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LDS organizacijos ir jos! 
organo “Darbininko” va-; 
jus paskelbtas. Bet kol kas 
kolonijose didelio veikimo 
nesimato. LDS kuopos tik 
šiame mėnesyje viena po 
kitai nutaria pradėti vajų: 
užrašinėti laikraštį “Dar
bininką”, prirašinėti nau
jus narius prie LDS (Lie-1 
tuvių Darbininkų Saiun-Į 
gos) organizacijos. Geriau 
vėliau, negu niekad, sako 
mūsų priežodis.

Mes žinome gerai, kad i 
šiais nedarbo laikais darbi
ninkams vra sunku užsi-i 
mokėti prenumeratą arba 
nario mokesnius. Kuopos; 
negalintiems užsimokėti 
turėtų pagelbėti. Taingi 
nageidau jama, kad visi, l 
kurie negali užsimokėti 
dėl nedarbo ar ligos, tuo-1 
jau praneštų LDS Centrui 
arba “Darbininko” admi
nistracijai. LDS Centras 
tik tam ir daro vajų, kad 
pagelbėtų 
nupiginta 
kaina užsimokėti, 
rintieji skaityti laikraštį 
“Darbininką” neliktų be 
jo-

LDS organizaci jai ir lai
kraščiui “Darbininkui” 
kiekvienas narys, kiekvie
nas skaitytojas yra bran
gus ir reikalingas.

Taigi šia proga prašome 
visų LDS narių, “Darbinin
ko” prenumeratorių koope
ruoti su kuopomis ir Cen
tru. Jeigu kuris dėl labai 
svarbių priežasčių dabar 
negali užsimokėti, tai pra
neškite kuopos valdybai 
arba Centrui, kad užsimo
kėsite vėliau, o galintieji 
dabar užsimokėti, prašomi 
tą tuojau padaryti, kad ne
reikėtų daryti išlaidu pra
nešimams ir paragini
mams.

LDS nariai, vajaus ir ne 
vajaus metu moka tik 
$3.00 metams arba 25 cen
tus mėnesiui; ‘Darbininko’ 
prenumeratoriai vajaus 
metu moka $3.00, o ne va-|Įa jų likimas_
jaus — 84,00 metams. lėiimai, kulkos į pakaušį ir

T . A 7 - . > i kitos teroro priemonės.Lietuvos tautininkų vai-; _________
Rusijoje Prasidėjo Gyvento- 

nuo koalicijos minties”. 
Vadinasi, tautininkai nori, 
kad visa tauta pasiduotų 
tautininkams valdyti taip, 
kaip jie nori, bet atsisako 
talkos, t. y., nenori įsileisti 
mūsų tautos vadu, ne tau
tininku - laisvamanių, ben
dradarbiauti valstybinia
me darbe. Toks siauras 
tautininku valdžios nusis
tatymas išstato Lietuvos 
nepriklausomybę i pavojų.

BININKAS
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Vatikanas, sausio 19, — 
Popiežius Pijus XI, kalbė
damas į 600 atsilankusių 
jaunavedžių išreiškė vil
ties, kad jaunoji karta bus 
išauklėta meilės, teisingu
mo ir žmoniškumo dvasio- 
ie. Jis sakė: “Išrodo, kad 
žmonija dabar visai užmir
šo, jog žmogus turi aukš
tesnį gyvenime tikslą, o ne 
tik ginkluotis ir žudyti vie
nas kitą žiauriausiu būdu. 
Visuomenė laukia naujų 
piliečių, kurie bus išauklė
ti meilės, teisingumo ir 
žmoniškumo dvasioje. Kas 
yra nekrikščioniška, tas y- 
ra nežmoniška. Ir kas eina
prieš Krikščionybę, tas ei- vairios organizacijos Kau- leista nuo WPA darbų, 
na prieš žmonijos gerovę”, ne ir provincijoje suruošė Darbininkų unijos CIO va- 

| iškilmingus Klaipėdos pri- das John L. Lewis tain pat 
si jungimo prie Lietuvos reikalauja didesnės žmo- 
minėjimus. nėms pašalpos.

Prezidentas Reikalauja Didės 
nes Pašalpos Bedarbiams

____________________________

VVashington, D. C., sausio 
19, — Prezidentas Roose- 

, veltas reikalauja, kad Jun
gtinių Amerikos valstybių 

Amsterdamas, Olandi ja, Kongresas skirtų didesnę 
sausio 19, 
santykiai su Vokietijos na- 000,000 bedarbiams žmo- 
ciais pablogėjo, kada vai- nėms, kuriuos valstybė tu- 
džia sulaikė nacių leidžia- r i užlaikyti. 
mą laikraštį.

Olandai Sulaikė Nacių 
Leidžiamą Laikraštį

Olandijos sumą pinigų, būtent, $875,

Kongresas 
■ prezidento reikalaujamą 
sumą VVPA darbams su
mažino 150 milijonų dole
rių. Prezidentas reikalau- 

i ja. kad ta suma būtų grą- 
: žinta, kitain apie 

Kaunas, sausio 15 d. į- milijonas žmonių

Paminėtas Klaipėdos Prisi
jungimas Prie Lietuvos

vienas 
bus at-

Kazys Bizauskas Paskirtas 
Pasiuntiniu Latvijai

25,000 Rusijos Darbininkų

Komunistams Nevyksta 
Ispanijos Reikalais

VVashington, D. C. sausio 
19, — Amerikos komunis
tai nusiminė, kad jiems

i
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Kla^erfurt, Austrija, — 
Sausio 19, — Kun. Alber
tas Schonhart išdrįso pra
kalbėti prieš Vokietijos 
Hitlerį ir nacių rėžimą ir 
už tai buvo nuteistas še
šiems mėnesiams į kalėji
mą.

Kaunas, sausio 19 d. Iki 
šiol buvęs Užsienių Reika
lu Ministerijos Teisių Ad
ministracijos Denartmento 
Direktorių p. Kazys Bi
zauskas paskirtas Lietu-

PRANCŪZIJA NEGELBES 
ISPANIJOS RADIKALŲ

Berlynas, sausio 19, — 
DNB žinių agentūra prane
ša, kad daugiau kaip dvi
dešimts penki tūkstančiai i 
Rusijos darbininkų, nebe
išlaikydami žiaurios val
džios priespaudos, karo . . .... . T .• .
ginklu fabrikuose ir laivų nevyksta jtikmti Jungtinių 
statybos darbuose, sustojo Amerikos valstybių vy- 
dirbti ir paskelbė sėdėjimo nausybę duoti., leidimą įs- 
streiką. Stalino komisarai vežimui karo ginklų j radi- .
pasiuntė tūkstančius slap- ka!4 Ispaniją. Kada katali- chers College įveda astuo- 
tosios policijos išvaikyti k?‘lr K“1 .?^n*ng amo- nių savaičių pamokas kaip 
streikuojančius darbinin- nes pasiuntė 430.000 prasy- žuvis gaudyti. Umversite- 
kus. Žinia sako, kad šimtai Į?1! '■aidžiai, kad ji ir to- to vadovybe sako, kad bus 
darbininku buvo areštuo- iau laikytųsl nuosaliai ir mokoma kaip užtaisyti 

