršininką; Vladimi- 
industrijos viršininką; 
Gregorių Grinko, buvusį 
finansų komisarą; Akmalą 
Ikramovą, buvusį Uzbeko 
sovietinės respublikos va
dą vidurinėj Azijoj; Feisu- 
lą Chodžajavą, buvusį Uz
beko sovietinės respubli
kos prezidentą; Mikailą 
Černovą, buvusį agrikultū
ros komisarą; J. A. Zelens- 
kį, buvusį vartotojų koope
ratyvų viršininką; P. 
Kručkovą, buvusį M. Gor
kio sekretorių! Dr. L. G. 
Levin, buvusį Kremliaus 
ligoninės viršininką; Dr. 
N. Šazakovą, žymų moks
lininką ir buvusį didelės 
klinikos viršininką; profe
sorių D. Pietnevą, žymų 
širdies ligų žinovą; taipgi 
sekamus žymius sovietų 
darbuotojus: S. Besenovą, 
V. Šarangovičių, P. Zuba- 
revą, P. Bulanovą ir V. 
Maksimovą. Jau buvo ra
šyta, kad jie visi “prisipa
žinę kaltais” žmogžudystė
je, šnipinėjime svetimų 
valstybių naudai, sąmoks
le ir t.t.

Teismas davė paskutinį 
žodį kaltinamiesiems. Be-

Rusija, dėkui Dievui, tai 
ne Amerika”, užbaigė kal
bą Višinsky.

Kas atsitiko, kad Rusi
jos teisme prok. Višinsky 
išdrįso pasakyti “dėkui 
Dievui”? O gal ir Višinsky 
už pareikštą padėką Dievui 
susilauks mirties baus
mės?

Teismas išklausęs proku
roro Višinsky kalbos ir 
kaltinamųjų kalbų išėjo 
pasitarti. Teismas savo 
sprendimą paskelbė sek
madienį, kovo 13 d. Aštuo
niolika iš kaltinamųjų nu
teisė mirtimi, o tris il
giems metams s. d. kalėji
man. Štai šie trys išliko 
nuo kulkos: C. Rakovsky, 
gavo 20 metų kalėjiman; 
A. Besenov gavo 15 metų 
kalėjiman, ir Dr. Piet ne v 
25 metus kalėjiman. Pasta
rasis yra žymus gydytojas, 
širdies ligų specialistas.

Taip tai užsibaigė toji 
kruvinoji komunizmo byla. 
Nuteistieji 18 bus sušaudy
ti už dienos, o gal jau ir su
šaudyti. ::

Kaunas — Pasitraukė iš 
Valstybės Tarybos Pirmi
ninko pareigų Šilingas. Ta
ryboje pirmininkaus Ma
siulis. ■.-7 ■ %
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kad visai nusigėręs ir ei
damas namo užmigęs. Mie
galiui už traukinio sustab
dymą surašytas protoko
las. Tik dėl mašininko a- 
kylumo išvengta didesnės 
nelaimės.

; t GRĄBORIAI

Gavėnios ir Šv. Juozapo 
Novėnos pamaldose, kovo 
16 d., 7:30 vai. vak. Šv. Pet
ro bažnyčioje, sakys pa
mokslą kun. Alfonsas, pa- 
sionistas.

VYČIŲ ŠOKIAI Iki Balandžio 15 Dienai

DIDELĖS ŠV ENTĖS

Kovo 17 d., Įpuola Bosto
no diecezijoje Šv. Patriko 
šventė, o kove 19 d., visa
me pasauly didelė Šv. Juo
zapo šventė.. Abejose die
nose, Šv. Petro bažnyčioje, 
8 vai. ryte, bus giedotos 
mišios už parapiją, 
nes tepasinaudoja 
malonėmis.

Žmo-
Dievo

KRIKŠTAS
Kovo 12 d., tapo apkrikš

tyta duktė Jono ir Mari
jonos (Tėvelytės) Mika
lauskų vardais Joana-Ma- 
rijona. Kūmai buvo Adolfi-

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Ik! 12, nno 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomls uno 9 iki 12 t. diena 
Suimtomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diena

(pastai sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

(VAIRŪS SKELBIMAI

Vyčiai rengiasi į milžiniš
kus šokius. Jau pasirinko 
dieną ir vietą L. Vyčių Al
girdo 17 kuopa.

Diena: Gegužės 14, 1938.
Vieta: Bradford viešbu- 

tyj, Boston, Mass., (main 
ballroom) viena iš didžiau
sių svetainių.

Kviečiame jaunimą ruoš
tis iš anksto į tuos šokius. I 
Vėliau suteiksime daugiau 
žinių. A. E. L.

ŪKININKAS SKRIAUDĖ 
SAMDINI IR TEISME 

MELAVO

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

LIETUVIAI DALYVAU
JA PARADOJE i

Ketvirtadienį, kovo 17 d. 
South Bostone įvyksta “E- 
vacuation Day” paminėji
mas.

Šiais metais eisenoje da
lyvaus ir lietuviai. Ameri
kos Legijono, Stepono Da
riaus Postas Nr. 317 su sa
vo naujai uniformuotu ka
rišku benu ir Moterų Auxi-1 
liary dalyvaus eisenoje, ^utin'iais'’ ženkUiš 
Legijomenai kviečia visus 
lietuvius veteranus kartu 
su jais dalyvauti eisenoje.

Legijonieriai 
pirmą valandą jų štabe, 
Drake School, C Street 
pirmą valandą po pietų.

susirinks

ZOG SESERYS LANKĖSI 
BOSTONE

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, Alų ir Vyną

Pristatome Į namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS LIQUORS 

STORE
295 W. Broadvvay

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772

r
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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 $1.00. 
Pasibaigus vajui ‘Darbininko’ kaina už me
tinę prenumeratą bus $4.00.

‘Darbininko’ Administracija.

ir čia buvo atvykusios. Jos 
pamačiusios papuoštas 
krautuves vėliavomis ir 
_______  ______ > manė, 
kad tai jų garbei. Bet kada 
paaiškino, kad čia įvyks 
religinis ir tautinis pami
nėjimas, apsiramino.

Reikia pažymėti, kad 
žmonės šių trijų mergelių 
rinkosi pažiūrėti kaip ko
kio cirko arba didžiausio 
stebuklo. Visur didžiausias 
susigrūdimas.

• _________________________

Pereitos savaitės pabai
goje į Bostoną atvyko Al
banijos karaliaus Zog trys i 
seserys iš Albanijos. Jos 
lankėsi pas įžymesnius Al- 
banijos piliečius. Buvo ir Bostone apie’jv^ki^Eur“ 
Sv. Jurgio albanų ortodok
sų bažnyčioje, Emerald St. 
ir gavo dvasininko vysku- 

i po Fan S. Noli palaimini
mą. Albanijos ortodoksų 
vyskupas Noli yra buvęs 
premieru prieš kurį sukilo 
menarkistai ir pasodino 
Zog* ant karaliaus sosto. 
Vyskupas Noli atvyko į 
Jung. Valstybes. Bet trys 
metai atgal jis pareiškė iš
sitraukęs iš politikos ir 
pradėjo melstis savo šven
tykloj už karalių Zog. Kai
kurie albanai tuo buvo ne
patenkinti. Atsiskyrė ir su
organizavo naują bažnyčią 
vardu Šv. Jono, kurioj nesi
meldžia už karalių Zog ir 
nepriėmė atvykusių kara
laičių.

So. Bostone taip pat yra 
albanų ortodoksų bažny
čia, kur taip pat meldėsi už 
karalių Zog ir giedojo spe- 
ciales giesmes. Karalaitės

HITLERIO ŽYGIS REIŠKIA 
KARĄ

Pasaulinis rašytojas ir 
keliauninkas, kalbėdamas

poje pareiškė, kad Hitlerio 
žygis reiškia karą. Pasau
linį karą ir revoliuciją pra
dėsianti Rusija, jeigu tik 
Vokietija bandys užimti bi- 
le kurią valstybę: Lenkiją, 
Lietuvą, Suomiją ar Latvi
ją, kurių rubežiai susisie
kia su Rusija. Jeigu Hitle
ris 
tai

suprasiąs tą pavojų, 
jis sustos toliau ėjęs.

CAMBRIDGE, MASS.

*■

kas veikalas “Vakarienbu- j yra proto ir išvalom 
tis”. Vaidintojai bus para- dies kambarį, 
pijinės mokyklos mokiniai, mi gražiomis 
Seserims mokytojoms va- mintimis, 
dovaujant. ' Teko taipgi

šir- 
papuošda- 
švariomis

I

VAJUS

VYRŲ MISIJOS
Užsibaigus moterų misi

joms kovo 13 d., 3 valandą 
po pietų, vakare 7:30 pra
sidėjo vyrams misijos.

Moterys skaitlingai lan
kėsi per visą savaitę. Ypač 
pabaigoje ir užbaigoje pri
pildė bažnyčią. Prie Soda
licijos prisirašė apie 40 
mergaičių.

Pirmą vakarą vyrai skai
tlingai susirinko. Sekan
čiais vakarais tikimasi 
daug daugiau susirinks.

Naujos Akademijos Statymo Fondui
VAROMAS PIRMYN

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.

Aukas prašome siųsti:
Sisters of St. Casimir 
2601 W. Marąuette Road 
Chicago, Illinois

Kovo 27, Marijanapolio 
mokiniai suvaidins du gra
žiu veikalu 3 vai. po pietų, 
parapijos salėje.

MIRĖ
Alena Vaivodienė po 

trumpos ligos kovo 10, mi
rė.

Palaidota iškilmingai su 
trejomis mišiomis kovo 14, 

j 9 vai. iš Nekalto Prasidėji
mo bažnyčios.

A. a. Alena buvo gera ka
talikė, uoli ir veikli para
pijoje darbininkė. Ji pri
klausė prie Nekalto Prasi
dėjimo Moterų ir Šv. Vin
cento Brightone draugijų, 

i Lai jos vėlei Dievas sutei
kia amžiną atilsį. X.

I

VAKARIENBUTIS
Kovo 20, vakare 7:30, 

parapijos salėje bus suvai
dintas labai gražus religiš-

Džiugi Žinia

“Darbininke” kovo 11 d. 
laidoje pastebėjau žinutę, 
kuri man, kaipo laikraščio 
bendradarbiui suteikė ne
mažą malonumą. Būtent, 
kad Nek. Pras. Šv. Panelės 
Moterų dr-ja stoja į “D-ko” 
intertype fondo rėmėjų ei
lę ir nutarus surengt vaka
rą to fondo parėmimui.

Kadangi toji draugija y- 
ra skaitlinga ir joje daly
vauja gabių patyrusių vei
kėjų, tai be abejonės gali
ma tikėtis, kad jų rengia
mas vakaras bus pasek
mingas ir suteiks nemažą 
“Dar-kui” paramą.

Labiausia kas manę džiu
gina yra netaip toji pini
ginė parama, kuri šiuomi 
atveju yra neabejotinai lai
kraščiui “Darbininkui” la
bai reikalinga, kad apmo
kėti užtrauktą už naują 
mašiną skolą. Bet labiau
sia malonumą teikia tas 
faktas, kad Cambridge lie
tuvės moterys ir merginos 
supranta svarbą katalikiš
kos spaudos ir pirmos ima
si iniciatyvos, stodamos 
talkon katalikiškam laik
raščiui, kad įgijus taip bū
tinai reikalingą įrankį rai
dėms statyti mašiną.

Kaip malonu yra aplan
kius tokius namus, kur ma
tai švarą: langai švariai 
numazgoti, kambariai iš
valyti, juose nesimato jo
kių šiukšlių. Tą viską ma
tydamas jauti pagarbą tų 
namų šeimininkei ir tuomi 
supranti, kąd ji yra kultū
ringa ir darbšti moteris, 
kuri supranta svarbą šva
rumo. Taipgi šiuomi atve
ju lenkiu savo galvą, reikš
damas pagarbą moterims, 
priklausančioms Nek. Pra
sidėjimo dr-je, kurios pa
rodo savo kultūringumą 
dvasios srityje, stodamos 
į pagelbą katalikiškam lai- 
Kraščiui, kurs miųčių for
moje teikia to tyro šva
raus vandepio, su kufiuo- 
mi nuvalome visoRias dul
kias nuo dvasinio lango, tai

pastebėti 
centro pranešimą, kad 
Cambridgius šio fondo rė
mime stovi pirmoje vieto
je. Žinoma jis ir pasiliks 
pirmoje vietoje, jeigu tik 
ir kitos drąugijos paseks 
šios pirmos pavyzdį ir stos 
į eilę šio fondo rėmėjų. Tad 
valio Cambridžius! Valio 
Cambridžio moterys!

S. B-tis,

' Babtų valsč. Pipalių k. 
gyventojas J. Kundrotas 
bernu buvo pasamdęs Ja- 
sinauską ir suderėjo mėne
siui mokėti po 50 lt. Jasi- 
nauskas dirbo 9 mėnesius, 
bet, kai išeinant reikėjo 
gauti atlyginimą, samdy
tojas pareiškė jau esąs su- 

. mokėjęs. Samdiniui teko 
jau eiti į teismą, o teisme 
Kundrotas tą patį tvirtino. 
Savo teigimui sutvirtinti 
pastatė liudytoju kaimyną 
J. Malinauską, kuris, pri- 

■ siekęs paliudijo, kad daly
vavęs, kai Kundrotas sam
diniui atlyginimą sumokė
jęs. Jasinauskas nenusilei
do ir įrodė, kad samdytojas 
jį skriaudžia, kad atlygini
mo nėra sumokėjęs. Mela
vusiems teisme iškelta 
nauja byla. Apygardos Tei
smas Kundrotą nubaudė 9 
mėn. kalėjimo už tai, kad 
jis pats melavo ir prikalbi- 

, nėjo Malinauską. Malinau
skas nubausta 6 mėn. kalė
jimo lygtinai, nes jis pir-į 
mą kartą baudžiamas. 
Kundrotas už melavimą 
teisme jau antrą kartą nu
baudžiamas.

(KASPERAS) 
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
502 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį

JOSEPH W. CASPER

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

ŽINIOS IŠ TĖVYNES
UŽMIGĘS ANT GELE
ŽINKELIO SUSTABDĖ 

TRAUKINĮ

Šiomis dienomis Labos— 
Šeduvos tarpustotyje pre
kių — keleivių traukinio 
214 nr. mašinistas paste
bėjo ant geležinkelio bėgių 
gulinti žmogų. Nieko ne
laukdamas jis paspaude 
stabdžius ir traukinį su
laikė. Kai iš traukinio iš
lipo pareigūnai ir prisiar
tino prie gulinčio ant ge
ležinkelio bėgių žmogaus, 
pamatė, kad jis saldžiai 
miega. Jį pabudinus paaiš
kėjo, kad tai yra vietos 
gyventojus B. T., kuris 
grįždamas iš turgaus tiek 
su draugais įsilinksminęs.

(VAIRŪS SKELBIMAI

UŽ ARKLIAVAGYSTES 
NUBAUSTAS 40 METŲ 

SUNKIŲJŲ DARBŲ 
KALĖJIMO

Pereitais metais liepos— 
rugsėjo mėn. Ukmergės ap- 

: skrityje ėmė kartotis viena 
paskui kitos arkliavagys
tės. Arkliai buvo vagiami 
ne tik iš ganyklų, bet taip 
pat ir iš tvartų.

Policija stropiai beieško
dama susekė ir vagį, Uk
mergėje gyvenantį Petrą 
Žemaitį apsileidusį ir bi
jantį darbo ūkininką. Vo
gęs prisipažino.

Kadangi jis buvo pavo
gęs 10 arklių, tai jam buvo 
iškelta tiek pat bylų. Visas 
bylas nagrinėjo Kauno a- 
pygardos teismas išvažiuo
jamoje sesijoje Ukmergė
je. Teismas už kiekvieną 
arklio vagystę nubaudė Že- 

: maitį po 4 metus s. d. k. 
Kadangi jis turėjo 10 bylų, 
tai iš viso jį nubaudė 40 

, metų s. d. k.

I

PAIEŠKAU Simoną Labutį, I 
paeinantį iš Šilavoto vals. Prie
nų par. Marijampolio apskr. La
bučių kaimo. Iš Lietuvos išvyko 
į Montreal, Canada 1926 m. Tu
riu svarbų reikalą, prašau atsi
šaukti: Jurgis Laukaitis, Box 
24, Grove Hali Sta. Boston, 
Mass. U. S.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų uuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę. artm labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo šim-

RIETAVAS

JAMES B. GOTTER
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 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

JUOZAS M. RILIS

I

BIG^SAVIN
s“: OTHta DtsKiM5sarr"»

MEMORIAL GRANITE

Pro Rietavą Ties Dar 
Vieną Plentą

Magistralinis Kauno — 
Kryžkalnio — Klaipėdos 
plentas, kuris praeina pro 
pietinę Rietavo miesto dalį, 
šiemet bus baigtas. Netoli
moj ateity suprojektuota 
pastatyti Rietavo — Tvė
rių — Varnių — Pavande-: 
nės — Užvenčio — Šaukė- i 
nų — Kurtuvėnų — Būbių 
plentą, kuris jungs Klaipė
dos uostą su Šiauliais ir ki
tais Šiaur. Lietuvos mies
tais. Statyba būsianti pra
dėta po dviejų metų.

BLOGAI SU RUGIAIS
Užventis — Sniegui nu

tirpus nuo rugių, ūkinin- 
1 kai nusigando: mat, visi 
rugiai, kurie buvo gerai į- 
žėlę pasirodė esą supelėję 

• ir išpuvę. Pavasario sulau
kus reikės išarti ir sėti va
sarojų.

pigij Metodų, 
tams.

Mes noriai pasiusitn jums PILNĄ 
Pakelį. 7 dienoms DYKAI ISBAN- 
DYYMUI, Ir jeigu norėsite naudo: i 
(iungiau, tg galėsit daryti už maišus i kollCIi 
kištus. Mes kviečiame jus naudoti tų 
vaistą 7 diena*, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresų 
tuojau l
ROSSE PRODUCTS CO- Dept. K-9 

2708 W. Farwelj Avė. Chicago, IU.

ŽYDI SODAI
Alsėdžiai — Esant šiltam 

orui, šių metų sausio mėn. 
iš'^k’e’c’.* lapus ir pražydo 

obelys J. Vaičiulio 
sode, esančiame Abokų km. 
Alsėdžių valse, ir S. Jonu- 
šauskio sode — C 
km. Žarėnų valse.

