
DABARTIES 
BILDESIUOS

V DARBININKAS
''r^' ■©■ -** -*• » X

a

SUAREŠTUOTAS AUSTRIJOS 
KATALIKU ARKIVYSKUPAS l EINA NUO 1915 METŲ

l
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Katalikas, kurs neremia kata
likiškos spaudos, neturi teiste 
vadintis geru Bažnyčios vaiku. 

Vyskupas Keti eteris
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Vatikanas, kovo 17, — 
Vokietijos naciai užėmė 
Austriją suareštavo ir įka
lino Katalikų Bažnyčios 
arkivyskupą Waitzą, 74 
metų amžiaus senelį, kuris 
gynė Austrijos nepriklau
somybę ragindamas žmo
nes melstis ir laikytis vie
nybės.

I Vyskupas Uždraudė "Bingo" 
Žaidimus Amerikiečiai Protestuokime Prieš Lenkų Klastą

Lenkai, sudarę su Hitleriu ne
garbingą sąjungą, pastate Lietuvai 
ultimatumą: arba išsižadėti Vilniaus,

FRANCO BAIGIA KARĄ 
ISPANIJOJ

Hendaye, Prancūzijos-Is-. 
panijos rubežius, kovo 17 
d. — Gen. Franco karinės 
jėgos laimi visame karo 
fronte. Sukilėliai išvijo iš 
miesto Caspe radikalų ka
reivius, kurie pasilikę gy
nėsi ir paėmė miestą į savo 
kontrolę. Dabar likęs trum
pas kelias iki Viduržemio 
jūros. Per pastarąsias ke
turias dienas sukilėliai pa
ėmę į nelaisvę apie 10,000 
radikalų kareivių, kurių 
tarpe esą daug amerikie
čių, kanadiečių ir kitų vals
tybių kareivių.

Pittsburgh, Pa. kovo 17, 
Pittsburgho vyskupas, J. 
E. H. C. Boyle, uždraudė 
savo diecezijoje parapi
joms rengti “Bingo” ar 
“Beano” žaidimus, nes sa
ko, tas pratina žmones prie
lošimo iš pinigų ir taip pat | arba karas. Žalgirio laukuose jie ėjo 

įams” lošikams tuo pasi-lis vieno su lietuviais prieš bendrą 
naudoti ir dar pasiteisinti,! 
kad lošimai nėra bloga, nes 
ir Katalikiškos parapijos 
bei draugijos juos rengia. 
Kiti vyskupai jau pirmiau 
tokius žaidimus savo diece
zijose uždraudė.

priešą vokietį, gi dabar virto išdavi
kais nepasotinto gobšumo deliai. De
šimts kartų stipresni už Lietįivą, bet

Naciai Uždarė Katalikiškas 
Mokyklas

Munichas, kovo 17, —Na
cių vyriausybė uždarė se
serų Saleziečių mokyklas 
Zangenberge ir Dietram- 
szelly ir Katalikų kolegiją 
Augsburge.

Ką Sako Lietuva Apie 
Incidentą Administra

cijos Linijoje
KAUNAS — Kovo 11 d. vienas lenkų sargybinis 

Alytaus apskrityje buvo pastebėtas perėjęs adminis
tracijos liniją. Surikęs mūsų policininkui “Stok”, atsa
kė šūviu. Tuomet šovė mūsiškis lenką sužeisdamas, 
septynioliką metrų Lietuvos pusėje nuo linijos. Lenkai 
įvykį smarkiai išpučia ir kiršina prieš Lietuvą. Vyriau
sybė pasiūlė Lenkijos vyriausybei paskirti abiejų pu
sių įgaliotinius incidentui išaiškinti ir susitarti dėl 
priemonių ateityje incidentams įspėti. Pažymėtina, 
kad Lietuvos pasienio policijai pasiūlius sudaryti miš
rią komisiją incidentui tirti, lenkai atsisakė ir neatvy
ko į sutartą pasitarimą.

Taip tai paduoda žinias apie įvykį Administraci
jos linijoj Lietuvos Generalinis Konsulas, kurių teisin
gumui neabejojame ne tik mes, bet spėjame, kad neabe
joja ir visas pasaulis.

Lenkų Telegrafo agentūra tą incidentą paduoda 
sekamai:

“Du asmenys, kovo 11 d., bandė slapta pereit sieną 
Lenkijos pusėn. Lenkų sargų viršila sušuko sustot. Vie
nas pabėgo Lenkijos pusėn, o kitas atgal į Lietuvą. 
Lenkų kareivis S. Serafin, besivydamas bėgantį Lietu
vos pusėn, netyčia perbėgęs į Lietuvos pusę; kur tik 
už trijų jardų nuo rubežiaus Lietuvos rubežiaus sargy
ba ir nušovė jį”.

Taigi, kad lenkai buvo įsibriovę Lietuvos pusėn nė
ra klausimo, nes ir lenkai tai patvirtina. Dabar, Lietu
vos žinios sako, kad lenkas, kada jam buvo pasakyta 
“Stok”, atsakęs šūviu. Tai ką lietuvis kareivis turi da
ryti? Atsakymas, kad gintis. Vadinasi, dėl to inciden
to negali būti kaltinama Lietuva.

. . . j .vis tiek dar nebūdami tikri, ar ją pa
jėgs nugalėti, nes 10 lenkų prieš vieną 
lietuvį dar permaža, jie pasikvietė 
talkon tradicinį savo priešą vokietį, 
kad pergalė būtų užtikrinta.

Pasaulinė spauda viešai sarma- 
tyja lenkus, sakydama: Vokietija ir 
Lenkija žada pulti mažutę Lietuvą. 
Save gerbiančiai tautai jau vieno to
kio pašiepimo užtektų, kad jį nurau
dus išsižadėtų tokio negarbingo ir 
klastingo žygio. Bet lenkai sarmatos 
nepažįsta. Jie vien klasta verčiasi.

Akivaizdoje tokio negirdėto pa
sauly įvykio, kad du galingi priešai 
pultų mažą oponentą, tarsi du vyrai 
šoktų mušti vieną vaiką, mes Ame
rikos lietuviai pakelkime griežtą pro
testo balsą prieš tokią begėdišką len
kų klastą. Tegu pasaulis žino, kad 
lenkai užsitraukia ant savęs amžiną 
gėdą.

Vidūnas Uždarytas Tilžės Kalėjime

KOMUNISTAS PRIĖMĖ BAŽ
NYČIOS SAKRAMENTĄ

Paryžius, kovo 17, —Lai
kraštis Pelerin praneša, 
kad Belgijos komunistų 
vadas, M. Jacųuemonte, 
prieš mirtį priėmė paskuti
nį Bažnyčios sakramentą. 
Traukinys buvęs labai pil
nas ir kunigo buvo atsi
klausta ar jis sutiksiąs sė
dėti drauge su komunistų 
vadu. Kunigas sutikęs. Va
žiuojant juodu įsikalbėjo; 
komunistas pasiskundė ku
nigui, kad nesijaučiąs vi
sai sveiku: jis papasakojo 
kunigui apie savo pirmąją 
Šv. Komuniją, apie katali- 

i kišką išauklėjimą ir nuo
širdžiai apgailestavo savo 
nutolimą nuo Bažnyčios. 
Išreiškė gailestį už savo 
gyvenimo darbus, ūmai su
kniubo ir traukiny mirė. 
Kunigas jam suteikė šven
tojo aliejaus patepimo sa
kramentą.

TILŽE. Neseniai pranešėme, kad filosofas ir rašy
tojas Vidūnas kovo 22 d. švenčia savo 70 metų amžiaus 
sukaktuves, o dabar jau gautos žinios, kad kovo 11 d. 
vokiečių policija penkias valandas krėtė jo butą ir už 
savo knygų spausdinimą užsienyje uždarė jį Tilžės ka
lėjime. Žinant, kad Vidūnas yra aukštos kultūros ir di
delės tolerancijos asmenybė, toks vokiečių elgesys at
rodo daugiau negu keistas. Tikrai savotiškas “pasvei- 
kiniiųas” gimimo sukaktuvių proga.

Negrįžta į Rusiją už 
$50,000 Dolerių

Vatikanas Smerkia Hitlerio

Lietuvos - Lenkijos 
Incidentas Busiąs Lik- 
viduotas Legaliu Keliu

LENKIJA SUSITARUSI SU VOKIETIJA PASIDA
LINTI LIETUVĄ

Europos diplomatiniuose sluoksniuose kalbama, 
kad incidentas Administracijos linijoj buvęs iš anksto 
suplanuotas. Lenkija susitarus esą su Vokietija pasi
dalinti Lietuvą. Vokietija nori atsiimti Dancigą ir Auk
štąją Sileziją. Buvo žinių, kad iš Dancigo buvo nuvykę 
į Berlyną naciai ir prašę Vokietijos valdžios “atvaduo
ti” juos.

LENKIJOS MINISTERIS PAS MUSSOLINI
r

Šiomis dienomis Lenkijos užsienių ministeris J., 
Beck’as lankėsi pas Mussolini ir tarėsi svarbiais reika- į 
lais. Galimas dalykas, kad jis matėsi ir su Vokietijos 
atstovais. Kaip tik tuo laiku ir įvyko ir tas nelaimingas 
incidentas.

nenurodėme gręsiančių pa
vojų ir priemonių išsigelbė
jimui. Mes visada tvirtai 
laikėmės to nusistatymo ir 
pašvęsime paskutines savo 
gyvenimo dienas nurody
dami žmonijai gresiančius 
pavojus ir priemones iš jų 
išsigelbėti, kurios randa
mos Katalikų Bažnyčioje, 
kame Kristus nuolat gyve
na”.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, kovo 19 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi

ninkų Radio programa, kurią išpildys Providence lie
tuvių parapijos Radio Grupė, vadovaujant dain. A. 
Giedraičiui. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
1120 kilocycles ir klausyti gražios radio programos iš 
WC0P, Boston, Mass. ' .

Vatikanas, kovo 17, — 
Vatikano laikraštis Osser- 
vatore Romano griežtai pa
smerkė Hitlerio žygį Aus
trijoje, sakydamas, kad 
Austrija turi pilną teisę 
būti nepriklausoma valsty
bė ir tos teisės niekas ne
privalo laužyti; sako, tei
sės ir laisvė žmonių turi ; 
būti pagerbtos.

Šv. Tėvas Popiežius, kal
bėdamas Belgijos atstovui 
pasakė, kad Katalikų Baž
nyčia nenustos kovojus 
prieš tuos, kurie gręsia! 
pavojų tautoms ir visiems 
žmonėms. Jis sako: “Mes 
užtikriname Belgijos žmo- 

me kovoję prieš tą galybę,' vincijų į Romą savo drau- 
kuri pirmiau nuteriojo jū-J gijos reikalais pasitarimui, 
sų šalį ir dabar nori įsi- Tai yra generalis vienuoli

jos suvažiavimas. Paskuti
nis toks suvažiavimas bu
vo 15 metų atgal. Tokiuose 
suvažiavimuose yra renka
mas generalinis viršinin
kas. Kunigų jėzuitų pasita
rimai prasidėjo kovo 11 d. 
ir gal tęsis apie keturias 
savaites laiko.

Jėzaus Draugijos Suvažia
vimas Romoje

ApieRoma, kovo 17, —
160 Jėzuitų kunigų suva- 

kad mes nenustosi- žiavo iš viso pasaulio pro-

briauti ir užgrobti kitas ša
lis grąsindama pavoju vi
siems”.

Gi kalbėdamas į Chile 
valstybės Šventajam Sos
tui atstovą, Jo Šventenybė 
pasakė: “Niekas mums ne
gali primestią, kad mes 
nekalbėjome žmonėms ir

Iš Kauno ir Varšuvos 
praneša, kad kilęs nesusi
pratimas dėl incidento ad
ministracijos linijoj būsiąs 
likviduotas legaliu būdu.

Lenkijos užsienių minis
teris Beck pareiškęs spau
dai, kad jis apie Lenkijos 
santykius su Lietuva dary
siąs specialų pranešimą 
parliamente, kovo 23 d. 
Lenkija padarius atitinka
mus žygius dėl įvykusio in
cidento. Koki tie žygai ne
pasako.

Lietuvos apsaugos minis
teris pulk. Dirmantas pra
nešė seimui, kad valdžia y- 
ra pasiruošus tą incidentą 
likviduoti legaliu keliu.

Dabar kyla klausimas 
koks tas legalis kelias ar 
būdas? Spėjama, kad štai 
koks: Lenkai Varšuvoje 
turėjo konferenciją, kurioj 
dalyvavo maršalas Ed. 
Smigly-Rydz, Lenkijos ar
mijos inspektorius; pre- 
mieras F. Slawoj - Sklad- 
kowski ir finansų ministe
ris E. Kwiatkowski. Kon
ferenciją

ryšius su

laikraštis 
kad Lenki-

New York, kovo 17, Mrs. 
Bunkley, kurios vyras dir
bo Amerikos atstovybėje 
Maskvoje, sugrįžus į Ame
riką pasakė: “Aš į Rusiją 
negrįščiau nė už penkios 
dešimtis tūkstančių dole
rių, tai yra parako statinė, 
kuri gali kas minutė eks- 
plioduoti”. ------—■—-

Lenkai reikalauja, kad 
Lietuva laikytųsi Tautų 
Sąjungos rezoliucijos, pri
imtos gruodžio 10, 1927, 
kuri uždeda abiem šalim 
pareigą pradėti derybas 
dėl sudarymo normalių 
santykių. Be to, reikalauja, 
kad Lietuva išbrauktų iš. 
konstitucijos tą straipsnį, 
kur pasakyta, kad Lietu
vos sostinė — Vilnius.

Taigi spėjama, kad toks 
į ir bus legalis būdas likvi
duoti nesusipratimus.

Mes negalime atsižadėti 
! Vilniaus krašto. Mes turi
me reikalauti, kad lenkai 
grąžintų Vilnių Lietuvai ir 
tik tokiu legaliu būdu lik
viduotų visus nesusiprati
mus.
Lenkai sugrąžinę Lietuvai 
pagrobtą policininką.

• v

Idiplomatinius 
jais.

Vienas lenkų 
apgailestaująs,
ja pražiopsojusi gerą pro
gą užimti Lietuvą pereitą 
sekmadienį, kada Lietuvos 
prez. Antanas Smetona bu
vęs pasiruošęs pesekti Aus
trijos prez. Miklo pavyzdį, 
ir. rezignuoti, ir kad mar
šalas Smigly-Rydz būtų 
galėjęs įmaršuoti į Kauną, 
kaip Hitleris įmaršavęs į 
Vienną. Lai neapsigauna 
ponai lenkai. Lietuviai ne
pasiduos lenkams iki pas
kutinio gyvo lietuvio ka
reivio.

I
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ISPANIJOS LOJALISTAI PRAŠO 
PRANCŪZIJOS PAGALBOS

Paryžius, kovo 17, — Is
panijos radikalų (lojalis- 
tų) valdžios pirmininkas 
Negrin prašė prancūzijos 
duoti jiems 200 karinių 
lėktuvų, laivų ir ginklų,

sušaukė prez. nes jie nebegali atsilaikyti 
Moscicki tuoj po sugrįžimo prieš Franco kariuomenės 
iš Italijos užsienių reikalų žygiavimą. Franco kariuo- 
ministerio Beck’o. Sakoma, 
kad lenkų ministeriai nuta
rę pasiųsti Lietuvai griež
tą reikalavimą sudaryti su 
Lenkija normalius diplo
matinius santykius ir pa
naikinti Vilniaus klausimą. 
Vadinasi, lenkai reikalau
sią, kad Lietuva atsižadė
tų Vilniaus ir užmegstų

menė baigia užkariauti 
Ispaniją. Į savaitę laiko jo 
kariuomenė, be smarkių 
susirėmimų su radikalais, 
nužygiavo 65 mylias pir
myn: jau baigia per kirsti 
radikalų valdomą dalį į dvį 
dalis, ttaįp kad Kataionija 
nebegalės susisiekti su Va- 
lencia. Du trečdaliu Ispani-

jos dabar yra Franco val
džioje. Radikalai despera
tiškai stengiasi dar atsilai
kyti, bet matomai, jei Ru
sija ir Prancūzija neprista- 
tys laiku jiems karo gink
lų, jų viešpatavimui bus 
galas. Negrin pareiškė, kad 
greitu laiku bus atgabenta 
užtektinai karo ginklų su
laikyti Franco žygiavimą. 
Prancūzija pasiuntė tris 
karo laivus į radikalų val
domą dalį, Barceloną, bet 
ar ji išdrįs siųsti daugiau, 
kada jai gręsia naminė ne
tvarka ir Vokietijos armi--f® I Aja?
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EKTRA SUSIRINKIMAS
Visų draugijų Valdybos 

studentai ir profesionalai, 
ir Visuomenės Veikėjai, 
lietuviai patriotai, So. Bos
tono ir Didžiojo Bostono, 
šiuomi kviečiami j Extra 
svarbų Susirinkimą, kuris 
įvyks sekmadienį, kovo 20, 
7:30 vai. vakare, Šv. Petro 
par. bažnytinėje salėje, ant 
5-tos gatvės, tikslu nusta
tyti PRIEMONES dėl mū
sų žygio prieš lenkų agre
syvų puolimą Lietuvos ir 
tuomi pareikšt mūsų žodį 
dėl Vilniaus r Klaipėdos.

J. KUMPA, 
ALRK Fed. 3-čio sk. Pirm.

—------------------ ----------------*
vai. p. p., bažnytinėje salė
je, W. 5th St. ’

Tas veikalas gamintas 
Monsinioro Roberto Hugh 
Bensono ir labai tinkamas 
Gavėnios laikui. Per klai
dą tikietai padaryti po 
25c., vaikams 10c.

LPS Į-O

Šy.

“VAKARIENBUTIS”

Iš geros malonės gerb. 
kun. P. Juškaičio, Seselių 
Jėzaus Nukryžiuotojo ir jų 
mokinių southbostoniečiai 
pirmi Damatvs “VAKA- 
RIENBUTĮ”.

Cambridge’iečiai suvai
dins tą puikų religišką vei
kalą southbostoniečiams 
sekmadienį, kovo 20 d., 3

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutarti)

I Tel. Trowbridge 6330...........