Sibiro ka- nesikištų į svetimų tautų ■ meškerę, kaip ją mesti,

Universitete Mokys 
Žvejojimo

Paryžius, sausio 19, —'reiškė, kad dabar jau per- 
Prancūzijos radikalai grie- vėlu kištis į Ispanijos rei- 

vos Nepaprastu Pasiunti- žtai reikalavo, kad valdžia kalus. Franco laimėjimas 
niu ir Įgal. Ministru Latvi- plačiai atidarytų rubežių ir esą užtikrintas, 
jai. Nuo 1923 metų lapkri- leistų siųsti Ispanijos radi- į ---------------
čio 24 d. iki 1927 metu rug- kalams karo rinklų ir sa- 
sėjo mėn. 1 dienos p. K. Bi- vanarius kareivius. Socia- 
zauskas buvo Lietuvos At-ilistų vadas, Leon Blum pa
stovu ir Nepaprastu Pa- reikalavo, kad Prancūzijos 
siuntiniu ir įgaliotu Minis- valdžia ir Anglija eitų Is- 
tru Jungtinėms Amerikos panijos radikalams į pagal- 19, — Mervin K. Hart, laiš- 
Valstybėms.

Jungtinės Amerikos Valsty- 
bes Prailgina Karą Ispanijoj

Washington, D. C. sausio

Amerikos

v • reikalus, tai vyriausybė į 
komunistu šūkavimus ne
atkreipė dėmesio.

I New York, sausio 19, — 
Columbia University Tea-

kaip atmazgvti susipainio
jusias virvutes, kaip žuvis 
privilioti ir tt.

jų Surašymas

Šveicarijos Protestantai 
itepakenčiaiėziritir

ba. Tačiau Prancūzijos vai- ku Jungtinių 
džia pareiškė, kad į Ispani- valstybių sekretoriui pa
jos reikalus nesimaišys. reiškė, 1— ' 
Tačiau, jeigu Anglija pa- tiesioginis

!

Maskva, sausio 19, — So
vietų Rusija pradėjo visų 

■’vento1” surašinėjimą. 
Keturi šimtai tūkstančių 

i žmonių paskirta tam dar
bui. Vyriausybė jau tikri- 

I na žmonėms, kad tas sura- 
i švmas jiems jokios nelai- 
įmės nelemia. Keista, jeigu 
I nelaimės nelemia, tai kam 
lanie ja kalbėti.

SUSPENDUOTAS KUNIGAS
RADIKALŲ ISPANIJOJE

Sion, Šveicarija, sausio 
19, — Kada naciai uždarė 
Jėzuitu kolegiją Innsbru- 
cke, jie išgavo Šveicarijos 
valdžios laikinį leidimą ir 
atidarė kolegiją. Protes
tantai iškėlė protestą val
džiai, sakydami, kad Jėzui
tams Šveicarijoje uždraus
ta gyventi. Tačiau valdžia 
jokių žygių dar nedarė.

kad Amerikos ne-
> prisidėjimas 

keistų savo huslstatymą, ;prailgina Ispanijos karą, 
tai tada ir ji tai padarytų. Jis sako, kad Amerikos sa- 
Prancūzi jos užsienių reika- vaporių važiavimas kovoti 
lų ministras M. Bonnet pa- į radikalų Ispani ją ir siun

timas miltų, reiškia teiki
mą pagalbos komunis
tams - radikalams. Suma
nymas siųsti miltu į abi Is
panijos dalis, esą tik pagal
ba komunistams, nes Fran
co nacionalistų dalyse yra 
užtektinai maisto.

Ispanijos Radikalai Privertė
Moteris Dirbti Sunkiuosius

Barcelona, sausio 19, —i 
Ispanijos radikalai visus 
vvrus, merginas ir vaikus 
paėmė į karo frontą, o mo
teris privertė fabrikuose 
dirbti vyrų sunkiuosius 
darbus. Jie deda paskuti
nes pastangas atsilaikyti 
prieš Franco kariuomenę. 
Tūkstančiai moterų išva
ryta užimti fabrikuose vy
ru darbus, kitos anginkluo- 
tos pastatytos saugoti mie
sto gatves. Bet Franco ka
riuomenės jau prie radika
lų sostinės, Barcelonos 
vartų. Franco ragina radi
kalus pasiduoti, bet jie nu
sistatė varyti žmones į ką
rą. Dalyku žinovai sako, 
kad Barcelonos puolimas 
neišvengiamas. Ir kada 
Franco ją paims, Ispanijos 
karas bus užbaigtas.

I

Meksika Pasiuntė Atstovą 
Į Vokietiją

Meksika, sausio 19, — 
Meksikos valdžia skubiai 
pasiuntė savo atstovą į Vo
kietija. Manoma, kad ji no
ri sudaryti aliejaus parda
vimo sutartį su Vokietija.

Prezidentas Nori Taikos 
Darbininkų Unijose

VVashington. D. C., sausio 
19, — Prezidentas Roose- 
veltas paskyrė komercijos 
sekretorių Hopkins suda
ryti taiką tarn Amerikos 
Darbo Federaci jos ir CIO. 
Toki taika labai reikalinga 

i darbininkų gerovei.

Prezidentas Roose-

 -----------------------------------------------
Londonas, sausio 19. — Bažnytinis Koncertas Neką- 

i MvkSa^oTLnagan"1^ I talikiškame Universitete 
ris neseniai važinėjo no A- 
meriką ir agitavo už radi
kalų Ispaniją, dabar yra 
Barcelonoje. Laikraštis 

iNews Chronicle, rašo: “Ku- 
l nigas O’Flanagan sako, 
kad Barcelonoje jam yra 
teikiama didesnė laisvė lai
kyti mišias, nekaip kokioje 
kitoje šalyje”. Supranta
ma. Kadangi Katalikų Baž
nvčios vyskupas dėl svar
bių priežasčių jam uždrau
dė laikyti mišias ir teikti 
sakramentus (kitose šaly
se taip pat jam buvo už
drausta), tai Barcelonoje 

| ir komunistai duoda jam 
i laisve. Reikia žinoti, kad 
j jau 20 metų, kaip Bažny- 
į čios vyriausybė jam už- 
I draudė eiti kunigo parei-Į 
'gas. Ispanijos radikalai, 
duodami laisvę suspenduo
tam kunigui, nori įrodvti, 
kad jie duoda tikybinę lai- Bertrand L. Conwav, Č. Š’ 

įsvę. Laikraštis dar prime- p pranešė, kad į 12 metų, 
na, kad valdžia pasiunčia New York valstybėje, du 

’ [tūkstančiai žmonių priėmė
Katalikų tikėjimą.