Sendvarių

Pabandyk Naujam
CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30c and 35c.

TOWN CAFETERIA
338 Broadvvay

SOUTH BOSTONE

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinink.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

išdirbyščiij čeyerykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.
Atidarymo diena —
VASARIO 18, š. m.

z

’ GAUKITE
Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis

CASPERS BEAUTY 
SALON

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass. 
Tel. Šou 4645
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3DARBININKAS

Iš Mūsų Veikimo Centro
(Iš Federacijos centro raš
tinės — 2334 So. Oakley 

Avė., Chicago, III.)

PETICIJA LIETUVOS 
VYRIAUSYBEI

Gausingame ir sėkminga
me Federacijos Tarybos 
suvažiavime sausio mėn., 
Pittsburghe, be kitų nuta
rimų, kuriuos matėte spau
doj, nutarta siųsti Lietu
vos Vyriausybei ir Seimui 
peticiją su prašymu, kad 
nebūt varžomas katalikų 
veikimas Lietuvoje, kad 
būt grąžinta spaudos lais
vė ir katalikų teises Uni
versitete. Su šiuo laišku 
gausite peticijos kopijų, 
kurias įteikite visoms sa
vo kolonijos draugijoms, 
prašykite, kad draugijos 
ją priimtų ir įgaliotų vieną 
iš valdybos narių peticiją 
pasirašyti. Peticiją su 
draugijų valdybų parašais 
prašome grąžinti nevėliau 
gegužės mėn. 4 d., nes ją 
turės nuvežti ir įteikti Lie
tuvos Vyriausybei specia- 
linė delegacija, kurią Fede
racijos Taryba nutarė siųs
ti šią vasarą į Lietuvą.

naujus narius prie lietuvių 
katalikų organizacijų.

I

Įsteigė Savo Skyrių Nevv Yorke 
Maistas, Lietūkis ir Pienocentras
Praeitų metų gruodžio pagrindais: laisvas narių į- 

mėnesį Maistas, Lietūkis ir stojimas, pelno dalijimasis 
Pienocentras buvo atsiuntę pagal nario padarytos apy- 
į New Yorką savo atstovą vartos, vienas narys vienas 
p. K. Gineitį pasiteirauti a-

ENCIKLIKA APIE KOMUNIZ
MĄ

Šiomis dienomis dienraš
tis “Draugas” išleido į at
skirą knygutę Popiežiaus 
Pijaus XI encikliką apie a- 
teistinį komunizmą. Kny
gutė parduodama po 10 
centų. Imant 100 egzem
pliorių ar daugiau, gauna
ma nuolaida. Ši svarbi kny
gelė turėtų plačiai pasklis
ti. Užsisakykite ir ją pla
tinkite. Tuo būdu bus at
liktas svarbus apaštalavi- 32 atvažiavo p?Y’Grigo- 
mo darbas. nis į§ Maisto ir Pienocen-

EKSKURSIJA Į EUCHARISTI- tūkio. P. Gineitis už kelių 
* savaičių išvyksta atgal, gi

mo darbas.

i

vus, talpina 30,000 tonų, 
tai yra didžiausias sandė- 
lys mūsų uoste). Be to, Lie
tūkis turi keletą rezervua
rų uoste petroleumo pro
duktams (oil tanks), daug 
vagonų cisternų jų išvežio- 
jimui, savus sandėlius įvai
rioms prekėms po visą Lie-

MIRĖ KAN. MASAITIS
Kaunas, Lietuva—Iš Lie- 

liūnų praneša, kad vasario 
23 d. mirė ilgametis Leliū
nų klebonas kan. A. Ma- 
saitis.

PREZ. SMETONA APDOVA
NOJO ORDENAIS AMERIKIE

ČIUS

. _ . balsas ir t.t. Šios visos pie- tuvą, daug skyrių. Tai irgi
pie galimybes minėtoms >- mnes yra pačių ūkininkų yra visuomeninio pobūdžio 
monėms užmegsti pašto- lėšomis pastatytos ir jų pa- organizacija, kurią sudaro 
vesnius ir platesnius ryšius čių valdomos, 
su šios šalies rinka. Atli-1 I ‘ ' 
kęs savo užduotį p. Gineitis skerdyklos ir pieninės svie- 
grįžo Lietuvon ir dabar vėl 

i yra atvažiavęs Amerikon, 
kadangi minėtos trys di
džiausios ekonominės or
ganizacijos yra nutarusios 
steigti Nevv Yorke savo 
skyrių. Drauge su p. Ginei-

virš 100 kooperatyvų susi-Lietuvos mėsos eksporto jun?usil4 į vieną djjungą, 
kuri ir vadinasi Lietūkis.

Visos minėtos trys įmo
nės yra patys didieji Lietu- 

I vos ekonominio gyvenimo 
: centrai. Tai yra grynai e- 
________ > organizacijos, 
bepartinės, į kurias, pri-

sto gamybai yra visos nau
jai pastatytos po karo, su 
į visais techniškais patobuli
nimais, kaikuriais žvilgs
niais, kaipo naujos įmonės, j įonominės 
net yra moderniškesnės už

I
1

1 , . v. . uvpai Linco, Į. pi x-

kaikunas sios rusies imo‘ klauso, kaip aukščiau mi-

Nl KONGRESĄ t savaičių išvyksta atgal, gi 
Gegužis 14 d. laiX “Bri- P- Gri8°nis su P- Akelaičiu! 

taniu” organizuojama A- P^11 ■̂ 
merikos lietuvių katalikų 
ekskursija į Tarptautinį 
Eucharistinį Kongresą Bu
dapešte ir į Lietuvą. Šiai 
istoriškai ekskursijai va-

šios naujos įmonės direk-
- toriai. Ji vadinsis Lithua-

nian - American Import &
• Export Corporation (157, ti pavyzdžiu daugeliui Eu- 

Chambers Street, New ropos kraštų.

nes Danijoj bei Švedijoj.1 
Pavyzdžiui Maisto bekono 
fabrikas Šiauliuose skaito
mas moderniškiausių be- 

jkono fabriku Europoj, gi organįzacįjas įr jų stiprė- 
naujai pastatyta Pienocen-' imas risideda ■ •

j tro pieninė Kaune ir naujo- krašt0 stiprSjimo. 
i-ii nniikžrhi I , - - - .
i

nėta, virš 150,000 Lietuvos
■ Ūkininkų ir kurios tarnau
ja bendrai viso krašto ge
rovei. Jos išaugo į svarbias 

naujai pastatyta Pienocen- jįmas prisideda prie vis0 

ji paukščių skerdykla eks- į " R^kia tikėtis^ kad ir Lie- 
portui Aleksote savo tech- įuvos _ Amerikos Importo 
mskais jrengimais gali bu- ir Eksporto Korporacija, 

normaliai augdama, suloš 
irgi nemažą vaidmennį di- 

Žemės Ūkio Kooperatyvų dėsniam išplėtimui ekspor-

Prof. Graliam Vyksiąs Į 
Lietuvą

Kaunas, Lietuva — Va
sario 16 dienos proga, pre- 

i zidentas Antanas Smeto
na apdovanojo ordinais 
šiuos amerikiečius:

Vytauto Didžiojo ordino 
IV laipsniu V. Jankauskas. 
Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ordino

Los Angeles, California, 
kovo 14 d. — Los Angeles 
universitetas siunčia žymų m laipsniu: Kun. A. Skrip- 
mokslininką prof. M. W. kus, J. Hertmanavičius, J. 
Graham susipažinti su Eu- J. Smailys, Dr. M. J. Vini- 
ropos visuomeniniu gyve-! 
nimu. Be kitų Europos val
stybių, prof. Graham ge
gužės 15 d. aplankysiąs 
Lietuvą ir ten išbusiąs dvi 
savaites. Prez. Smetona 
šiais metais prof. Graham 
apdovanojo ordenu.

Balkūnas,
bės pirmininkas ir Federa
cijos centro valdybos na
rys. Ekskursijos reikalais 
tesikreipia į jos vadą kun. 
J. Balkūną, 64 — 25 Perry 
Avė., Maspeth, N. Y., arba 
į “Draugo”, “Darbininko” 
ir “Amerikos” administra
cijas. Būt gražu, jei eks
kursija būtų gausinga. 
Tad, šiemet važiuojantieji 

tikslui paruošėme ir siun-'į Lietuvą, tesideda prie 
čiame laiškų, kuriuos pra- j šios ekskursijos. Svarbu, 
šome išdalinti visoms savo, kad mes stipriai būtume 
kolonijos lietuvių katalikų i atstovaujami ir Eucharis- 
draugijoms ir, kur tik ga- j tiniame kongrese ir Lietu- 
lima, gyvu žodžiu paaiškin-; voj jos nepriklausomybės 
ti, kaip svarbu yra draugi-! 20 metų sukakties iškilmė- 
joms, kuopoms ir klubams se. 
priklausyti prie mūsų vei
kimo centro — prie A. L.

FEDERACIJOS SPAUDOS 
VAJUS

Šio mėnesio 20 d. prasi
deda Federacijos ir katali- 

» kų spaudos vajus ir jis tę
sis iki gegužės mėn. Tam

dovaus gerb. kun. Jonas York, tel. REctor 2-2786). ______ ______ --------------------------r--------------
Kunigų Vieny- i1 elegramoms L11AMCO- Sąjunga Lietūkis įvairių to ir importo prekybos 

iv. R P. iv-ivalriii olr a-rin-i-t n ruio imnnr. tam T .iptlivrv? iv Ampvilrn«— ■ .. : prekių eksportuoja, impor- tarp Lietuvos ir Amerikos
Kalbamoji bendrovė dės, tuoja ir parduoda vidaus J. V. ir taip pat prisidės 

pastangų, kad dar labiau i rįni<o je per metus už apie prie palaikymo nuolatines- 
praplesti eksporto ir im- -Į2 milijonų dolerių. Tai y- nių ryšių tarp Lietuvos ir 
porto prekybą tarp Ameri
kos Jungtinių Valstybių ir 
Lietuvos. 1937 m. Lietuva^

kas, J. J. Bielskis, adv. J. 
S. Lopatto, prof. M. W. 
Graham, adv. B. Mastaus
kas, Čikagos burmistras 
Kelly, Dr. A. Zimonta, J. 
Jonikitis, Dr. S. Biežis, 
kun. H. Vaičiūnas, E. D. 
Stone; IV laipsniu — A. A- 
leksis, J. Čižauskas, S. Vi- 
taitis, M. Chrysost o n 
(Krill), J. Olšauskas, P. 
Molis, adv. J. Uvickas, J. 
Bačiūnas, inž. Žiūrys; V-ju 

Maskva, kovo 10, — Ofi- laipsniu — V. Ambrozevi- 
cialiai paskelbta, kad Grai
kijos atstovas Rusijai pa
pildęs saužudystę.

GRAIKIJOS ATSTOVAS 
NUSIŽUDĖ

Valdžia Leido Geležinke
liams Pakelti Mokesčius

I

x Sausio ir vasario mėn. į
R. K. Federacijos. Savo ko- Federacijos centrą Vil- 
lonijoj prašome sudaryti niaus vadavimo reikalams 
spaudos platinimo ratelius.; prisiųsta aukų iš šių kolo- 
Kiekvieną proga reikia ra-f nijų: Providence, R. I., 
ginti skaityti katalikų lai-; Chester, Pa. Draugijų duo- 
kraščius—dienraštį ‘Drau-jkles į centrą prisiuntė: Šv. 
gą’,‘Darbininką’, ‘Garsą’/Jurgio par., Philadelphia, 

- ‘Ameriką’, ‘Lietuvių Ži- Pa., $11.00; Šv. Andriejaus 
nias’, ‘Laivą’, ‘Moterų Dir- par., Phila., Pa., $2.00; Šv. 
vą’, ‘Vytį’, ‘Studentų Žodį’, Kazimiero par., Phila., Pa 
‘Muzikos Žinias’. Reikia! 
platinti ir geras katalikiš- 
kas knygas. Vajaus metu 
reiktų surasti pasišventė
lių spaudos apaštalų, kurie 
pereitų per visus lietuvių 
namus, užrašinėjant laik
raščius, pardavi n ėj a n t 
knygas ir prirašinėjant

$2.00; Feder. 33 skyr., 
Worcester, Mass., $6.00; 
Feder. 19 skyr., Chicago, 
$1.00. Jau laikas ir kitoms 
draugijoms ir organizaci
joms užsimokėti duokles į 
centrą už 1938 metus.

Leonardas šimutis, 
ALRKF Sekr.

BROCKTON SAVINGS BANK
Corner Main and Court Streets

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

“THE BANK ON THE HILL”

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 1VČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — Ona Venienė,

811 K St, So. Boston, Mass.
Prot Rašt. — Ona Ivaškienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fin. Rašt — Marijona Markonlutė, 
4115 TCashington SL, Roslindale, Mass.

TeL Parkvay 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlnllntė,

106 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mlzglrdlenė,

1512 Colnmbta Rd., So. Boston. Mass. 
Kasos Glob.—Marijona Ankštikalnlenė,

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

antra utarninka mėnesio.
7:80 vaL vakare, pobažnytlnėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke-

I ■J.

iv. JONO EV. BL. PAS ALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA

čius, O. Gudauskaitė, J. 
Dimša, S. Mockus, V. Dau- 
kšys, P. Jurgeliūtė, K. J. 
Krušinskas, M. Brenzaitė, 
J. Bačiūnas ir A. Banys.

Be to, ordinais ir meda
liais apdovanota daug Lie
tuvos gyventojų.

Vadinasi, ordinus gavo 
visa dauguma tautininkų- 
laisvamanių. Suprantama 
kaikurie iš jų yra beveik 
nežinomi mūsų išeivijoje.

Washington, D. C. kovo 
10, — Jungtinių Amerikos 
valstybių vyriausybė davė 
leidimą geležinkelių kom
panijoms pakelti mokes
čius už prekybinių daiktų 
pervežimą. Geležinkeliai 
taip pat prašė leidimo pa
kelti kainas keleiviams, 
bet vyriausybė tą dalyką a- 
tidėjo tolesniam svarsty
mui.

ra didžiausia prekybos į- jos skaitlingos išeivijos, 
monė visoje Lietuvoje. Lie- Ši Bendrovė importuos iš 
tūkis eksportuoja javus, Lietuvos kumpius, bekoną, 

, lašinius, įvairius 
> sū- 

produktų, o iš užsienio ša- rius, sėmenis, dobilų sėk-

pardavė Amerikos J. V. į- sėmenis, dobilus, vikius, Ii- dešras, _ ,
vairių prekių už, apie SI, nus> buiVes ir daug kitų konservus, agurkus,
140,000, o pirko iš Ameri
kos J. V. už apie $1,300,000_ ♦1 lių importuoja įvairias ma- las ir įvairius kitus pro- 
Dabar yra daroma realūs ginas, geležį, mineralines duktus (' 
žygiai, kad padidinti iš Lie- • * ■ - . . ..............
tuvos produktų išvežimą į i 
šią šalį ir Amerikos J. V. 
importą į Lietuvą. Preky
binės apyvartos padidėji
mas bus abiem šalim nau
dingas.

Daugeliui Amerikos Lie
tuvių jau yra žinoma kokį 
svarbų vaidmenį šios trys 
įmonės turi visoje Lietuvos 
ekonominio gyv e n i m o 
struktūroje. Be to, tai yra 
grynai visuomeninio pobū
džio organizacijos, kurių 
tikslas yra gelbėti Lietuvai 
ekonominiai stiprėti ir į 
kurias priklauso virš 150, 
000 Lietuvos ūkininkų. Jei-! 
gu Lietuvoje nebūtų buvę I Protestą 
Maisto, Lietūkio ir Pieno-!

; (kaip pav. saldai- 
trąšas, cementą, akmens niai, namų audiniai ir t.t.), 
anglį, petroleumo produk^ kuriuos Lietuva gamina ir 
tus ir t.t. Lietūkis valdo kuriems bus paklausos, ir 
tris javų elevatorius (Lie- eksportuos iš Amerikos J. 
tūkio elevatorius Klaipė-. V. į Lietuvą įvairias maši- 
doj, su moderniškiausiomis; nas, petroleumo produktus, 
mašinomis javų ir sėklų; rašomas mašinėles ir kitas 
valymui, pakrovihiui į lai-1 amerikietiškas prekes.

RADIKALAI PAVOJUJE

I

I

PASKELBS TRIS ŠVENTAI
SIAIS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

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

VIce-PIrm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St, So. Boston, Mnss.

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

Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedšldienj kiekvieno menesio. 
2 vai. po piety. Parapijos salėj, 492

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

-------------------------------,----------------------------------------—-------------------------------  

centro, tai Lietuvos ūkis 
netaip greit būtų atsiga
vęs ir nuo krizės sunkumų.

Pavyzdžiui pernai Mais
tas į įvairias šalis ekspor
tavo kiaulienos, paukštie
nos, mėsos konservų ir į- 
vairių kitų gaminių už apie 
8 milijonus dolerių. Mais
tas turi 5 bekono fabrikus 
(Kaune, Klaipėdoj, Taura
gėj, Šiauliuose ir Panevė
žy), 2 mėsos koncervų fa
brikus, moderniškiausius 
paukštienos eksportui į- 
rengimus, didelius kelis 
šaldytuvus. Dabar jau Mai
ste yra virš 100,000 ūkinin
kų akcininkų.

Centralinė Lietuvos Pie
no Perdirbimo Bendrovių 
Sąjunga, vadinama Pieno
centru, pastaraisiais lai
kais per metus eksportuo
ja sviesto, kiaušinių ir sū
rių už apie 7 milijonus do
lerių. Šios sąjungos žinioje 
randasi apie 200 pieninių ir 
apie 2000 grietinėlės punk
tų. Pienocentras irgi turi 
kondensuoto pieno fabri
ką, pieno miltelių fabriką 
ir įvairias kitas įmones. 
Tai yra pačių ūkininkų pie
no gamintojų organizacija, 
jungianti tūkstančius na
rių ir atstovaujanti ūkinin
kų reikalus ir interesus. 
Visos pieninės yra įsteig
tos grynai kooperatiniais

ANGLIJA REMS PRANCŪZIJA, tikro rūpesčio, ypač kai 
_______ e (nuo buvusios rinkos puses 

sienoje atsirado plyšys: 
plytų siena trūko nuo pat 
pagrindo ligi tos vietos, 
kur prasideda kolonų eilė. 
Dabar tas plyšys betonu 
užlietas.