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

į LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

?i Tel. S. B. 2805-R i
LIETUVIS

OPTOMETRISTASl
I 
ir
i I
i
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DKRBINTNKKS
mylimasis įĮun. K. Urbana
vičius. Jis ne tik paliete 
blaivybės klausimą bet ir 
padavė susirinkusiems 
minčių, kaip praktiškai 
prisidėti prie blaivybės į- 
dėjos paskleidimo, tai pri
sidedant prie platinimo ir 
parėmimo katalikiškos 
spaudos, ypątingai Darbi
ninko, kuris įsigijo ųaują 
intertypą, ir reikalingas 
finansinės paramos apmo
kėjimui užtrauktos skolos. 
Gerb- kalbėtojas įntertypą 
prilygin-o prie didžiosios 
kapųoiės js kųrįos šaudo
mą blaiviomis, krikščioniš
komis idėjomis. Eloną Ra
dzevičiūte pasakė eįles 
“Lietuvos Šalele” ir Many
tė Kįlmonįųtė padainavo 
dvi liaudies dainas.

Prie stalų pątarnayo jau
nuoliai Ambrozas, Žukaus
kai ir BĮ. kuopos valdybos 
nariai, o p. Žukauskienė 
beveik visam darbui vado
vavo-

Šiuomi Blaivininkų kuo
pa reiškia savo nuoširtįžią 
padėką klebonui, kalbėto
jams, programą pildžiu
siems ir visiems atsilan
kiusiems.

Bį. Kuopos Valdyba.

i

įyy^s fcpyo 22, š. ųą., 
Petro par. s-yetąįnjėje,. ąnĮt 
Septintos gatvės, 7:30 vąl. 
vakare.

LAžjKĖSJ “»Ą$BŲSIN-

Kovo 15 d. “Darbininke” 
lankėsi ilgametis LDS pir
muos kuopos finansų sekre
torius p. J. Jeskevičius, ku
ris nesenai grįžo po sėk
mingos ąppendicitis opera
cijos. P-nas J. Jeskevičius 
sakėsi gerai jąųčiąsi ir ne
užilgo pradėsiąs dirbti.

P-nąs J. Jeskevičius, at
silankymo progą, apžiūrė
jo naują Intertypą.

Taipgi tą dieną lankėsi p. 
Raudeliūnas iš Brightono. 
Jis taipgi aplankė spaus
tuvę ir apžiūrėjo naują in
tertypą.

BLAIVININKŲ ARBA
TĖLĖ PAVYKO

•

V¥ČH> SŲSipiNKIMAS

I

Išegzaminuoju akis i 
priskiriu akinius = 
kreivas akis atitie- Į 
sinu ir amblijoniš- Ė 

koše (aklose) akyse sugrąžinu: 
Šviesą tinkamu laiku.

5 J. L. PAŠAKARNTS, O. D. Į 
| 447 Broadway, South Boston i 
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ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
South Boston, Mass

Kovo 13 d., po pietų baž
nytinėje salėje, ALRK Pil
nųjų Blaivininkų 49 kuopa 
buvo suruošus arbatėlę su 
užkandžiais ir programa. 
Žmonių dalyvavo virš šim
to. Programą pradėjo kle
bonas kun. Pr. Virmaus
kis malda ir įžanginę kalbą 
apie blaivininkus ir jų dar
buotę. Prisiminė ir apie 
būsiantį parapijos išvažia
vimą ir kad blaivininkų 
kuopa aprūpinsianti tą iš
važiavimą lietuviškais sū
riais. Alg. Ivaška pasakė 
eiles “Vilniun Trauk” ir 
Lietuvos Ūkininko “Gir
tuoklio Vargai”. Jo brolis 
Rimutis padainavo “Lakš
tingalėlę” ir “Bitelę”, Algi
mantui pritariant pianu. 
Nepaprastai įdomią pra
kalbą, apie alkoholio įtaką 
į žmogų medcinos atžvil
giu, pasakė jaunas medici
nos studentas Pr. Zareckas 
iš Lawrence, Mass. Ta pra
kalba taip puikiai ir išsa
miai priruošta, ir taip'be
šališkai apibudinanti gir
tuokliavimo kenksmingu
mą sveikatos atžvilgiu, ko
kios dar nebuvo tekę gir
dėti. Ji turėtų būti pakar
tota skaitlingesniems susi
rinkimams. Kalbėjo ir visų

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį kovo 20 
d., 2 vai. po pietų, parapi
jos salėje.

Dabar einą L. Vyčių nau-, 
jų narių vajus. Todėl; 
brangūs draugai, nuošir
džiai padirbėkime pakvies- 
kime savo draugus, kurie 
verti priklausyti į mūsų or
ganizaciją. Mūsų kuopa, 
turi kontestą: kas prirašys 
daugiausia narių gaus 
brangią dovaną. Todėl bū
kime laimėtojai ir kontes- 
to dalyviai!

Apart vajaus yra ir dau
giau svarbių reikalų, bū
tent: kuopos šokiai, Moti
nos dienos programa ir kiti 
reikalai.

Susirinkime bus svečias 
p. Kiškis su paskaitėle. To
dėl visi dalyvaukime?

Jūsų Pirmininkas.
■ 1 *

Dr. Kapočiaus Paaiškinimas 
. Rimšos Reikale

“Darbininko” Nr. 20-tam 
tilpo pranešimas antrašte: 
“Skulptorius Rimša, So. 
Bostone”. Kadangi mano 
vardas ten paminėtas ir 
nušviečia reikalą visai ki
taip, negu ištikrųjų yra, 
tai jaučiuos, kad šis daly
kas turėtų būti paaiškin
tas.

Aš pirmininkavau p. 
Rimšos parodos surengime 
šioje kolonijoje ir visiems 
yra žinoma, kad paroda į*

Intertypo Fondas 
Auga

L

A. Shapiro Prisiuntė 
$25.00

‘ Dr. J. Landžius-Seymour, komanderis Amerikos 
Legiono Stepono Dariaus Posto No. 317 įteikia Legio
no garbės medalį Jurgiui Stukui, kuris statydamas sa
vo gyvybę į pavojų išgelbėjo Leoną Stasiulį, legionie
rių Waban ežere, sausio 27 d. 1938 m. Medalį įteikė va
sario 22 d. š. m. J. J. R.

vyko ir buvo sėkminga ir 
pelninga visais atžvilgiais. 
Po parodos, su p. Rimša 
buvo pilnai atsiskaityta ir 
tuomi Bostono parodos ko
miteto darbas užsibaigė.

Apie įteikimą “Artojas” 
muziejui, nei aš, nei tas 
komitetas jokios kalbos ar
ba derybos su p. Rimša ar
ba muziejum neturėjome. 
Pasirodo, kad įteikimo de
rybas p. Rimša vedė su p. 
Jenkins. Kokios sutartis 
buvo darytos tarp Rimšos 
ir Jenkino ir Jų su muzie
jum man nebuvo žinomos. 
Tik koumet jau Rimša ga
vo pranešimą, kad prista
tyti savo kūrinį muziejaus 
direktoriams dėl apžiūrėji
mo ar priimti, ar ne, tuo
met man Rimša pranešė, 
kad pastangos yra deda
mos muziejui įteikti “Arto
ją”. p. Rimša kalbėjo apie 
kokius neaiškumus su p. 
Jenkinu, .jcaslink atlygini
mo jam už kurinį ir apie 
kiek, aš manau, jisai galė
tų tikėtis, kad jam bus su
rinkta. Aš tuomet atsa
kiau, kad sunku pasakyti, 
bet p. Rimša buvo labai en-

tuzįastiškas apie priėmimą 
jo kūrinio ir atsakė man 
svarbiausia, kad “Arto
jas” bus muziejuje.

Tai viskas ką aš bendro 
turėjau su Artojaus atida
vimu muziejui.

Bet kuomet reikalas jau 
| buvo užbaigtas ir paskelb
ta spaudoje, kad p. Jenkino 
pasidarbavimu “Artojas” 
buvo priimtas į muziejų, 

’ tuomet p. Rimšai prašant, 
nors aš jokio bendro su tuo 
reikalu neturėjau, vienok 
aš sušaukiau keletą susi
rinkimų Bostono veikėjų 
su tikslu, kad sudaryti ko
mitetą pinigų rinkimui, ir 
dabar komitetas jau suda
rytas.

Darbininko naujos Inter- 
type fondas auga. Vakar 
čeverykų urmininkas, p. A. 
Shapiro prisiuntė naujos 
Intertype fondui $25.00.

P-nas A. Shapiro yra žy
dų tautybės, kilęs iš Ro
kiškio ir atvykęs į šią šalį 
prieš 35 metus.

P-nas A. Shapiro yra di
delis labdarys. Jis kasmet 
pasiunčia į savo gimtąjį 
Rokiškį visokių drabužių, 
čeverykų ir kitokių daly
kų, vertės apie 40 tūkstan
čių dolerių, kad išdalytų 
biednuomenei, nežiūrint ar 
jis būtų žydas ar kitokios 
tautybės. Už jo labdarin- 
gumą Rokiškio miestas pe
reitais metais per Lietu
vos Seimo atstovą p. Kvik
lį įteikė p. Shapirui Rokiš
kio miesto specialiai jam 
paruoštą albumą ir tam ti
krą padėkos adresą.

S. BARASEVIČHJS IR
SCNCS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TUMI NOTARO TEISES

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

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

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

Patarnavimai Dieną ir Nokti

•_ir

I

Anthony L. Kapochy

Padėkos Žodis
vi-

ĮVAIROS SKELBIMAI
Telephone 

.. SO. BOSTON 
1058 ’

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių lšdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokai 

savininkai

t

Nuoširdžiai dėkoju 
siems, kurie mane ligoje 
taip gausiai-■lankė, ypač 
kleb. kun. P. Virmauskui, 
kuris pirmasis mane ap
lankė ir suteikė dvasinį ap
rūpinimą, kun. K. Jenkui 
už lankymą ir maldas, kun. 
P. Aukštikalniui, * S. J., 
kun. J. Skalandžiui, LDS 
1 kp. valdybai ir už dova
nas ir lankymą, Šv. Petro 
lietuvių par. kolektoriams 
už dovanas ir lankymą, čia 
man sunku visus išvardyti, 
kurie mane suramino ir už
jautė, bet žodžiu sakau vi
siems ačiū.

Dėkoju Dr. J. Arentui už 
gerą priežiūrą ir malonų 
patarnavimą kaip ligoninė
je, taip namuose. Nelaimė
je patarčiau kreiptis pas jį. 
Aš ačiū Dievui einu stipryn 
ir baigiu išsveikti. Dar kar
tą tariu ačiū visiems.
J. Jeskevičius ir šeimyna.

v •

v •

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

VAJUS
Naujos Akademijos Statymo Fondui

VAROMAS PIRMYN

PARDUODAME
Degtinę, Alų ir Vyną

Pristatome Į namus ir 
visokiems parengimams 

Patarnavimas mandagus.
SULLIVANS LIQUOKS 

STORE 
295 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 9772

CAMBRIDGE, MASS

I

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentu*
117 E St. (kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass., 
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

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. Gasimir 
2601 W. Marąuette Road 
Chicago, Illinois

DYKAI ĘANĘYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam Šio laikraščio 
skaitytojui, koris tik 
j>areikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose. jeigu jie mre- 
tirigę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai Jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo kinup!xų Metodą, 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakeli, 7 dienoms DYKAI IšBAN- 
DYYMUI, ir jeigu nor&dte naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kfeštfis. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, m ūmu. kaš
tais- Pasiųsk savo vardą ir ądresą 
tuojau j 

| ROSSE PRODL'CTS CO. Dept
2708 W. Karveli Avė. Chicago, 11L

Blaivininkų 25 Kp. Aukojo 
$5.00

Lietuviai katalikai tikrai j 
supranta katali kiškos1 
spaudos reikšmę ir ją re
mia visomis jėgomis. Štai, 
p. V. J. Blavackas rašo: 
“Šv. Kazimiero par. Blai
vininkų 25 kp. gavusi Tam
stų laišką naujos interty
pos reikalu, vienbalsiai nu
tarė aukoti $5.00. Todėl il
gai nelaukdamas ir siunčiu 
jums money orderį vertės 
$5.00. naujos intertypos 
fondui. Vardu Blaiv. 25 kp. 
V. A. BLAVACKAS”.

“Darbininko” naujos In
tertypos vajaus komisija 
dėkoja Blaivininkų 25 kp. 
nariams už suteiktą auką.

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Bes.
564 East Broadvvay
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

VYRŲ MISIJŲ UŽBAIGA 
vyks iškilminga šv. misijų 
taip gražiai ir skaitlingai

Kovo 20, 3 vai. po pietų į- 
užbaiga. Visi vyrai, kurie 
misijose lankėsi, privalo 
būti užbaigoje. Užbaigiant, 
apturės misijų visuotinus 
atlaidus; gaudami Šy. Tė
vo palaiminimą pelnys ki
tus visuotinus atlaidus; iri 
šv. Krikšto įžadui panau
jindami įgys trečius visuo
tinius atlaidus.

Tėvelio Pr. Aukštįkaįnio, 
S. J. misijonieriaus pamok
slai visiems labai patiko, 
ką liūdyjo skaitlingas, 
kaip vyrų, taip ir moterų, 
lankymasis. Jaunimui mi- 
sijonięriųs turėjo specia
liai dvi konferencijas. Jis 
gėrėjosi gražiu jaunimu. 
Cambridgeiečįams neuž
mirš ilgai - ilgai šių Tėvo 
Jėzuito skelbtų misijų. X.

Pasižada remti — P-nas 
V. J. Blavackas Darb. adm. 
rašo: “Gavęs Tamstų laiš
kus, kuriuos prašėte išda
lyti draugijoms naujosios 
Intertypos fondo reikalu, 
tuojau išdalijau. Draugijos 
laiškus maloniai priima ir 
pasižada aukoti arba ką 
nors surengti naujos maši
nos fondui. Galiu užtikrin
ti, kad katalikiškos drau
gijos mūsų kolonijoje be
veik visos prisidės, nes čia 
žmonės yra labai nuoširdūs 
ir remia “Darbininką”.

V. J. Blavackas
Darbininko Intertypo va

jaus komisija dėkoja p. V. 
J. Blavackui už išdalinimą 
laiškų ir Worcesterio kata
likiškoms draugijoms už 
nuoširdumą ir pasižadėji
mą naujos Intertypos fon
dą paremti.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

įy _  - _ - v-r
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“VAKARIENBUTIS”
f Kovo 20, 7:30 vai. vaka
re, Seserims mokytojoms 
vadovaujant parapijinės 
mokyklos mokiniai, vai-į 

i dins gražų religišką veika
lą “Vakarienbutis”. Veikė
jai labai gerai savo roles 
išmokę, visiems teiks daug 
pasigerėjimo. Todėl visi iš 
visur privalo ateiti pama
tyti šį veikalą.

VALGIŲ GAMINIMAS

Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik 11.0Q Knyga turi 
223 puslapius.

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 Savinmk

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

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

GAUKITE
Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis 

CASPERS BEAUTY 
SALON 

83 L Strept 
(ąrti 4-th St.) 

South Boston, Mas£. 
Tel. Šou 4645
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Penktadienis, Kovo 18 d., 1938 DARBININKAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lenkij a Pasiuntė Ultimatumą 

Lietuvai
NEW YORK, kovo 17, — New York Herald prane

ša, kad Lenkijos valdžia pasiuntė Lietuvai griežtą rei
kalavimą atlyginti už rubežiaus kareivio nušovimą. 
Lenkijos laikraštis “Kurjer Poranny” paskelbė, kad 
Lietuvos rubežiaus sargai nušovė Lenkijos kareivį, ku
ris vijosi du vyru bėgančius per rubežių. Besivydamas 
Lenkijos kareivis perėjęs į Lietuvos pusę ir buvęs nu
šautas. Dabar už tą įvykį Lenkija reikalausiantį, kad 
Lietuva sudarytų su ja diplomatinius santykius ir atsi
žadėtų Vilniaus krašto, kurį Lenkai turi užgrobę... Ta
čiau nėra abejonės, kad Lietuvos valdžia atsakys, jog 
Lenkijos kareivis neturėjo reikalo eiti į Lietuvos žemę, 
jog su užg'robikais jokių santykių negali turėti ir, kad 
Vilniaus krašto niekada neišsižadės... Jei Lenkijo's sar
gai būtų nušovę Lietuvos rubežiaus sargybinį, ar atly
ginimui, Lenkija atiduotų Lietuvai Vilniaus kraštą?

gyventojų; iš tų tik 149,677 
yra katalikai, tai reiškia 
katalikai nesudaro nei tre
čio nuošimčio gyventojų, o 
kokius katalikiškus įstaty
mus šalis praveda, reikia 
džiaugtis. Gyvenimo istori
ja paliudija, kad geriausi 
piliečiai ir teisingiausi dar
bininkai yra tie, kurie Die
vą garbina.

Įstatymas Prieš Komunistus

Baisūs Komunistų Darbai 
Ispanijoj

Sudegino Gyvus 3 Kunigus Ir 
50 Seserų, Sako Zbyško

LIETUVOS IR LENKIJOS KARIUOMENĖ 
ADMINISTRACIJOS LINIJOJ

KAUNAS, kovo 17, — Lenkija sutraukė 50,000 
ginkluotos kariuomenės prie Lietuvos rubežiaus; Lie
tuva taip pat prie rubežiaus pasiuntė 30,000 savo ka
riuomenės. Lenkija reikalauja, kad dėl rubežiaus sar
gybinio nušovimo Lietuva atsižadėtų Vilniaus krašto. 
Lietuvos valdžia nekantriai laukia krizės nežinodama 
ar didžiosios Europos galybės jai padės, jei Lenkija ją 
pultų. Sakoma, kad Anglija Lietuvių - Lenkų dalyką 
tyrinėjanti. Hitleris sugrįžo į Berlyną išgirdęs apie 
Lenkijos notą Lietuvai. Ar Hitleris padrąsins Lenkus 
pagrobti visą Lietuvą ir pats pasiims Klaipėdą?

LAIDOTUVĖS VIRTO POLITINE DEMONSTRACIJA
MARCINKONYS, OKUPUOTA LIETUVA — Len

kijos valdžia suruošė iškilmingas laidotuves nušautam 
kareiviui, Serafinui, kurios virto tikra politine demons
tracija. Prie kapo sakė įvairūs valdininkai kurstančias j 
prieš Lietuvą kalbas.

-

“ŽYGIUOKIME į KAUNĄ”
Visa lenkų spauda tą incidentą Administracijos 

linijoj išpūtė ir kurstančiomis žiniomis prieš Lietuvą 
nori nustatyti pasaulį, kad dėl to įvykio kalta Lietuva, 
ir kad dabar esąs būtinas reikalas “sustabdyti provoka
cijas iš Lietuvos pusės”. Taip, yra būtinas reikalas su
stabdyti prdvokacijas iš Lenkijos pusės.

Rumunijos Valdžia Įsako Eiti į Bažnyčią
Bukareštas, Rumunija,— 

kovo 17, — Naujoji Rumu
nijos valdžia išleido įstaty
mą, kuriuo visi valdžios 
apmokamieji darbininkai- 
valdininkai, advokatai, mo
kytojai, pašto darbininkai 
ir visi kiti, yra verčiami 
sekmadieniais, šventadie
niais ir tautiškose šventė
se eiti į bažnyčią.