Lansing. Michigan, Prisi
kėlimo bažnvčios klebonas, 
kun. John A. Gabriels, nra- 
neša, kad per 1938 metus, 

i 106 protestantai priėmė 
Kataliku tikėjimą.

Basutoland, Pietinėje A- 
choras ruošiasi menkoje, misijose, į nen-

Ithaca. N. Y. sausio 19,— 
Šv. Bernardo seminarijos 
kunigų ir klierikų choras 
išpildė bažnytinės muzikos 
koncertą Cornell universi
teto svetainėje. Koncerto 
pasiklausyti buvo susirin
kę apie 900 žmonių. Visas 
koncertas išnildvtas gre- 
^ori janiška muzika. Prieš 
koncertą, kun. Donald M. 
Cleary, paaiškino susirin- 

, kusiems bažnytinės muzi
kos grožį. Cornell universi
tetas vra nekatalikiškas.

! _ -____________________________________________________________________

Maskva, sausio 19, —So
vietų Rusijos vyriausybė 
išdidžiai paskelbė, kad jau 

i ir bananų galima gauti. 
Bet nepasakė, kad jos dar
bininkams neįkandamos. 
Darbininkai Rusijoje už
dirba trisdešimts dolerių į 
mėnesį, o bananų svaras 
(trys bananos sudaro sva- 

Ira) kainuoja doleris ir pu
sę. Komisarams, taip, ba
nanos prieinamos, nes jie, 
kaip ir visi buržuiai, gyve
na perteklių ie.

TŪKSTANČIAI PRIĖMĖ 
KATALIKŲ TIKĖJIMĄ

Rusijoje Yra Bananų 
Komisarams

Dvidešimtojo Amžiaus Be
protystė—Bedievybė
Cincinnati, Ohio, sausio 

19, — Arkivyskupas John 
McNicholas nasakė: “Di
džiausias pasaulio tvarkai 
pavojus yra bedievybė. Be
dievybė tai yra Rusijos, 
Vokieti jos, Meksikos ir ra
dikalų Ispanijos beprotvs- 
tė. Platintojai to velniško 
mokslo trokšta revoliuci
jos ir karo, o ne taikos ir 
tvarkos”.

Septyni Tūkstančiai Orlaivių 
Į Metus

jam automobiliu prie vieš
bučio ir atveža •" į bažny
čią.

Kauno Choras Atvažiuosiąs 
Į Ameriką

sausio

New York. sausio 19, — 
Katalikų Bažnyčios Vienu
mo sąjungos vadas, kun.

Bonhomme, O. I. M. 63,500 
žmonių priėmė Katalikų 
tikėjimą.

Prašo Prezidento Priglausti 
Nelaimingus Vaikus

St. Louis, Mo. sausio 19, 
— Louis Johnson. Jungti
nių Amerikos valstybių ka
ro sekretoriaus pagelbinin- 
kas, pareiškė, kad orlaivių 
išdirbvstės gali Amerikoje 
į vienus metus padirbti 
septvnius tūkstančius or
laivių. Prezidentas Roose- 
veltas tam reikalui reika-

“BILL” AŠMENSKAS
(OSMANSKI)

įžymus sportininkas, kurį 
gerbti VVorcesterio abiejų lietu
vių parapijų komitetas ruošia 
šaunų bankietą. sekmadieni, 
sausio 22 d.. 6 vai. vakare. Čv.
Kazimiero par. svetainėje. Pro-Jau ja Paskirti trisdešimts 
viffence St.. VVorcester. Mass. milijonu dolerių.

Kaunas, Lietuva.
19, — Vytauto didžiojo uni
versiteto 
atvažiuoti į Ameriką ir ap-ikius metus, kaip praneša 
lankyti lietuvių kolonijas. 1 misionierius, kun. Joseph

Washington, D. C. sausio 
19, — Katalikų Bažnvčios 
vadai įteikė prezidentui 
Rooseveltui prašymą kad 
lis darytų žygius priglaus
ti nelaimingus vaikus, ku
rie dėl tikybos ar tautybės 
yra persekiojami Vokieti
joje.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, sausio 21 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, kurią išpildys Cambridge 
Lietuvių Parapijos Radio Grupė, vadovaujant muzikui 
Mamertui Karbauskui. Prašome pasukti savo radio ro
dyklę ant 1120 kilocykles ir klausytis gražių dainų, mu
zikos ir kalbų iš \VCOP radio stoties. Boston. Mass.



Penktadienis. Sausio 20. 1939

ĮVAIRIOS žinios
POPIEŽIUS ŠELPIA ISPANIJOS 

VAIKUS
____________ «■—

Vatikanas, sausio 19. — ’ Dr. VaHackas ir Adv. Cunys 
Popiežius Pijus XI pasiun- — 
tė penkius tūkstančius do- j 
lerių į Aire ir Dax vyskupi
jas. Prancūzijoje, kad tais 
pinigais būtų sušelpiami 
Ispanijos nuo karo nuken
tėję vaikučiai. Vaikai iš Is
panijos karo valstybių bu
vo atvežti i Prancūzi ją. Ka
da vyskupai pranešė Po
piežiui apie tuos nelaimin
gus vaikučius, jis tuojau i 
isakė pasiusti jiems pagal- Š 
bą.

Vyksta j Haverhill
Sekmadienį, sausio 22 d., 

i 2 vai. po pietų Lietuvių Ka
talikų klubo svetainėje, 80 
River St.. Haverhill, Mass. 
įvyksta LDS kuopos pra
kalbos. Kalbės Dr. Edvar
das Valiackas iš Lvnn. 

į Mass. ir adv. Juozas Cu
nys. Suffolk apskričio le- 
galio departmento narys iš 
So. Bostono. Prakalbos 
svarbios. Kalbėtojai via 

Į pasiruošę kalbėti apie 
Į svarbiuosius šių dienų 
klausimus. Visi Haverhillio 
ir apylinkės lietuviai kvie- 

, , - -m Ičiami sueiti ir išklausvti i-Londonas, sausio 19,,— |d , ir turinin?u kalbų.
Lord Hahfax sugrįžęs iš I- 
talijos pareiškė, kad Mus- j 
solini užtikrinęs, kad Itali
ja neturės jokios valdžios 
ir jokios kolonijos Ispani
joje.

Italija Neturės Valdžios 
Ispanijoje

VDV

Negali Sudaryti PrisajUntg- į 
jg Teisėjų Sgstato

! Deportavo 11,553 Ateivius 
Iš Jung. Valstybių

Graži Lietuvos žąselių “vasarvietė .