Be to, kai tik oras atšils 
ir bus galima pradėt staty
bos darbus, pirmiausia bū
siąs dedamas papildomas 
pamatas: dabar pro pama
tus į lauko pusę užsikiša 
kolonų eilė, taigi tas užsi- 
kišimas iš apačios ir bū
siąs pridėtas akmenų, ap
link padarytas akmeninis 
pamatas. Kalbama, ir a- 
pie specialistų komisiją, 
kuri patikrinanti statybą.

Londonas, Anglija, kovo 
14 d. — Hitleriui nusavinus 

I Austriją, Anglija pirmiau- 
į šia pasiuntė Vokietijai 

i Bet Vokietija 
protestą ignoravo. Premie- 
ras Chamberlain tarėsi su 
užsienių ministeriu Hali- 
fax ką toliau daryti dėl 
Hitlerio žygio Europoje. 
Sutarė, kad reikia remti 
Prancūziją, kuri turi su
tartį su Čekoslovakija, kad 
Hitleris neužimtų taip len
gvai Čekoslovakijos.

i

I

JUNG. VALSTYBES GALI 
SULAIKYTI KARĄ

Peabody, Mass. — Gub. 
Hurley, kalbėdamas čia 
Ancient Order of Hiber- 
nians Komunijos pusry
čiuose, pareiškė, kad Ame
rika gali sulaikyti karą, 
jeigu neleistų skolinti pi
nigų ir neduotų kreditų 
Europos valstybėms.

SUABEJOJO PRISIKĖLI
MO BAŽNYČIOS TVIR

TUMU

Lietuvos Laisvės pamin
klinės Prisikėlimo bažny
čios sienos ir pusė bokšto 
jau pastatyta.

Griuvus savivaldybės ga
ražui įvairių didesnių sta
tybų vykdytojai susirūpi
no savo statybomis, pradė
jo tikrinti, ar nėra pagrin
do joms griūti.

Prisikėlimo bažnyčios 
statyba irgi sukėlė tam

SERGA MINISTERIS 
PIRMININKAS TŪBELIS

Kaunas — Atostogaująs 
Šveicarijoje Ministeris Pir
mininkas Tūbelis susirgo. 
Paguldžius Zuricho ligoni
nėje sveikata kiek pagerė
jo-Kovo 2 d. Užsienių Rei
kalų Ministeris Lozoraitis 
išvyko ligonį aplankyti.

Amerikos Milijonai Dolerių 
Ispanijos Lojalistams

Paryžius, kovo 10, — Is
panijos nacionalistų biuras 
Paryžiuje paskelbė, kad A- 
merikoje Ispanijos lojalis
tams (radikalams) buvo 
surinkta 22 milijonai dole
rių: Argentina jiems davė 
17 milijonų; gi Anglija, O- 
landija, Čekoslovakija ir 
Belgija taip pat pasižymė
jo didžiomis aukomis.

Iš Aragon Fronto, Ispani
ja, kovo 14 d. — Per pasta
rąsias penkias dienas radi
kalų (lojalistų) kareiviai 
smarkiai-gynasi nuo suki
lėlių, bet persilpni atsilai
kyti. Sukilėliai atakuoja 
radikalus visoje plotmėje 
Aragono fronte. Radikalai 
panaudoja visas savo kari
nes jėgas, visus naujausius 
akrinius ginklus; taip va
dinama Amerikiečių briga
da desperatiškai kovoja su 
sukilėlių armija, bet negali Į 
atlaikyti, priversti trauk
tis ir traukiasi.

Patys radikalai sako, 
kad jeigu sukilėliams pa
vyks pasiekti Alcaniz ir 
Caspe, tai jau būtų labai 
pavojinga radikalų būklė. 
Radikalai pradeda abejoti 
savo pajėgoms. Jeigu suki
lėliams taip seksis, kaip 
per pastarąsias 5 dienas, 
tai Ispanijos karas gali už
sibaigti labai greitai.

Vatikanas, kovo 10 d. — 
Šv. Tėvas, Popiežius Pijus 
XI šaukia slaptą konsisto
riją, kurioj dalyvaus Vaty- 
kane gyvenantieji Kardi
nolai, kovo 17 d., o balan
džio 7 d. įvyks pusiau vie
ša konsistorija, kurioj da
lyvaus visi Vatikano ir 100 
mylių aplinkumoje gyve
nantieji Kardinolai. Kardi
nolas Laurenti skaitys pra
nešimą apie palaimintuo
sius: Andrių Bobolą, Sal- 
vatorą iš Horta ir Joną Le- 
onardį, kurie Prisikėlimo 
sekmadienį (Velykų dieno
je) bus paskelbti šventai
siais. Pats Popiežius Pijus 
XI atliks kanonizacijų ce
remonijas.

v •

Mirė Turtingas Lietuvis 
Floridoj

PER METUS PRIAUGO
23.137 ŽMONES

Miami, Florida — šiomis 
dienomis mirė lietuvis An
tanas Oklendas, 54 m. am- 

I žiaus, kuris Kanadoje tapo 
| milijonierium. Apie šį lie- 
i tuvį jau buvo rašyta perei- 
; tais metais, kad iš bedar
bio, gyvenusio Chicagoje, 
tapo milijonierius ir turė
jo puikius palocius arti To
ronto, Ont.

Centr. Statistikos Biuro 
daviniais praėjusiais me
tais Lietuvoje priaugo 23, 
137 žmonės. Lyginant su 
kitais metais, tas prieaug
lis yra mažesnis, nes 1936 
m. priaugo 27.006 žmonės, 
o 1935 — 23,375 žmonės.

ALYTUS
Alytaus apskrities s-bė 

nupirko Punios Margio 
kalną, kuriam sutvarkyti 
gauta lėšų iš vieš, darbų 
fondo. Tvarkymo darbai 
prasidės pavasarį.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

j

t.

■
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BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.O. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March S, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for fa Section 1108 
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Foreign yearly   ............... $5.00
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Foreign once per week yearly $2.50

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

DARBININKAS
306 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Mussolini nenori, kad Vokietija pavergtų Austri
ją. Tokia bent politikų nuomonė, ir atrodo, kad ji tiks
li. Austrija susisiekia su Italija ir atskiria ją nuo Vo
kietijos. Hitleris, pavargęs Austriją, tampa betarpiniu 
Mussolinio kaimynu. Tai kiek nejauki kaimynystė, nors 
oficialiai juodu kits kitam prieteliškumą pareiškia. 
Mylėtis iš tolo Mussolini su Hitleriu gal ir mylisi (kol 
jų interesai nesusikirs), bet arti vargu begalės sugy
venti, nes ir Mussolini turi Austrijos, bent jos dalies, 
nemaža apetito. Prie to, Austrijos nepriklausomybė 
Mussoliniui naudinga dar ir kitu atžvilgiu.

Austrija dabar labai maža — tik dešimta dalis to, 
kas buvo prieš karą — bet tokioj formoj ji Mussoli
niui kaip tik pageidaujama. Paprastai dvi galingos val
stybės nori turėti savo tarpe kokią silpną valstybėlę — 
buffer state. Tai joms paranku tuo atžvilgiu, kad ten 
kiekviena gali plėsti savo politiką ir ugdyti savo įtaką. 
Ir karo metu tokia neutralinė valstybėlė bent kiek ap
saugoja abiejų kaimynų sienas. Tiesa, Didžiojo karo 
metu Vokietija buvo sulaužiusi Belgijos neutralitetą, 
bet ji turėjo skaudžią pamoką ir dabar žino, kad tokie 
dalykai veltui nepraeina.

Taigi visai natūralu, kad Mussolini verčiau norė
tų turėti savo pašonėj silpną Austriją, negu galingą 
Vokietiją. Tačiau Mussolini kažkaip keistai tyli dėl a- 
kyplėšiško Hitlerio žygio, kuriuomi jis visiškai panai
kino Austrijos nepriklausomybę. Bet tas tylėjimas jam 
nejaukus ir matomai priverstinas. Ir visa Italija tiek 
susijaudinus, kad Mussolini matė reikalinga perspėti 
spaudą, kad bereikalingai “nedramatizuotų Austrijos 
įvykių”. Buvo manyta, kad Italijos diktatorius parems 
kanclerio Schuschninggo pastangas išgelbėti Austri
jos nepriklausomybę, bet lemiančiam momente jis buvo 
paliktas be pagalbos ir buvo priverstas rezignuoti. Mus
solini tyli, nes iš tiesų, kas jam daugiau daryti? Šokti 
vienam prieš Hitlerį ? Bet jeigu tektų jam su Hitleriu 
persiimti, tai Italija nė per pusę vokiečiams neatsilai
kytų. Ieškoti talkininkystės su Anglija ir Prancūzija? 
Bet jis jau seniai prieš jas skersuoja. Tuo būdu nėra 
kas Hitlerį sulaiko. Į nedrąsius Anglijos perspėjimus 
jis nė dėmesio nekreipia, Prancūzija komunistinės pro
pagandos suparaližuota, ir Hitleris, turėdamas už savo 
pečių 70 milijonų vokiečių (įskaitant austrus) ramiai 
sau žygiuoja, tarsi militarinio parado metu. Kas bus 
sekama jo auka — Vengrija, ar Čekoslovakija? Iš tik
rųjų, tai nė nesvarbu, kuri pirmiau bus puolama, nes abi 
tos šalys yra vokiečių programoje.

Tuo būdu, Hitleris, tariamas rėksnys ir nenusima- 
nėlis, elgiasi kaip tinkamas ir gabiausiems Europos 
politikams iškrečia vis naujų ir netikėtų šposų. Vokiš
kam buliui vėl ataugo ragai, ir reikės visos Europos 
pastangų, kad juos nulaužtų. K.

Krikščioniška Dvasia Airijos
Konstitucijoje

Kaz. Barauskas

Mes Ne Savo Ugnimi Žėruojam, Mes Ne Sau Aplinkui
Kai kuriuose kraštuose 

yra pasunkėjusi kataliky
bės ir katalikiškųjų orga
nizacijų būklė. Ne vienas 
akylesnis klausia, ar patys 
katalikai nebus prisidėję 
savo neveiklumu, dėl kurio 
tenka daug skaudžių va
landų turėti?

Neįsileisdamas į išvedžio
jimus, pabrėžiu, kad prięš- 
tikybinės jėgos Meksikoj, 
Ispanijoj ir kituose kraš
tuose niekuomet neturėtų 
tokio pasisekimo, jeigu ka
talikai sugebėtų tvarkin
giau, protingiau ir energin
giau joms pasipriešinti. Ka 
talikų pusėje mes matome 
stačiai heroiškus 
riškus) 
darbus.

(didvy- 
atskirų žmonių 

Tačiau bažnyč 
vienuolynai, mokyklos, or- 
ganiz. dirba ramiai toliau, 
tartum nieko nepaprasta 
nebūtų ruošiama. Nematy
ti, kad būtų planingai ruo
šiamasi gintis, kad būtų 
ruošiamos jėgos ir ieško
ma priemonių.

Klaidos reikią ieškoti ke- 
turgubame kai kurių kata
likų ir kai kurių katalikiš
kųjų įstaigų pasingume 
(neveiklume). Pirmiausia 
čia reikia iškelti pasyvųjį 
(neveiklų) pamaldumą. 
Mat, tūli katalikai, visiš
ki pasitikėdami Dievo ma
lonės priemonėmis, nebesi
rūpina protingu, ryžtingu 
ir tiklingu veiklumu; mal
da ir pasitikėjimas Apvaiz
dos valia yra vienintelis 
svarbiausias dalykas. Žino
ma, malda ir pasitikėjimas 
Dievu yra galingiausi ka
taliku ginklai, tačiau ne
protinga tikėti,

kad vien tik už maldas 
Dievas galėtų duoti lai
mėjimą, jei katalikai ne
norės tvarkingai ir pla
ningai dirbti, kaip dirba 
katalikybės priešai. Bet 
jei kai kurie Bažnyčios 
priešaky stovintieji žmo
nės katalikus ragina tik
tai melstis, tai yra klai
da, kuri ateity turės ker
šyti: Dievas niekur nėra 
pažadėjęs katalikus ko
kiu stebuklingų būdu 
gelbėti, jeigu jie patys 
nebus pakankamai ener
gingi, sumanūs.

Kai kurie krikščionybę įsi
vaizduoja kažkokią pavir
šutiniškai lengvos ramy
bės religiją, užsidarymą 
nuošalume, nenorą nieko 
žinoti apie šį pasaulį. Tokio
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Šviesą Liejam

A. a. prof. prel. A. Dambrauskas-Jakštas pašar
votas karste.

pamaldumo besilaiką žmo-į 
nės mažai tesupranta krik
ščionybės didingumą, ga
lybę, jėgą, meilę, jiems sve-l 
tima yra kovojanti ir ku
rianti darbų krikščionybė.

Štai prieš mūsų akis sto
ja didelės dvasios ir darbų 
žmogus, kuris š. m. vasario 
19 d. mirė Kaune,

Aleksandras Dambraus
kas, Jakštas. Tai buvo, 
yra ir pasiliks didelis gy
venimo kūrėjas, garbin
gas kunigas, mokslinin
kas, teologas, filosofas, 
matematikas, rašytojas, 
poetas, menininkas, sati- 
rikas, kritikas, redakto
rius, leidėjas, organiza
torius. Jo gyvenimo šū
kis: melskis ir dirbk ir 
viskas didesnei Dievo 
garbei.
Aleksandras Dambraus

kas Jakštas, kuris gimė 
Kuronių k., Pagirio par., 
1860. VII. 27, nuo pat jau
nų dienų gavo gerą religi
nį išauklėjimą, kur kas 
šventadienis tėvui padeda-j 
vo lietuviškai giedoti ro
žančių. Baigęs Šiaulių gim-į 
naziją (1880) įstojo į ma-| 
tematikos — gamtos fakul
tetą Petrapilio universite
te. Čia prisidėjo prie lietu
viško judėjimo, kuris ryžos 
tautybę gaivinti,, lietuvių 
literatūrą kurti, lietuvių 
kalbos mokyti ir ją dailin
ti, ekonominius santykius 
Lietuvoj tirti. Bet kai pa
matė, kad kai kurie studen
tai turi tikslą Bažnyčios ir 
religijos įtaką pašalinti iš 
gyvenimo, tai jis metasi į 
kitą pusę. Jam aišku pasi-

Neseniai paskelbta, praėjusiais metais priimta, Ai
rijos konstitucija, kuri pakeičia 1922 m. dalimi anglų 
valdžios spaudimu sudarytąją. Airija, taip ilgai kentė
jus priespaudos religiniu ir tautiniu atžvilgiu, pasisten
gė naujoje konstitucijoje (pagrindiniai valstybės įsta
tymai) ryškiai pažymėti religiškumo ir tautiškumo 
vertinimą. Su džiaugsmu ir kitų kraštų katalikai tai 
sutinka ir sveikina tą svarbų įvykį.

Konstitucija prasideda šiais žodžiais: “Vardan 
Švenčiausios Trejybės, iš kurios turi kilmę kiekvienas 
autoritetas ir į kur, kaipo į galutinį tikslą, turi siekti 
žmonių ir Valstybės visi veiksmai...”

Apie Katalikų Bažnyčią šit ką aiškiai sako tos 
konstitucijos 44 str. “Valstybė pripažįsta, kad Visa
galintį Dievą reikia garbinti viešuoju kultu. Valstybė 
garbėje laikys Dievo vardą ir artins ir gerbs religiją. 
Valstybė pripažįsta šventą Romos katalikų apaštališ
ką Bažnyčią, didelės didumos piliečių išpažįstamos ti
kybos saugotoją”. Airijoj yra 2,750.000 katalikų ir 
250.000 nekatalikų. Šiaurės Airijoje, kuri dabar neįei
na į Airijos valstybę, yra 1.250.000 gyventojų, tarp jų 
420.000 katalikų. Lietuvoj iš 2.300.000 gyventojų —.

tūros sargyboje. Ir čia 
jis nebuvo pasyvus (ne
veiklus) stebėtojas, kaip 
daugelis mūsų katalikų, 
bet katalikiško ir tautiš
kojo gyvenimo vadas, 
kur pasireiškė kaip pa
vyzdingas kunigas, iš
mokslintas žmogus, mo
kąs atstovauti, pareikšti 
ir įgyvendinti katalikiš
ką mintį, gerus adminis
tratoriaus, šaunus orga
nizatorius, energingas 
žodžiais, o ypač darbais. 

A. Jakštas — Dambraus
kas dalyvavo visose pa
stangose iškovoti tautinei 
lietuvių kultūrai laisvę, re
agavo j visus gyvuosius 
reikalus. Jis džiaugės ir 
barės, mokė ir taisė. Ir 
klausė jo visi. Nes jis visą 
gyvenimą vykdė, ką prieš 
mirtį įrašė į testamentą: 
“Mes ne savo ugnimi žėruo
jame, mes ne sau aplinkui 
šviesą liejam”.

Jakštas niekad neieškojo 
asmeninių gerumų, nesiekė. 
karjeros ir garso, pigiai'; 
gaunamo šiam tam patai- ] 
kaujant. Jis viską drąsiai 
nušviesdavo stipria savo 
asmenybe, “jakštiškai” sa
koma. Su Dambrausku ga
lima buvo ginčytis, bet ne- 
gelėjai nesiskaityti. “Ge
riau nepakliūti Jakštui į 
nagus”; už pasipriešinimą 
duodavo ir pasivydamas 
pridėdavo. Priprato nepri
klausomai daug dirbti Baž
nyčiai ir Tautai. Bet A. 
Dambrauskas — Jakštas 
skaitėsi ir su kitų nuomo
nėmis. Niekados nepaliko 
ir geru už gera neatsimokė
jęs, kaip už blogą neatsi- 
kirtęs. Bažnyčios, religijos 
ir tėvynės teises gynė vie
šai, o privilegijų iš niekur 
nelaukė. Savo talentu, gi
liu savo mokslu, savo padė
timi prel. Dambrauskas 
niekados nepirkliavo, nie
kados nesidairė pasilgda- 
mas ar rankas nuleisda
mas: o kas gi man atlygins 
už visas mano dedamas Da- X 
stangas ?