Kiekvienas apskričio vir-

šininkas gavo įsakymus 
prižiūrėti, kad tas įstaty
mas būtų išpildytas.

Taip pat valdžia įsakė, 
kad sekmadieniais karčia- 
mos ir krautuvės privalo 
būti uždarytos. Dirbti sek
madieniais laukuose irgi 
uždrausta.

Ta žinia sugėdina katali
kiškų šalių valdžias. Ru
munija turi apie 6,865,800

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER. MASS.

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

New York, kovo 17, — 
New Yorko valstybės sena
torius Philip M. Kleinfeld 
reikalauja valstybės išleis
ti įstatymą, draudžiantį 
užimti valdžios vietas 
tiems, kurie prievarta ar 
sukilimu ragina sunaikinti 
Jungtinių Amerikos vals
tybių demokratinę valdžią. 
Komunistai pajuto, kad tai 
prieš juos ir jų vadas Earl 
Browder tuojau pasiuntė 
protestą, sakydamas, kad 
Amerikos komunistai yra 
šalies piliečiai ir nepriklau
somi kitai šaliai. Senato
rius atsakė: “Neišmintin
ga yra Browderiui taip kal
bėti, nes faktas yra, ko
munistų partija yra Stali
no ir Kominterno valdo
ma”.

Komunistų konsitucija, 
skyrius 2, sako: “Partijos 
priklausančios Kominter- 
nui vadinsis komunistų 
partijomis”. Skyrius 3 sa
ko: “Komunistų partijos 
ir kominterno nariais gali 
būti visi, kurie priima ko
minterno programą ir pil- 

I do visus partijos ir komin
terno nutarimus”. Skyrius 
16 sako: “Visų skyrių vei
kimai turi būti kominterno 
užtvirtinti”. “Komunistų 
partijos turi pildyti komin
terno nutarimus”.

Taigi pasirodo, 
Browderis labai apsilenkė 
su tiesa, sakydamas, kac 
Amerikos komunistai ne
priklauso Stalinui.

• v

New York, kovo 14 d. — 
Šiomis dienomis grįžo iš 
Ispanijos ristikas Vladą 3 
Zbyško, garsaus ristiko 
Stanislovo Zbyško brolis. 
Jis buvo Ispanijoje ir ten 
dalyvavo ristynėse. Jis su
grįžęs į Ameriką pasakojo 
anglų spaudos korespon
dentams apie baisius ir 
žvėriškus įvykius Ispanijo
je. Jis pats matęs Cordo- 
bos mieste kaip komunis
tai, sugavę tris kunigus ir 
50 Seserų vienuolių, gyvus 
sudegino. Zbyško sako, 
kad tą įvykį prisiminus 
šiurpas žmogų sukrečia.

Apie tą baisų ir šiurpu
lingą įvykį Zbyško pasa
koja taip:

“Komunistų ir anarchis
tų gaujos su smarkiausiais 
šūkavimais ir išjuokimais 
gatve varė iš drabužių iš
vilktus tris kunigus ir 50 
seserų vienuolių. Raudo
nieji piktadariai šaukė, 
kad tai “religinė procesi
ja”. Zbyško patyrė, kad tie 
nelaimingieji kunigai ir 
vienuolės prieš keletą die
nų buvo suimti ir jie buvo
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uždaryti be maisto ir van
dens. Pagaliau nutarta ne
laiminguosius nužudyti.

“Vienos bažnyčios prie
šakyje visi nelaimingieji į- 
vilkti į storus maišus. Rau
donieji budeliai šaukė, kad 
tai “religiniai abitai”. Mai
šai pagaliau sulieti gazoli
nu ir visi suvaryti į bažny
čią. Viduje jie padegti.

“Užsiliepsnojo visas baž
nyčios vidus. Keletas tų ne
laimingų degančių aukų 
klykiant bandė išbėgti pro 
duris laukan, bet pašėlu- 
sioji raudonųjų gauja jas 
sugriebė ir atgal į bažny
čią įstūmė”.

“Net šiandien man yra 
sunku pasakoti apie tą as
meniškai matytą šiurpų 
reginį” — pareiškia risti- 
kas. “Raudonieji taip buvo 
įšėlę, kad jie buvo daugiau 
panašūs į žvėris, bet ne į 
žmones. Ir ištikro jie nebu
vo žmonės, bet barbarai 
žmogėdžiai. Patsai nenorė
čiau tikėti, kad kas pana
šaus būtų galėję įvykti, jei 
savo akimis nebūčiau ma
tęs”.
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Uždarytos Paskutinės Lietu- Komunistas Nušovė Kunigą 
vių Mokyklos

kac

Keturių Tautybių Ir Piliety
bių Kinietis

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 1VČ.

Pirmininke — Eva Marksfene,
625 E. 8th St, So. Boston, Maas. 

Tel. So. Boston 1298
Vlce-Pirm. — Ona VenienS,

811 K St, So. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Ona IvaSklene,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markonlute, 
4115 Washinfrton SU Koelindale, Mass.

TeL Parkway 0558-W
Odininke — Ona Stanlullute,

106 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdare — Ona Mlzglrdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston; Mass. 
Kasos Glob.—Marijona AukStikalniene,

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

antra utarnlnka taBnsMs.
7:80 vai. vakare, pobainytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
peš protokolu raitininke

tV. JONO EV. BL. P Ai ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

Britų Suvienytos Spau
dos Biuras iš Singapore 
praneša, kad Singapore 
mieste, randasi vienas jau
nas kinietis, Wu - Chang - 
Pei, kuris turi sulig savo 
gimimo keturias tautybes 
ir pilietybes: Jis yra kinie
tis, britas, vokietys ir olan
das. Pirmiausia yra kinie
tis dėl to, kad gimęs iš gry
no kiniečių tėvų kraujo; 
britas, kad jo abudu tėvai 
gimė Singapore mieste, — 
Straits Setlemente, — Bri
tų valdomoj teritorijoje; 
vokietys, kad gimė ant vo
kiečių laivo; o olandas, — 
kad laivas, tuo metu kai jis 
gimė, plaukė per Olandi
jos teritorijos vandenį iš 
Singapore į Bataviją, už 
Javos salos. Jis gimė iš 
jaunos kiniečių tėvų poru- 
tės. Jis dabar yra keturių 
valstybių ir pilietybių žmo
gus, ir gali gauti bi kurios 
minimų šalių pasą, arba ir 
visų keturių kartu. Tai yra 
žmogus, kurs dramatišku 
savo gimimu, sudaro veik 
pusę Tautų Sąjungos!

J. Butkevičius.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje pro£a 

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVIŲ LAIVOKOR.ČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMER.IK.OJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesiogine Ekskursija į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS'GRIPSHOLM 
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
Pergothenbur.&ą,nepersėdant [KLAIPĖDĄ

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” 
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS MUCINSKAS. švedų Amerikos Linijos lietuvių 
skyriaus vedėjas, išplauks iš New Yorko liepos 1 <1.
kelionė: GOTHENBURG-STOCKHOLM-KLAIPEDA

Iš Stockholmo laivu S. S. “MARIEHOLM” 
Kiti išplaukimai iš Nevy Yorko: 

Gegužės 12, Birželio 3, Birželio 9. 
Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas, arba

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

prašęs, kad jam leistų pasi
likti Italijoj kaip politi
niam emigrantui. Butenko 
žmona ir dukrelė pasiliko 
Leningrade. Dabar jos jau 

i esančios suimtos.

Vokietija, pasakė negin
sianti jos, jei Prancūzija 
nestosiauti ginti; gi Pran
cūzija, turėdama užtekti
nai vargų savo krašte, ir 
nežinodama ką Anglija da
rytų, pažadėtos pagalbos, 
Čekoslovakijai neužtikri-1 
na. Kitas vėl jai svarbusį 
klausimas, tai Ispanijos 
radikalų karo pralaimėji
mas. Prancūzija, duodama 
didžią pagalbą Ispanijos 
radikalams, tikėjosi, kad
jie nugalės Franco kariuo- lai paduoda aplikaciją Re- 
menę, bet išėjo visai kitaip.' corder, Labor Board, U. S. 
Tais tai klausimais eina Navy Yard, Boston, Mass. 
svarbūs atstovų pasitari
mai.

JUNG. VALSTYBIŲ CI- 
VIL SERVICE KVOTI

MAI

Spaustuvininkai, kurie 
nori gauti valdišką darbą,

Poznan, Lenkija, kovo 17,
Sulaikius Vilniaus ir —Kun Stanislovas Stren- 

Švenčionių “Ryto” draugi- ®kl> Lul?,ono Parapijos kle- 
jų centrus, galutinai likvi- bo"as, ihP° » sakyklą pa
duotos ir paskutinės šios ™oksl° Bažnyčioje
draugijos laikomos lietu- b“v,° vlena? komunistas, 
vių mokyklos. Švenčionių £k k* sugrjzęs is Rusijos. 
“Ryto” draugija'dar ture- Kada Jam nepatiko kunigo 
jo devynias mokyklas: Pasakymus, jis netraukęs 
Švenčionyse, Auči n o s e, revolverį mirtinai nušovė 
Miežionėliuose, Kukutė-: kunl^>ir surlko: „ ^gy
liuose, Daveisiuose, Tau- |V.UOJ? komunizmas . Kada 
jūnuose, Kalvesalyje, Iva-.į1 suėmė, tai jis pasakė, 
nėnuose ir Kukiškėje. Mo-I As nekenčiu kunigų, ir sa
kyklų būstinės užantspau- i vo neapykantą parodžiau 
duotos ir tų mokyklų moki-i nušaudamas vieną jų . 
niai paskirstyti į lenkų vai-
CN I J Divorsai Franco IspanijojeŠvenčionių apskrity užda
ryta, “per klaidą” “Kultū
ros” draugijos mokykla 
Kirkučių kaime ir tos pat 
draugijos mokykla Lazin- 
kų km., Tverečiaus valse.

Į

Negalimi

700 Darbinink Sugrįžo 
Darban

ne vėliau kovo 21 d., 1938. 
Alga: $1,080, $1,020, $960 
į valandą (40 valandų sa- 

I vaite).
Aplikantai turi būti Jung. 
Valstybių piliečiai.

Atlanta, Ga., kovo 17, — 
Ford Motor Car kompani
jos fabrikas Atlanta mies
te pašaukė apie 700 darbi
ninkų, kurie buvo apie tris 
savaites atleisti nuo darbų, 
į fabriką.

Aplink Sovietų Pabėgėlius

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
GAVĖNIOJE

Kas Geriau: Komunizmas 
Ar Fašizmas?

du

Burgos, Ispanija, kovo 
17, — Ispanijos nacionalis
tų valdžia išleido įsakymą, 
kuris draudžia moterystės 
gyvenimo persiskyrimą. 
Visoje Franco valdomoje 
Ispanijoje divorsai yra už
drausti.

“S.” rašo, jog Sovietų la
kūnai, kurie su lėktuvu pa
bėgo į Estiją, Sovietams 
nebus išduoti. Jų lėktuvas 
bus grąžintas Sovietams.

SSSR polpredas Romoj 
Šteinas pareikalavęs, kad 
buvęs SSSR diplomatas 
Butenko būtų išduotas So
vietų vyriausybei, nes jis 
esąs ne politinis pabėgėlis, 
bet kriminalinis . Maskva 
Butenko apkaltina pavo
gus iš Bukarešto polpreds- 
tvos didelę pinigų sumą.

Grafas Ciano priėmęs 
Butenko, su kuriuo ilgai 
kalbėjęsis. Sako, Butenko

Lowell, Mas^., 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 — Bai. 10, kun. Jonas J. 
Jakaitis, MIC

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

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

Nevv Haven, Conn., bai. 4
— 10, kun. Adomas Mor
kūnas, MIC.

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

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

Vlce-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield SU So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
I514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Maas.

Draugiu laiko susirinkimus tas ^ 10,973,000 bedarbių, šiuo 
metu bedarbių skaičius yra 
didesnis.

čią ned«ldlenj kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietij. Parapijos aalCJ, 492 

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

«s-

10,973,000 Bedarbiu Jung. 
Valstybėse

Washington, D. C. — A- 
merikos Darbo Federaci
jos žiniomis, Jung. Valsty
bėse sausio mėn. buvo

Kartą susiginčijo 
draugu. Vienas sako:
— Man geriau patinka fa

šizmas; nors jis neduoda 
pilnos laisvės, bet pripažįs
ta nuosavybę.
— O man, priešingai, — 

sako kitas: 
patinka komunizmas, 
jis leidžia laisvai plėtotis 
žmogui.

Taip jiems besiginčijant, 
pasisuka trečias draugas. 
Jis, pasiklausęs jų kalbų, 
sako:
— Ką jūs, vyrai ginčija

tės dėl tokių dalykų, kurių 
gyvenime nėra. Popieriuje 
ir fašizmas ir komunizmas 
gražiai atrodo. Bet mums 
svarbu ne tai, kas popie
riuje, bet kas — gyvenime. 
Jūsų ginčas man labai pri
mena pasaką apie aną ly
deką, kurią gerasis virėjas 
paklausė, ar ji nori būti iš
virta, ar iškepta. Virėjui 
atrodo didelė malonė duo
ti lydekai tokią laisvę, bet 
lydeka jokio skirtumo ne
susidaro — ar ji bus iškep
ta, ar išvirta. Vistiek vie
nodas galas!

v •

man geriau 
nes

1200 Darbdavių Patrauktai 
Teismą

Boston, Mass., kovo 17,— 
Kadangi darbdaviai vals
tybei nepridavė darbinin
kų algų sąrašo ir nepildo 
nedarbo apdraudos įstatų 
Massachusetts valstybėje, 
apie 1200 jų esą patraukta 
į teismą.

Prancūzija Šaukia Atstovus 
Pasitarimui

Paryžius, kovo 17, — 
Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris, Joseph Pa- 
ul - Boncour, sušaukė į Pa
ryžių visus Prancūzijos 
valdžios kitoms šalims ats
tovus pasitarimui apie 
svarbius užsienių reikalus. 
Prancūzijos valdžia nežino 
ką reikės daryti, jei Vokie
tijos Hitleris mėgins pa
grobti Čekoslovakiją. Ji ir 
Rusija yra pasižadėjusios 
ginti Čekoslovakiją; tačiau 
Rusija, bijodama karo su

CREMO ALE
I

3- . * i....

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!.

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose. 
t ................. 1 ............. ... " ..................

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
I • *
Smmmmmmmmmmmmmmmmotm*
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DARBININKAS
(THE WOBKEE)

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

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

SAINT JOSEPH’B LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOS
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for malling at spėriai rate of postage provided for ln Section 1106 

Act of October 8, 1917, authorfzed on July 12, 1918

Darbininkų Gyvenimo Reikalais

8UBBSCRIPTI0N KATES:
Domestic yearly ......................... $4.06
Foreign yearly ............. ....... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign once per week yearly $2.50

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

DARBININKAS
806 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

ŠV. JUOZAPAS DARBININKŲ 
GLOBĖJAS

Atėjus Šv. Juozapo dienai, ne tik organizuoti, bet 
ir neorganizuoti katalikai darbininkai mintimis ir šir
dimis krypsta į. didingą savo Globėją. O jau LDS orga
nizacija, jo vardu įsteigta, ypatingu uolumu mini Šv. 
Juozapo šventę. Ta proga kiekvienam ištikimam kata
likui daug svarbių ir išganingų minčių tenka apsvars
tyti. Šv. Juozapas, būdamas Šv. Šeimynos galva ir tu- i 
rėdamas, rodos, daug galimybių gyventi ne tik sočiai, 
bet ir turtingai, bet gi dirbo kaip paprastas vargšas ir 
ne tik nemurmėjo dėl vargingo savo likimo, bet pilnai 
buvo laimingas. Turtų jis nepaveldėjo, bet jautėsi tu
rįs savo globoje visų turtų Valdovą — ir kas jam tada 
turtai? Tik vieni juokai. Jis siekė kitoniškų turtų: 
troško įsigyti ko daugiausia kilniausių dorybių, kurių 
tokį gausų pavyzdį mums paliko. Reiškia, būnant dar
bininku, galima ir privalu būti uoliu krikščioniu kata
liku.

Čia, žinoma, radikališkieji darbininkų “užtarėjai” 
šyptels, kad dorybėmis žmonijos nepavalgydinsi — 
tam reikia duonos. Taip, reikia duonos, bet reikia ir 
prie duonos. Čia man užtenka prisiminti Kristaus žo
džiai: “Ne vien duona gyvena žmogus, bet ir žodžiu, 
išeinančiu iš Dievo burnos”. Prie šių žodžių neturiu 
nieko pridurti. Tegu jie su Kristumi ginčyjasi ir mėgi
na paneigti Jo žodžių teisingumą. Ir nėra kaip paneig
ti tas faktas, kad tie, kurie vien duonos ieško ir atme
ta išeinančius iš Dievo burnos žodžius, duonos kaip 
tiktai pristinga. Gyvas pavyzdys — sovietai. Pavertę i 

-darbininką klusniu, bejausmiu gyvulėliu, neturi kuo 
jo maitinti.

Darbininkas nėra koks bedvasinis automatas - pa
dargas, vien medžiaginės pajėgos grumulys. Jis yra 
žmogus, visų žmogaus privalumų reikalingas. Turi šir
dį ir sielą, kuri taip pat maisto ir lavinimo reikalinga. 
Jis turi tikėjimą, per kurį įsigyja sielos ramybę ir dva
sinį pasitenkinimą. Jis turi šeimą, kurią nori žmoniškai 
išauklėti, žodžiu, darbininkas yra Dievo tvarinys, nė
kiek neprastesnis už savo vadus. Tad jo vadai privalo 
ne vien rūpintis jo medžiaginiais laimėjimais, bet ir 
nepavydėti jam dvasinės kultūros, kuri tiek skiria 
žmogų nuo bet kokio gyvio. Metas jau būtų darbo va
dams tai suprasti ir liautis nežmoniškai skriaudus dar
bininką, auklėjant jį žiaurios bedievybės dvasioj ir pa
galiau vedant jį į nuolatinius pralaimėjimus ir į eko
nominę vergiją.

Kartais prityrimo pamokyti, darbininkai pradeda 
atsipeikėti nuo tarptautinio svaigalo ir kreipti akis į 
krikščioniškąją darbo ideologiją. Nusikamavusiems 
nuo apgaulingų radikalų pažadėjimų darbininkams 
Popiežių balsas darosi suprantamesnis. Ir Šv. Juoza
po — Globėjo asmenybė vis stipriau pasireiškia darbi
ninkiškoj padangėj? K.