Pavogė 26,000,000
Penktukų

2

Gen. Franco Ruošiasi Užduoti 
Karą Nulemiantį Smūgį 

Užėmė Svarbų Miestų Kalnuose

Mokytojas, Apsipylęs Ziba
lų, Sudegė Pats Ir Padegė 

Mokyklą

I -------
Į Washinpton. D. C., sausio 
j 19 — Imigracijos ir natu- 

. no 1 ralizacijos komisijonierius 
- . ? •" praneša, kad pereitais 1938

nanoon metais iš Jung. Valstybių 
Prievarta ištrėmė 9,275 a-

Brocktono Miestas Gavo Tik 
Dolerį Nuo Įstatymų 

Laužytojų
Brockton. Mass. — Pe

reitais metais miesto poli
cija pririšo prie automobi
lių 3850 tagučių už tai. kad 
automobiliai buvo pastaty
ti draudžiamose automobi
lius statyti vietose arba 
perilgai stovėjo. Bet iš tų 
visų tik keturi automobi
listai buvo pašaukti i teis
mą. ir iš tų keturių buvo 
tik vienas antrą karta nu
sikaltęs ir jis pagal įstaty
mą turė jo užsimokėti vie- 
na dolerį. Kiti visi savo nu
sikaltimus likvidavo be tei
smo.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ j 
j 
Į

> ?X'. j

Kaunas — Gruodžio 19 d. 
iš Šiluvos praneša, kad Vi- 
caičių mokyklos vedėjas 
Urbonas, užlipęs i mokyk
los pastogę, visas apsipylė 
žibalu ir pats pasidegė. 
Tuoj visas namas pasken
do liepsnose. Subėgę gy
ventojai mokyklos sienas 

a išgelbėjo, bet pats mokyto- 
"įjas sudegė. Jis tik šią va

sarą buvo vedęs šeiminin
ko dukterį. Mirties priežas
timi. spėjama, buvo šeimy
niniai nesutarimai.

Byla Dėl Vagystės Lietuvos 
Banke

,. Z U

Kaunas — Surašytas kai
tinamasis aktas Lietuvos 
banko apvogimo byloje, 
kurioje kaltinamaisiais pa
traukti Juozas Peckus ir 
Juozas Dičpetris. Iš viso 
Dičpetris pas savo mylimą
ją O. Goreevičiūtę buvo 
“sunešęs” 43.000 Lt. bet 
vėliau atsiėmęs. Byloje bus 
apklausti apie 35 liudinin
kai.

Italijos Stotys Transliavo 
Lietuviškos Muzikos 

Koncertus
Kaunas, sausio 10 d. italų 

'radijo stotys transliavo 
Valstybės Radijofono lie
tuviškos muzikos koncer

ną.

Metams-SI.00
Moksleiviams-Dovanai

Žurnalas '‘Studentų Žodis" visiems, kurie už

sirašo iki Naujų Metų ir sumoka $2.00 prenu

meratą duodamos dovanos pasirinkti po vieną 

knygą: —

Kun. Dr. Starkus — “Lietuvių Kalbos Gramatika” 
Kun. Dr. Padolskis — “Kelionė i Šventą Žemę”
Kun. P. Meškauskas — “Švenčiausias Sakramentas” 

po dvi knygas:
Kun. Dr. Navickas — “Pranašystė”

“Žydų Karalius”
“Du Vainiku”
“Dešimts Metų Smuklė/ ” 

Jonas Kmitas — “Vaizdeliai"
Kazys Čibiras — “Gyvenimo Menininkė”. 
Moksleiviams ''Studentu žodis” metams kainuoja tik $1.00.

“Stuaentų Žodyje” bendradarbiauja žy
miausios Amerikos lietuvių jaunimo pajėgos. 
Ateinančiais metais “Studentų Žodis” bus žy
miai pagerintas įdomiais straipsniais ir nepa
prastai gražiais atvaizdais. Antrašas: — 

“Studentų Žodis” Marianapolis. Thompson. Ct.

New York, sausio 19,
Apskričio prokuroras De- ‘ 
wey praneša, kad per nas-į 
taruosius tris i 
vogta iš požeminiu trauki
nių įstaigų ‘ 
penktuku. Prokuroras sa-L - - ~ a ore
i i j '-4. iteivius. o 9.278 ateiviai Du-K.e. kad astuoni areštuoti: iverst iš kti sav0 lė.
darbininkai Pripažinę to-1 Taigi viso iš Jung.

! Valstybių buvo ištremia 
18,553 ateiviai pereitais 
1938 m. Imigracijos virši
ninkai neįleido įvažiuoti 

: 8,066 ateivių; įvažiavo 67, 
■ 895 ateiviai. Kvota iš visų 

Vengrija ištiesė draugiš-Į šalių įvažiuoti buvo 155, 
kūmo ranką Vokietijai. 774.
Šiomis dienomis Vengrijos 
užsieniu reikalų ministe- 
ris lankėsi Berlyne. Kada ; 
jis išvyko iš Vokietijos, tai 
diktatoriaus Hitlerio ko
munikatas pranešė, kad 
Vokietija ir Vengrija susi
tarė visais bendrų interesų 
klausimais.

bininkai yra po kaucija, tai 
prokuroras sako, kad bus 
galima atgauti kiekvienas 
centas.

VVaterbury, Conn., sausio 
19 — Čia prasidėjus krimi
nale byla, kurioj kaltina
mas yra mayoras Frank 
Hayes ir 21 miesto valdi
ninkas už “išaikvojimą mi
lijono dolerių”. Teismas 
turė jo daug darbo ir vargo, 
kol sudarė 12 prisaikintųjų 

iteisėjų sąstatą. Bet dar 
reikia turėti rezervui, ir jų 
jokiu būdu negali gauti. 
Pašauktiems piliečiams tai

Her.daye, Praneuzijos-Is-.loną 60,000 kareivių. Ka
pam jos rubežius, sausio 19jdangi Ispanijos radikalai 
d. — Vakar karo fronteĮ nebeturi tiesioginio susi- 
nebuvo didelio veikimo.; siekimo su Barcelona. tai 
Sakoma, kad gen. Franco Į jie turi kareivius vežti ap- 
ruošiasi užduoti mirtiną linkiniais keliais laivais, ir 
smūgį radikalams ir atva- ta kelionė užima daug lai
duoti ne e tik Barceloną, ko. Pakol jie nugabens 
kur dabar * yra įsistiprinę tuos kareivius, tai gal Bar- 
radikalai, bet ir užimti vi- celona jau bus užimta. O

Gen. Franco kariuomenė gal radikalai veža tuos ka- 
užėmė Pons miestą kai- reivius iš Madrido į užsie- 
nuose. jnius, kad jie nepakliūtų į

Anglija ir Prancūzija pa-' * ranco nelaisvę, 
sisakė, kad laikysis neu- ■ --------------
traliai Ispanijos reikalu, 
nes nenori, kad dėl įsikiši
mo kiltų pasaulinis karas.