Mokslas Dambrauskui — 
Jakštui buvo reikalingas 
religijai tarnauti, o religi
ja visai žmonijai, tuo pa
čiu ir lietuvių tautai.

Jis ir buvo religinio įsi
tikinimo ir tautinės kul-

“Jei dr. Jonas Basanavi
čius buvo lietuvystės apo- 
teoza (apvainikavimas), 
tai kun. Dambrauskas bu
vo jos šaknis. Aš nematau 
kito žmogaus, kurs taip or
ganiškai (artimai) būtų 
sutapęs su lietuvių tauta, 
tiek aršiai gynęs Katalikų 
Bažnyčią, kaip D.” (Tu
mas — Vaižgantas). Sto
vėdami prie garbingo vyro 
karsto turime iššaukti sa
vy galingą pasiryžimą: 
nuo šios dienos būsiu veik
lus ir darbų katalikas.

darė: reikia dorą ir religi- 
i ją nešti į gyvenimą, pagal 
tai gyvenimas tvarkyti. Jis 
tarės, kad reikia prisirink
ti kuo daugiausiai moks
liškai nesugriaunamų įro
dymų už Kristaus religiją, 
už jos dogmas (nesugriau
namas tiesas), už jos reik
šmę privačiame ir viešame 
gyvenime. Todėl iš univer
siteto persikėlė į Kunigų 
Seminariją ir ten su atsidė
jimu rinkos žinių reikalin
gų būsimajai kovai su prie
šingomis Katalikų Bažny
čiai srovėmis pačioje Lie
tuvoje.

A. Dambrauskas — Jakš
tas 1888 m. buvo paskirtas 
Panevėžio realinėn mokyk
lon kapelionu, kur praslin
kus pusei metų krinta pir
mas smūgis, kuris nubloš
kia jį ne tik nuo mokyklos, 
bet iš Lietuvos. Tą įvykį 
Dambrauskas taip aprašo: 
“Būdamas tuo laiku reali
nės gimnazijos kapelionu 
ir žinodamas, kad mokiniai 
katalikai caro dienoms ne
teisėtai varinėjami cerk- 
vėn melstis už Rusijos val
dovą pravoslavų apeigo
mis, aš per tikybos pamo
kas pakviečiau savo klau
sytojus artimiausią caro 
šventę ateiti paskirtu laiku 
katalikų bažnyčion, kur 
man, pačiam mišias laikant 
ir Te Deum giedant, galė
sią katalikai pasimelsti už 
carą. Žymi mokinių dalis 
paklausė ir cerkvėn nebė
jo. Gimnazijos valdžia pa
laikė mane tvarkos ardyto
ju ir įskundė Vilniaus ku
ratoriui. Iš šio gavau pa
reikalavimą pasiaiškinti.“ 
Padariau tai raštu, kur, iš- 
dėjęs visą dalyką, nuro
džiau buvusios pamaldų už 
carą tvarkos nenatūralu
mą ir neteisėtumą. Val
džios, žinoma, tuo neįtiki
nau. Anaiptol, pasirodžiau 
jai tikras nąaištininkas, pa
vojingas esamai valstybės 
tvarkai” (Ų, Ž. Šp.). “Pa
vojingasis” kapelionas nu
siunčiamas į Kretingos vie
nuolyną “atgailoti”, o pas
kui du žandarai išlydi jį į 
Naugardo guberniją. Pas
kiria gubernatorius tremti
niui Ustiužnos miestą. Ta
čiau tremtinio dienos Baž
nyčiai ir tėvynei nežūsta 
veltui. Čia jis daug skaito 
įr dirba. Ištremtas išbūna 
5 metus. Sugrįžęs neturi 
teisės eiti viešų pareigų, 
neturi nųolatįpės vietos. 
Tik vėliau gauna vietą ir 
rusų vąldžia Dambrauskui 
darosi švelnesnė ir nuolai
desnė. Jau 1902 m. sutinka 
įsileisti jį į kuingų akade
miją.

Prel. A. Dambrauskas-
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Keistos Jungtuvės—Iš Kalėjimo Sargų Atvestas Jau - 
navedis Uždengtu Veidu Susižiedavo Su Savo Numylėta

1.915.000 katalikų. Auklėjimo reikalus liečia 42-ras 
str. Valstybe pripažįsta, kad iš prigimties teisės šeima 
yra pirmutinis auklėtojas; už tai valstybė visada pa
gerbs tėyų teises duoti savo vaikams religinį, dorinį, 
protinį, fizinį ir socialinį auklėjimą. Tas auklėjimas ga
lės būti namie privatinėj mokykloje ar valstybės įsteig- 
toj; valstybės duos reikalingos PARAMOS PRIVATI
NĖMS MOKYKLOMS.

Konstitucija net nustato, kad jeigu koks asmuo 
gaus išsiskyrimą pagal kokios svetimos šalies įstaty
mus, tai jis negalės su kitu asmeniu tuoktis moterys- 
tėn, kol pirmoji jo moterystė pagal Airijos įstatymus 
turi galios. Vadinasi, NEPRIPAŽĮSTA moterystės «u- 
ardomumą.

Iš viso reikia pasakyti, kad ši Airijos konstituci
ja yra sudaryta atsižvelgiant į Pijaus XI enciklikos 
(raštą) “Quodragesįmo anno” mintis: “nevalia iš at
skirų žmonių atimti ir to reikalauti iš bendruomenės, 
ką atskiri žmones gali savo iniciatyva (sumanumu) bei 
pastangomis padaryti, taip lygiai neteisinga visa tai, 
ką mažesnės draugijos pačios pajėgia atlikti, pavesti 
didesnėms bei aukštesnėms draugijoms; tai reikštų 
daryti nuostolius bei griauti visuomeninę tvarką. Val
stybė turi padėti žmonėms, o ne naikinti ir paglemžti 
jų teises. Vyriausybė turi tad palikt mažesnės reikš
mės darbus ir rūpesčius, kurie ją perdaug blaškytų, 
žemesnėms organizacijoms; tuo būdu jį galės sėkmin
giau, laisviau atlikti tai, kas jai vienai priklauso dary
ti, ką ji viena tegali įvykdyti...” M. L.

Reuterio Telegramų A- 
gentūra iš Paryžiaus, 
Prancūzijoje, praneša, kad 
iš Fresnes kalėjimo, neto
li Paryžiaus, Metropolijos 
priemiestin į vietinę Civili
nių Jungtuvių Raštinę, sar
gų atgabenta uždengtu no
sine skarele veidu, vienas 
prancūzas jaunavedys, — 
Henri Michon, susituoki
mui su kokia tai panele.

Įdomu būtų žinoti, už ką 
p. Henri Michon pakliuvo 
kalėjiman? Mat jis buvo 
vieno Paryžiaus paštų ve
žimo vairuotojas (Driver), 
ir jam savo darbą bedir
bant, — vieną dieną iš jo 
vežimo mistišku būdu, pra
žuvo 1,600,000 frankų. Vė
liau jis buvo už tai areštuo
tas ir teisiamas; tačiau 
prieš teismą jam pavyko 
išsiteisinti. Trumpam lai
kui praslinkus, p. Michon 
su savo būsiamąja sužie
duotine, jos pačios liuksu
siniu automobilium, vieną 
dieną greitai važiavo viena 
Paryžiaus gatve. Čia ūmai 
jam atsitiko nelaimė! — 
Jiedu pervažiavo vieną 
žmogų. P-nas Henri Mi
chon vėl buvo areštuotas. 
Darant prancūzų policijai 
jo namuose kratą, atrasta 
pusę milijono frankų, Bel
gijos Banko banknotų. 
Krata taip gi padaryta ir 
pas jo mylimąją. Jos spe- 
cijalės suknelės pamušale 
rasta dar 20,000 frankų 
vertės banknotų. Dabar jo 
kaltė pati savaime automa
tiškai paaiškėjo labiausia 
tuo, kad laikė pas save pa
vogtus pinigus. Teismas 
ne už tų pinigų vogimą 
(nes tam patvirtinti, ne
buvo jokių ženklų, liūdy- 
mų nė įrodymų), tik už 
pavogtų pinigų pas save 
laikymą, jį nubaudę, nu- 
teisdamas 5 metams kalė
jiman. Nors ir kalėjiman 
patekęs, p. tt. Michon, vis 
tik dėl to užsispyrė sulig 
iš anksto plano, su savo
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numylėtine apsivesti: Jis 
padavė prancūzų vyriausy
bei tuo reikalu prašymą, 
kuri žmoniškumo sumeti
mais vaduodamiesi, ir ne- 
bedryso jo atmesti. Apie 
kaltinimą jo mylimosios ir 
apie tai, ar p. Henri Mi- 
chon, po jungtuvių vėl at
gal buvo grąžintas kalėji- 
man, — ar laisvėn paleis
tas, — Reutero Telegra
mas suvisu nieko nepasa
ko. Kaip jis uždengtu vei
du būdamas ir su savo my
limąja tuokdamasis tą va
landą jautėsi, — vis tik dėl 
to, manau kiekvienam ne
sunku yra atspėti.

J. Butkevičius.

RYTPRŪSIUOS TEBE- 
NAIKINA LIETUVIŠKUS 

VIETOVARDŽIUS

“Naujasis Tilžės Kelei 
vis” praneša, kad 3 Pakai 
nės krašto kaimai, Štai 
džiai, Suderaičiai ir Lut-< 
kai nuo balandžio 1 d. su
jungiami į vieną kaimą ir 
vadinsis Jaegerhoeh. Be to, 
prie to naujojo kaimo bus 
dar prijungiama 90 ha. iki 
šiol priklaususių prie Vy- 
žaičių. Naujasis kaimas 
Jaegerhoeh bus vienas iš 
didžiausių visoje Pakalnės 
apygardoje. J

Rytprūsių vyriausiam 
prezidentui įsakius, nuo 
balandžio 1 d. Uosupėnų 
kaimas sujungiamas su 
Endrėjų kaimu. (Pakalnės 
krašte).

Rytprūsių laikraščiai 
praneša, kad Rytprūsių 
provincijos vyriausias pre
zidentas Erichas Kochas 
nuo balandžio 1 d. įsakė su
jungti Ragainės krašte du 
kaimus: Bliudiškius ir 
Kaukarviečius. Naujai su
jungtasis kaimas vadinsis 
nauju vardu Weidenberg.
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“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip in4ęnų atvertimas”.

Šv. Petras Kanizi jas.
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Skiriu Šv. Pranciškaus idealų skleidėjui kunigui 
Pranciškui M. Jurui

Tikėjimo persekiojimo 
istorija Raudonoje Meksi
koje gerai žinoma katali
kams ir iš naujo nereika
linga kartoti. Tačiau, dvie
jų naujų pranciškonų kan
kinių žuvimo už tikėjimą 
trumpa istorija yra gana 
interesinga ir įdomi kata
likams žinoti, nes apie 
juos buvo mažai rašyta 
lietuvių spaudoje.

Tėvas Juniperas de la 
Vega ir brolis Hamilis 
Martinezas kartu pradėjo 
vienuolinį gyvenimą tame 
pačiame novicijate ir po 
tais pačiais dvasinio gyve
nimo vedėjais, kartu dirbo 
ir meldėsi toje pačioje vie
nuolijoje ir kartu garbin
gai mirė dėl žiauraus kru
vinojo budelio neteisingo 
nuosprendžio.

TĖVAS JUNIPERAS de 
la Vega, O.F.M.

Tėvas Juniperas de la 
Vega gimė birželio 15 die
ną, 1874 metais, Kversta - 
ro provincijos miestelyje^ 
Bernale. Jis buvo pakrikš
tytas Aurelijaus vardu. Jo 
tėvas Ignas de la Vega ir 
motina Ignacija Velaskve- 
2 aite buvo žinomi iš jų 
dievobaimingo gyvenimo 
ir savo sūnaičiui davė 
krikščioniškąjį išauklėji
mą tuose sunkiuose tyri
mo metuose, kuriais Kata
likų Bažnyčiai buvo išplė
šta nuosavybė ir patys vie
nuoliai buvo išvaryti iš jų 
vienuolijų. Kuomet Aure-!
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liepos 30 dieną, 1905 me
tais, apturėjo Šv. Kuni
gystės sakramentą.
PRIVERSTAS PABĖGU

Per visą jo vienuolinį 
gyvenimą nieko nepapras
ta nepasireiškė jo kalboje 
ar elgesyje. Tačiau, jis bu
vo labai brangus savo 
konfratrams, nes jo nuo
lankumo, malonumo, nuo
stabaus pasiaukojimo ar
ba atsidavimo dorvbės i -siekė pačių viršūnių. Per 
kelerius metus jis gyveno 
Pio-Mariano kolegijoje 
Kveretaro mieste, kur 

i kandidatai buvo ruošiami 
Pranciškonų Ordinui. Ka
dangi jo troškimas buvo 
atsiduoti dvasinių reko
lekcijų gyvenimui, dėl to 

‘ viršininkai jo neapsunki
no vienuolijos išblaškar.- 

i čiomis pareigomis, bet jam 
pavedė eiti prefekto parei
gas, kad dažiūrėtų semi 
naristus, kurie ruošiasi į 
kunigystę.

Kuomet 1915 metais pra
sidėjo civilinis karas ir 
Katalikų Bažnyčia tapo 
baisiausiai persekiota, Tė
vas Juniperas de la Vega 
su kitais vienuoliais buvo 
priverstas pabėgti. Jis pa
bėgo į savo tėviškę, kur 
kaiminėse apylinkėse ėjo 

j ganytojavimo pareigas, vi
sada būdamas atstu vienu 

' žingsniu nuo persekiotojų 
seklių.

1918 metais Tėvas Juni
peras de la Vegas gavo 

lijui de fa Vegai sukakoj leidimą sugrįsti ir vėl ap- 
26 metai amžiaus, jis pra-į turėjo laisvę viešai eiti 
sėsi būti piriimtas į Pran- • šventosios kunigystės pa
či škonų Ordiną. Jo pri-l reigas. Ne po ilgam jo vir- 
gimtas atsidavimas vie- šininkai nusprendė įkurti 
ratvei ir vienybė su Dievu' naujus rūmus naujokynui 
maldoje neabejojamai pa-1 Koroneo mieste, ir Tėvas 
darė didelę įtaką į jį, kad. Juniperas de la Vega buvo 
lapo pranciškonas. Sausio

I

ten siųstas, nes jis tinka- 
1 dieną, 1901 metais, jis mai buvo prisiruošęs dva- 
apturėjo Šv. Pranciškaus! sinių pratimų gyvenimui, 
abitą. Ta proga jam duo-j Čia jis praleido apie tre
ms Junipero vardas, kur; | jus metus, duodamas dva- 
labai pamėgo, nes brolio' siškas konferencijas novi- 
Junipero (kurs buvo vic- eijams ir klausydamas iš- 
nas iš pirmųjų Šv. Pran-; pažinčių; ir jam patiko

pARBININKAb
T

1917 m. rugsėjo 18—22 d. Vilniaus konferencijos dalyviai. Ši konferencija iš 
rinko Lietuvos Tarybą, kuri paskelbė Lietuvos nepriklausomybę.

iš traukinio ir sušaud 
Paskui jo negyvą kūną 
metė ravan.
ABU KANKINIAI IšKIi 

MINGAI PALAIDOTI 
Abiejų kankinių žiauric 

žmogžudybės toli ir pl< 
čiai paplito tarp žmoni; 
Kuomet Zamoros miesl 
katalikai dągirdo apie ta 
kartu su brolio Humili 
seseria tuojau paskubo : 
valdžios gauti leidimą p: 
imti brolio Humilio kūr 
i j palaidoti. Kol kas nū 
kas nežinojo, kurioje vie 

’ toje randasi Tėvo Junipc 
i ro de la Vegos kūnas. Le 
dimas buvo duotas ir k: 
talikai gerbtinai paėn 
brolio Humilio kūną ir p; 
dėjo ant nešioklių, apklc 
jo kvapiomis gėlėmis 
atlydėjo į jo sesers namu 
Dieną ir naktį katalik: 
miniomis ėjo pagerbti ži 
vusį kankinį už tikėjim 
nešdami gėlių ir melsd; 
miesi už jo sielą. Sekanči 
dieną, būtent, vasario 7 č 
1928 metais, tarp garbii 
gų vaikštynių iš tikinėk 
jų pusės — kankinio br< 
lio Humilio Martinezo, ( 
F. M. palaikai buvo pala 
Jojimui atlydėti į kapine 
kur skausmas kartu jui 
gėsi su trijumfo džiaug 
mu.

Gerieji katalikai ger; 
nujautė, kad ir Tėvas Ji 
niperas de la Vega tai 
pat buvo nušautas, ir j 
pradėjo ieškoti jo palaik 
Jie sutiko piemenį, kur 
suradęs kankinio pranci; 
kono palaikus, prisibijod; 
mas, kad nebūtų iškon 
veikti, paslėpė saugio. 
vietoje. Tada Ekuandure 
gyventojai nešė žuvus 
kankinio lavoną, iš kur 
ėjo labai malonus kvapč 
nis, kitiems lydint garbi] 
goję ir iškilmingoje proc 
sijoje į atsilsio vietą. Vi 
lydovai, persiėmė šventa 
įspūdžiais ir nepaprasl 
pagarba, prakilniai iškėl 
pranciškono kunigo kank 
nio nuopelnus ir davė ; 
tvirto tikėjimo išpažinirr 
liudijimą garsiai giedoda 
mi šventąją giesmę Kri; 
taus Karaliaus garbei.