Pagal valdžios sąrašą pa
prastų darbininkų Ameri
koje yra 33 milijonai. Iš jų, 
tik 4 milijonai iki šiol te
galėjo susiorganizuoti į sa
vąsias unijas. Tai tik ma
ža dalis Amerikos darbi
ninkų yra gerai organizuo
tų. Negalima sakyti, kad 
darbininkai nesupranta u- 
nijų naudos įr nenori į jas 
dėtis. Faktas yra, kad ka
pitalistai - darbdaviai yra 
nusistatę darbininkams ne
leisti į savo unijas susior
ganizuoti. Kada darbinin
kai pradeda organizuotis, 
kompanijos įvairiais bū
dais jiems trūkdo. Ir reikia 
žinoti, kad kapitalistai - 
darbdaviai yra susiorgani
zavę; jie turi pinigų papir
kti laikraščius ir varyti 
propagandą prieš darbi-1 
ninku unijas; jie nusam
do žmones, kurie atkalbi
nėja darbininkus nuo uni
jų; jie pakįša nemažą su
mą valstybių vadams, kad 
neperleistų įstatymų, ku
riais būtų leidžiama darbi
ninkams laisvai organizuo
tis. Kartais, kompanijos 
įmasi net tiesioginiai griež
tų priemonių prieš darbi
ninkų unijas, kaip tai, ver
čia darbininkus rašytis į 
kompanijų . unijas, reika
lauja, kad darbininkas, 
stodamas į darbą, prižadė
tų prie jokios darbininkų 
unijos neprisidėti. Kai gu
rios kompanijos, kad dar
bininkams pakenktų orga
nizuotis į unijas, persikelia, 
į kitą miestą ar valstybę,' 
arba sudaro “kompanijos” 
miestelį.
PERKĖLIMAS DIRBTU

VIŲ
Mažesnės industrijos, 

kaip tai, čeverykų, teksti
lės ir kitos, kurių mašinos 
nėra labai didelės ir sun-'
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krauščius dirbtuvei iš mie
sto, darbininkai lieka be 
darbo, be duonos. Už tai, 
kartais, visai negalima kal
tinti darbininkų, kad nesi- 
organizuoja į unijas, nes 
jie žino, koks jų likimas 
laukia.

I KOMPANIJOS MIESTAI
Yra nemažai taip vadina

mų “kompanijos” miestų. 
Ypatingai jų randasi prie 
kasyklų, plieno, medžio ir 
popierio industrijų. Indus
trijos kompanija turi nu
pirkus didžiausius plotus 
žemės. Ten pristato daugy- 

j bę namų, krautuvių, sve
tainių. Visa tai yra kom- 

, panijos nuosavybė. Visi 
tos industrijos darbininkai 

• • gyvena kompanijos na- 
? muose, turi visą pirkti iš 

' kompanijos krautuvių, kur 
. kainos, pagal valdžios išty- 
!" rimų, yra daug aukštesnės 

nekaip kitur, kitaip jie bus 
išvaryti iš namų ir atstaty
ti nuo darbo. Toki “kompa
nijų” miestai ne tik nelei
džia darbininkams susidė
si į savo unijas, bet juos 
tiesiog vergijoje laiko; 
darbininkas ir jo šeima y- 
ra, tarytum, paukšteliai 
kompanijos narvely. Juos 
išlaisvinti tegali tik val
džios išleisti įstatymai, ku
rie draustų kompanijoms 
versti darbininkus gyventi 
jų valdomuose namuose ar 
pirkti jų parduotuvėse. 
Jau anglių kasyklų darbi
ninkai, rugsėjo 18, 1933 
metais, išreikalavo iš val
džios tokio įstatymo.

BAŽNYČIA UŽ DARBI
NINKUS

Katalikų Bažnyčia visa
da reikalauja, kad darbi
ninkams būtų laisvai leista, 
organizuotis į savo unijas, 
gi katalikai, paraginti Po-I

BENDRAS SU KOMUNISTAIS 
FRONTAS NEPRIIMTINAS

i

ŠV. PATRIKAS-AIRIJOS 
APAŠTALAS

voję ir nereikalauja valsty
bės globos, o darbininkų 
minios yra be turtų, jie pa
tys negali apsiginti nuo 
skriaudų, todėl daugiausia 
remiasi valstybės globoji
mu. Užtat valstybė ir pri
valo ypatingai rūpintis i 
darbininkais, nes dauguma 1 
jų yra neturtingų”.

Popiežius Leonas XIII ’ 
sako: “Valstybės turtai y- 
ra ne iš kur kitur, kaip tik : 
iš darbininkų darbo. Todėl 
teisinga, kad valstybė rū- - 
pintųsi darbininkų žmonių 
gerove, kad už tą visuome
nei darbą ir jis galėtų ge
roje pastogėje, aprėdytas 
ir sveikas lengviau gyveni
mą vesti. Iš čia išeina, kad 
reikia remti visa, kas tik
tai gali būti naudinga dar
bininkų būviui. Šitoks rū
pinimasis ne tik niekam ne
pakenks, bet priešingai, 
bus visiems naudingas, nes 
valstybei labai svarbu, kad 
nevargtų tie, kurie gami
na tokių reikalingų visuo
menei daiktų. Valstybė pri
valo visų pirmą apginti 
vargšus darbininkus nuo 
gobšų žiaurumo, kurie ne
sivaržydami naudoja žmo
nes kaip paprastus daiktus 
savo pelnui. Kada darbda
viai užkrauna darbinin
kams sunkias darbo naš
tas, arba spaudžia juos są
lygomis, žeminančiomis 
žmogaus vertę, arba nelei
džia jiems laisvai dėtis į 
savo organizacijas, tada 
būtinai reikia pavartoti 
tam tikrose ribose Įstaty
mų jėga bei įtaka”.

Kiekvienas protaująs 
žmogus perskaitęs Popie
žių raštus ir praeitieszisto- 
riją pripažins, kad Katali
kų Bažnyčia ne tik šiais 
laikais, bet visais amžiais, 
pirm socializmo ir komu
nizmo atsiradimo, gynė 
darbininkų žmonių reika
lus ir smerkė neteisingus 
kapitalistų - darbdavių 
veiksmus prieš darbinin
kus.

KOMUNIZMAS PRIEŠ 
DARBININKUS

Žodžiais ir komunistai 
smerkia neteisingus darb
davių nusistatymus, tačiau 
ten, kur komunizmas jau 
20 metų vykdomas, darbi
ninkai yra valstybes ver
gai. Valstybė yra valdovas 
ir valstybė yra visur. Dar
bininkai turi dirbti kur 
juos pristato; jie negali 
sau darbų pasirinkti, nes 
nuo sausio 1 dienos, 1933 
metų, darbininkams nelei
džiama važiuoti iš vieno 
miesto į kitą, ar iš provin
cijų į miestus. Amerikoje, 
nors ir “kompanijų” mies
tuose, darbininkas turi tei
sę palikti darbą ir išsikel
ti į kitą miestą, bet Rusi
joje tėra vienas darbdavys 
— Stalinas ir jei jis atsisa
ko dirbti Stalinui jis pasi
daro “valstybės priešas” 
ir turi būti sušaudytas. 
(Skaityk Pravda gruodžio 
9, 1932). Mes čia smerkia
me “kompanijų unijas ir 
kompanijų miestus” ir tei
singai tai darome, bet Ru
sija yra vienas didelis 
kompanijos miestas, kur 
darbininkai priversti dirb
ti ir gyventi valstybės pa
stogėse, ir dar kokiose! 
Tik paklausykite ką rašo 
buvęs komunistas Andrew 
Smith.
DARBININKŲ GYVENI

MAS RUSIJOJE
Andrew Smith, Ameriko

je, buvo karštas komunis
tas; atidavęs visus savo pi
nigus komunistų partijai, 
išvažiavo į Rusiją gyventi: 
knygoje: “I was a Sovįet

Kovo 17 diena airiams 
katalikams yra labai bran
gi, nes tai jų tautos apaš
talo, Šv. Patriko, šventė.

Šv. Patrikas buvo turtin
gų tėvų sūnus, gimęs 387 
metais ir jaunystės dienas 
praleidęs Bolonijoje, šešio
liktais jo amžiaus metais 
jūrų plėšikai pagriebė jo 
tėvo visus vergus ir sykiu 
jį ir atvežė į Airiją. Čia 
plėšikai juos visus pardavė 
turtingiems Airijos gyven
tojams. Jaunam Patrikui 
sunku buvo gyventi nelais
vėje, reikėjo sunkiai dirb
ti ir vargti, bet malda pa
lengvino jo širdies skaus
mus. Nelaisvėje jam reikė
jo išbūti net penkerius me
tus.

Vieną kartą, jis per sap
ną girdėjo balsą, kuris jam 
liepė tuojau eiti prie jūros 
kranto, nes ten jo laukiąs 
laivas išgelbėti iš nelais
vės. Pabudęs Patrikas tuo
jau nubėgo prie jūros ir 
tikrai rado laivą, kuris jį 
parvežė atgal į tėvynę.

Sugrįžęs pas savo tėvus, 
jaunas Patrikas niekada 
negalėjo užmiršti Airijos 
gyventojų. Jis norėjo vėl 
ten važiuoti ir mokyti juos 
pažinti Dievą. Tuo laiki 
visi airijos gyventojai bu 
vo dar stabmeldžiai. Stoj; 
Patrikas į mokyklas ir p 

i ilgų mokslo metų būna į 
šventytas į kunigus. Popie 
žius Celestinas I, išklausę 
kun. Patriką apie reikal 
sukrikščioninti Airiją, į 
šventino jį į vyskupus ir 
drauge su kitais kunigai: 
išsiuntė į Airiją apašta
lauti.

! Apaštalavimo darbas bu
vo labai sunkus. Stabmel
džių kunigai jį apšaukė 
dievų priešu ir sakė, die
vai bausią už jį visą tautą: 
žmonės nenorėjo jo klau
syti, net norėjo jį visai iš-J 
varyti. Tačiau Dievas ja 
darbus laimino. Kada žmcį 
nes pamatė Šv. Patriki 
stebuklus, pažino jo geri 
širdį, pradėjo klausyti i 
šventų pamokslų, jie pril 
mė Kristaus mokslą ir io 
niekada neišsižadėjo. Sin
kiausiais persekiojimo Įir 
priespaudos laikais aimi
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Worker” aprašo Rusijos 
darbininkų vargus. Jis ra
šo: “Maskvos Elektroza
vod fabriko 550 darbinin
kų, vyrų ir moterų gyvena 
viename mediniame name 
apie 800 pėdų ilgio ir 15 
pėdų platumo. Name yra 
apie 500 siaurų lovų, ant 
kurių matosi maišai pri
kimštų šiaudų ir sudžiūvu
sių lapų. Pagalvių ir ant
klodžių nėra, žmonės turi 
savo drabužiais apsidangs- 
tyti. Ne visiems yra užtek
tinai lovų, tai kartais tos 
pačios lovos naudojamos 
yra tų, kurie dieną dirba ir 
tų, kurie dirba nakty. Šilu
mos nėra, stalų nėra, vy-į 
rai ir moterys valgo susė
dę ^ant ^ovų. Apsiprausti, pasilpo ištikimi savo švin

ta jam tikėjimui, kurį Sv. 
{Patrikas atnešė į jų tė|y- 
nę. Kaip Lietuva buvo Po
piežių ir vyskupų daug sy
kių pavadinta “šventoji”, 
taip Airija nuo senovė 
ra praminta “šventųjų^ 
mokslinčių sala”. Šv. P 
rikas mirė 493 metais.

reikia eiti į lauką prie šu
linio. Man buvo pranešta, 
kad 11,000 Elektrozavod 
darbininkų taip gyvena”, 
(pusi. 47-48).

Darbininkai turi visa 
pirkti valstybės krautuvė
se, kur “maistas yra pras- 
čiausios rūšies, o kainos 
aukštos”. Ir darbininkai 
negali sau pirktis ką ir 
kiek nori, bet tik pagal val
džios parėdimą. Pavyz
džiui, darbininkui leista 
pirkti į mėnesį du svaru 
sviesto, bet tankiausia jo 
visai nėra. Rusijoje gerai 
gyventi bolševikų komisa
rams. Štai ką komisaras 
Juro vas pasakė Smithui 
kada tas pareikalavo di
desnio atlyginimo darbi
ninkams: “Mes, komunis
tai, turime geriau valgyti 
ir gyventi už darbininkus.. 
Nesisielok, kad tu matei 
žmones badu mirštant. Jei 
dvidešimts milijonų žmo
nių badu išmirtų, dar mes 
turėtume užtektinai darbi
ninkų. Ir kas jei ir milijo
nai žmonių išmirtų, kad tik 
socializmas būtų vykdo
mas”. (“I was a Sovietį 
Worker” pusi. 204).

Taigi po komunizmo rė
žimu darbininkai * kenčia 
baisiausią vergiją. Ten 
žmogaus gyvybė nieko ne
reiškia, ten pasigailėjimo 
nėra. Rusija yra baisus ka-.siog milžiniški pinigai, k 
Įėjimas, kur darbininkai 
dirba ir badu miršta. Čia 
Amerikoje ir kitose šalyse 
kapitalistai - darbdaviai 
išnaudoja darbininkus. Nei 
komunizmas, nei kapitaliz
mas į darbininką neatsi
žvelgia kaip į žmogų, bet 
laiko jį už vergą. Darbinin
kus užtaria, juos priglau
džia ir jų išnaudotojus su
draudžia Katalikų Bažny
čia. Darbininkai, būkite sa
vo geradarės Bažnyčios J 
mokslo apaštalai; platinki
te laikraštį “Darbininką”, 
kuris jūsų reikalus gina ir 
tiesą skelbia. T.

kios, uŽgirdusios, kad dar-|Pieži« enciklikų, dažnai y-
• ** - - ’ ” Ira pradininkais naujų val

džios įstatymų darbininkų 
naudai. Nemaža padėka 
tenka kunigams, kurie gi
liai paliesti Leono XIII ir 
Pijaus XI pamokymais, y- 
ra pasiūlę daug naujų vi- 

• suomenės įstatymų balsuo- 
darbininkų unijas. Išsi- 
ti parlamentuose ir per jų 
nepaliaunamus rūpesčius 

i jie buvo perleisti ir šian- 
I dieną yra vykdomi.

POPIEŽIŲ ŽODŽIAI
Katalikų Bažnyčia aiš

kiai pasako, kad valstybei 
nevalia drausti darbinin- 

, kams dėtis į savo unijas, 
{ bet visame jiems padėti. 
Popiežius Pijus XI sako: 

l “Valstybės turi ginti vi
suomenę ir jos narius, ta
čiau jos, saugodamos ats
kirų žmonių teisę, turi y- 
pač rūpintis silpnuoliais 
ir apleistaisiais. Turtingie
ji yra savo turtais apsišar-

bininkai pradeda kalbėti a-' 
pie savo uniją persikelia į 
kokį mažą miestelį, kur 
darbininkai stoja dirbti už j 
visai mažą atlyginimą. 
Kartais kompanijoms už
tenka tik paskelbti, kad 
persikels į kitą miestą ir 
darbininkai, susirūpinę sa
vo likimu, atmesta savo u- 
nijos organizavimo reika
lus.

Tačiau labai dažnai kom
panijos savo sumanymus 
išpildo. Kam nežinoma, kai 
drabužių fabrikai iš New 
Yorko valstybės persikėlė 
į Connecticut ir Pennsyl
vania, arba čeverykų fa
brikai iš Massachusetts į 
Mainė ir New Hampshire, 
o tekstilės iš Naujosios 
Anglijos valstybių į Pieti
nes valstybes, kur gauna 
darbininkų už visai mažą 
atlyginimą. Tai yra viena 
iš griežtų priemonių prieš

• v
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LIETUVIAI PRAGĖRĖ AME 
MILIJONĄ AUKSINŲ

Komunistai vis dar nesiliauja laižęsi prie katalikų 
darbininkų ir primygtinai tvirtina, kad Šv. Tėvas lie
pęs katalikams paimti ištiestą komunistų ranką ir 
drauge su jais darbuotis neva ne komunizmui, bet savo 
būklės pagerinimui. Jau ne kartą buvo įrodyta, kad 
Popiežius komunizmą griežtai pasmerkia ir kad dėtis 
su komunistais į bet kokį frontą ir bet kokiu tikslu yra 
be galo pavojinga, nes jiems nėkiek nerūpi darbininkų 
būklė, o tik gryno komunizmo reikalai. Jų bendrafron- 
tinėj propagandoj slepiasi klastingas tikslas — išplės
ti visame pasauly Stalino diktatūrą. Ir kad dėl to daly
ko nebūtų kokios abejonės, Stalinas neperseniai primi
nė viso pasaulio komunistams, kad jie griežtai turi 
klausyti Maskvos įsakymų. Bendras frontas tai tik įei- 
ginė taktika neapdairiems žiopleliams prisivilioti.

Šv. Tėvas yra pareiškęs, kad jei kurie suklaidinti 
komunistai ištiestų ranką ir norėtų susipažinti su ti
kėjimo tiesomis ir pamesti savo klaidą, tai mūsų prie
dermė tą ranką paimti ir iš klaidingo kelio juos iš
traukti. Bet priimti komunizmo principus ir taktiką 
katalikui nieku būdu nevalia, dėlto, kad komunizmo
principai tiesiog priešingi tikėjimui ir nustatytai do- likybė gerbia, ir daryti tai, ką ji pasmerkia. Tai koks 
rovei. Jei, anot vieno katalikiško laikraščio, Stalinas

įsako komunistams atsižadėti nuosavybės, badauti ir 
daryti visokias ekonomiškas nesąmones, tai jau ir jų 
dalykas; bet jei užginama ir įsakoma melas, klasta, 
vagystė (jie tai vadina ekspropriacija), žudynės, be
dievystė ir kiti griežti prieš dorovę nusikaltimai, tai 
jau nevienas katalikas negali dėtis su tokiais žmonė
mis, kurie tuos nusikaltimus įskaito į savo principus. 
Kas savaime bloga, to nieku gyvu negalima užgirti. 
Tiesa, komunistai sako, kad katalikams reikia ant to 
visko užsimerkti, kad net nė tikėjimo nereikia jiems 
atsižadėti, tik eiti komunistams į talką — daugiau nie
ko. Bet jiems talkininkaujant ir bendrai su jais kovo
jant, reikia gi prisilaikyti ir jų taktikos, vadinasi, nau
doti melą, klastą, vagystę (tegu bus ir ekspropriaci ją— 
tas švelniau skamba, bet esmėje nieku nuo vagystės 
nesiskiria), žudynes ir kitas komunistines priemones. 
Tai neišvengiama. Juk atėjęs kam į talką, turi dirbti, 
kaip jis dirba. Tuo būdu, susidėjus su komunistais, iš 
pirmos jau dienos reikėtų atsižadėti to visko, ką kata-

čia gali būti su komunistais santykiavimas? K.
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Sausio mėn. pabaigoje 
Vilniaus laikraščiuose bu
vo įdėta sensacingų žinių a- 
pie tai, kiek 1937 metais 
Vilniaus vaivadijos gyven-, 
tojai išgėrė degtinės. Ži
nios tiesiog baisios. Reikie 
tik pagalvoti. Neturting 
Vilniaus krašto gyventė
jai tiktai per vienerius me
tus išgėrė degtinės dau
giau kaip už 10,000,000 au
ksinų. Pridėkime prie šios 
sumos 9,000,000 auksinų, 
atiduotų rūkymui ir tada 
pamatysime, kad 1937 me
tais Vilniaus krašte buvo 
išgerta ir surūkyta apie 
20,000,000 auksinų.