į Ispanijos radikalų atsto
vas Genevoje kaltina Itali
ją, kad jos lakūnai bom
barduoja civilius gyvento
jus.

Iš Madrido, praneša Is
panijos radikalų valdžia, 
įsakyta atgabenti į Barce-

Šaulys Varšuvoje Įteikė 
Kredenciiatest r

i

Varšuva, sausio 11 d. 
naujai paskirtasis Lietu
vos Pasiuntinys Varšuvoje 
dr. Šaulys įteikė kredenci- 
jalus prezidentui Moscic- 
kiui.

ATOSTOGOS LIETUVOJE
Rašo

Jonas Mončitinas 
(Tęsinys.)

Štai ir autobusas iš Mer- j
J

t

Meksikos valdžia, kuri i- 
ki šiol laikėsi demokratinių 
valstybių, šiomis dienomis 
Dakrypo prie fašistinių — 
Vokietijos ir Italijos. Ta
riasi užmegsti prekvbinius 
ryšius.

Iš Lietuvos
Pašventinta Moderniausia

Lietuvos Prieglauda

viena, tai kita pusė prieši- kįnės į Kauną per Prienus,, 
nasi_-_ YleP orisaikintųjų Balbieriškį, Suvalkiją. Va- 
teisėju išrinkimui kainuos žiuodamas autobusu kal- 
apie Slo.000. bėjaus su žydeliu. Pradžio

je iš kalbos nemaniau, kad 
žydelis, nes kalbėjo gražiai 
lietuviškai. Kada paklau
siau kokios tautos, tai at
sakė: “Izraelitas”. Klausiu.

. . kokį ženklelį nešioii prisi-
i Klaipėda— Lietuviškųį seges? Atsakė: “Esu sava- 
organizacijų susirinki-, norjs . kūrėjas”. Išsikalbė- 
mams nebeduodamos pa- įus, žydelis pareiškė, kad 
talpos, kur tik Jų savinin- valdžia jam kaipo savano- 
kai yra nelietuviai.

Lietuvių Susirinkimams 
Klaipėdos Krašte nebe

duoda Patalpų
t
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Kaunas — Gruodžio 19 
d. Žaliakalny, Aukštaičių 
gatvėje, atidaryta ir pa
šventinta moderniausioji 
Lietuvos prieglauda — li
goninė, statyta Šv. Vincen
to Draugijos, Prisikėlimo 
skyriaus. Prieglaudos rū
mus pašventino J. E. vysk. 
Teofilius Matulionis, o ati
darymo iškilmėse dalyvavo 
vid. reik. min. Leonas, že
mės ūkio min. Skaisgiris, 
burm. Merkys. Prezidento 
kanceliarijos virš. dr. Biel- 
skus. Kultūros D-to dir. 
Soblys, Administracijos 
D?to dir. Survila. Soc. Aps. 
insp. Kasakaitis, Kauno 
miesto s-bės soc. aps. sk. 
vedėjas J. Dagilis, jo pade 
jėjas Stakelė, Šv. Vincento 
a Paulo Dr-jos centro v-bos 
pirm. kan. Ūsoris, ponia 
Tonkūnienė, p. Stanišaus- 
kienė, daug geradarių, 
kambarių rengėjų, 40 ku
ratorių, rėmėjų ir k. Žalia
kalnio ponios svečiams pa
gerbti prieglaudos salėje 
surengė jaukius užkan
džius. kurių metu šito vei
klaus skyriaus pirminin
kas kun. S. Morkūnas pa
darė pranešimą apie sky
riaus veiklą ir prieglaudos 
statybą. Iki šiol jai išleista 
beveik 300.000 Lt, tačiau 
visas pastatas, užbaigus 
dar neįrengta IV aukštą, su 
visu invertorium atsieis Lt. 
arti 450.000 Lt. Nors sky
rius dar turi 165.000 Lt 
skolos, tačiau su 900 rėmė
ju. visuomenės ir vyriausy
bės pagalba tikimasi sko
las likviduoti ir baigti rū
mų įrengimą. Dabar prieg
laudoje vra apie 120 sene
lių: užbaigus IV aukšto į- 
rengimą, ligonių normo-

mis joje tilps apie 200 se
nelių.

Po kun. Morkūno prane
šimo dar kalbėjo vid. reik, 
min. Leonas, burm. Mer
kys, vysk. Matulionis, kan. 

I Ūsoris, dek. Kapočius ir p. 
Dagilis. Susirinkusieji 
kun. S. Morkūnui, su 8.100 
litų išdrįsusiam pradėti j 
puspenkto aukšto rūmų > 
statvbą. sugiedojo “Ilgiau- 

;Sių metų”.
I 
j

i 1 i

Lietuvoje Yra Apie 9.5G0 
Syvų Savanorių

Entuzijastingai Išlydėtas 
Vilniečių Varpo Choras—

Kaunas, sausio 11 d. va
kare tūkstančiai kauniečių 
entuzijastingai išlydėjo 
vilniečių Varpo Chorą.

riui yra davus 7 hektarus 
žemės arti Kėdainių, o jis

I Degė Teisią Rabinų 
Seminarija

Telšių praneša, kad

ją išnuomavęs kitam, o 
pats turįs saldainiu fabri
ką Merkinėje. Gražiai ir 
laisvai gyvenąs. Geležinke
liais ir autobusais važinė
ja nupiginta kaina. Jis 
man sako, kad žydai kūri
mosi metu gerai pasirodę. 
Lietuvoje esą 7 nuoš. žydų, 
o savanorių buvę 12 nuoš. 
Kadangi aš tikrai nežino
jau ar jis man teisybę sa
ko, ar tik pasigiria, tai ir 
sutikau su jo kalba.

Bet paskui kalbėjau su 
kai kuriais karininkais ir 
valdininkais, tai jie man 
išaiškino ir įrodė, kad žv- 
delis tik pasigyrė.

(Bus daugiau)

v •

Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų Seimelis

Vasario 22 d. š. m., (Jurgio Washingtono gimta- 
dienyj), Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis į- 
vyks Šv. Kazimiero liet, parapijos salėje, 41 Providence 
St., Worcester, Mass.

Seimelis prasidės iškilmingomis pamaldomis ir poIš . . ,
gruodžio 21 d. apie 20 vai. pamaldų tęsis dienos programa. Pakviesti ir kviečiami 
Telšiuose, Vieąbučio g-vė- referentai, kurie kalbės bei skaitys įvairiomis temomis 
je, staigiai užsidegė Telšių neilgus, bet turiningus referatus, 
rabinų seminarijos rengia- 
mojo skyriaus “Mecina” 
trobesys. Gaisras prasidė-

Kaunas — Gruodžio 20 d. 
seime savanorių įst. pakei
timo projekte referavo J. 