Tėvas Juniperas de 1 
Vega ir brolis Humili 
Martinezas, abu pranci; 
kopai, herojiškai ėjo sa\ 
garbingo pašaukimo šver. 
tas pareigas ir karžygi; 
kai žuvo už tikėjimą. Ji 
yra herojai — karžygio 
kankiniai. Ir visai nenuo; 
tabu, kad Dievo Apvai: 
da; parėdant, jie gali tap’ 
paskelbti šventaisiais. 1 
tuomet katalikai melsis 
juos, nuoširdžiai prašydž 
nu jų užtarymo sau arb

i

ii s Martinezas taip pat gy- • 
veno tapie pačiame naujo
kyne. Jie abu buvo nea+-į 
skiriami draugai, ir vienas' 
kitam padėjo visuose rei
kaluose ir sunkenybėse.

Brolis Humilis Martine
zas gimė rugsėjo 8 dieną, 
lt73 metais, Santa Maria 
Chavinda kaime, Zamoros 
vyskupijoje; ir krikšto 
metu gavo Hadrijono var
dą. Jo tėvas buvo Mykolas 
Martinezas ir motina — 
Dolores Gilaitė. Nors jc 
tėvai buvo neturtingi, bet 
pamaldūs, ir jį išauklėjo 
tikroje krikščioniškoje 
dvasioje.

Rugpiūčio 31 dieną, 1901 
metais, būdamas 28 metų 
amžiaus, jis, kaipo broliu
kas, įstojo į Šv. Pranciš
kaus Ordiną. Brolis Humi
lis Martinezas atliko savo 
novicijatą kartu su Tėvu 
Juniperu de la Vega, ir 
rugsėjo 20 dieną, 1902 me
tais, buvo priimtas pada
ryti laikiną profesiją, ir 
vasario 1 dieną, 1907 me
tais, jis sudarė iškilmin
gas amžinuosius įžadus.

Brolis Humilis Martine
zas buvo visada linksmas 
ir jo ugninga gyvata kar
tais iškrėsdavo daug neti
kėtų šposų. Nors jis ne
mokytas, bet buvo suprat- 
Ivvas, sumanus ir vikriai 
prisitaikindavo prie visu 
darbų, kurie būdavo jam 
skirti. Jis buvo palinkęs 
lengvai imti svarbius da- 
’ykus, ir ta jo lengvama- 
nybė dažnai surūpindavo 
vyresniuosius; visgi jis 
būdavo visada klusnus ir 
tuojau imdavosi bent ku
rio darbo, kurs buvo jam 
skirtas atlikti. Jis ištiki
mai tarnavo Ordinui įvai
riose vienuolijose, taip pat 
ir naujokyno rūmuose, ku
riuos turėjo apleisti ir į 
juos niekada nebegrįšti, 
kuomet prasidėjo tikybi
nis persekiojimas.

IŠDAVIKAS TARP PA 
< IŲ PRANCIŠKONŲ
Kuomet prasidėjo Kata

like Bažnyčios persekioji
mas, naujokyno apystovos 
kas‘dieną tapo sunkesnes. 
Pranešimas, kad raudono
ji valdžia netrukus pradės 
investigaciją naujokyne, 
labai surūpino visus vie
nuolius. Pavojus buvo la
bai artimas ir net naujo
kyno rūmų viduje. Nes at
sitiko, kad naujokyne vie
nas iš tretininkų broliukų 
buvo išdavikas. Išoriniai 
jis vedė labai pavyzdingą 
vienuolinį gyvenimą per 
pastaruosius trejus mėne
sius, ir nė vienas iš vie
nuolių nieko bloga nema
nė ir neabejojo apie jį. Ta
čiau, jis, gyvendamas nau
jokyno rūmų viduje, ge
rai žinojo visa ir gerai pa
žine pačius vienuolius, ir 
dėl to įs galėjo visa pxa- 
r.ešti bedieviškai valdžiai.

Pareiškęs troškimą, kad 
noiįs atlankyti savo tė
vu- tas jaunas tretinin
kai broliukas apleido nau
jokyną rugsėjo mėn. pra
džioje, 1926 metais. Bent 
kiek vėliau, būtent, rugsė
jo 29 dieną, vienuoliai ap
vaizdingu būdu dažinojo. 
kad išdavikas netrukus

I
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sugrįš į naujokyną. ; 
g; r k luotais sargybiniais
PRANCIŠKONŲ PABf 

GIMAS
Vienuoliai be atidėlioji

mo apleido naujokyno rū
mas ir spalių 3 dienos ank
styvą rytmetį slaptai pa
bėgo iš Koroneo miesto. 
Tarp bėglių pranciškonų 
buvo ir Tėvas Juniperas 
de la Vega ir brolis Hurm- 
lis Martinezas.

Tos pačios dienos vaka
rą išdavikas su ginkluo
tais sargybiniais atėjo į 
naujokyno rūmus ir juos 
rado tuščius. Išdavikui ir 
sekliams nieko nebeliko 
daryti, kaip tik uždaryti 
naujokyną ir oficialiai už
antspauduoti duris.

Tėvas Juniperas de la 
Vega dabar slapstėsi iš 
vienos vietos į kitą ir slap
tai apsinakvodavo vienuo
se tai kituose namuose, ir 
nors slaptai, bet nenusto
jančiai vykdydamas savo

su lis Humilis paklausė Pro- 
i. vincijolo įsakymo, ir iŠ- 

mintingai darė, neišva
žiuodami traukiniu iš 
miesto, jie sumanė eiti pa
sivaikščioti; taip apleido 
miestą ir išėjo į laukus, ir 
priėję artimiausią kaimą, 
pas ūkininką pasisamdė 
vežimą ir taip atvažiavo į 
kjtą miestą vadinamą La 
Fiedad. Iš čia jie manė ke
lionę tęsti traukiniu. Ta
čiau, kas nors įtarė juos, 
ir kaip jie sėdosi iš vežimo, 
kareivių dalis apstojo juos 
ir suėmė. Jie tapo įkalinti 
viename kalėjime, kur jau 
kalėjo kiti katalikai, kurie 
turėjo netrukus pralieti 
savo kraują už jų tikėji
mą.

Tai buvo iš čia kad bro
lis Humilis vasario 4 die
ną 1928 metais, rašė savo 
Provincijolui: “Aš esu. ka
lėjime, kuriame kalėjo 
kankinys... Jo kraujas dar
nu kruvina žemę... Šiuomi 
laišku siunčiu žiupsni že- 

suvilgytos jo krau-

me pasmerkti mirčiau Ne
besirūpink atsakyti; aš 
gal nebeapturėsiu atsaky
mo...”

Kaip žinoma iš patikrin
tų šaltinių, tai Tėvas Ju
niperas de la Vega pralei
do tą visą naktį klausyda
mas įkalintų su juomi ka
talikų išpažinčių. Anksti 
rytą, kuomet pabaigė 
klausęs visų išpažintis, 
Tėvas Juniperas de la Ve 
ga gulsčias gulėjo ant že
mės ir meldėsi. Brolis Hu- 
milis pastebėjo jo didelį 
nuvargimą ir tarė:

“Tėveli, geriau atsilsėk 
į bent truputį, nes visą nak- 
' tį praleidai be miego”.

O Tėvas Juniperas atsa
kė:

“Nebėra laiko miegui; 
dabar yra valanda tik pri
sirengimo dangui”.
IŠ RAUDONŲJŲ BUDE

LIO RANKŲ ABU KAN
KINIAI ŽŪNA KANKI

NYSTĖS MIRTIMI
Bedieviškos valdžios ka

reivių kruvinasis budelis 
įėjo ir juos ėmė į vežimą 
nuvežti į geležinkelio sto
tį. ir traukiniu į Zamorą. 
Netoliese Ekuan d u r e o 
miestelio traukinys susi
turėjo; kareiviai nuleido 
Tėvą Juniperą de la Vegą 
ant žemės, ir kuomet jis 
stovėjo, jo kūną sužalojo

; Kulipkomis. Taip garbin
gas kankinys baigė hero
jišką gyvenimą už tikėji
mą ir už kunigystės šven
tas pareigas.

Nuostabu sakyti, kad jo 
kūnas stovėjo stačias po 
šūvių į jį. Kareiviai manė, 
kad Tėvas Juniperas de la 
Vega dar gyvas, ir prisi
artinę, persitikrino, kad 
jis yra tikrai miręs ir ne
turėjo būti vėl šautas. Ta
da kareivių kapitonas į-, 
sakė jo kūną perblokšti 
žemėn. Kareiviai negailes
tingai ėmė jį už plaukų ir 
perbloškė; ir taip jį pali
kę. sugrįžo į traukinį įr 
nuvažiavo.

Tuo tarpu brolis Humilis I kitiems. 
Martinezas pasiliko trau
kinyje, bet visgi regėjo ir 
matė yisą žiaurią eigą, y-, 
patingai stačiai stovinčio 
kankinio kūno reginį. Da
bar kareiviai juokavo ii'j 
šaipėsi iš jo. Netoliese, 
Zamoros miesto jį išmetė
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pašaukimo šventas parei- lpės, suvilgytos jo krau-j 
gas. Jis iškentėjo daug Ju ’• 
vargų ir nuolatai buvo pa- TARDYMAS IR MIRTIES
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vojuje, prisibijod amas, 
kad nebūtų valdžios karei
vių suimtas. Kad sutvir
tinti savo nusilpnėjusią 
sveikatą, Tėvas Juniperas 
de la Vega, kuriam ben-i 
dravo brolis Humilis Mar-’ 
tinezas, atėjo į Zamoros 
miestą tų pačių metų 
gruodžio 1 dieną. -

Zamoros mieste raudo
nosios valdžios kareiviai 
juos abu pažino ir įkalino. 
Fo astuonių dienų jie tapo 
paliuosuoti, gaudami įsa
kymus, kad kas dieną juo
du pristatytų ir pasirody
tų valdininkams. Gavęs • 
laisvę, Tėvas Juniperąs de 
■a Vega vėl pradėjo vyk
dyti savo dvasiškas pa
reigas.

Sekančiais 1927 metais 
bedieviškoji valdžia išlei
do dekretą suimti arba a- 
reštuoti visus kunigus. Tė
vas Juniperas de la Vegai 
ir brolis Humilis Martine-Į 
zas pasislėpė mieste. Va- 
rario mėn. 1928 metais,) 
Tėvas Provincijolas rašė1 
Tėvui Juniperui ir broliui i 
Humiliui laišką, kuriuo ą-1 * 
biems įsakė kuoskubiau-! 
šiai vykti į Mexico City, 
kur gautų reikalingus do
kumentus ir rengtųsi va
žiuoti į Amerikos Jungti
nes Valstybes. Mat, Pro
vincijolas svajojo įkurti 
naujokyną Jungt i n ė s e 
Valstybėse ir tam tikslui 
buvo parinkęs tuos du kil
nius vyrus.
SUĖMIMAS IR ĮKALINI

MAS
Tėvas Juniperas ir bro-

NUOSPRENDIS
Sekantį rytmetį, būtent, 

vasario 5 dieną, jie buvo 
i nuvesti į Jurekuarą. Čia 
kareivių kapitonas, vardu 

; Fox, klausė Tėvo Junipe- 
ro: 

j “Kiek 
i sieliai ?” I _

Tėvas 
niai atsakė:

“Tamsta suskaityk pats 
sau. Aš buvau švęstas į 
kunigus 1905 metais”.

“Aš to neklausiu tavęs”, 
smarkiai atkirto kapito
nas Fox. “Tačiau, aš klau
siu, kiek mišių laikei nuo 
uždraudimo jas laikyti?”

“Jei turiu sakyti teisy
bę”. prisidėjo Tėvas Juni
peras, “tai laikiau jų tiek, 
kiel galėjau laikyti”.

To atsakymo užteko, 
kad kapitonas Fox išdavė 
mirties nuosprendį Tėvui 
Juniperui ir broliui Humi- 
lįui.

Visgi nėra žinoma, ar tie 
i du pranciškonai kankiniai 
Į buvo tardomi dar kitais 
klausimais.

IŠ NAUJO ĮKALINTI 
KALĖJIMAN

Po nuosprendžio, abu 
kankiniai iš naujo tapo į- 
kalinti kalėjimam Iš čia 
brolis Humilis vasario 5 
dienų vėl rašė savo Pro
vincijolui : “Aš praleidau 
visą naktį, rųeląd? mas 
Dievo atleisti man visus 
mano nusikaltimus, ir ma- 
ųo sielą pavesdamas švč. 
Panelei Marijai, ir dabai 
aš esi ^au tikras, kori

mišių laikei ik

Juniperas suma-

toji rami ir taikinga nuo
taika, kurią labai brangi
no.

Kartais atsitikdavo, kad 
kelioms dienoms Tėvas 
Juniperas de la Vega iš
važiuodavo į savo tėviškę 
ir nuo žmonių gavęs sti
pendijų šv. mišioms atlai
kyti, gautus pinigus išda
lindavo elgetoms ir varg
šams. Iš to pasirodo, ko
kią gailestingą širdį Tė 
vas Juniperas de la Vega 
turėjo skurdžiams ir pa
vargėliams.
BROLIS HUMILIS MAK- 

TINEZAS, O.F.M.
Tuo tarpu Tėvo Junipe

ro de la Vegos būsiantis 
bendras kankinystės mir

ciškaus sekėjų), meilė ir 
kūdikiškas malon urnas 
jam labai patiko ir 
visu troško sekti ir 
venti.

Sekančiais metais, 
tent, sausio 29 dieną, 1902 
metais, brolis Juniperas 
de la Vega padarė vienuo
linių įžadų paprastą profe
siją. Sekančių trijų metų 
laikotarpyje jis atsidavė 
studijoms prisirengti ku
nigystei, ir vasario 16 die
ną, 1905 metais, jis buvo 
leistas padaryti iškilmin
gą profesiją. Pirma tapy
mo pranciškonu, brolis 
Juniperas de la Vega daug 
ir uoliai mokinosi, dėl to 
dabar jau buvo bebaigian
tis reikalingą mokslą, ir tyje, būtent, brolis Humi-

tuo 
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Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
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Graborius ir Balsamuotojas 
423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS NAUJOS 
ANGLIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 

METAIS VAIDINA
Įvyks Sekmadienį kovo 27 d., 1 vai. po pietų, šv. 

Pranciškaus par. svetainėje, 94 Bradford St., Lawrcn- 
re, Mass. šiuomi raginami visi Federacijos skyriai 
prisiųsti savo atstovus i Apskričio suvažiavimą, nes 
šių metų suvažiavimas žada būti įdomus ir svarbus.

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

. Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai” 
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.
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Visi balsuokime už Tarną Ma
kauską. (Tim Makusky).

ROCKFORD, ILL
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas
Vasario 16 dieną šv. Petro ir 

Povilo par. mokykloje, įvykę 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas. Nors mokykloje, apie 
vienas trečdalis mokinių yra 
svetimtaučiai vaikučiai, bet tą 
dieną visi mokiniai buvo pasi
puošę trispalviais ženklais.

Programą išpildė mokiniai. 
Sudainavo liaudies dainelių, pa
šoko lietuviškų šokių, suvaidi
no veikalėlį ir pasakė deklama
cijų. Klebonas gražiai apibudino 
mylimos tėvynės garbingą pra
eitį, jos garsius didvyrius ir nar
siausius kariautojus, kurie į- 
stengė per visus šimtmečius at
sispirti priešams iki Lietuvos 
nepriklausomybės ir per 20 ne- 
proklausomo gyvenimo metų. 
Skatino visus vaikučius mylėti 
savo tėvų šalelę, jos kalbą ir pa
pročius.

SVEIKINIMAI TELEGRAMO
MIS

Kleb. kun. K. Juoazitis, O. S. 
A. gavo dvi telegramas, Rock- 
fordo miesto Mayoro ir Illinois 
valst. gubernatoriaus. Abu te
legramomis labai gražiai sveiki
no Rockfordo lietuvius su 20 
metų nepriklausomybės sukak
tuvėmis.

Vasario 27 d., Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje, 8-t, vai. ryte į- 
vyko nepriklausomybės 20 m. 
minėjimas su šv. mišiomis prie 
didžiojo altoriaus. Šv. mišias 
atnašavo patsai kleb. kun. K. 
Juozaitis, OSA., o prie šoninių 
altorių kitataučiai kunigai, visi 
augustijonai. Žmonių buvo pil
na bažnyčia, ir veik visi ėjo prie 
šv. Komunijos. Parapijos trusty- 
sai, kurių yra net 18 vyrų, Sal
džiausio Vardo draugija ir Mer
ginų Sodalicija, visi ėjo prie Die
vo stalo. Tai darė gilų įspūdį da
lyvaujantiems bažnyčioje.

Vakare, vasario 27 d. parapi
jos svetainėje įvyko vakarienė 
paminėti L. Nepriklausomybę ir 
pagerbti kleboną jo varduvių 
proga, nors Šv. Kazimiero buvo 
dar toli. Bet kadangi gavėnios 
laikas, tai surengta ankščiau. 
Labai gražiai išpildė programą 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokyklos mokiniai, Sesučių 
Kazimieriečių vadovaujami. Iš
tikrųjų, tai buvo kuomi pasige
rėti; nevienam džiaugsmo aša
ra išriedėjo, kad mažyčiai gali

taip gražiai lietuviškai dainuoti. 
Tai garbė priklauso mūsų myli
moms Sesutėms Kazimierietėms. 
Lai atlygina Aukščiausias joms 
už jųjų darbus. Kleb. kun. Kazi
mieras Juozaitis, OSA. gavo ne
mažai ir dovanų kaip nuo vai
kučių, taip ir suaugusių. Vaiku
čiai įteikė dvasinį bukietą, o nuo 
parapijiečių sutoną ir ploščių 
vertės virš 100 dolerių, ir daugel 
kitokių dovanų. Žmonių tą va
karą atsilankė apie 400 ir visi 
linkėjo ilgiausių metų klebonui 
kun. Kazimierui Juozaičiui, 
O.S.A. Minėta vakarienė davė 
parapijai nemažai pelno.

i
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DARBAI
Mūsų apylinkėje darbai nesi- 

gerina, bet priešingai. Pribuvu
siems iš kitur darbo negalima 
gauti. Kabiališkis

KEPURIŲ ŠOKIAI
Moterų Sąjungos 9 kuopa, va

sario 20 dieną surengė kepurių; 
balių. Publikos buvo pilna sve
tainė; buvo ir dovanos skiria
mos, prie įžangos tikieto ir už 
gražiausias kepures. Prie įžan
gos tikieto neteko sužinoti kas 
gavo dovaną, o už gražiausias 
kepures laimėjo dovanas: pir
mą — Ona Babavičienė; antrą— 
Alena Valentukevičienė. Publi
ka linksminosi, ir pelno liksie a- 
pie šimtinę. Pelnas skiriamas 
parapijai.