1937 metais Vilniaus kra
šte lietuviai, ^vidutiniškai 
imant, pragėrė apie milijo
ną auksinų ir beveik tiek^ 
pat prarūkė.

Kaip sau norite, bet šito
kia suma yra tai dideli, tia 

............ 4 
riuos mes paleidome, mirk', 
darni degtinėje ir skęsda
mi papirosų bei pypkių dū
muose.

Kiekvienas protingas 
žmogus, užgirdęs minint 
tokias dideles pinigų su
mas, iš karto paklaus — 
Kokią gavote naudą pragė- 
rę ir prarūkę 20,000,000 
auksinų?

v •
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* Girtuokliavimas, kūniš 
koji meilė, pavydas ir vėl 
nias — visi lygus tarp s$ 
vęs. Ką jie užvaldo, to pr< 
tą pražudo.

Šv. Grigalių
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ŠV. JUOZAPAS-DARBININKŲ 
GLOBĖJAS

v •Amžinos atminties Popie
žius Pijus IX sakė: “Kal
bant apie darbininkus, rei
kia pasakyti, kad jie turi , 
ypatingą teisę kreiptis į 
Šv. Juozapą, juo pasitikėti 
ir jį pasekti. Šv. Juozapas, 
iš tikrųjų, gyveno dirbda
mas ir reikalaudamas iš 
savo darbo visa, kas yra 
būtina šeimos užlaikymui”. 
(Enc. Quanquam Pluries, 
bal. 15, 1889.)

Šv. Juozapas buvo darbi
ninkas, paprastas, vargin
gas darbininkas. Ir dides
nį savo gyvenimo amžiaus 
dalį jis praleido mažame 
Nazarėtos miestely, dirb
damas sunkų kasdieninį 
rankų darbą. Šiandieniniai 
darbininkų vargai Nazarė
tos dailydei buvo irgi žino
mi. Galima įsivaizduoti, 
kad atlyginimas už darbą 
buvo menkas, kartais, ne
turėdami pinigų, žmonės 
jam duodavo daiktais. Bu
vo dienų, kada Šv. Juoza
pas neturėjo darbo, niekas 
jo nešaukė, niekas neprašė 
padaryti jokių namų ra
kandų, tada šeimos maitin
tojui buvo rūpesnių iš kur 
bus galima gauti duonos. 
Jei šiandieną Nazareto dai- 
lydė ateitų į darbininkų 
gyvenimą, jis jaustųsi sa
vųjų tarpe, jam darbinin
kų rūpesniai, — netekti 
darbo, ir bedarbių vargai, 
nebūtų naujiena, jis taip 
pat gyveno.

Šv. Juozapas gerai žino 
ką reiškia netekti darbo, 
ką reiškia už sunkiai pra
kaituotą darbą gauti men
ką atlyginimą. Darbinin
kai privalo melsti savo 
globėjo, kad kuogreičiau
siai baigtųsi sunkus nedar-

v •bo laikai, kad šimtai tūks
tančių darbininkų, netu
rinčių darbo, kurie išbadė
ję slankioja apie fabrikų 
vartus, būtų pašaukti prie 
darbų, ir kad už darbus bū
tų pakankamai apmokami. 

Mūsų dienose daug gero 
yra padaryta darbinin
kams; valdžios įstatymais 
jų teisės apsaugojamos, 
jiems leidžiama organizuo
tis į unijas; tačiau, dar to
li gražu jie nėra išlaisvin
ti iš skurdo ir vargo. Dar
bininkai, ypač lietuviai, y- 
ra darbštūs ir sąžiningi. 
Jie žino, kad žmogus yra 
sutvertas dirbti; jei šv. 
Nazareto šeima nebuvo lai
sva nuo darbo, jei Jėzus 
Kristus, Marija ir Šv. Juo
zapas gyveno rankų darbu, 
tai ir kiekvienas žmogus 
privalo dirbti, nes “tingi
nio valgoma duona ver
kia”. Verkia, nes taip yra 
sutvertas dirbti, kaip 
paukštis skraidyti. Darbi
ninkai nenori būti be dar
bo, bet nori ir teisingai rei
kalauja, kad darbdaviai 
juos laikytų, ne vergais, 
bet broliais ir seserimis, 
kad atjaustų jų reikalus ir 
duotų jiems atlyginimą iš 
kurio būtų galima tinka
mai pragyventi. Darbinin
kams yra reikalinga viso
keriopa pagalba. Lai Šv. 
Juozapas, Nazareto darbi
ninkas, išprašo iš Dangiš
kojo Tėvo jiems tos pagal
bos. O jei skurdas ir var
gas dar negali būtų paša- 

, lintas, lai Šv. Juozapas iš
prašo iš Jėzaus Kristaus

• kantrybės ir meilės, kad ir 
■ jų šeimose, nors ir vargin-
• gose, būtų malonu ir šven

ta, kaip buvo Nazareto na
mely. T.
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Į ŠV. JUOZAPĄ
Šventasis Juozapai, globokie iš dangaus 

Vargingus darbo žmones,
Kad nepristigtų maisto ir turto brangaus — 

Tikybinės malonės;
Tu Dievo Sūnų rūpestingai maitinai, 

Globojai ir auklėjai,
Šventoj šeimoj gyvendamas sutartinai, 

Dievulį vis mylėjai.
Ne kartą papraščiausių trūko reikmenų^ 

Pristigdavai ir duonos,
Bet dėl Vaikelio ir kalnai sunkių vargų 

Tau būdavo malonūs.
Paguosk ir mus varguos, pašalink pavojus, 

Kurie aplinkui renkas,
Tegu klastingi sumanytojai pajus 

Galybę tavo rankos.
Štai pulti pasirengę stambūs du arai 

Tą mažąjį paukštelį, —
Lai jie suklumpa elgdamiesi nedorai 

Prieš mūsų brangią šalį.
O, šventas Juozapai, apginkie mūsų kraštą, 
Palengvink artojėliui sunkią darbo naštą ’

J. K.

Sv. Petro Parapija tournamente, bet nekaip 
jiem pavyko. Pirmas rate
lis, kuriuo pasitikėta, kad 
laimės, pasirodė prastai. 
Bet taip yra sporte.
Švendris — 144-149-145 :: 438 
Prasukąs — 166-153-176 :: 494 
Malinskis — 136-149-167 :: 452 
Jasaitis — 168-147-175 :: 490 
Litvaitis — 168-171-151 :: 490

Antras ratelis geriau pa
sirodė.
Vasiliauskas 165-198-126 :: 492 
Zimnickas — 144-136-209 :: 489 
Sirvydas — 178-144-165 :: 487 
Malinskis— 142-145-170 :: 477 
Brazinskis— 148-128-117 :: 393

RASEINIAI

Sutrumpėjo Kelias į Kauną
Pravedus naująjį Žemai

čių plentą, kelias iš Rasei- 
nų į Kauną sutrumpėjo a- 
pe 12 km. Taip pat žymiai 
pagyvėjo auto susisieki
mas.

PABIURO KELIAI

Dabar keliai nepaprastai 
prasti: duobių duobės, vie
tomis jo dar gilokai esa
ma. Nei vežimu, nei rogė
mis važiuoti.

APIPUVO ŽIEMKENČIAI

Jau lakas kiša kupras iš 
po sniego. Žiemkenčiai api
puvę, nes užsnigo nepaša
lus. Atrodo, jog dalį reikės 
net atarti. Ūkininkai susi
rūpinę: darbo jėga, įvairūs 
reikmenys pabrango, mo
kesčiai pasunkėjo, o pasė
liai — prasti, pašarų maža.

jiems buvo pareikšta, kad 
esą memoriale kai kurių iš
sireiškimų, “kuriais esanti 
įžeidžiama administraci
ja”. Visi buvo ištardyti ir 
nubausti po 100—50 zlotų 
baudos.

Nubaustieji pasiskundė 
teismui, ir, kaip praneša 
“Vilniaus Žodis” Nr. 9, ko
vo 8 d. Vilniaus apygardos 
teismas nagrinės jų bylas.

Vasario 21 ir 22 d. į Var
šuvą buvo nuvykę Vilniaus 
Vyt. D. gimn. dir. M. šikš
nys, tos gimnazijos moky
tojas dir. A. Petraitis ir 
lietuvių Mokslo Draugijos 
pirm. kun. A. Viskantas.

Ši lietuvių delegacija lan
kėsi Lenkijos vidaus, švie
timo ir užsien. reikalų mi- 
ministerijose ir vispusiš
kai nušvietė Vilniaus kraš
to lietuvių būklę ir jų rei
kalus.

— Vilniaus krašte ne tik 
beveik sunaikinta periodi
nė lietuviškoji spauda, bet 
ten taip pat konfiskuojami 
ir kada - ne - kada pasiro- 
dą vienkartiniai lietuvių 
leidiniai. Taip šiomis die
nomis lenkai konfiskavo ši-į šuvą nuvykę Vilniaus Vy- 
tokį leidinį “Kelias”.

— “Kelias” praneša, kad direktorius M. šikšnys, tos

Sekmadienio vakare įvy
ko Šv. Vardo draugijos su
sirinkimas. Daug naujų na
rių prisirašė prie draugi
jos. Tą dieną kiekvienas 
narys priėmė Šv. Komuni
ją ir dalyvavo susirinkime. 
Visi nariai labai interesuo
ti savo draugija ir rūpina
si, kad visus jaunus para
pijos vyrus įrašytų į drau
giją. Nėra geresnės drau
gijos jauniems parapijos 
vyrams, kaip Šv. Vardo 
draugija.

Nutarė, kad du kart į sa
vaitę jauni vyrai susirinks 
į parapijos svetainę pra
leisti vakarą. Geras daly
kas, nes tėvai žinos, kad jų 
vaikai gerose aplinkybėse.. _______
Taipgi nutarė sudaryti du OPERACIJA PAVYKO 
baseball rateliu, ir vienas T , ... o ,
iš iu orisidės nrie C Y O Irena Zlmnickaite> Soda- i -L 7 [liniinc noro oroicro cnairaA
tai yra katalikiškų parapi-1 
jų organizacijų. Trečią ra-1 
telį sudarys, kuris žais su 
tolimesnių miestų rateliais.

Nutarta, kad nariai rū
pintųsi vakarėlių rengimu. 
Šiam darbui išrinkta komi
sija, būtent, S. Vasiliaus
kas, A. Litvaitis ir A. Bal
kus. Labai retas atsitiki
mas, kad parapija su ma
žiau kaip šimtą šeimynų 
turėtų Šv. Vardo draugi
ją su virš 50 narių. Klebo
nui ir visiems katalikams 
malonu matyti savo jaunus 
vyrus tokioje kilnioje 
draugijoje.

I

Misiuliunienė, gyvenanti 
Springwells Avė. sunkiai 
serga. Moterų draugijos 
narės ją aplanko ir linki 
greito išsveikimo.

■licijos narė, staiga susirgo 
į appendicitis ir tuojau nu
vežta į Solvay ligoninę, kur 
jai padaryta operacija. O- 
peracija pavyko ir, rodos, 
į trumpą laiką ją vėl ma
tysime merginų chore. Lin
kime kuogreičiausiai iš- 
sveikti, nes gavėnios metu 
jos alto balsas reikalingas.

OKUP. LIETUVOS ŽINIOS

EKSKURSIJOS IŠ LIE
TUVOS { AMERIKA

KIEK LIETUVOJE 
AUTOMOBILIŲ?

Laivininkystės bendro
vės jau dabar pradėjo rū-■ 
pintis didesnių ekskursijų 
į Ameriką surengimu, Nau- 
jorko 1939 m. parodos pro
ga.

Manoma, kad iš Klaipė-il3g2 motociklai. 
dos 1939 metų pavasary j i J..............
Naujorką išplauks net ke
li specialūs laivai.

Kelionė iš Klaipėdos į 
Naujorką ir atgal laivais 
atsieis tik apie 700—800 li
tų. Tsb.

Pagal paskutinę statisti
ką praėjusių metų pabai
goje Lietuvoje buvo 1,793 
automobiliai, 319 autobu
sų, 564 autosunkvežimiai, 
32 kitoki autovežimiai ir 

. Užmies
čio keleivinių autobusų li
nijų ilgis 1938 metų pra
džioje siekė 3,100 km.

SPUODAS

20 Metų šviečia žemaičius
Šiemet sueina 20 metų 

i Skuodo gimnazijai, kuri į- 
Nežinomas Kaimelis Į Pir- sikūrusi buv. kunigaikščių 
maeilį Susisiekimo Punktą 

Čekiškės valsčiaus Cin- 
kiškių kaimelis visą laiką 
buvo vienas iš mažiausiai 
žinomų, tačiau pernai pro 
jį pravestas Žemaičių plen
tas, o šiemet iš Linkiškų 
pradėtas tiesti Aukštaičių 
plentas į Panevėžį ir Bir
žus. Darbus baigus, pro 
Cinkiškes eis visas Kauno, 
Klaipėdos., Raseinių, Šiau
lių, Kėdainių ir Šiaurės 
Lietuvos auto susisieki
mas.

CINK1ŠKES

Sapiegų rūmuose. Gimna
zijos steigimo k-to pirmi
ninku buvo kun. dek. ža
deikis.

PAŠARŲ STOKA

Pernai metais apylinkėje 
labai menkai paderėjo pa
šarų, tai jau dabar ūkinin
kai pradeda jų trūkti. Pa
šarai labai pabrango — už 
centnerį dobilų mokama 
bemaž tiek, kiek ir už mie
žių ar avižų centnerį.

LIETUVIŲ R. K. FĘDERACIJOS NAUJOS 
ANGLIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Jvyks 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 į Apskričio suvažiavimą, nes 
šių metų suvažiavimas žada būti įdomus ir svarbus.

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

menų yra perdaug žymi 
mūsų išeivijoje, o kitus, i 
taip žymius, apdovanoj 
gal tikėdamies, kad tok: 
būdu juos “suminkštys 
padarys pasyviais.

Susipratusie m s lieti 
viams katalikams Lietuvi 
valdžios ordenai nei šild 
nei šaldo. Jie buvo ir bi 
ištikimi Lietuvos gynėj 
ir darbininkai. Lietuv: 
katalikų vadų medalis 
nepapirks, ir tų, kurie m 
dalių negavo, nepadarą 
Lietuvos priešais, bet di 
labiau sustiprins dirbti k 
talikybei ir lietuvybei.

“Draugas” įtalpino “Ci 
gu lingus” štai kokią pa 
tabą apie ordinuotus tau! 
ninkus:

“Čia tautininkų ne1 
veikėjai Lietuvos prezide 
to apdovanoti ordinais. Ji 
21 metai, kai gyvenu De 
roite ir nesu matęs tų v 
rūkų jokio darbelio atlik 
Lietuvos naudai. Vienas 
apsiima programas ves 
bet turi parodyti kelią 
dar žemai nusilenkti. We 
gal tas išeis ant naudos 
tie, kurie dirba tėvyn 
labui, susilauks pagelbini 
kų. Detroite kalbama, k; 
tie vyrukai apdovanoti c 
dinais ne dėl to, kad dir 
Lietuvai, bet kad prade 
dirbti, kelti lietuvišką dv 
šią. Įdomu, kad apdovar 
tojų atstovaujamoji gru 
Detroite plika, kai bizūns 
sukurtos jų lietuviškos 
staigos, įstaigėlės nei 
padidinamu stiklu niek 
nerasi, kai tuo tarpu kai 
likai turi sukūrę tris pai 
pijąs, įsteigę mokyklas 
vis tsti lietuvybės palai! 
mui. Kokius ordinus už 
katalikai turėtų gau 
Cingu lingus”

ORDENAI
Viename lietuviškame 

katalikiškame laikrašty 
tilpo paveikslas ir aprašy
mas, kad tūlą “tautinin
ką” Lietuvos “tautininkų” 
valdžia apdovanojo orde- 
nu už jo pasidarbavimą (?) 
Lietuvai. Rodos, ir daugiau 
“tautininkų” apdovanojo 
ordenais. Priežodis sako: 
“Toks tokį pažino ir pie
tums pavadino”. Dėl viso 
ko ir kelius katalikus ap
dovanojo.

Tas straipsnis apie ordi- 
nuotą kavalierių, matyt, y- 
ra rašytas žmogaus, kuris 
jo nepažįsta, nes nepasako 
ką jis tokio didelio padarė 

į Lietuvai, kad jis išrinktas 
iš šios kolonijos tūkstančių 
lietuvių, daug pasidarba- 

Vilniaus Storasta uždrau- gimnazijos mokyt, dir. A. vusių ir aukojusių Lietu- 
Petraitis ir Mokslo Drau- vai.
gijos pirmininkas kun. ■ 
šamb. A. Viskantas. Ši lie
tuvių delegacija apsilankė 
vidaus, švietimo ir užsie
nių reikalų ministerijose, 
kur vispusiškai nušvietė 
Vilniaus krašto lietuvių 
būklę ir jų reikalus.

NEREIKIA NUSIMINTI
Šios parapijos du bowle- 

rių rateliai stengėsi paro
dyti savo gabumus C. Y. O.

I Lietuvių Delegacija 
Varšuvoje

Baudžia Už Memorialą 
Lenkų Prezidentui

Praėjusiais metais Vil
niaus kr. lietuvių or-jų at
stovai nusiuntė Lenkijos 
valst. prezidentui prof. Ig. 
Moscickiui memorialą, ku
riame išdėstė Vilniaus kr. 
lietuvių būklę.

Praėjus kiek laiko, visi 
pasirašiusieji tą memoria
lą buvo pašaukti į Vilniaus
miesto storastiją, kur arba “Žinios”.