: Vileišis. Projektas įneštas 
i į seimą svarstyti pačių sei- 
’ mo narių iniciatyva. Juo 
norima suteikti teisė į sav. 
vardą ir atlyginimą ir 
tiems sav. kūrėjams, par
tizanams ir visiems ki
tiems, kuriems ligi šiol dėl 
įvairių priežasčių sav. me
dalis ir tuo pačiu teisės ne
buvo pripažintos.
Ligi šiol sav. kūrėjais pri

pažintų yra 10.150.
Dabar, priėmus šį pakeiti
mą, tas skaičius padidėtų 
kokia 10 proc. Dalis sava- 
noriųą partizanų ir k. yra 

' jau mirusi, todėl iš viso 
šiuo metu gyvų sav. kūrėjų 
bus apie 9,500. Aprūpinta 
su žuvusiais iu iš viso apie 
11,350, jiems išmokėta at
lyginimo pinigais apie 17

i i
' binas su sargu norėjo lem- 
i pomis atšildyti sušalusį 
j vamzdžiuose ir bake van
denį. Atviažiavę ugniage
siai po 2 sunkaus darbo va
landų gaisrą likvidavo. 
Naktį apie 2 vai. vėl ėmė 
degti ta pati pastogė. Užsi- j v 
degė iš neužgesytų anglių. 
Buvo vėl iškviesti ugniage- 
riai. kuriems po atkaklaus o 
darbo pavyko gaisrą lik vi- °) 

Įduoti. Per gaisrą pūtė sti
prus vėjas ir sudarė pavo- ,4) 
jų gaisrui plėstis. Nuosto-

i lių apie 3,000 Lt.

Tvarka nustatyta maždaug sekanti:
9 vai. ryto, iškilmingos Šv. Mišios. Pamaldų tvar

ką ir celebrantą bei pamokslininką numatys ir kviečia
■ jo vonios kambary, kur ra- gv Kazimiero par. liet, klebonas kun. Augustinas Pet-

raitis.
10:30 vai. ryto atidarymas Seimelio ir pradžia dar- 

programos.
12 vai. pietūs.
1:30 vai. po pietų prasideda antroji sesija.

REFERATAI ir REFERENTAI:—
“Religija ir Politika”,—Adv. B. Sykes (20—30 min.) 
“Lietuvės Katalikės Moters Veikla”, Mok. L. Šukiū- 

tė (10—15 minučių).
“Ar Įmanoma Lietuvybė Be Lietuvių Kalbos” — Stu

dentas Antanas Skirius (20—30 minučių).
“Prof. Dovydaitis — Spauda — “Darbininko” Reika

lai”, — Kun. K. Urbonavičius (20—30 minučių).
“Vilnius ir VVS”, — A. F. Kneižys (10—15 minučių).

bo

Šimonys
5)
6) Rezoliucijos.
7) Diskusijos. (Diskusijos galės būti po kiekvieno re

ferato skaitymo bei pranešimo. Seimelis galės pa
keisti sulig savo nuožiūros, kas tik bus reikalinga). 
Visos katalikiškos idėjinės ir pašalpinės bei baž-

— Artistė dainininkė Jo- 
nuškaitė - Zaunienė gavo 
pakvietimą gastroliuoti 

i Varšuvos operoje. Ji kvie- 
• timą priėmė. Be operos, ar
tistė duos ir lietuviškų 
dainų koncertą 
radiofone.

TRAGIŠKA POLICININ
KO MIRTIS

Rytą savo bute nusišovė . , .. . , • . .. . ,
Panevėžio aps. policijos Ši- nytines draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
monių nuov. oolic. J. Kasė- giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į Sa
vičius. Tuojau iš Panevė- talikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22, (Pe- 
žio buvo iššaukta greitoji lenų dienoj), Šv. Kazimiero par. (Worcester, Mass.) 
pagalba, bet nesuskubo iš- salėje. Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarsto- 
gelbėt — rado jau mirusį. mį gyviausi mūsų veiklos klausimai.
Šimonių miestelis ir apy-, į Seimelį kviečia rengėjai: Lietuvių R. K. Federa- 
linkė tokios šiurpios mir- cįjos Naujos Anglijos Apskričio Valdyba ir klebonas 
ties su jaudintas pasakoja, j{un Augustinas Petraitis.
kad alkoholis nusišovei^ . ... ...
karstan nuvaręs. Velionis 
buvo dar jaunas žmogus, 
vedęs to pat miestelio

Varšuvos nrad. mokyklos mokytoją
ir susilaukęs šeimos.

Kun. A. Petraitis, Šv. Kazimiero liet. par. klebonas 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas

Jonas Kumpa, Vice-Pirmininkas 
Andriejus Pinelis, iždininkas 

Benediktas Jakutis, sekretorius.
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Domestic yearly ..........................
Domeetic once per week yearly
Foreign yearly ..............................
Foreign once per week yearly
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366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.
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$1.00
$2.00
$5.00
$2.50
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DARBININKAS i
(THE VVORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

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

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ___________ $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams   ............. .  $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

VIENAIP RAŠO, KITAIP DARO

Vergiška Moterų Padėtis

Blogai gyveno Rusijos darbininkai prie caro, bet 
dabar jų skurdas ir priespauda tiesiog neįmanoma. Y- 
pač pasibaisėtina moterų būklė. Retai kada pasaulis 
išgirsta jų nusiskundimus, nes žinios iš sovietijos la
bai sunkiai prasiveržia pro budrią bolševikų cenzūrą. 
Tačiau kartais šį tą tenka nugirsti. Žinios apie moterų 
padėtį sovietijoj tiek šiurpulingos, kad eilinis žmogus 
nenori joms tikėti, nes jam kartais tenka matyti žur
naluose atvaizdas stambių, sveikų, linksmų Rusijos 
merginų, maž daug su tokiu parašu: “štai kaip gyvena
si jaunoms komsomoltėms laimingoj sovietų respubli
koj”. Tokių jaunų įsiganiusių komsomolčių sovietijoj 
be abejo yra. Jų būklė iš tiesų gera, nes tai komisarų ir 
valdininkų moterys ir dukterys, arba šiaip kokios pri
vilegijuotos komunistės veikėjos. Tokių, palyginti, y- 
ra nedaug. Bet eilinių ne komuniščių moterų darbinin
kių padėtis visai kitoniška. Jos ten gyvena vergijos gy
venimą, tokios vergijos, kokios nebuvo nė faraonų lai
kais.