LIETUVIS KANDIDATAS Į 
MIESTO ŠERIFUS

LAWRENCE, MASS.

6
Visi kviečiami atsilanky

ti į “bunco” vakarą, kurį 
rengia bendrai moterų ir 
mergaičių draugijos Šv» 
Jurgio parapijos naudai — 
Šv. Pranciškaus Seserims, 
sekmadienį, kovo 20 d., 7 
vai. vak. Šv. Jurgio para
pijos svetainėje. Bus daug 
dovanų, skanių užkandžių, 
tik už 25c.

IŠ SOVIETŲ RUSIJOS JAU BĖGA IR RAUDONOSIOS 
ARMIJOS KARININKAI

sų, pasuko link Estijos. 
Juodu manė nusileisti Tar
tu aerodrome, tačiau pri
trūko degamosios medžia
gos ir buvo priversti nusi
leisti ankščiau. Perskren- 
dant sieną, Sovietų pasie
nio sargyba į juos atiden
gė ugnį, tačiau kulkos jų 
nepalietė.

Kai tik Uniševskio ir Gu- 
revo lėktuvas parskrido 
Estijos sieną, pasienio gy
ventojai tuojau pastebėjo 
ir kitą Sovietų lėktuvą, ku
ris tačiau atskrido ligi sie
nos ir grįžo atgal. Iš to da
roma išvada, kad kitas So
vietų lėktuvas vijosi bėg
lius, tačiau jau buvo per 
vėlu juos sučiupti.

Vėliau abu karininkai bu
vo pasiųsti į Tartu, kur jie 
pakartotinai prašė, kad ne
išduotų Sovietams. Estijos 
atitinkamos įstaigos apie 
lakūnų atskridimą buvo 
pranešta SSSR atstovybei 
Taline. “S.” Talino kores- 
pendentas reiškia nuomo
nę, kad lakūnai bus pripa
žinti politiniais emigran
tais.

Estijoje netoli Veriolo 
stoties prie Pesno kaimo 
nusileido SSSR karinis lėk
tuvas “SSSR-II 19”, kuria
me buvo dviejų karininkų 
leitenantų Vladimiro Uni- 
ševskio ir Nikalojaus Gu- 
revo įgula. Uniševskis 24 
metų, Gurevas tik 20 m. 
Prie lėktuvo tuojau susi
rinko apylinkės gyvento
jai. Lakūnai, pamatę atbė
gančius, nelipo iš lėktuvo, 
bet ramiai sėdėjo ir laukė 
Prisiartinus žmonėms, juo
du paklausė:
— Kur mes esame? Esti

joje?
Gavę teigiamą atsakymą, 

juodu pareiškė:
— Tikimės, kad neišduo- 

site mūsų. Mes pabėgome 
iš SSSR. Grįžimas mums 
yra lygus mirčiai.

Juodu pradėjo juoktis ir 
mielai nuėjo kartu su žmo
nėmis į policiją. Policijos 
organų klausinėjami, juo
du pareiškė, jog pabėgo su 
lėktuvu todėl, kad jų, kaip 
ir daugelio ir kitų raudono
sios armijos karininkų, 
laukė liūdnas likimas. Juo
du jautė, kad yra sekami ir 
kad kiekvieną momentą 
gali būti suimti. Juodviejų 
tėvai neseniai buvo suimti 
ir išsiųsti į Sibirą. Nu
sprendę bėgti juodu pradė
jo intensyviai ir slaptai 
ruoštis. Vasario 15 dieną 
juodviems buvo įsakyta 
startuoti iš Velikije Lūki 
karinio aerodromo ir nusi
leisti kitame aerodrome. 
Pakilę iš aerodromo, juodu 
skrido pietų kryptimi, ta
čiau vėliau pakilo į didelį 
aukštį ir, pasislėpę už debe-

Teko nugirsti, kad gavė
nioje pradedant kovo 19 d., 
šeštadieniais, 4:45, iš radio 
stoties WLAW, oro bango
mis bus transliuojama' 
šventos giesmės ir trumpa 
pamokinanti kibelė.

Dramos mėgėjos, kovo 20 
dieną, rengia pamokinantį 
vakarėlį šv. Pranciškaus 
parapijos svetainėje, 6:30.

Daug jaunuolių kasdie
ną susirenka į bažnytinę 
svetainę gražiai praleisti 
laiką prie “ping-pong tab- 
le” ir kitų žaidimų.

*■

Šiais metais gegužės 30 
dieną, parapijiečiai yra nu
tarę turėti šaunią vakarie
nę. ____

Sužinota, kad mūsų para
pijoje Sutvirtinimo Sakra
mentas bus suteiktas ba
landžio 26 dieną, 4-tą vai. 
po pietų

Misijos prasidėjo kovo 7 
dieną ir tęsis iki 13-tai. 
Joms vadovavo Tėvelio A. 
Morkūnas, MIC. Tikintieji 
rūpestingai naudojosi Die
vo malonėmis.

v •

{ Sodalietė, Ona Gerčiūtė, 
turėjo operaciją. Sveiksta. 
Pusbrolis, kun. J. Pauliu- 
konis, kovo 7 dieną buvo 
atvykęs aplankyti.

Taipgi sveiksta p-lė F. 
Kraučiunaitė.

Į
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Adv. Povilas Sykes, 
gyv. Sharon ir turįs ofisą 
Norwoode buvo kandida
tas į Sharon miestelio mo
deratorius. Jis kandidata
vo prieš seną, per daug 
metų esantį moderatorių, 
bankierį. Tame miestelyj 
yra apie 1200 piliečių bal
suotojų, iš kurių adv. Sy
kes gavo 511 balsų, o jo o- 
ponentas gavo 644 balsus. 
Taigi adv. Sykes gali būti 
tikras, kad kitais metais 
jis laimės tą aukščiausią 
vietą miesto valdžioje.

Vasario 27 d. vakarėlis, 
Šv. Jurgio parapijos nau
dai, pavyko. Daug žmonių 
dalyvavo ir visi atrodė pa
tenkinti. Didi padėka vi
siems dalyviams, ypač ko
misijai ir darbininkams, 
<urie atstovavo Šv. Jurgio 
parapijos sujungtas drau
gijas. O.Y.

GARDNER, MASS.

Duonkepyklos koperaty- 
va, kovo 5 dieną turėjo 
“Whist Party”. Pelno pa
darė $25. Daugiausia dar-

Nors mūsų miestas neperdi- 
džiausias, ir jame gyventojų ne- 
perdaugiausia, bet susipratusių 
lietuvių yra. Miesto policininkų 
tarpe randasi net penki lietu
viai. būtent: Antanas Šakičius, 
leitenantas; Kazimieras Mar
cinkevičius ir Tarnas Benderis, 
policininkai, Juozapas Lapins
kas detektyvas ir Tarnas Makau
skas, Statė Highway policinin
kas.

Policininkas Tarnas Makaus
kas (Tim Makusky), parapijos 
trustyso Kazimiero Makausko 
pusbrolis, kandidatuoja į Winne- 
bego County sheriff.

Tarnas Makauskas nuo pat; 
kūdikystės buvo katalikiškai 
auklėjamas ir šiandien tebėra bavosi p-nas F. Bruzgalis. 
pavyzdingas ir praktikuojantis 
katalikas ir yra “4th degree 
Knight of Columbus”. Jau ke
liolika metų sąžiningaieinapoli- 
cininko pareigas ir yra užsitar
navęs pagyrimų ir paaukštini
mų. Jo geras ir pastovus būdas 
duoda progą jam laimėti šerifo 
vietą.

Brangūs Rockfordo lietuviai, 
savo balsais paremkime tautietį 
balandžio 12 d. per Primary E- 
ection Democratie Nomination.

i
i
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Aušrelė

Čia randasi įvairių pašal- 
pinių draugijų, tarpe kurių 
vienintelė vyrų pašelpinė 
Šv. Kazimiero R. K. drau
gija, kuri laikosi katalikiš
kų principų.

Šv. Kazimiero R. K. drau
gija apvaikščiojo savo glo
bėjo Šv. Kazimiero dieną 
7 d. kovo užprašydama Šv.

mišias, kurias atnašavo 8 
vai. ryte klebonas kun. P. 
M. Juras. Laike mišių be
veik visi draugijos nariai 
ėjo bendrai prie Dievo sta
lo, kas darė labai gražų į- 
spūdį.

Kun. Juras pasakė labai 
gražų pamokslą.

Šv. Kazimiero draugija 
tvarkosi katalikiškai, prie 
kurios turėtų priklausyti 
kiekvienas vyras katali
kas, nes draugija šelpia sa
vo narius gyvus, o miru
sius katalikiškai palaidoja. 
Draugija, norėdama pa
lengvinti nedarbo laiku, 
norintiems įstoti į draugi
ją paskelbė vajų su lengva
tomis per tris mėn.: balan
džio, gegužės ir birželio, 
būtent, norintieji gali įsto
ti į draugiją nuo 18 metų i- 
ki 25 dykai; nuo 25 iki 40 
m. už pusę įstojimo. Todėl 
yra gera proga kiekvienam 
įstoti į vienintelę vyrų ka
talikišką Šv. Kazimiero 
draugiją. Tėvai turėtų 
siųst savo sūnus, o moterys 
savo vyrus į draugijos su
sirinkimus, kad jie įstotų 
į kazimieriečių eiles.

Dzūkas.

DETROIT, MICH

I
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Mano širdis nudžiugo pers
kaitęs “Gardneriečio” paragi
nantį straipsnį, kuris tilpo “Dar
bininke”, kovo 8 dienos nume
ryje. Atsirado nors vienas susi
pratęs lietuvis, kuris ragina 
Gardnerio lietuvius prie “suvė
linto katalikiško darbo’”. Valio, 
Gardneriečiams I

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.

AUTOMATIŠKAS OIL

Apšildyk Savo Namus Su Automatiniu Burneriu
VĖLIAUSIAS IŠRADIMAS

Si

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

Tel. HIGhlands 1920
X

Ateikite pas mus ir pažiūrėkite kaip puikus yra au
tomatiniai burneriai ir įsitikinkite kaip galima juos pigiai 
ir Jengvomis 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 Burnerį ar 
nepirksite.

SIUVIMO PAMOKA
Pirma M. S. 54 kp. siuvi

mo pamoka įvyko vasario 
9 d., 1 vai. po pietų O. Mi
kalauskienės namuose. Se
kančios sąjungietės atsi
lankė: O. Banionienė, O. 
Petrauskienė, M. Uždavi- 
nienė, U. Mičiutienė, Rusa- 
lienė, Šiurkienė, Gustaitie- 
nė ir Mikalauskienė. Ona 
Yurgutienė vadovavo. Mo
terys susiuvo keletą “pat- 
terns”. Mikalauskienė pa
vaišino arbatėle ir piragai- 
čiais. Visos jai dėkojo.

Antra pamoka įvyko va
sario 24 d. 1 vai. po pietų 
taip pat pas Mikalauskie
nę. Joana Astrauskienė ir 
Amelia Mikalauskienė pri
sidėjo prie šio būrelio. Di
džia padėka Astrauskienei 
už atnešimą naujų “pat- 
terri” ir patarimus apie siu
vimą.

Trečia siuvimo pamoka 
įvyko kovo 10 d., 1 vai po 
pietų p. Mikalauskienės na
muose.

Jeigu kurios siūti nenori, 
tai gali atsinešti mezginius 
arba kitą kokį darbą. Tiks
las yra mūsų moterų rank
darbius atgaivinti.

Ona Yurgutis 
M. S. 54 kuopos koresp.

Minėtame straipsnyje buvo iš
kelta mintis, kad Gardenrio lie
tuviai turėtų pasirūpinti savo 
ietuviškos bažnyčios statymui.

! štikrųjų, lietuvių bažnyčia 
Gardneryje yra reikalinga ir 
būtina. Duok Dieve, kad ateitų 
diena, kada ta svajonė taps re
alybė! Bet pirmiausia reikia su
organizuoti Gardnerio lietuviš
ką visuomenę į lietuviškas kata
likiškas organizacijas, ir tik ta
da galvoti apie savąją bažny
čią.

Aš sutinku su jūsų pareikšta 
mintimi būtent, kad visi lietu
viai, kurie yra tikrai pasiryžę 
tęsti lietuvišką katalikišką vei
kimą prisirašytų prie Švento 
Petro ir Povilo draugijos. Lai 
jūsų narių skaičius šimteriopai 
auga. Betgi reikia įsidomėti ir 
mūsų jaunimo likimu. Jei jau
nimas nuo pat jaunystės būtų 
išlavintas lietuviškam katali
kiškam veikimui, tai užaugę jie 
natūraliai ir be jokio raginimo 
prisirašytų prie katalikiškų 
draugijų ir tinkamai atliktų sa-1 
vo religijos ir tautos pareigas.

Skaudu pripažinti, bet jauni
mo organiazcijų Gardneryje ne
turime. Ta priežastimi jaunie
ji priklauso prie svetimtaučių 
arba dar blogiau, prie bedieviš
kų organizacijų. Man teko kal
bėti su keletą draugų ir kiek
vienas pareiškė mintį, kad jis 
kuogreičiausia prisirašytų prie 
katalikiškos jaunimo draugijos 
jei kas tiktai pasirūpintų įkurti 
tokią draugiją.

Taigi aš patariu, kad Švento 
Petro ir Povilo draugija 'pasi
kviestų Gardnerio jaunimą į 
vieną draugijos mėnesinį susi
rinkimą ir paskatintų jį organi
zuotis. Toji organizacija būtų 
Šv. Petro ir Povilo draugijos 
globoj ir vėliau galėtų būti su
jungta su viena arba kita di
džiųjų Amerikos lietuvių jauni
mo organizacijų. Tuo būdu Šv. 
Petro ir Povilo draugija netik
tai pasirūpintų savo draugijai 
narių ateinantiems metams, 
bet ir įtrauktų mūsų jaunimą į 
visuomeninį lietuvišką katali
kišką veikimą. Gardnerio jauni
mas skęsta ištautėjimo jūroje, 
gelbėkime jį!

J. Tūzas.

DIDŽIAI GERBIAMIEMS 
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.

MALDAKNYGES

.60

.40

.75

.90

“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. Broadway, So. Boston, Mass.

CREMO ALE

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

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Šv. Augustinas

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norvrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

i

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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BLAIVININKŲ SUSTVIENYMO CENTRO 
VALDYBA ♦

Kun. P. Juškaitis — Pirmininkas; P. Maukus — I Vice-Pirminin
kas; M. Piktalytė — II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Mott St., VVorcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 
ti Comnionvvealtli Avė., H'orcester, Mass.; A. Zaveekas ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai; J.- Buju — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

STEBĖTINA
Vienas gydytojas pasisa

kė, kad tūla moteris jam 
atrašė laišką, kurio turi
nys buvo maždaug sekan
tis:

Gerb. Daktare:
Esu 45 metų amžiaus ir 

dirbu. Mano darbas yra la
bai sunkus ir labai pavarg
stu. Kas vakarą prieš gul
siant išsigeriu du degtinės 
(gin) “highball”, kame įpi
lu pusę paintės (pint) deg
tinės. Išsigėrus, geriau 
jaučiuosi. Bet norėčiau su
žinoti ar tai kenks mano 
sveikatai. Jeigu kurį vaka
rą neišsigeriu to maišyto 
gėralo, tai matau, kad ne- 
taip gerai jaučiuosi. Malo
nėkite mane pamokinti.

Gydytojas sakėsi, aišku, 
kad tos moters išmokslini
mas buvo nepilnas, o* kas 
link josios išauklėjimo, ne
žinau. Ji buvo mokyta, ta 
prasme, kad laiškas gražia 
rašysena rašytas, 'mintys 
aiškiai išreikštos. Bet, jo
sios išmokslinimas nepel
nąs tuomi, kad greičiausia 
ji nė kiek arba mažai mo
kykloje mokėsi hygienijos 
arba fiziologijos.

Jis toliau aiškino, kad 
nesvarbu kokį darbą klau- 
sinėtoja dirba, ar tai prie 
rašomosios mašinėlės, ar 
sunkų fizinį darbą ar pro
to darbą, ji neturėtų var
toti alkoholinių gėralų nei 
kada pavargusi, nei kada 
sveika ir vikri. Gal josios 
nuovargis yra nuo darbo— 
o gal nuo kai kurios prasi
dėjusios ligos, ar tai būtų 
džiovos, cukrinės ligos ir 
pan. Jai nėra sveika ir nie
kad nebus sveika gerti jo
kių “eoektails” arba “high- 
balls”. Kuomet pavargusi, 
ji išgeria degtinės, ir tas 
protą paveikia, ji užmiršta 
nuovargį. Ji panašiai elgia
si kaip tie pripratėliai, ku
rie jausdami — vargą arba 
skausmą arba nuovargį 
vartoja narkotikus — svai
galus. Mes juos vadiname 
vienaip ir kitaip, bet žo
džiu, norime pasakyti, kad 
jie durnai daro.

Keista kaip vieni žmo
nės geria alkoholinius gė
ralus dėlto, kad šalta, kiti

dėlto, kad šilta, kiti kad 
lyja, kiti kad sninga, kad 
kojas suka, kiti kad gavo 
darbą, kiti kad nedirba, ir 
tūkstančiai tūkstančių tų 
priežaščių. Susipratusis 
žmogus žino, kad alkoholi
niai gėrimai nėra sveiki 
nei sveikatai nei kišenei, 
tat, sunkiai uždirbtą skati
ką pasideda būsimam lai
kui kada tas skatikas bus 
labai reikalingas. Kas ne
pradėjo gerti, Dieve duok, 
kad ir nepradėtų.

TAI GAL JUOKTIS

“Mama”, sako sūnelis, 
“duok ir man vyno”.

“Gerai”. Bet kas reikia 
sakyti?

“Ant sveikatos”, atsakė 
vaikelis.