Teko sužinoti, kad vasa
rio 21 ir 22 d. buvo į Var-
suvą iiuvynę viimaus vy-i 
tauto Didžiojo gimnazijos

dė. Cicėnui leisti Vilniuje 
lietuvišką savaitinį laik-1 
raštį “Mintis”. Vasario 19 
d. L. Cicėnas nusiuntė Vil
niaus Storastai antrą pra
nešimą, kad jis nori leisti 
du kartus savaitėje lietu
višką laikraštį “Atbalsiai”

d

DARBININKO VAJUS PRATĘSTAS 
Iki Balandžio 15 Dienai i

LDS Vadovybes nutarimu, ‘Darbinin
ko9 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

‘Darbininko’ Administracija,
4

Mums Detroitiečiams da
bar labai gerai supranta
ma, kad ordenai duodami 
ne už tai, kad Lietuvai ką 
nors naudinga yra padarę, 
bet kad “tautininkai” ir re
mia dabartinę Lietuvos 
“tautininkų” valdžią.

Detroito lietuviai gerai 
žino kas tikrai pasidarba
vo ir darbuojasi dėl Lietu
vos ir išeivijoje. Dabartinė 
Lietuvos valdžia jų nemato 
ir nepažįsta, nes tie veikė
jai yra tikri lietuviai pat
riotai ir katalikai.

Mums negaila tų ordenų, 
bet tik norime, kad Lietu
vos valdžia, ištyrus ką kas 
yra padaręs, paskelbtų vie
šai visų žiniai. Dabartinė 
Lietuvos valdžia tokiu el
gesiu kaip tik pasirodo, 
kad ji yra šališka, kad jai 
ne Lietuvai užsitarnavę as
menys rūpi, bet savieji 
“tautininkai” laisvama- 

| niai. Tiesa, kelius katali
kus apdovanojo, bet jiems 

! kito išėjimo nebuvo, nes 
kaikurie iš apdovanotų as-

I

AE PULS LIETUVĄ t
Pereitą savaitę Vokii 

ja užgrobė Austriją. A 
trijoj yra apie septyni i 
lijonai gyventojų, dvij 
bai daugiau kai Lietuve 
Visi gerai žino, kad Hi1 
ris pasiryžęs grąžinti 
kieti jai žemes, kurios bi 
prie jos prijungtos pr 
pasaulinį karą. Klaipi 
buvo taipgi Vokietijos g 
boję, bet po karo grąžin 
Lietuvai. Jeigu Vokiet 
puola kitas valstybes, 
ji neaplenks ir Lietuv 
Nesuprantama kodėl L 
tu vos valdžia, matyda 
tą pavojų, nesirūpina 
daryti vienybę visoje t 
toje, kad visi lietuviai bi 
kaip vienos motinos vai! 
bet skaldo ir skirsto į 
nūs ir posūnius. Vokiel 
supranta, kad kurioje vi 
tybėje nėra vienybės, 
ją lengva pavergti. T 
gali atsitikti su Klaipė 
Kas tada bus kaltas? 1 
ku, kad dabartinė Lie 
vos vyriausybė, kuri s; 
ištikimuosius piliečius { 
sekioja, neduoda jiems 
svai veikti dėl jų įsitik 
mų, dėl to, kad jie kat 
kai. Tokiu režimu silpn 
tautos atsparumą prieš 
laukinius priešus. Ti 
reikalaujame, kad daba 
nė Lietuvos vyriaus 
grąžintų Lietuvos kat 
kams laisvę, kurie tą 1 
vę iškovojo prieš 20 m«

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTAI ŠI.4
METAIS VAIDINA

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. vakari 

' Balandžio 10 d. — Loweil, Mass. 7:30 vai. vakare. 
I Balandžio 30 d. 7 vai. vakare, Providence, R. I.
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|KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Worcester, Mass
Aušros Vartų Parapija

N. ANGLUOS LIETUVIŲ 
DĖMESIUI

Pradėjus šio mėnesio 12 
d. (šeštadienį) kiekvieną 
šeštadienį 4:45 vai. iš Law- 
rence radio stoties (WL- 
AW) bus transliuojama re
liginė lietuvių programa. 
Prie religinių trumpų pa
skaitėlių bus giedama Du- 
bois oratorija “Septyni 
Kristaus žodžiai” ir lietu
viškos giesmės. Nurodytu 
laiku atsisukite savo radio 
ant 680 kilocycles.

Naujosios Anglijos Fede
racijos suvažiavime, kuris 
įvyks Lawrence kovo 27 d., 
įgaliotos atstovauti drau
giją ponios Kuklevičienė, 
Mažeikienė ir Švenčionie- 
nė.

Nutarta kiekviename su
sirinkime turėti penkių mi
nučių paskaitėlę. Aušrelė.

WESTFIELD, MASS.

LAWRENCE, MASS.
Šv. Elzbietos draugija, 

Užgavėnių vakare, surengė 
linksmą vakarėlį narių li
gonių naudai. Žmonių atsi
lankė labai mažai. Nedaug 
pelno padarė.

Kovo 14 dieną savo mėne
siniame susirinkime nuta
rė kitą pramogėlę fondo 
padidinimui. Tam pačiam 
susirinkime pareikšta no
ras suteikti užuojautą se
nai ligoniai, Bulovienei.

SO. WORCESTER PRA
LAIMĖJO

i Vyčių Basketball ratelis, 
kovo 10 d., žaidė basket
ball su So. Worcester, ga
na stipriu lietuvių rateliu, 

į kuris nugalėjo Hartfordo 
ratelį, bet prieš Westfieldą 
neatsilaikė. Girdėti, kad 
mūsiškiai turi pakvietimą 
26 šio mėnesio vykti į Wor- 

icesterį. Tikimės, kad mū
siškiai neatiduos čempijo- 
nato, bet parsiveš atgal į 
Westfieldą.

•9

Mot. S-gos 69 kps. mėne
sinis susirinkimas įvykęs 
kovo 10 d. buvo labai gy
vas. Narės džiaugsmingai 
dalinosi jubiliejinio ban
kieto įspūdžiai ir pasekmė
mis. Pirm. T. Mažeikienė 
pranešė, kad nuo bankieto 
liko gražaus pelno. Visų 
komisijų išduoti raportai 
buvo džiuginanti. Dain.
M. Čižauskienė nemažai 
malonumo suteikė susirin
kusioms savo nors neilga, 
bet įdomia paskaita.

Šiame susirinkime prisi
rašė trys naujos narės. 
Kuopa rengiasi į Maine,
N. H. ir Mass. apskričio su
važiavimo, kuris įvyks Au
šros Vartų parap. auditori
joj gegužės mėn. pradžioje. 
Sekančiam susirinkimui, 
nutarta pakviesti buvusią 
C. Pirm. p. U. Jokubaitę- 
Daukantienę su paskaita.

’ S-gietė

sakė gražią kalbą ir pa
kvietė svečius, kurie prie 
garbės stalo sėdėjo, jų tar
pe buvo klebonas kun. K. 
Vasys, kun. J. Bakanas, 
misionierius kun. A. Draz
dys, muz. J. ir M. Čižaus
kai ir buvęs kuopos pirm. 
J. Bfelenis. Visi trumpai, 
bet reikšmingai prakalbė
jo, ypač Tėvas misionie
rius, pareiškė džiaugsmą, 
bematant tokį skaitlingą 
būrį jaunuolių, priklau
sau ti prie Liet. Vyčių or
ganizacijos. Gerb. svečias 
kvietė visus į Lietuvą 
važiuoti ir susipažinti 
Lietuvos jaunimu.

v •

at-
su

P-lė Ona Valentukevičiū- 
tė, kuri vidurmiestyj vie
šame knygyne veda mo
kyklos vaikų skyrių, daž- 
į įvairius Moterų klubus 
nai esą knygyno sunčiama 
su paskaitomis. Kovo 8 d. 
mūsų Ona kalbėjo Lietuvių 
piliečių moterų klube. Te-

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANB0RN BL0CK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norvood 1020

R C A VIGTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.

Worcester, Mass.
Dial 4-9430

MINSTREL SH0W
Praeitą sekmadienį jau

nimas turėjo susirinkimą 
dėl išrinkimo specialių dai- 
rųninkų (Cast). 25 ir 26 
balandžio. Tapo išrinkti 
sekanti: J. Gecevičius, P. 
Kišūnas, J. Sabonis, B. Bo- 
rysas, A. Kazlauskas, G. 
Baranauskaitė, Damkaus- 
kaitė, Svikliutė, ir Jonai- 

j tytė. Kaip matyti iš prakti- 
I kų šiais metais vaidinimas 
bus dar geresnis, negu per
nai, nes visi su didžiausiu 

‘ entuziazmu rengiasi; visos 
komisijos dirba kuopui- 
kiausiai. Visiems pataria
me . nusipirkti tikietus iš 
anksto, nes paskui gali pri
trūkti.

šeštadienį, kovo 5, mūsų 
mieste įvyko nepaprastai 
įdomus “Basket Bali” žai
dimas. Aušros Vartų pa
rapijos Komanda žaidė ir 
supliekė garsiąją Hartford 
Conn. šv. Trejybės parapi
jos komandą. Reikia pri
minti, kad aušriečių tarpe 
A. Zinkevičius vienas lai
mėjo 18 ir V. Grubleveckas 
17 “points”. Tat žaidimo 
rezultatas buvo 33—48 au- 
šriečiams. Nežiūrint, kuri 
pusė laimėjo, žaidimas bu
vo gyvas ir įdomus. Buvo 
svečių iš Hartford, kurių 
rytojaus dieną matėsi Auš
ros Vartų par. bažnyčioj.

v •

ko girdėti, kad klubo na
rėms labai patiko. Mes Au
šros Vartų parapijiečiai 
didžiuojamės turėdami sa
vo tarpe tokią gabią ir rim
tą panelę, kuri veikia para
pijos chore, Vyčių kuopo
je, Sodalicijoj, Mot. S-gos 
69 kp ir parap. Piliečių 
klube.

Sekmadienį, kovo 13 d., 
mūsų par. bažnyčioj pasi
baigė misijos, kurios sėk
mingai skelbė misionierius, 
kun. A. Drazdys. Visa pa
rapija iškilmingai misijas 
užbaigė, eidami prie Dievo 
stalo. Gilų įspūdį darė, ka
da misijų metu mūsų jau
nimas skaitlingai ėjo staci
jas.

Šį sekmadienį parap. sve
tainėje, 2:30 po pietų, į- 
vyks parapijos jaunimo 
federacijos svarbus susi
rinkimas. Kadangi rengia
masi prie metinio didžiu
lio “Minstrel Show”, kuria
me mūsų jaunimas ims da- 
lyvumą, yra svarbu, kad

visi pribūtų į minėtą susi
rinkimą, nes darbo yra. 
Bet Aušros Vartų par. 
jaunimas jo nesibijo. Rap.

$y. Kazimiero Parapija
Šv. Kazimiero parapijoje 

yra labai malonus papro
tys. Tai yra visos katali
kiškos draugijos gavėnios 
metu užprašo šv. mišias 
sekmadieniais; jose daly
vauja su vėliavomis ir prii
ma šv. Komuniją bendrai.

Kovo 6 dieną, L. Vyčių 
26 kuopa dalyvavo ir laike 
trečiųjų šv. mišių priėmė 
Šv. Komuniją bendrai. Ste
bėtina ir begalo malonu, 
kad tiek daug Vyčių daly
vavo. Atrodė, kad visas 
Šv. Kazimiero parapijos 
jaunimas suėjo po L. Vyčių 
vėliava. Mat šios parapijos 
globėjo Šv. Kazimiero die
na buvo kovo 4 dieną. To
dėl šios parapijos Vyčiai 
iškilmingai minėjo kovo 6 
dieną Šv. Kazimiero gar
bei. Valio, mūsų jaunimas!

Sekantį sekmadienį, da-

v •

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius
Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

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

Tel. 4-3501 ir 4-3865
- -- -  ■
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TAISOMA SVETAINĖ
Šv. Kazimiero draugija 

taiso savo svetainę. Drau
gija turės su visais patogu
mais modernišką svetainę. 
Anot Pirmininko J. Baliu- 
levičiaus iki jaunimo Mins- 
trelio 25 ir 26 balandžio 
svetainė bus kaip
nyčia”. Tikimės, kad 
žodį išlaikys.

“sklai- 
savo

K.

Sekmadienį, kovo 6 d. 
mūsų Vyčiai iškilmingai 
apvaikščiojo savo Globėjo 
Šv. Kazimiero dieną. Visi 
bendrai ėjo prie Šv. Komu
nijos. Per mišias muz. J. ir 
M. Čižauskai duetą pagie
dojo. Parapijos svetainėje 
buvo surengta pusryčiai. 
Stalai buvo gėlėmis ir 
žvakėmis papuošti, o ska
nūs bei įvairūs valgiai bu
vo pagaminti vyčių narių 
motinėlių. (Ačiū joms). 
Kps. Pirm. Pr. Rainys pa-

DAYTON, OHIO

Mt

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas

397 Main St. Tel. 6-1944
Worcester, Mass.

275 Main St. Webster, Mass.

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

•ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone: 
Ofiso: Derter 1952 

Namu: PI. 6286

I.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

1000 WashingtOD St 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Nonrood 1503
Montello Office:

10 Intervale 8t
TEL. Brockton 2005

lyvaus sekančios draugi
jos: kadangi kovo 19 dieną 
yra darbininkų užtarėjo 
Šv. Juozapo diena, tai LDS 
7 kuopos nariai ir narės tą 
dieną atliks išpažintį ir 
sekmadienį, kovo 20 dieną, 
laike trečiųjų šv. mišių pri
ims Šv. Komuniją bendrai. 
Todėl visi nariai ir narės 
dalyvaukime.

Šv. Petronėlės moterų 
draugijos narės irgi eis iš
pažinties kovo 19 dieną, gi 
kovo 20 dieną priims šv. 
Komuniją bendrai.

Dusmeniškis

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.

MIRĖ
Po ilgos ligos ir operaci

jos, kovo 9 d. mirė Rožė 
Fretikienė, 42 metų am
žiaus, biznierio Antano 
Fretiko žmona. Paliko di
deliame nuliūdime savo vy
rą Antaną, dvi dukteri, sū
nų, senutę motiną, tris se
seris ir tris brolius Scran- 
ton, Pa.

Velionė priklausė prie 
Moterų draugijos, Alto
riaus draugijos, Susivieny- 
mo ir Amerikos Legiono. 
Daug žmonių dalyvavo lai
dotuvėse.

JAUNIMAS MINĖJO SA
VO PATRONO ŠVENTĘ
Kovo 6 d. L. Vyčių 96 kp. 

iškilmingai minėjo Šv. Ka
zimiero, savo organizacijos 
globėjo šventę. Vis naria, 
susirinkę į bažnyčią, iš
klausė šv. mišių ir priėmė 
šv. Komuniją. Prie kuopos 
priklauso virš 80 narių. 
Tai didelė kuopa tokioje 
mažoje parapijoje.

ŠV. VARDO DRAUGUOS 
VAKARĖLIS

Prieš užgavėnias šv.Var
do draugija surengė vaka
rėlį. Programoj dalyvavo

sekanti: Marijona Sinkevi
čiūtė, A. Služiniutė, Jonas 
Zakarevičius, Stasys Ka
valiauskas, Tarnas Murau
skas, Simonas Razauskas, 
p. Sakalienė ir p. Petiokie- 
nė.

GAVĖNIOS PAMALDOS
Antradienių ir penktadie

nių vakarais mūsų Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčio
je giedama Graudūs Verk
smai. Žmonės turėtų nau
dotis Dievo malonių laiku.

šąryšys rengia Euckerį 
penktadienio vakare, kovo 
25 d., tuoj po pamaldų. Vy
čių kuopos “bingo” įvyksta 
sekmadienio vakarais. Pel
nas pusiau su parapija.

Korespondentė

CHES1ER, PA.
UŽSIBAIGĖ ŠV. MISIJOS

Šios kolonijos lietuvių 
parapijoje įvyko šv. misi
jos nuo kovo 6 d. iki 13. Mi
sijas skelbė kun. Kidykas, 
S. J., iškalbingas, jaunas 
pamokslininkas iš Lietu
vos. Parapijiečiai dėkoja 
misijonieriui, kun. Kidy
kui už gražius pamokini
mus ir kleb. kun. Paukščiui 
už pakvietimą.

Buvęs Misijose
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/. e you realių
want this kind of firing eguipment and

H

this kind of service"
>..
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• Thomas Edison said, 
"The first and best source 
of power is coal. We prob- 
ably can ūse coal at our 
present rate for 1,000 years 
or so without any danger 
of exhausting the supply,

There is a n authorized Iron Firemin dealer i n every principai city 
who is available for consultation vith home owners, building and 
estate managers, engineers, arcbitects, manufacturers, or anyone 
wbo buys fuel to operate heating or power plants from domestic 

size ap to boileri developing 500 h.t>

FIREMAN
_______________________________ <

and it is highly improbable that we 
really know our supply."

Coal not only is our permanent 
fuel supply, būt is the cheapest and 
safest form in which to buy heat 
units. Būt before the development 
of automatic coal firing to its 
present stage, coal was admittedly 
dirty and its firing required ar- 
duous labor. Now both of these 
disadvantages have been done 
away with.

Coal today is probably the clean- 
est, as well as the safest and most 
economical fuel. Automatic coal 
firing is so scientific that smoke 
nuisance from Iron Fireman-fired 
coal no longer exists. Leading 
coal companies process their coal, 
making it dustless. The Iron Fire- 
man fires direct from the coal bin, 
so there is no coal handling;

Automatic instruments regulate 
the fire and hold temperatures

eiactly where wanted. A» 
the šame time, the inher- 
ent evenness vith which 
coal gives off its heat re- 
mains an advantage which 
i s peculiar to coal only; 
Iron Fireman coal firing,

therefore, offers all of the advan- 
tages of any automatic firing, plūs 
two importam advantages not 
shared by others in anything likę 
a comparable degree; i.e., uniform- 
ity and economy.

It is estimated that Iron Fireman 
coal firing is today saving the 
people of America something likę 
$12,000,000 annually over their 
former fuel costs.

We believe this is the kind of 
firing you really vant.

. - -T

BOLERIAMS KŪRENTI AUTOMATIŠKA MAŠINA
Šiandien nebereikalinga žmogui stovėti prie boilerio ir su lopeta mesti į pečių an- TA ° i 1 j T • • • • FP• Tglis. Dabar yra išrastas automatas, kuris pats anglis palaipsniui į pečių pilia. Tik nu

statyk termometrą ir dalykas baigtas. Šis automatas vadinasi “IRON FIREMAN” — 
GELEŽINIS PEČKURYS, kuris elektros pagalba kūrena pečių. Šis naujas išradimas 
paliuosuoja žmogų nuo kūrenimo bolerio, teikia vienodą šilumą ir sutaupo daugiau 
kaip 25% anglių.