Vienam čekų žurnale “Česka Žena” (Čekų Mote
ris) tilpo vienos iš Rostovo rusės laiškas, kuriame tarp 
kitko sakoma:

“Mes neprašome pagalbos ar apgynimo, nes tai 
Įmanoma. Mes nustojome buvusios žmogystomis, 
padarė mus gyvuliais... Komunistų valstybėje mes

Gražioji Lietuva. Žavingos Nevėžio pakrantės. VDV

bet aukotis tėvynei. Bet ar daug 
kas matė Lietuvos spaudoje 
bent žodelį apie tuos pasišven
tėlius savanorius? Bent man 
neteko matyti.

Pastaruoju laiku įvyko Lietu
vos Savanorių seimas, bet, ro
dos. nė žodžio neprasitarta apie 
tuos Amerikiečius savanorius. 
Vadinasi, amerikiečiai nepaiso
mi, ignoruojami.,

1930 m. vasarą, Kaune įvyko 
šaulių Sąjungos organo “Trimi
to” sukaktuvių minėjimas. Va
karienės metu buvo paminėti 
visi, kurie kuo nors prisidėjo 
prie tos Sąjungos ir tt. Bet apie 
Amerikiečių prisidėjimą nė puse 
žodžio neprasitarta. Ten daly
vavęs Amerikietis veikėjas ka>- 
po svetis, prašė pirmininko ar 
programos vedėjo, kad duotų 
minutę laiko pakalbėti apie A- 
merikiečius arba nors Amerikie
čių vardu pasveikinti. Bet vel
tui. tie ponai nė patys neprisi
minė, nė Amerikiečiui leido kal
bėti.

Dažnai matome Lietuvos tau-' 
Įtininkų spaudoje propagandi
nius straipsnius, kad būk tai no- 

! rimą užmegsti tamprius ryšius 
' su amerikiečiais lietuviais. Žino- 
ima, geras dalykas. Bet labai 
I gaila, kad tai yra tušti žodžiai, 
ne iš širdies paeinanti. Tikre
nybėje visai kitaip yra, į ameri
kiečius žiūrima labai šaltai, kaip 

; į visai nieko vertus žmones.
štai įrodymai kiek ten Ameri

kiečius ir jų darbus vertina:
Pirmiausia paimkime iš karo 

laikų. Kiek tikrieji lietuviai dir
bo dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. kiek surinko aukų, kiek pa
gelbėjo kurtis Lietuvos atstovy
bėms, jas užlaikyti. Sudėjo mili
jonus dolerių, ir tai veik vieni 
lietuviui katalikai, kuriems tik
rai rūpi Lietuvos likimas. Bet 
ar daug mes matėme ir matome 
apie tai spaudoje?

1918 ir 1919 m.m. buvo orga-i 
nizuojama lietuviai savanoriai, 
Lietuvos Laisvės Sargų organi
zacija, kurios narių tikslas buvo 
keliauti į Lietuvą ir stoti savo 
broliams į pagalbą, kad apgintų 
Lietuvą nuo priešų. Buvo su ver
buota apie 500 jaunuolių, kurie 
buvo pasiruošę vykti, bet lenkų 
ir prancūzų sutrukdyti, negalė
jo išvykti. Po to, pasiryžėliai 
pavieniais, po kelis ir tt. išvyko. 
Kiek žinoma, tokių jaunuolių 
buvo apie 400, nors ne visi nu
vykę stojo į savanorių pulkus, 
bet mažiausiai 75'r įstojo ir tar
navo kariuomenėje, dauguma jų 
buvo 4 pulke. Gal kai kurie ir 
žuvo kovoje dėl Vilniaus. Kiti 

! buvo kituose pulkuose Lietuvo
je. Tie savanoriai, tai buvo tikri 
tėvynės mylėtojai. Jie metė ge
rus darbus ir vyko iš pasišven 
timo ne kokios laimės ieškoti,

t

už gautus pinigus pirkti įvai
rias mašinas ir karo ginklus. C- 
kininkai ir darbininkai mirė ba
du. Nuo 1932 metų iki 1934, a- 
pie dešimts tūkstančių žmonių 
Rusijoje išmirė badu. Svetimų 
kraštų laikraštininkams buvo 
uždrausta įvažiuoti į bado kraš- 

I tą. Kitos valstybės sužinoję a- 
jpie baisų badą pasiūlė įvežti 
| maisto ir drabužių, bet komuniz- 
į mo vyriausybė to pasiūlimo ne- 
; priėmė. Sovietų valdžia tyčia ir 
■ žiauriai marino ūkininkus ir 
j darbininkus.
j William Henry Chamberlin. 
knygoje: “Collectivism. A.

■Falše Utopia”, rašo: “Kad so- 
j vietų vyriausybė yra atsakinga 

pabaigos; jie norėjo valgyli ir už 1932 — 1934 metų bedą, tai 
gyventi. nėra jokios abejonės. Tai buvo

Tuo metu į Rusiją atvažiavo tyčia suplanuotas badas, kad 
Leninas, bolševikų partijos va-'Paversti ūkininkus nesipriešin- 
das. Jis, kaip Beelzebubas ant ti prieš naują suvalstybinimo 
kalno, suvargusiems ž___ 3___ ' "*
visą pažadėjo, kad jie perpuolė 
prieš jį nusilenktų. Ir jis sakė: 
“Jūs norite taikos, valdžia jus 
varo į karą; jūs norite laisvės, 
o esate priespaudoje: jūs norite 
duonos, o kenčiate badą ir skur
dą; jūs norite žemės, o jums jos 
neduoda”. (Marcu Leninas). Ir 
pažadėjo Leninas Rusijos žmo
nėms taiką, laisvę, duonos ir že
mės. Karas žmones suvargino, 
laisvės caras jiems nedavė, duo
nos jie neturėjo, žemę svetimųjų 
išdirbo. O kas gi nenori taikos, 
laisvės, duonos ir žemės? Ir jie

tai akims apdumti. Kad ir bolševikų “demokratija” vir
to juokų patarle, bet jie vis tiek šūkauja, kad reikia 
gelbėti demokratiją nuo Franco puolimo. Jie daro 
smarkų spaudimą į Amerikos Kongresą, ypač į Prezi
dentą Rooseveltą, kad leistų gabenti ginklus žūstan
tiems jų vienminčiams. Maskvos spauda pleškina Roo- 
seveltui komplimentus, kad jis išdrįso kovoti prieš fa
šizmą. (Garbės čia nemaža, tik, deja, p. Rooseveltas; 
neišdrįso kovoti prieš komunizmą...). Kongresas, žino
ma, savo žodį tars. Jo debatai skubotumu nepasižymi. 
Taigi kol tas klausimas bus išspręstas, jau nebus kam 
nė ginklų besiųsti: raudonieji Stalino lojalistai Ispani
joj bus likviduoti. K.