Vienas laikraštis rašo: 
Visą uždarbį prageriančio 
darbininko žmona kartą 
atnešė vyrui pietus gražiai ’ 
pintinėje uždengtus ir tuoj 
grįžo namon. Darbininkas, 
sukvietęs stiklo draugus, 
manė gerokai papuotauti, 
bet nudengęs pintinę rado 
joje tokį raštą: “Mielas, 
Jokūbai, tikiuosi pietūs tau 
patiko. Tokius pietus aš su 
vaikais valgau kasdien.

DARBININKAS

EKSKURSIJOS
LIETUVON!

GEGUŽĖS-MAY 14 D.,
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. Balkonas.

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

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

GEGUŽĖS-MAY 22 D., - - - - - - - - - - - - - -
Cunard Linijos laivu 
persėdimo į Klaipėdą.

LIEPOS“JULY 1 0>j švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be

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

a

i
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

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

Vienas pasižymėjęs po
nas, bet didelis girtuoklis 
klausia patarimo pas savo 
gerą, labai gerą bičiulį: 
“Pasakyk man, su kokia 
kauke man eiti i kaukių ba
lių, kad ten manęs niekas 
nepažintų?”

“Nueik, blaivus”, atsakė 
bičiulis.

Šv. Raštas sako, “Žiū
rėkite savęs, kad kartais 
jūsų širdys nebūtų apsun
kintos girtuoklyste. Šv. Lu
kas XI, 34.

“Elgkimės padoriai nepa- 
siduodami persivalgy
mams ir girtuokliavi
mams”. Rym. XIII, 13.

“Neapsigerkite vynu, ku
riame yra ištvirkimas. E- 
fiz. V. 18.

Švenčiausioji Mergele 
Marija ir Jaunimas

ją ir gauna įkvėpimo per 
šitą mėnesį ypatingai mel
stis į Ją ir į Šią maldą į- 
traukti ypač jaunimą. Ir 
štai, nuo ano laiko visoje 
Bažnyčioje prasidėjo į Ją 
pamaldos (gegužinės), gu
rias Bažnyčia apdovanojo 
dideliais atlaidais visiems, 
kurie per visą šitą mėnesį 
pamaldžiai melsis į Šven
čiausiąją Mergelę Mariją.

Žinodama kaip naudin
gas ypač jaunimui Šv. Ro
žančius, Bažnyčia ir antrą 
mėnesį (Spalių) yra pas
kyrusi tai “Paslaptingajai 
Rožei” pagarbinti.'

Mat’, Švenčiausioji DIE
VO Motina, būdama ir mū
sų Motina, rūpinasi mumis 
visais, o ypač jaunimu, 
daug daugiau už visus ge
riausias pasaulio motinas, 
o būdama galinga dangaus 

j ir žemės Karalienė ir Šven
čiausios Trejybės mylimo
ji, Ji išgauna iš DIEVO be
galinių malonių, kurias 
gausiai išdalina besiglau
džiančiam į Ją jaunimui!I

Laimingi tie gimdytojai, 
j kurie iš pat mažens pratina 
' vaikus atsiduoti Švenčiau
siajai Mergelei Marijai, 
kadangi iš mažens įpratu- 
sio mylėti DIEVO Motiną 
jaunimo širdy niekados pil
nai nebeužgęsta meilės ki
birkštis! Kad kartais jis ir 
sugenda, pakliūva į pasau
lio pinkles, tai visgi per il
gą ši meilės kibirkštis 
Švenčiausiajai Motinai vėl 
pradeda žėrėti ir liepsnoti, 

j kol, pagaliau, kad ir jau 
pasenęs, šitoksai grįžta į 
savo dangiškąjį Tėvą ir sa
vo dangiškąją Motinėlę ir 
atgailos ašaromis nuplau
na savo supurvintą sielą!

Antra vertus, kaip tai ne
laimingi gimdytojai, kurie 
nesirūpina vaikų širdin į- 
daiginti meilės DIEVUI ir 
Jojo Motinai daigo! Senat
vėje jie pamato, tačiau 
jau pervėlu, jog savo vai
kams jie nedavę tikrojo pe
no, kurs pasotintų vaikų 
sielą, ir todėl ir vaikai 
skursta velnio vergijoje, ir 
jie patys užtraukia ant sa
vęs DIEVO bausmę, ka
dangi: “Kas nesirūpina sa
vaisiais, o ypač namiš
kiais, tas išsigynė tikėji
mo ir yra piktesnis už neti
kintį!” (1 Tim. 5, 8).

Deja tokiems gimdyto
jams! Deja ir tokioms val
stybėms, kurios nepratina 
ir neleidžia jaunimui glau
stis prie savo dangiškojo 
Tėvo ir dangiškosios Moti
nėlės! Deja, kadangi išyra 
šeimos gerovė, o su jąja 
kartu žūsta ir valstybė! 
Susipraskime, kol dar lai
kas, kad nebūtų kartais 
pervėlu! Snaudalis

pažadėdama apsaugoti jį 
nuo visų nelaimių ir pavo
jų, jei jis šauksis Jos pa
galbos, jei jis Ją mylės, 
kaip kad savo geriausią 
Motiną! Taigi, vaikas, iš 
pat mažens mokytas pa- 
mylęti šitą Motiną, jau pa
čia nuojauta pradeda glau
stis į ją, kad dar ir nepilnai 
suprasdamas Jos reikšmę! 
Vaikas, pradėdamas bręs
ti, t. y. virsdamas jaunuo- 
liu-le, mokomas tikybos 
dėsnių, pradeda sąmonin
gai jau glaustis prie Mari
jos, rasdamas ‘Joje savo 
idealą! Reikia nepamiršti, 
jog brendimo laikotarpis 
tai idealo laikotarpis. • 
Brendimo laikotarpyje ber
naitis, ar mergaitė labiau 
už subrendusius palinkę į 
visa tai, kas idealu, kilnu! 
Suaugusio širdy lieka tik 
tiek idealo, kiek jis buvo j 
persisunkęs juomi jaunat
vėje. Jaunuolio-ės širdyje 
juo giliau įsidaigina idea
las, juo stipriau jis laikosi 
ir per ilga; tačiau, jis vei
kiai išnyksta, jeą idealas' 
nebūva giliai įleidęs savoj 
šaknis. Tai parodo aiškiai' 
gyvenimas.

Štai, tikybinėje dvasioje 
auklėjamas jaunuolis-ė, 
kurs dar vaikas būdamas 
buvo pratęs DIEVO Moti
noje matyti ir savo Motiną, 
dabar bręsdamas ir sąmo
ningai galvodamas, atkrei
pia savo akis visų pirma į 
Švenčiausiąją Mergelę Ma
riją kaipo savo idealą. Gi 
ir iš tikrųjų, kasgi daugiau į 
už Ją buvo pasiaukojęs 

|1 DIEVUI ir žmonėms?! Kas 
labiau kentėjo čia ant že-j 
mes?! Kas daugiau rūpin
davosi ir rūpinasi žmonių 
laikinąja, o ypač amžinąja 
gerove?! Ką reiškia visi 
pasaulio didvyriai, palygi
nus su Ja?! Ką reiškia vi-j 
sų pasaulio išminčių išmin
tis, palyginus su Jos iš 
Šventosios Dvasios gauto
mis dovanomis?!

Ir štai, paunuolis-ė, atsi- j 
vaizduodami Švenčiausią ! 
Mergelę Mariją aukojant 
savo nekaltybę DIEVUI, Į 
besimokinant iš Šv. Rašto 
išminties, paniekinant že
miškąsias gerybes ir sma- 
gumynus, aukojant savo 
Sūnų baisiausiajai mirčiai, 
kad žmonės pasiliuosuotų 
iš velnio vergijos ir viešpa
tavimo, savaime persiima 
noru ir troškimu stropiai 
mokytis, išlaikyti nekalty
bę, šalintis viso, kas šlykš
tu ir nepadoru, lavintis 
meilėje- DIEVUI ir arti 
mui, aukoti savo triūsą ir 
net gyvybę už savo arti
muosius, Bažnyčią, tėvy
nę!

Šito idealo, kartais kad 
ir nevisai sąmoningai, jis 
prisigeria ypač dėl to, kad 
jis žino,, jog dangiškoji 
Motina iš aukštybių žiūri į 
jį ir palaiko jį, ir stiprina, 
gydo, jam susirgus, ištie
sia ranką, jam suklupus, 
apsiaučia apsiaustu, žemiš-j 
kųjų jūrų audrai užėjus!

Šitoks įsižiūrėjimas į Ma
riją, šitoks pasitikėjimas 
Jąja pagimdydavo ir pa-j 
gimdo tūkstančių tūkstan-i 
čius jaunikaičių ir merge
lių, atsidavusiųjų visa šir
dimi DIEVUI, Bažnyčiai ir 
tėvynei! Šio dėliai ir Baž- 
nyčia ypatingu būdu pa-, 
veda jaunimą Švenčiausios 
Mergelės Marijos, DIEVO 
Motinos globai.

16-tame šimtmety garsus 
savo pamaldumu į DIEVO 
Motiną Šv. Pilypas Nerie- 
tis pastebėjo, jog ypatin
gai Gegužės mėnesy grę- 
sia pavojus kūniškai iš
tvirkti. Šiuomi susirūpinės, ( 
jis meldžiasi į švenčiausią-1

a

Jo įsteigtoji R. K. Bažny
čia ir todėl iš pat savo gy
vavimo pradžių nesiliauna 
kreipusi dėmesio į dorą 
auklėjimą vaikų, priversti
nai ragindama katalikus 
mokyti vaikus ir jaunimą 
tikybos, steigdama žemą
sias ir aukštąsias mokyk
las ir universitetus. Mat, 
reikia nepamiršti, jog pir
mieji universitetai yra at- 

i siradę tiktai popiežių dėka 
• ir jie buvo vedami dvasiš- 
j kijos po popiežių priežiū- 
j ra. O jei šiandieną nebėra 
[šito, tai šio dėliai ir mūsų 
brangus jaunimas aukš
tesnėse mokyklose nu
krypsta nuo doros ir daro 
neapsakomos žalos visam 
pasauliui!

R. K. Bažnyčia iš pat 
pradžių pavesdavo jauni
mą Švenčiausios Mergelės 
Marijos globai, o ir šian
dieną ypatingu būdu at
kreipia jaunimo akis į tą 
dangišką Motinėlę, kadan
gi niekas kitas tiek, kiek 
Ji, nesupranta doro išauk
lėjimo jaunimo svarbos, ir 
niekas kitas tiek juo nesi
rūpina!

DIEVO Motinos su Jėzu
mi Kūdikėliu ant rankų 
paveikslas daro neapsako
mai meilaus ir griaudaus 
įspūdžio jaunimui. Iš vie
nos pusės, šitoksai paveik
slas primena vaikui, jog, 
štai, šitas dailus Kūdikė
lis tai Jo Geradaris, nuo 
kurio pareina jo ir jo tėvų 
gerovė, kurs turi ištiesęs 
rankeles, lyg kad vadinda
mas jį į save, kad vaikas 
Jį pamylėtų ir iš Jo gautų 
reikalingų sau malonių ir 
dovanų! Antra vertus, ši
toks paveikslas primena 
jam, jog, kaip kad šituo 
Kūdikėliu kuolabiausiai 
rūpindavosi Jo Motinėlė, 
taip dabar ta pati yra ir jo 
dangiškoji Motinėlė, kuri 
ir juomi rūpinasi daug dau
giau už jo žemiškąją moti
ną, ir ima jį. savo globon,

i

mis esame suaugę. Tai bu
vo supratę ir lietuviai, ku
rių įgimtoji išmintis suda
rė sekančią patarlę: “Ko
kio kvapo prisigeria stati- 

; nė iš pradžių, tokiu ir irda- 
I ma kvepia”.
i Taigi nėra ko nustebti,
■ jei JĖZUS KRISTUS, tas 
atgaivintojas pasaulio iš-

■ vaizdos, taip brangindavo 
ir mylėdavo vaikus, priar
tindamas juos prie savęs ir 

Į laimindamas. “Jie atnešė 
ipas Jį kūdikių, kad jis jų 
prisilytėtų. Mokiniai gi va-

j rė šalin atnešančius. Pa
matęs juos, JĖZUS buvo 

i nepatenkintas ir jiems ta
rė “leiskite mažutėlius ei- 

' ti pas mane ir nedrauskite 
jiems, nes tokių DIEVO 
karalystė... Ir jįs juos lai
mino, apkabindamas juos 
ir dėdamas ant jų ran-

“Leiskite mažutėliams ei
ti į mane”. (Mork. 10, 14).

Išauklėjimas vaikų krik
ščioniškos doros dvasioje 
yra tai svarbiausis daly
kas, kadangi nuo šito pa
reina ne vien tik jų pačių 
laikinoji ir amžinoji laimė, 
bet ir kiekvienos valstybės 
ir Bažnyčios ateitis. Gi ši
tie vaikai, šis jaunimas, 
kurs dabar dar tik auga ir 
bręsta, per ilga užims svar
bią vietą šeimoje, valstybė
je ir Bažnyčioje.

Vaiko širdis panaši dir
vai, kuri išduoda gerus, ar 
blogus vaisius pagal tai, 
kaip šita dirva išdirbta ir 
kokia sėkla jon įsėta. Gi 
vaikas tai lyg vaismedžio 
skiepas, įsodintas sodne: 
tikroji priežiūra išaugina 
gerą vaismedį, o be priežiū
ros skiepas išauga ir krei-Į 
vas, ir bergždžias, ir neti-| kas”. (Mork. 10,13-16). Ką 
kusius vaisius neša. Vaiko 
siela tai vaškas, iš kurio 
galima išlipdyti ar angelo, 
ar velnio pavidalas! Vaikui 
augant ir bręstant padary
tieji įspūdžiai palieka vi
sam amžiui jojo širdyje ir 
įbrėžia aštrius bruožus, 
kurie visam gyvenimui pa
lieka neišdildomi, lygiai 
taip, kaip kad ant medelio 
užbrėžti bruožai neišnyks- ne priima. Kas papiktina 
ta, bet, jam augant eina 
kaskart žymyn.

Suaugusiojo ir subrendu- 
siojo žmogaus siela, visas 
jo būdas jau nebegalima 
visai perdirbti, bent labai 
sunku, kaip kad sunku be- 
sulenkti suaugusis me
džias. Tai gerai suprato 
jau senovėje. Seneka iš
minčius jau senai, dar 
prieš KRISTUI užgimus, 
buvo pasakęs, jog esą leng
va vesti jaunuolių protai, 
tačiau, labai ir labai sunku 
išdildyti klaidos, su kurio-

v •

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel- 
niąs — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv, Grigalius. •

y, •

—
"IR AS VAŽIUOJU! VAŽIUOKIM VIENA I 

IŠ CUNARD WHITE STAR LINIJOS
EKSKURSIJŲ”. J

Cunard White Star Linijos laivai 
perplaukia Atlanta kiekviena 

savaite

••VAŽIUOJU 
J

LIETUVĄ”

QUEEN MARY
--------- -pasaulio naujausias laivas------------- 

ir kiti panagiai žymGs Cunard White S ta r laivai

BERENGARIA AQUITANIA BRITANNIC GEORGIC
SPECIALUS EKSKURSIJOS

AMER. LIET. LAIVAKORČIŲ 
AGENTU SA-GOS EKSKURSIJA 
AOUITANIA—Birželio—June 18 

Liepos—July 16

s
PIRMYN CHORO

DRAUGIJA
BRITANNIC—Birt—Jun* H

v •

tai reiškia? Gi Jis stačiai 
nepatenkintas, kad nepri- 
leidžiama prie Jo vaikų, ir 
liepia “leiskite”, kadangi 
Jis nori, kad šie vaikai pa
žintų Jį, pamylėtų, prisi
klausytų Jo pamokinimų 
ir elgtųsi pagal Jo mokslą!

Negana dar šio. “Kas 
nors priima vieną tokį kū
dikį mano vardu, tas ma-

i Keliaukite j Lietuvą
HOLLAND-AMERiCA 

LINE

t
SPECIALI EKSKURSIJA J KLAIPtOĄ 

LANCASTRIA—Gegužės (May) 21 d. 
Ar norite žinoti. kaip galim* gimine* atvežti i* Lietuvos? 

AUiM*kit* laiika, praiydami "Prepaid Booklet". Gausit* veltui! 
Aiikesnių informacijų Ir rezervacijų reikalais kreipkitės į 

L. J. Stasikei!*. 233 Pleamnt St.. Gardner. Mass.
A. K. Nevieckas. 1122 WashlnĮttr>n St . Norwood. Mass. 
G Kybą. Amerikos Lietuvis. 14 Vernon St.. Worcester. Mass. 
DARBININKAS. 366 We*t Broadsray. South Boston. Mass

CUNARD WHITE STAR

vieną šitų mažutėlių, kurie 
į mane tiki, tas vertas, kad 
asilo sukamų girnų akmuo 
būtų užnertas jam ant ka
klo ir kad jis būtų nuskan
dintas jūrų gilumoje. De
ja, pasauliui dėl papiktini
mų!” Argi dar reikia aiš
kesnio grasinimo bausmės, 
kaip kad šita? Ir už ką? Gi 
jei vaiką, t y. jaunimą vė
sime nevedančiu prie JĖ
ZAUS keliu, bet jį tvir
kinsime žodžiais, ar dar
bais!
’ šitą mintį gerai suprato

I

Th« Flajthip S.S. StotcndM

Palošta, greiti ir fivnrfis laivai. Į 
Lietuvą važiuojant, labai paranka 
yra važiuoti šia linija. 

Laivai išplaukia iš New Yorko 
1938 m. :

KOTTERDAM.... ..... Balandžio 9
VOLENDAM ....... Balandžio 28
STATE.NI) AM ....... Balandžio 26
VEENDAM .......  Gegužės 7
NEW AMSTERDAM GegnžSs 21
VOLENDAM------ ----  Gegrtfe 28
Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsą autorizuotas a- 

gentns arba |
HOLLAND AMERICA LINE

Artimiau^ Fa. V. Ofi«Į



A: tradienis. Kove 15 d., 1938 DARBININKAS 8

Rytinių Valstybių Žinios
NEW HAVEN, CONN jaunuolių ši Waterbury, Conn.