Jei norite pamatyti “GELEŽINį PEČKURĮ” galite ateiti į “Darbininką” ir ten jį 
pamatysite, nes “Darbininko” namas yra apšildomas šiuo nauju automatu.

Batchelder Whittemore Coal Co
834 Mass. Avė., Boston, Mass

Tel. HIGhlands 1920
a+a !<Mj**t**t«
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DSKBTHINKgJS I.Penktadienis, Kovo 18 d., 1938
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Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dėl platesnių 
informacijų prašome kreiptis:

VALIO MOTERŲ 
CHORUI

DR-AS KONČIUS BALTI- 
MORĖJE

Pereitą pirmadienį, kovo 
14 d., buvo atvykęs mūsų 
parapijon Moųnt Carmel 
lietuvių parapijos klebo
nas, kun. dr-as Končius. 
Daug girdėdamas nuo kitų 
apie gražius vaisius mūsų 
laikomos Stebuklingo Me
dalikėlio novėnos jis norė
jo arčiau susipažinti su tos 
novėnos eisena ir jos tvar
ka..... Nebuvo apviltas. Jis
savo akimis matė kaip ne
žiūrint lietingo oro mūsų 
erdvinga bažnyčia kas va
landą buvo kimšte prikim
šta Marijos garbintojais. 
Skaičius tų, kurie atsilan
ko pirmadieniais ir antra
dieniais siekia jau 7000. 
Kas savaitė šeši ir septyni 
šimtai įsirašo į Stebuklin
go Medalikėlio Broliją. 
Kiekvienam pirmą kartą 
atsilankančiam į šias pa
maldas nepamirštamą į- 
spūdį padaro susirinkusių
jų užsidegimas ir nepapra
stas uolumas ar tai giedo
jime ar tai kalbant nove- 
nos maldas. Kun. dr-as 
Končius tik pereitą savaitę 
savo parapijoj įvedė šias 
gražias Marijos garbei pa
maldas. Yra laikomos du 
kart į savaitę ir abu kartu 
bažnyčia yra artipilna 
žmonių. Dr-ui Končiui jo 
gražiame darbe linkime ge
riausios kloties.

Tai kas ne vienam dar 
mūsų parapijoj buvusiam 
vargonininkui nepasisekė 
buvo sėkmingai įvykdyta 
mūsų darbštaus ir ener
gingo Gerardo Kaprišiūno. 
Moterų Choras tai didelė 
tikrenybė. Penktadieniais
ir sekmadieniais stacijų 
metu jų giedojimas stebi
na parapiją. Moterų cho
ras vadovauja giedojimui į 
prie vargonų. Tas teikia 
drąsos ir noro esantiems 
bažnyčioj prisidėti prie 
bendros maldos. Susidaro 
nuotaika, kad žmonės nori 
melstis. Parapijiečiai nega
li atsidžiaugti Moterų Cho
ro žygiu pirmyn, o pačios 
moteris negali atsigerėti 
mūsų Kaprišiūno darbštu
mu ir jo dideliu pasi
šventimu palaikymui mū
sų gražių tikybinių papro
čių. Taigi valio, mūsų mo
terims, valio, mūsų vargo- 
nininkui Gerardui!

SVEIKSTA
Ponia Bubnienė ir Saka

lauskų mamė, kurioms bu
vo padarytos pavojingos 
operacijos, jau sveiksta. 
Už kelių dienų abi ligonės 
mano grįžti namo. Lindime 
abiem veikiai sustiprėti.

Ąntanas T.

• v
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EKSKURSUOS
LIETUVON!

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

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

GEGUŽĖS-MAY 210.,
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 — 
persėdime į Klaipėdą.

LIEPDS-JULY1UM 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”.

BATCHELDER WHITTBIORE GOAL GO.

We Recommend 
and 

Guarantee

* ♦ ♦

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.
TfiCFUCLFOR

Modern 
flOMCS

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

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

BROCKTON SAVINOS BANK

I

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

Rytinių Valstybių Žinios
_______ ____

tis kuopuikiausiai. Pelno 
liko parąpfj&f'$145.00.

Kovo 1 d. Užgavėnių va
kare choras suruošė, pa
gerbimui savo tėvų, vaka
rienę su programa. Buvo į- 
spūdinga, kada choristai a- 
tėjo su savo tėveliais, kurie 
susodinti prie garbės sta
lo, džiaugėsi savo vaikų 
chore gražiu harmoningu 
veikimu. Kun. P. Lekešis, 
atidarydamas vakarienės 
programą, kalbėjo su pasi
didžiavimu ir reikšdamas 
garbės chorui už tokį pui
kų veikimą ir darbuotę pa
rapijos naudai, gražų gie
dojimą bažnyčioje ir vie
šuose pasirodymuose. Kar
tu apgailestavo, kad iš se
no yra dar užsilikę jauni
mo palaido, kuris nei pats 
nieko gero neveikia, ir ki
tiems veikti trukdo.

MA5PETH, L. l.tN. Y.
t

•‘GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI Aš 

VADOVAUJU S-S. LANCASTRIA?"

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU
I LIETUVĄ! 

^1

Plauk tiesiog j

KLAIPĖDĄ
laivu

Mūsų kolonijoje veikimo 
nemažai, bet stoka kores
pondentų.

Mūsų parapijos choras 
savo veikimu užima pirmą 
vietą; Tik paminėsiu jų ke

letą. Pirmiau buvo kliūtys 
chorui veikti, nes nebuvo 
parapijos estrados. Klebo
nui kun. J. Balkūnui prita
riant, choras ėmėsi inicia
tyvos įsigyti estradą ir sce- 
nerijas. Šiandien visi 
džiaugiasi ir didžiuojasi 
turį savo parapijoje erdvią 
estradą ir gražias puošnias 
scenerijas. Chorui vado
vauja muz. A. Visminas.

Lapkričio 21 d. choras, 
naujos estrados proga, su
rengė puikų koncertą ir 
vaidinimą “Piršlybos” pel
no liko $150.00 naudai nau
jos estrados.

Vasario 19 d. 1938 m. 
choras “Rožančiaus” drau
gijai suvaidino veikalą 
“Knygnešys” ir koncertą 
pritaikintą paminėjimui 
Liet, nepriklausomybės 20 
metų sukakties. Vaidinime 
dalyvavo šie: EI. Matulio- 
nytė, F. Ražičkaitė, Vincas 
Rokus, Antanas Grunskis, 
Petras ir Pranas Kalibatai, 
Dan. Alekna, Al. Venckus, 
K. Lizunas, A. V. Vismi
nas, Vinc. Paulauskas. Vai
dintojai atliko savo užduo-

t

Šv. Vardo draugija vei
kia pusėtinai. Vasario 27 
d. turėjo parapijos salėje 
šokius. Pasekmės viduti
niškos.

S, S, LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d..— iš Bostono gegužės 22 d.
ita yro Jom« ten proga tplznkvti Lietuvą 
vienintelio laivo, koris pilotei tiesiog j Klai
pėme per vsizdinta Kini Kanale- Paaiteokin- 
klte gero ir patogia kelione, koriai asmenis, 
kai radovaaja PIJUS RUKSNAITIS. Conerd 
WMte Star linijos Iiettoviq skyriaos ragėjss.

393 $pylston St, į

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skdbldtčs “Darbininke”.

r-
Telefonas: Plaza 1350.

• • •
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Patogge kambariai, grąžo* vienieji Irom, 
bariai, plaokiojimo baseinai, geras valgis, 
pramogos, mandagus potarnivima. ir grazna 
vaizdai plaukiant per pagarsėjo.i Kiel Ki
mi*. Smufteamė it>for*ate*it> knipkitėe pea 
savo vietiaj agentą arbn

CUNARD WHITE STAR
7/ j Mags,

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paco Street 
BALTIMORE, MD.

Ir vyrų kvartetas neatsi
liko nuo mergaičių.

Pertraukose dainavo du 
broliukai Kripai iš Hart
ford, Conn. Jiedu publiką 
užimponavo savo daigelė
mis ir nudayimąis. Kelis 

■ kartus buyo iškyiesti pa
kartoti. Eiles apie Vilnių 
pasakė vyresnysis Kripų 
sūnelis, kuris savo aiškia 
lietuviška kalba ir nudąvi- 
mais stebino klausytojus.

Taipgi dainavo p-nas Ma
tas Kripas, virš minėtų 
dainininkų tėvelis. Jis irgi 

į publiką sužavėjo.
Magikas p-nas J. Rūkas 

; iš Buckland, Conn. prijuo- 
; kino publiką, parodydamas 
! įvairius šposus.

Programai 
>I sekė šokiai.

Svečių atsilankė iš apy
linkių kolonijų, ypatingai 
iš Hartford, Conn. Malonu 
buvo pasimatyti su visais.

Garbė priklauso p-niai 
A. Kripienei už surengimą 
tokios turiningos įr įvai
rios programos. Garbė cho- 

, ristams, kad vieningai dar
buojasi.

Vakaras davė gražaus 
pelno, kuris paskirtas pa
rapijai.

mėnesio duokles. ?
Į darbą sąjungietės, dir 

va plati. Pasistengkimi 
prirašyti kiekviena po | 
narę, tai mūsų kųopąi ba 
garbė. 7

Pranešimas Motery Sąjun
gos 33-čios kuopos narėms 
ir visoms šios kolonijos ka

talikėms moterims ir 
mergaitėms

Džiaugiamės ir laukiame 
grįžtančio mūsų klebono, 
kun. J. Balkūno, kuris ne
užilgo išsveikęs grįsta į 
namus. ,

Serga mūsų parapijos 
choro veikli narė p-lė Aldo
na Mailaitė, kuriai padary
ta operacija “Appendix” 
šv. Katarinos ligoninėje. 
Linkime jai greit išsveikti 
ir grįžti į chorą darbuotis. 
Taipgi toj pačioj ligoninėj 
serga sunkiai p. Ver. Va- 
lantiejienė, mūsų grabo- 
riaus žmona.

Mirė — Staiga mirė savo 
namuose Grand Avė. Ant. 
Noreika, palaidotas Šv. Jo
no kapuose, kovo 2 d. Po 
sunkios operacijos mirė P. 
Zaunys, kovo 6 d. Šv. Kata
rinos ligoninėje. Pelėda.

Kovo 1 d. prasidėjo Mo
terų Sąjungos naujų narių 
vajus ir tęsis iki birželio 1 
d. Vajaus metu įstojimo į 
šią organizaciją nereikia 
mokėti. Moterų Sąjunga 

I yra vienintelė katalikių 
moterų organizacija šioje 
išeivijoje. Taigi katalikės 
moterys turėtų į ją įsira
šyti, nes jos tikslas yra 
prakilnus, šelpia savo na
res ligoje, išmokėdamos 
pašalpą $3.00 ir $7.00 į sa
vaitę, pomirtinė $150.00; 
leidžia naudingą žurnalą 
“Moterų Dirvą”, kuriame 
telpa įvairios žinios iš mo
terų gyvenimo pasaulyje. 
Taigi kviečiu visas mote
ris ir mergaites prisirašyti 
prie šios taip naudingos 
organizacijos. Dar kartą 
primenu kuopos narėms, 
kad yra paskirta mūsų 
kuopai dovana $5.00 tai na
rei, kuri vajaus metu pri
rašys daugiausia naujų na
rių ir kad laimėjus dovaną 

■ turi mažiausia prirašyti 6 
nares. Taigi kuri motina 
prirašys pirmiausiai savo 
dukrelę, jai užmokės pirmo

HEW HAVEN, CONN.
ŠV. KAZIMIERO PARA 
PIJOS CHORO VAKA

RAS PAVYKO I

PADĖKA ,
Lietuvos 20 metų nepri 

klaųsomybės paminėjime 
rengimo komisija, suside 
dantį iš sekančių asmenų 
V. Norkūnas, F. Rumskas 
V. Alksninis, A. Žimkus 
M. Trečiokas, J. Čeponis 
M. Kvaratiejus, J. Masių 
lis, p-nios S. Tamulevičie 
nė, Z. Trečiokienė, ir p-1 
M. Jokubaitė, taria širdin 
ga padėkos žodį klebone 

užsibaigus, kun. M. Pankui, už graži 
i prakalbą ir bažnytines pa 
maldas; p-nui Aleks. Bla 
žiui už įdomią kalbą. Ši 
Kazimiero parapijos che 
rui ir jo vedėjai p-niai Kr 
pienei, p-Lėms A. Ąlįcsn 
niūtei, Ą. Žimkiutei, O. Di 
binskaitei, Ukrainų šokt 
jų grupei ir vedėjui p-ni 
Alek. Gina, legijonieriam: 
J. Šimoniui ir V. Trainui i 
Brooklyn, N. Y., p-nui f 
Cvirkai už tokią stambi 
auką ginklų fondui ir pii 
kimą ženklelių, visiem 
darbininkams, kurie tai 
pasišventusiai dirbo ir y 
siems, kurie atsilankė į : 
paminėjimo vakarą, vien 
žodžiu visiems, kurie koki 
nors būdu prisidėjo prie ši 
vakąro pasisekimo.

Vasario 27 d. Šv. Kaz 
miero parapijos choro p; 
rengime neapsakomai gr; 
žiai pasižymėjo jauni š< 
kėjai: Loraine Medelytė 
James Navickas, abuč 
publiką sužavėjo. Link 
nenustoti lavintis ir iškil 
į šios profesijos viršūnes.

1

v •

Kiekviename katali! 
name turėtų būti geri k 
talikiški laikraščiai, nes 
laikraščių galima daug l 
pasimokyti ir sužinoti k; 
dedas pasaulyje. Dabar ; 
ra renkamos aukos “Dari 
ninko” Intertype fondi 
Patartina ir New Haven 
lietuviams prisidėti, n 
“Darbininkas” visuomt 
maloniai tarnauja mūs 
kolonijai-, ir rūpinasi da 
bininkų žmonių reikalais

Korės

Koresp., New Have 
Conn. — Dėkojame už nu 
širdų paraginimą renr 
“Darbininką0 ir jo Inte 
type fondą.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ
Vasario 27 d. šv. Kazi

miero parapijos choras, 
vadovystėje vargonininkės 
p-nios A. Kripienės, suren
gė vakarą. Programoje da-; 
lyvavo visi choro nariai-ės.

Malonų reginį darė gra
žus scenos papuošimas, i 
chorisčių gražūs drabužiai, j

Programos vedėjas kle
bonas kun. M. Pankus pa-i 
sakė įžanginę kalbą. Prasi
dėjo “Minstrelius”. Choras 
sudainavo daug gražių lie-' 
tuviškų dainelių, kurios i 
publikai labai patiko. Vai-i 
dinimų dalis atliko p-lė 
Stadalnikaitė, A. Stadalni- 
kas ir J. Valilionis. Pasta
rasis savo užduotį atliko 
puikiai.

Solo ir duetus dainavo 
šios p-lės: O. Dubinskaitė 
iš Ansonia, Conn., M. Žiū

kų vąidinti operetę “Ka- kaitė, H. Stadalnikaitė ir 
minakretys ir Malūninin- O. Šidlauskaitė. Visos už

sitarnauja pagyrimo.

Moterų Sąjunga darbuo
jasi; rengia po Velykų va
karą.

Vyčių veikimo negirdėti, 
— nuo parapijos labai nu
tolę.

Sodalicija, pastarais lai
kais pradėjo ko tai vėžio 
vėžėmis važiuoti, manoma 
jog atsigaus.

Altoriaus draugija vei
kia.

Rožančiaus draugija ga
na pagyvėjo savo veikime, 
ypač stojus naujai valdy
bai, pirm. p. Ražickienei.

Choras rengiasi po Vely-

kas0. i (•*

V •

IŠ KRANO ĮR BUTELIUOSE! į
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.

■
PHONE

So. Boston
2271

BOSTON BBĄNCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

I
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Blankinis Užvalkalas
H "Cnnopbana’* 

atsidaro iš APAČIOS

UŽSISTATYK1TE Radio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na
ujenybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

MISIJOS
Šv. Juozapo lietuvių pa

rapijos bažnyčioje prasi
dėjo šv. misijos kovo 14 d.

' £ > V \

Vidujinis Užvalkalas 
H "Caltopbana" 

atsidaro ii VIRŠAUS

/

PRYZINIO 

DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

Prie bile cigaretų bufeto jūs gausite fabrikiniai-šviežių Old 
Gold Cigaretų—taip šviežių, kaip kad jie išeina iš cigaretų ma
šinos. Leiskite Dvigubai Švelnių Old Gold Cigaretų išbando
mam pakeliui pasakyti jums daugiau apie save.

2 UŽVALKALAI 

DUBELTAVO 

"CELLOPHANE*1 
Palaiko juos

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

Vasario 21 d. vakare per tu ir po to choras įspūdin- 
radio išgirdau liūdną pra- gai sugiedojo 
nešančią žinią apie mirtį a.

?1
1

“Malda” —
Seirijų Juozo.

-• ' , p. K. Žalnieraitis.
_ _ ** j Kuopa ruošiasi prie AL

t7vyrams“’ir Vaikinams? ’i RK Moterų _Cąjungos aps- 
---- kuris

MIRĖ KAZLAUSKIENĖ
Kovo 11 d. mirė ligoninė

je M. Samuolienė - Kazlau
skienė, sulaukusi seno am- 

i žiaus. Paliko nubudime dvi j 
! dukteri ir sūnų. Palaidota j 
į su. trejomis šv. mišiomis 
Šv. Marijos kapuose. Lai 
būna amžina ramybė jos 
vėlei.

BROOKLYN, N. Y.
Moterų Sąjungos 29 kp. 

rengia “Bunco Party” kovo 
22 d., 8 vai. vakare, pp. B. 
Salinskų įstaigoj, 8402 Ja
maica Avė. prie Forest 
Parkway. Kviečia visus a- 
teiti. Duos daug gražių do
vanų ir pavaišins skaniais 
užkandžiais. Koresp.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystė je yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

AR TAI NE TAIP PAT YRA SU TABAKU, 
KADA JIS YRA SAUSAS? JIS TAIPGI DEGA

kričio suvažiavimo, 
i įvyks gegužės 8 d.i

Rytinių ValstybiŲ Žinios
$3.00 tai narei, kuri prira
šys daugiau naujų narių 
vajaus metu.

Vajus prasidėjo kovo 1 d. 
Tad į darbą Sąjungietės!

Nutarta rengei vakarie-dėjo s v. misijos kovo 14 d. i ,,
ir tęsis per dvi savaites.; ?? Motlnos dlenoįe su 8ra' 
Misijas skelbia kun. Jonas ^Programa. Programą; 
Kidykas, S. J. iš Lietuvos. | išpūdyti pakviestas varg. 
Pirma savaitė moterims ir P- K- Žalnieraitis.
merginoms, o antra savai-____ - _ .

VAIDINIMAS
Kovo 13 d., Marianapolio 

Kolegijos studentai vaidi
no penkių veiksmų dramą 
“Skriaudų keliu”. Įžangi
nę kalbą pasakė kleb. kun. 
J. Valantiejus. Taipgi kal
bėjo Marianapolio Kolegi
jos prof. kun. Pauliukonis 
ir kun. J. Vaitekūnas, Pro
vidence lietuvių par. klebo
nas. Vaidino šie studentai:'

NUSINUODIJO
PAKLYDĖLIS

Kovo 14 d., General ligo
ninėje mirė užsinuodijęs 
Juozas Radzevičius, 55 me
tų amžiaus. Jis kovo 12 d. 
išgėrė nuodų, sukniubo ir 
be sąmonės buvo nuvežtas 

| į ligoninę, kur ir mirė neat- 
i gavęs sąmonės. Paskuti- 

A. Norkūnas iš Plymouth, Rias savo gyvenimo dienas 
•y—. T -r 1 1 • v ' 1 rl C\ VMlPnATlYYIllPa., J. Klebauskas —
Scranton, Pa., J. Liola iš 
Brockton, P. Venslauskas 
iš New York, B. Rusteika 
iš So. Boston, J. Mikelionis 
iš Du Bois, Pa., A. Gurklys 
iš Waterbury, J. Dastikas 
iš Hazleton, Pa., A. Dran
ginis iš Combola, Pa., J. 
Grina iš Lawrence, J. Pa
rulis iš Worcester, P. Skei- 
vis iš Brockton, V. Urbo
nas iš Waterbury, S. Sap- 
lys iš Detroit, A. Blažaitis 
iš Pittsburgh, Pa., J. Rum- 
skis iš New Haven, ir du 
broliai Markevičiai. Vaidi
nimas, dainos ir muzika! 
ublikai labai patiko.

iš praleido burnojimu prieš 
Dievą, Jo Bažnyčią ir tikė
jimą. Jo senutė motinėlė, 
89 m. amžiaus verkė ir mel
dėsi už savo paklydusį sū
nų, prašė Aukščiausiojo, 
kad Jis jam grąžintų pro
tą. Bet taip jau buvo Dievo 
skirta, kad neatgavęs są
monės mirė.

Palaidotas be bažnytinių 
apeigų. Šis įvykis turėtų 
sudrebinti kitus prieš Die
vą burnotojus, kad jų atei
tis nebūtų toki liūdna, 
kaip a. a. Radzevičiaus. Lai 
Viešpats pasigaili nelai
mingojo Radzevičiaus ir 
lai apšviečia visų tikėjimo 
priešų protą.

BASKETBALL
Kovo 12 d. žaidė basket- 

ball Šv. Vardo draugijos 
ratelis ir L. Vyčių. Šios ko
lonijos lietuviai katalikai 
turi net 3 ratelius: Šv. Var
do, Vyčių ir Merginų.

BINGO
Ketvirtadienių vakarais 

Šv. Juozapo par. mokyklos 
svetainėje įvyksta “bingo” 
parapijos naudai. Žmonės 
gausiai lankosi, bet dar 
gausiau sueitų, jeigu dar
bai gerai eitų. Nedarbas 
kenkia visiems.
KORTAVIMO VAKARAS I

Labdarybės draugija nu- j 
tarė surengti kortavimo 
vakarą, birželio mėnesyj, 
našlaitnamio kieme.

Rugpiūčio 14 d. įvyks pi
knikas Krugerio ūkyje, ku
rią jis duoda dykai Labda- ną, Stanley St. 
rybės draugijai. GarbėĮ 
jiems.

PADIDĖJO ŠEIMA
Pp. K. ir A. Giedraičių 

šeima padidėjo naujagimiu 
sūneliu. Motinėlė ir sūnelis 
jaučiasi stiprioje sveikato
je. Pp. Giedraičiai labai 
gražiai ir katalikiškai auk
lėja gausią šeimynėlę, bū
tent, 4 sūnus ir vieną duk
relę. Sveikiname tėvelius ir 
jų gražią šeimynėlę. P-nas 
Giedraitis turi didelį gėli-

T.M.

Kovo 13 d. įvyko Šv. Var
do draugijos Šv. Komuni-1 
jos diena. Šv. Vardo drau-į 
gijos susirinkimai įvyksta 
kas mėnuo, antros savaitės 
trečiadienio vakare. Vado
vauja kun. B. Gauronskas.

Koresp.

KLEBONO PAGERBI
MAS

šeštadienį, kovo 5 d., ma
žasis choras ir kiti vaiku
čiai, kurie lanko lietuvišką 
mokyklą, Seserų Pranciš
kiečių vedamą, užprašė šv.

■ mišias prie Šv. Kazimiero, 
mat kleb. Paulionis yra 
Kazimieras, laike mišių 
giedojo gregorijoniškas 
mišias, priėmė tąja inten
cija šv. Komuniją. P. O. 

i Petrauskaitė protarpiais 
paįvairino smuiku, vargo
nams pritariant. Po mišių 
turėjo bendrus pusryčius, 
kurių metu klebonas pasa- 
sakojo vaikučiams daug 
gražių pamokinimų, kad 
jie paimtų pavyzdį iš Šven
to Kazimiero, kad jie būtų 
susipratę lietuviai ir geri 
katalikai, nes to nori Die
vas ir jų tėveliai. Anot kle
bono, sako, jeigu Dievas 
lietuvius sutvėrė, tai ne 
tam, kad jie ištautėtų nors 
ir svetimuose kraštuose 
gyvendami, bet tam, kad 
jie liktų visuomet gerais

ŠV. MISIJOS
Sekmadienį, kovo 20 d., 

Šv. Andriejaus lietuvių 
par. bažnyčioje prasidės 
šv. misijos, kurias skelbs 
Tėvai Jėzuitai, kun. P. 
Aukštikalnis ir A. Mešlis. 
Pasinaudokime Dievo ma
lonėmis šv. misijų metu, 
gausiai susirinkime pasi
klausyti pamokslų, kuriuos 
sakys iškalbingi misijonie- 
riai.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ 
VEIKIMO

Kovo 7 d. įvyko Sąjungie- 
čių susirinkimas. Plačiai 
kalbėta apie vajų. Nutarta 
paskirti iš iždo $5.00 ir 

lietuviais, nes kitaip mes 
nusidedam Dievui ir Tėvy
nei Lietuvai. Ar daug* pa
siliks vaikučių širdyse iš 
tų teisingų pasakytų kle-. 
bono žodžių, tai didelis 
klausimas. Gal tik tiek, 
pakol jie per duris išeina 
po pasiklausymo tokių kal
bų. Tas yra labai apgailėti
na, kad taip yra, bet kame 
yra to visa kaltė, lai spren
džia patys skaitytojai.

Linkėtina, kad daug mū
sų išeivija susilauktų tokių 
gerų patrijotų, kaip kleb. 
Kazimieras Paulionis. Jis 
patrijotas, puikiai vartoja 
čia gimęs ir augęs, bet tai 
yra užgrūdintas lietuvis 
lietuvių kalbą. Seka ne tik 
čionykščią, bet ir Lietuvos 
spaudą. Įtaisęs didelį para-' 
pijos knygyną, bet gaila, 
kad jis tik dulksta ir veik 
niekas juo nesinaudoja. 
Jau ketvirti metai, kaip pa
rapijoj apgyvendinęs Sese
ris Pranciškietes, bet tin
kamų vaisių nesusilaukia, 
nes tėvai negana prižiūri, 
kad jų vaikai lankytų tą 
lietuvišką mokyklą. Svei
kintina yra klebono toks 
nustatymas, nes tuo paro
do pavyzdį jaunajai kartai, 
ypač tiems, kurie save va
dina inteligentais ir veikė
jais, o kalba lietuviškai 
“laužytu liežuviu”. P-tas

JAUNIMO PASILINKS
MINIMAS

Kovo 1 d., įvyko par. jau
nimo pasilinksminimo va
karas, kurį surengė mūsų 
klebonas. Šis jaunimo pa-‘ 
gerbimas buvo taikomas 
parapijos chorui, už gražų, 
pasirodymą šventinime E- 
lizabethe naujų vargonų. 
Kad duot progos ir kitam 
parapijos jaunimui prisi
dėt pri kat. organizacijų, 
tai ir šis pavaišinimas - pa
silinksminimas buvo visam, 
par. jaunimui, kurio prisi
rinko virš 200. Buvo ir 
trumpa programa. Choras, 
J. Brundzos vedamas, pa
dainavo keletą dainų, po 
tam buvo klasiški šokiai, 
kuriuos atliko dvi jaunos 
šokėjos, kurios mokosi jau 
keli metai tam tikrose šo
kių mokyklose.

Programai pasibaigus 
buvo puikios vaišės, kurias 
parūpino klebonas. Buvo 
geras orkestras, tad jauni- 

i mas puikiai pasilinksmino 
prieš užgavėnias. Gaila tik, 
kad jaunimas į panašius 
“good times” sueina šim
tais, o kada reikia aktyviai 
dirbti parapijos organiza
cijose: chore, sodalicijoj, 
Šv. Vardo d-joj, tai to jau
nimo nesusilauksi. Tad, 
brangus jaunimas, mes se
ną paprotį ir apsileidimą, 
stok į organizacijas ir 

j dirbk bendrą darbą para
pijoj, kuris bus Dievui ir 

‘ tėvynei naudingas.
Jaunuolis

PILOTO DUKTĖ SCENOJ
Šių metų balandžio 2 ir 

3 d., Šv. Jurgio parapijos 
choras rengia gražų vaidi
nimą “Piloto Duktė”. Vai
dinimas įvyks par. svetai
nėje, 207 York St., B’klyn, 
N. Y. Pelnas parapijai. 
Veikalas yra gražus ir tin
ka gavėnios laikui. Vaidina 
virš 20 merginų. Nepraleis
kite šios progos.

KETURNEDĖLIS UŽ 
A. A. KUN. BRUNDZĄ 
Kovo 16 d., 8 vai. ryte 

bus egzekvijos, arba, kaip 
jį daugumas vadina ketur- 
nedėliu, už a. a. kun. M. 
Brundzą, kurias užprašė 
Šv. Jurgio par. choras, ku
riam vadovauja velionio

•

ŽMONES
AR TAI NE FAKTAS, JOG MEDIS

KURIS YRA SAUSAS, DEGA
GREIT ir KARŠTAI

GREIT ir KARŠTAI

Šviežias tabakas dega išlengvo, nes jis turi drėgnumo. Šviežias 
tabakas yra šaltesnis rūkyti, nes rūkytojas neįtraukia karš
čio į savo burną. Nėra progos gerklės erzinimui. Šviežias taba
kas yra šaltas rūkyti. Prie to, jis suteikia jums ilgesnį rūky
mą, nes jis dega palengva.

Dvigubai švelnūs Old Gold Cigaretai visuomet yra šviežus kaip 
fabrike. Išegzaminuokite pakelį ir jūs pamatysite priežastį 
tam fabrikiniam šviežumui. Jis yra įvyniotas į du Cellophane 
užvalkalus. Išlaukinis Cellophane užvalkalas atsidaro iš apa
čios pakelio. Vidujinis Cellophane užvalkalas iš viršaus. Sau
sas oras negali įeiti ir Drėgnumas negali išeiti lauk.

brolis Jonas. Choras šiuo 
gražiu pavyzdžiu pagerbia 
netik mirusį a. a. kun. M. 
Brundzą,- bet ir savo choro 
vedėją.

Tokios pat pamaldos už 
velionį įvyksta jo gimtinėj 
Šunskų par., kovo 17 d., 
kuriomis rūpinasi broliai 
Vincas ir Juozas. Ten bus, 
tarsi, antros laidotuvės, 
nes bus daug kunigų, skai
tlinga giminė ir daug kai
mynų. Namuos bus gieda
mas rožančius.

Taip pat bus mirimo die
ną, (po mėnesio) ir Balti
morės bažnyčioj laikomos 
už velionį pamaldos, kurias 
užprašė Elzbieta Mačionė, 
velionio puseserė. Lanke
liškiuose (Lietuvoje) kur 
a. a. kun. Brundzą buvo ir 
dar skaitėsi klebonu, iškil
mingos pamaldos įvyks va
sario 20 d. Organizacijos 
su perištomis juodais kas
pinais vėliavomis, stovėjo 
aplink katafalį. Žmonių 
pilna bažnyčia. Visų veidai 
liūdni. Daugelis verkia, • 
kad jau nematys daugiau 
savo buvusio klebono.

UŽUOJAUTA BRUN- 
DZAMS Iš LIETUVOS
Bijutiškio (Utenos aps.) 

kleb. kun. J. Zabulionis ra
šo:

Copr.. 1938. by P. Lorillard Co.. Ine.

a. Tamstų brolio kun. My-' Po pietų, 2 valandą, Ame- 
ikolo. Aš lankydamasis A- rikos Klubo Lietuvių sve- 
jmerikoj 1936—37 m. ture-! tainėje, susirinko virš 800 
. jau progos su juo netik su- žmonių ne tik vietinių lie- 
' sipažinti, bet ir daugelyje tuvių, bet ir iš apylinkės, 
vietų įvairiose kolionijose kaip tai iš, Albany, N. Y 
susitikti ir gražiai pasikal- Utica, N. Y., Schenectady 

ir kitų.
Programa tęsėsi iki 6 va

landos. Programą pradėjo 
vedėjas adv. Antanas C. 
Stokna gražiu pasveikini
mu. Įžanginę kalbą pasa
kė kun. J. Židanavičius. 
Jis priminė žuvusius kovo
je dėl mūsų brangios tėvy
nės Lietuvos. Toliau sekė 
kalbos ir sveikinimai mes
to viršininkų. Kalbėjo ma
yoras Arthur Carter, Mc- 
Queen Fritcher, County 
Treasurer; Harry D. Lo- 
der, County Clerk; Charles 
S. Tracy, District Attor- 
ney, Montgomery County; 
Thomas J. Dwyer, miesto 
Teisėjas; Francis Collins, 
miesto Recorder; Donald 
F. Boyle Childrens, Court 
Teisėjas; Felix J. Anlisi, 
Surrogate; William J. 
Crangle, County Teisėjas; 
ir mūsų vietiniai lietuviai: 
M. Kerbelis ir J. Šidlaus
kas. Principaliu kalbėtoju 
buvo konsulas Jonas Bud
rys.

Muzikališką programą iš
pildė operos solistė Jonė 
Žukauskaitė; mūsų vietinė 
solistė — E. Sapranavičiu- 
tė; muz. J. Olšauskas, mer-

bėti apie įvairius dalykus. 
Taigi šiandien už a. a. kun.; 
Mykolo sielą atlaikiau šv. 
mišias, o Tamstai su žmo
na netekusiems brangaus 
brolio, liūdnoje valandoje 
reiškiu gilios užuojautos.

Su pagarba
Kun. J. Zabulionis

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS MINĖJI

MAS
Vasario 20 d. šios koloni

jos lietuviai iškilmingai 
minėjo Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų su
kaktį.

Iš ryto, * 10:30 valandą, 
kleb. kun. J. Židanavičius 
atlaikė giedotines šv. mi
šias už žuvusius kovoje dėl 
Lietuvos laisvės ir pasakė 
gražų pamokslą. Laike šv. 
mišių Šv. Kazimiero par. 
choras, vadovystėje muz. 
J. Olšausko, gražiai sugie
dojo “Malda” — Vanagai
čio. Po šv. mišių sekė pa
laiminimas šv. Sakramen- • 

ginų grupė, ir užbaigė Šv. 
Kazimiero choras, vado
vystėje J. Olšausko.^

Choras sužavėjo publiką. 
Pianu chorui ir solistams 
akomp. Veronika Mateju- 
naitė.

Vakare 7:30 vai. įvyko 
semi-formal vakarienė su 
šokiais, Eikš’ Klube. Daly
vavo apie 200 asmenų, tarp 
kurių buvo p. Jonas Bud
rys, p. Jonė Žukauskaitė, 
kun. Orvidas iš Schenecta
dy, N. Y., kun. J. Židanavi- 

' čius, miesto mayoras ir ki
ti miesto viršininkai ir a- 
pylinkės lietuviai.

Lai gyvuoja mūsų Nepri
klausoma Lietuva! Valio!

S. K.

Šios kolonijos lietuviai 
minėjo Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų su
kaktį vasario 20 d., P. klu
bo svetainėje. Programos 
vedėju buvo adv. Paulaus
kas. Kleb. kun. L. Vaice
kauskas pasakė kalbą. Pa
rapijos choras, vadovau
jant varg. Hodeliui, sudai
navo keletą dainelių ir su
vaidino veikalą. Taipgi Se
serų Pranciškiečių vado
vaujami vaikučiai išpildė 
dalį programos. Progra
mai pasibaigus įvyko šo
kiai. Grojo Grinevičiaus 
orkestras. Pelno liko $48. 
42, kuris paskirtas Vil
niaus vadavimui. Rap.

Šią savaitę “Darbinin
ko” redakcija gavo laišką, 
kurio vokas buvo užadre- 
suotas a. a. kun. M. Brun- 
dzos ranka. Nustebome. 
Atplėšę radome šiokio tu
rinio laiškelį:

“Kovo 14 d., 1938 
I “Gerbiamasis Redakto
riau: —

“Kad nepamanytumėte, 
kad a. a. brolis iš “miru
sių” prisikėlė, tai perbrau- 

, kiau jo antrašą ant voko, 
nes manau, Jo braižą pa
žįstat.

“Kaip matot ir šis vokas 
dar Jo ranka parašytas ir 
gatavai jau buvo pašto 
ženklelis prilipdytas. Mato
mai, turėjo Jums ką nors 
pagaminęs siųsti.

“Bet jau Jo gabioji plun
ksna rūdija nevartojama.

Su pagarba Jūsų
J. Brundzą”.

A. a. Kun. M. Brundzą 
buvo nuoširdus “Darbinin
ko” bendradarbis. Per tą 
trumpą laiką mūsų išeivi
joje tiek daug gražių daly
kėlių sukūrė. Pažymėtina 
tas, kad jis buvo labai ma
lonus, pasižeminęs ir visa
da pasiruošęs pagelbėti ir 
pasitarnauti kitiems.

Muzikas J. Brundzą, ve
lionio brolis, gyv. C. Broo- 
klyne, yra taip pat nuošir
dus “Darbininko” bendra
darbis, tik daug senesnis 
ne amžiumi, bet bendradar
biavimu. Nuoširdžiai už
jaučiame muz. J. Brundzai 
ir jo mylimai žmonai dėl 
brolio kunigo mirties. Lin
kime sveikatos ir ištver
mės kilniame darbe.