Vilniaus Pasų ir ženklelių iš
platinta už $15.00. Stambiausis 
ženklelių pirkėjas mūsų koloni
joje yra geras tėvynainis p-nas 
Simonas Cvirka, kuris tą vaka
rą pirko už $13.00; iš viso jau 
turi nusipirkęs už $35.00, ir mi
nint Lietuvos Nepriklausomy
bės 20 metų sukaktį per Vil- 
Vilniaus Vadavimo Skyriaus 
raštininkę, p. M. Jokubaitę pa
aukavo $100.00 Ginklų Fondui. 

! Valio, p-nui * Cvirkai už tokią 
gausią auką tėvynei.

! Apmokėjus išlaidas pelno liko 
S87.00, kuris paskirtas Vilniui 

i Vadavimo Sąjungai.
Programa užsibaigė gražioje 

nuotaikoje. M.

Vasario 20 d. lietuviai iškil
mingai minėjo Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų sukaktį.

10 valandą ryte klebonas 
kun. M. Pankus atlaikė iškilmin
gas šv. Mišias už žuvusius dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės ir 
pasakė jausmingą pamokslą, 
priminė pergyventus laikus po 
rusų priespauda ir kova dėl 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Skatino visus melsties, kad Die
vas apsaugotų mūsų tėvynę nuo 
priešų.

3-čią valandą po pietų šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje į- 
vyko paminėjimo programa. 
Programos vedėja p. M. Joku- 
baitė trumpoje kalboje pareiškė 
tos dienos tikslą ir sveikino vi
sus taip skaitlingai susirinku
sius. Užbaigus kalbėti pristatė 
Šv. Kazimiero parapijos chorą, 
vadovystėje gerb. vargoninin
kės p-nios A. Kripienės, kuris 
gražiai sudainavo Vilnius, Kur 
bėga Šešupė, ir Lietuvos him
ną.

Įdomią ir turiningą kalbą pa
sakė jaunas kalbėtojas p-nas nįą Petronienę. 
Alek. Blažys iš Bristol, Conn., 
kuris dar tik 14 mėnesių kaip at
vyko iš Lietuvos.

Patrijotišką ir jausmingą kai- Į ‘(ciinton Avenue) * Maspethe. I 
bą pasakė mūsų klebonas kun. palaidota iš Atsimainymo Vieš- 
M. Pankus, perskaitęs Lietuvos paties Kristaus bažnyčios Šv. j 

, Middle Vilage,
N. Y. kovo 10 d. 10 valandą ry
te. Prieteliai ir draugai meldžia
mi atminti a. a. Povilą savo mal
dose. Laidojimo apeigomis rū
pinosi direktorius A. J. Valan- 
tiejus.

MASPETH, L. I„ N. Y.

jos jūrą kelionė apie 24 valan
dos laiko. Šiam išplaukime iš
plauks sekamos ekskursijos: J. 
Ambraziejaus, 168 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., “Draugo”, 2334 
S. Oakley Avė., Chicago, III., 
“Darbininko”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass. ir Švedų j 
Amerikos Linijos ekskursija, j 
kurią asmeniškai vadovaus V. 
Mučinskas, Švedų Amerikos Li
nijos lietuvių skyriaus vedėjas.

I Šios ekskursijos yra užgirtos 
Lietuvių Laivokorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje. Grįžtant iš 
Lietuvos, Švedų Amerikos lini
ja kelionė prasideda laivu S. S. 
Marieholm, iš Klaipėdos į Kal
marą ar Stockholmą, iš čia į Go-

I thenburgo Trans Atlantic laivu 
į New Yorką, kelionės laikas 
8—9 dienos. Ekskursijų reika
lais kreipkitės į savo laivokor
čių agentą. Reikalaukite eks
kursijų brošiūrėlių, kurios su-

i teikiamos nemokamai.
Turizmo propagandistas

•>

I

Po sunkios ligos ir operacijos 
pasimirė a. a. Povilas Žaunis Ja- 
maica ligoninėje kovo 6 dienos, 
10 vai. 15 minutų vakare. Pali
ko dideliame liūdėsyj savo žmo
ną Elzbiei 
bietą Schfflz ir Oną Hahn ir dvi 
seserį — ponią Karazienę ir po- 

Visi gyvena 
Jung. Valstybėse Amerikos. Šer
menis Įvyko nuosavame name 
po No. 66—51 — 56th Road

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
GAVĖNIOJE

I

■ta ir dvi dukteri —Elz- 
tUL: ’ ~

Nepriklausomybės aktą, ir pa-' Jono kapinėse, 
reiškė, kad mes turime darbuo-1 
tis, kad mūsų sostinė Vilnius 
būtų sugražintas. Solo “Kur Ba
kūžė Samanota”, gražiai sudai
navo p-lė Ono Dubinskaitė iš 
Ansonia, Conn. Klausytojai gau
siais aplodismentais iššaukė ją 
ir ji sudainavo “Stasys”.

Ukrainų šokėjų grupė, pasi
rėdžiusį tautiškais rūbais, pašo
ko Kolemeika, Kozačok od Po- j 
dolija, Hopok Kolo, ir Hričaniki. 
Šokėjai pasirodė labai gerai. 
Programos vedėja Ukrainam an
gliškai padėjo ir skatino jaunus 
šokėjus vienybėje dirbti savo 
tautos labui.

Akrobatiškus šokius pašoko 
p-lė Aldona Alksniniutė. Jai a- 
kompanavo jauna pianistė p-lė 
Aldona Žimkiutė. Kaip šokėja, 
taip ir akompanistė gražiai pa
sirodė.

Piano solo labai gražiai skam
bino jauna pianistė, p-lė Aldona 
Zimkiūtė. kuri dar pirmą kartą 
publikoje pasirodo.

Lietuviai Legijonieriai iš 
Brooklyn, N. Y. J. Šimonis ir 
V. Trainis, uniformuoti, darė 
malonų įspūdį. P-nas Šimonis 
trumpais žodžiais pasveikino vi
sus ir džiaugės matydamas taip 
skaitlingai susirinkusius į šį, 
minėjimą. Vincas Trainis, buvęs j 
Lietuvos Šautis, graudžiais vaiz-1 
dais nupiešė mūsų priešų lenkų ! 
žiaurumus Vilniaus krašte iri 
kvietė visus lietuvius dirbti vie
nybėje.

Programos vedėja ragino visus 
pirkti Vilniaus pasus ir ženkle
lius ; padėkojo visiems, kurie da
lyvavo programoje ir prisidėjo 
prie šios programos pasisekimo.

Programai užsibaigus, sekė 
šokiai. Buvo svečių ir viešnių iš 
apylinkės kolonijų, jų tarpe ma
tėsi Dr. Aukštikalnis su žmona, 
p-nia M. Zailskienė ir grupė

Tiesioginė Ekskursija Į 
Lietuvą Ir Su Persėdimu

51. Jo Ekscelencija Vyskupas M. Reinys (jau davęs 
$100.00).

52. p. Aleksandras Vaitkūnas, Providence, R. I.
53. p. Juzę Leonaitė, Worcester, Mass.
54. Kun. Antanas Karužiškis, Cleveland, Ohio.
55. Kun. Jeronimas Vaičiūnas, Cicero, III.
56. p. Antanas Pinkevičius, Meriden, Conn.
57. p. Kazimieras Vaitkevičius, Worcester, Mass. (jau 

davęs $100.00).
58. pp. Juozas ir Ona Vosyliai, Shrewsbury, Mass.
59. Kun. Norbertas Pakalnis, Brooklyn, N. Y. (jau 

davęš $100.00).
60. Kun. Juozas Simonaitis, Elizabeth, N. J.
61. Kun. Ignas Valančiūnas, Philadęlphia, Pa.
62. Kun. Juozas Lietuvninkas, Baltimore, Maryland 

(jau davęs $100.00).
63. Kun. Dr. Juozas Končius, Mt. Carmel, Pa. (jau da

vęs $100.00).
64. pp. Aukštikalniai, Donaldson, Pa.
65. Kun. Albinas Drazdys (jau davęs $100.00).
66. Kun. Mikas Daumantas, Girardville, Pa.
67. Kun. Juozas Miliauskas, Wilkes Barre, Pa. (jau 

davęs $100.00).
68. Kun. Pius Juraitis, Athol, Mass. (jau davęs 

$100.00).
69. Šv. Kazimiero parapiia, Providence, R. I. (jau da

vusi $100.00).
70. p. Marytė Leonaitė, Worcester, Mass.
71. pp. Aleksandra ir Karolina Dzekevičiai, Providen

ce, R. I. (jau davusieji $100.00).
72. New Britain Kolegijos Rėmėjų Skyrius, (jau da

vęs $100.00).
73. p. Antanas Jankauskas, Ansonia, Conn. (jau da

vęs $100.00).
74. p. Adomas Kašėta, Worcester, Mass.
75. p. Stasys Jankauskas, Worcester, Mass.
76. pp. Aleksandras ir Vincenta Andriuškai, Worces- 

ter, Mass.
77. Bostono Rėmėjų Skyrius (jau davęs $100.00).
78. Connecticut Lietuvių Jaunimo Draugovė (jau da

vė $100.00).
79. p-lė A. Krotkaitė, Chicago, III. (jau davusi 

$100.00).
80. ir 81. Šv. Kazimiero parapija, Worcester, Mass. 

(jau davusi $200.00).
82. p. Stasys Jančiauskas, Worcester, Mass. (jau da

vęs $100.00).
83. p. Barbora Vaškevičienė, Newark, N. J. (jau da

vusi $100.00).
84. Kun. Ignas Kelmelis, Newark, N. J.
85. Kun. Emilius Paukštis, Chester, Pa. (jau davęs 

$100.00).
86. p-le K. Kaminskaitė, Simsbury, Conn. (jau davusi 

$100.00).
87. p-lė Anastazija Petrauskaitė, Waterbury, Conn.
88. pp. Vincas ir Julė Greskai, Worcester, Mass.
89. pp. Jurgis ir Ona Ridikai, Worcester, Mass.
90. Petras ir Agnietė Palevičiai, Shrewsbury, Mass.
91. p. Ignas Pigaga, Worcester, Mass.
92. p. M. Volskienė, Westfield, Mass. (jau davusi 

$100.00).
93. pp. Petronėlė ir Jonas Bačinskai, Worcester, Mass.
94. p. Adomas Aliukevičius, Athol, Mass. (jau davęs 

$115.00).
95. Kun. A. J. Sinkevičius, Plymouth, Pa. (jau davęs 

$100.00).
96. Kun. Jonas šupšinskas, Sugar Notch, Pa.
97. p. Marijona Samuolienė, Worcester, Mass. (jau 

davusi $100.00).
98. Kun. A. J. Karalius, Shenandoah, Pa. (jau davęs 

$100.00).
99. Šv. Jurgio Parapija, Norwood, Mass. (jau davusi 

$100.00).
100. Kun. M. J. Urbonas, Du Bois, Pa. (jau davęs 

$100.00).
101. Atsimainymo Parapija, Maspeth, N. Y. (jau davu

si $100.00).
Giliai dėkingas,

Kun. Dr. J. Navickas, MIC.

Namai, kuriuose daug metų gyveno prof. prel. A. 
Dambrauskas. Šiuose namuose yra jo vadovautoji Šv. 
Kazimiero Draugija lietuviškoms knygoms leisti. Be 
to, šiuose namuose yra “Šviesos” spaustuvė, kuri Salia
mono Banaičio buvo įsteigta 1905 m. tai yra pirmoji 
lietuvių spaustuvė Kaune.

Aukso Raidėmis Savo Vardus Įra
šiusieji Lietuvių Jaunimo Prieteliai 

Marianapolio Kolegijoj:Lowell, Mass., Kovo 14 — 
20, kun. Adomas Morkū
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 — 
i 17, kun. Adomas Morkū
nas, MIC.

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

i

Švedų Amerikos Linija palai
kanti nuolatinį susisiekimą tarp 
New Yorko ir Klaipėdos, per 
Gothenburgą, Švediją, keleivių 
patogumui ir šiais metais leis 
savo modernišką baltą motor
laivį “GRIPSHOLM” į KLAI
PĖDĄ. Š. A. L. kaip įvestas nuo
latinis susisiekimas tarp Ame
rikos ir Lietuvos, per Švediją, 
bent sykį į metus leidžia laivą 
iš New Yorko į Klaipėdą, per 
Gothenburgą, tuo laivu būna 
motorlaivis “GRIPSHOLM”, i 
kuris yra 18,000 bruto tonažo, 
23,600 tonų įtalpos, pastatytas' 

i 1925 metais. Šiais metais iš- 
i plauks iš New Yorko gegužės 
28 d. per Gothenburgą į KLAI
PĖDĄ, nepersėdant, į Klaipėdą 
numatoma atplauks birželio 9 
d. Kas gali būti malonesnio ke
lionėj kaip įsėdus į laivą New 
Yorke iš to paties laivo išlipti 
Klaipėdoj!

ANTROJI EKSKURSIJA iš
plauks tuo pačiu motorlaiviu 
“GRIPSHOLM” iš New Yorko 
liepos 1 d. per Gothenburgą- 
Stockholmą į Klaipėdą. Kelei
viai į Lietuvą iš Gothenburgo 
vyksta traukiniu apie 6 valan
das laiko per gražiąją ir Lietu
vai draugingą Švediją į Stock
holmą, iš Stockholmo modemiš
kuoju šiam susisiekimui pasta
tytu 1934 m. laivu S. S. “Ma
rieholm” į Klaipėdą, per Balti-

LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PRAEITIMI
Ką tik išėjo iš spaudos 

magistro kun. M. Urbo
navičiaus, MIC. parašyta 
“Trumpa Lietuvos Istori
ja Paveiksluose”, kurioje 
suglaustai atpasakojama 
visa Lietuvos istorija nuo 
1387 iki 1937 metų. Istori
ja iliustruota gražiais pa
veikslais. Knygos gale y- 
ra žemlapis, rodantis Lie
tuvos rubežius nustatytus 
sutartimi su Maskva 1920 
metais.

Jos kaina 50c. Užsaky
mus siuskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

i
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1. ir 2. Kun. Jonas Vaitekūnas, Providence, R. I. (jau 
davęs $200.00).

3. Kun. Augustinas Petraitis, Worcester, Mass. (jau 
davęs $100.00).

4. p. Kazimieras Vaškevičius, New York City.
5. Kun. Jonas Švagždys, Brockton, Mass.
6. Kun. Jonas Balkūnas, Maspeth, N. Y. (jau davęs 

$100.00).
7. ir 8. Kun. Kazimieras Urbonavičius, So. Boston, 

Mass. (jau davęs $200.00).
9. p. Jonas Kairys, Waterbury, Conn.

10. Kun. Jonas Bakšys, Rochester, N. Y. (jau davęs 
$100.00).

11. pp. Eduardas ir Leonora čiočiai, Providence, R. I. 
(jau davę $100.00).

12. p. Petronėlė Strungytė, Newark, N. J. (jau davusi 
$100.00).

13. p. Elzbieta Strungytė, New York City (jau davusi 
$100.00).

14. p. Julė Jakavonytė, Brockton, Mass.
15. ir 16. Kūn. Pius Lekešis, Maspeth, N. Y. (jau da

vęs $200.00).
17. Kun. Pranas Juras, Lawrence, Mass. (jau davęs 

$100.00).
18. ir 19. Kun. Pranas Juškaitis, Cambridge, Mass. 

(jau davęs $200.00).
20. Kun. Juozas Aleksiūnas, Brooklyn, N. Y.
21. Kun. Kazimieras Jenkus, So. Boston, Mass. (jau 

davęs $100.00).
22. Kun. Pranas Strakauskas, Lowell, Mass. (jau da

vęs $100.00).
23. p. Jonas Ramanauskas, Brockton, Mass. (jau da

vęs $100.00).
24. Kun. Juozas Valantiejus, Waterbury, Conn. (jau 

davęs $100.00).
25. p. Viktorija Remeikienė, Bloomfield, N. J. (jau da

vusi $100.00).
26. Kun. Vincas Puidokas, Westfield, Mass. (jau davęs 

$100.00).
27. p. Vladas Rimša, Worcester, Mass. (jau davęs 

$100.00).
28. Kun. Jonas Bakanas, Worcester, Mass. (jau davęs 

$100.00).
29. Kun. Ignas Albavičius, Chicago, III. (jau davęs 

$100.00),
30. Kun. Steponas Kneižis, Norwood, Mass. (jau da

vęs $100.00).
31. p. Antanina Majauskaitė, So. Boston, Mass. (jau 

davusi $100.00).
32. pp. Pranas ir Ona Aukštikalniai, Dorchester, Mass. 

(jau davė $100.00).
33. Kun. Jonas Kripas, Hartford, Conn.
34. ir 35. Kun. Benediktas Gauronskas, Waterbury, Ct.
36. Kun. Jonas Kazlauskas, Bridgeport, Conn.
37.38 ir 39. Kun. Jonas Ambotas, Hartford, Conn. (jau 

davęs $300.00).
40. Kun. Petras Karlonas, New Britain, Conn.
41. Kun. Konstantinas Vasys, So. Worcestęr, Mass.
42. ir 43. Aušros Vartų parapija, So. Worcester, Mass. 

(jau davusi $100.00).
44. Kun. Petras Vanagas, Jersey City, New Jersey 

(jau davęs $100.00).
45. Kun. Jonas Plevokas, Cambridge, Mass. (jau da

vęs $100.00).
46. pp. Andrius ir Magdalena Giraičiai, Worcester, 

Mass. (jau davusieji $100.00).
47. pp. Pranas ir Rožė Ilkevičiai, Nashua, N. H. (jau 

davusieji $100.00).
48. Kun. Kazimieras Paulionis, Brooklyn, N. Y. (jau 

davęs $100.00).
49. p. Juozas Garšva, Brooklyn, N. Y.
50. pp. Petras ir Teresė Barziliauskai, Woodhaven, 

New York. (jau davusieji $100.00).

Marianapolio Kolegijos Rektorius

BROCKERT’S ALE
«

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Manant apsigyventi A- 

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

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

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 Ellsworth St. 
Worcester, Man.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

» W -BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerlinvene užtikrina patogių kelionę j Kaunu.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iŠ Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių ir 
immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietini agentų arba 
252 Boylston St., Boston, Mass.

HAMBURG-AMEBICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOTD

>

)

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.