i

Ką Davė Komunizmas Rusijai I

ne- 
Jie 
ne

same žmonos, motinos, dukterys... Mes esame vergės, 
kurias komunistai baudžia nagaikomis, badu ir kanky
nėmis, kurios už mirti baisesnės... Mes esame apsun
kintos katorgos darbais ir priverstos atlikti begėdiš
kiausius nusikaltimus. Sovietų moteriai tik viens tėra 
pasirinkimas: mirtis arba paleistuvystė. Toks gyveni
mas jau prasideda nuo 12 metų amžiaus. Nuo tų metų, 
jei norime gauti juodos duonos kąsni ar koki darbą, 
mes priverstos savo kūną parduoti... Mūsų vaikai tai 
gatvės valkatos, besibastą tarsi gaujos šunų, ieškan
čių pakampėse kokių atmatų, kad badu nenumirtų. 
Neturėdami motinų globos, jie auga kaip laukiniai žvė
riukai. Ir mes, pradėjusios paleistuvingą gyvenimą nuo 
12 metų, kai sulauksime 25 metų amžiaus, esame visiš
kai nukamuotos, netekusios doros ir sveikatos... Dir
bame sunkiausius darbus kasyklose ir laukuose. Suge
dus traktoriams, turime vilkti žagres arklių vietoje”.

Rostovas yra Ukrainoj, kurios gyventojus bolševi
kai spaudžia ypatingu žiaurumu, nes ukrainiečiai, kai
po turtingi kadaise ūkininkai, natūraliai yra priešingi 
komunizmui, kurs atima nuo valstiečių visą nuosavy
bę ir verčia juos vergauti ir badauti. K.

Komunizmas Rusijoje išsilai
kė dvidešimts vienus metus. Ką 
jis per tą ilgą laikotarpį davė 
Rusijos žmonėms? Bet pirma 
negu pradėsime tyrinėti ką jis 
davė, prisiminkime ką pačioje 
pradžioje žadėjo duoti.

Komunizmo Pažadai Rusijai
—

Tai buvo 1917 metais. Europo
je dar tebesiautė baisus pasau
linis karas. Rusija buvo į tą ka
rą įvelta. Devyni milijonai jos 
vyrų buvo išsiųsti į karo frontą. 
Pačioje Rusijoje buvo skurdas 
ir vargas. Žmonės neturėjo dra
bužių. neturėjo maisto, neturė
jo pinigų. Karas visus baisiai su
vargino. Suvargę ir išbadėję 
žmonės nekantriai laukė karo

Pirma Komunizmo Dovana

Neperseniai vienam anglų žurnale (Time) buvo 
įdėta gen. Franco atvaizdas su parašu: Driver būt not 
a victor. Franco, be abejo to žurnalo nematė, bet jis 
tarsi tyčia pasiryžo užginčyti tą pašiepiantį apibūdini
mą ir įrodyti, kad jis rimtai nori būti victor — nugalė
tojas. Šiuos žodžius rašant, jo armija yra tik apie 30 
mylių atstui nuo Barcelonos, o kur ji bus šiuos žodžius 
skaitant, tai sunku ir beįspėti. Gal jau bus atsidūrus 
pačioj Barcelonoj. Pasirodo, kad “lojalistų” buvę tik 
tušti pasigyrimai. Jie skelbė pasauliui turį apie Barce- 
loną visą eilę nenugalimų tvirtovių, kurias net lygino 
su garsiąja prancūzų linija — Maginot line. Tad arba 
jų pasigyrimai buvo melagingi, arba Franco ryžtingu
mas niekuo nesulaikomas.

Kaip ten bebūtų, Franco laimėjimas nuaidėjo ne
skaniu disonansu komunistų stovykloj. Jie sukėlė 
Prancūzijoj ir Amerikoj neįmanomą lermą. Prancūzi
ja dabar sunkiai kovoja su komunistiniu slogučiu. 
Žmonių numonės ten griežtai pasidalinusios: vieni už 
komunistus, kiti prieš. Pastarieji palaipsniui ima vir
šų, ir prancūzų galvosena pamažėli gryžta į sveiką nor
malią vagą ir nuo komunistinio svaigalo ima blaivėti. 
Bblševikai triukšmingai reikalauja, kad prancūzai vie
šai atidarytų savo sieną “lojalistams” gelbėti, bet 
Prancūzijos vyriausybė atsisakė tai padaryti. Ji jau 
gerai žino, su kokiais ponais turi reikalą.

Gi Amerikos bolševikų nervai dėl Franco laimėji
mų, tai jau visiškai pakriko. Sugužėjo čia iš Ispanijos 
ištisi būriai agitatorių, nes ten jiems jau nebėr kas 
veikti ir, antra vertus, žiurkės, kaip paprastai, pirmos 
kraustosi iš skęstančio laivo. Atvykusieji Amerikon
komunistų veteranai yra įgudę kovotojai ir specialis-j Chamberlin, kuris Rusijoje lan-

Rusija žemdirbių kraštas. Le
ninas gerai žinojo, kad bolševi
kų įsigalėjimas Rusijoje pri
klausys nuo kaimiečių, kurie bu
vo mažežemiai. arba ūkio dar
bininkai. Reikėjo tat Leninui 
gauti jų palankumą, kitaip jo 
suplanuotas komunizmas nieka
da nebus įvykdytas. Ir štai, jis 
išleido įsakymą: “Visos žemės 
nuosavybės yra atimamos nuo 
ūkininkų be jokio atlyginimo. 
Visų ūkininkų, vienuolynų ir 
bažnyčių nuosavybės pereina į 
sovietų valdžios rankas”. (Troc
kis. Rusijos revoliucija. 2.318).

Leninas davė žmonėms že
mės. Tačiau dar nespėjo žmonės 
ta dovana apsidžiaugti, kaip su
žinojo. kad savo žemės vaisius' 
jie privalo atiduoti valstybei, o'
tik mažą dalį javų sau pasilikti.' šaudytas. Apie tų metų įvykius 
Jie tokiam Lenino parėdymui Komatovsky, knygoje: “Krons- 
pasipriešino: laukų jie nebeis-j tadt Mutiny”, rašo: “Trockis y- 
dirbo. javų nešėjo. To viso pa-! ra permirkęs darbininkų žmonių 
sėkmės buvo baisios. Štai, bol- kraujuose”.

žmonėms sistemą, kuri atėmė nuo jų že
mės nuosavybę ir privertė juos 
dirbti kaip valstybė įsakė ir a- 
tiduoti ką valstybė pareikala
vo”.

Išbadėję žmonės eidavo į lau
kus pasirinkti atlikusių javų, 
ar daržovių. Bet vyriausybė ir 
tai jiems neleido, štai, 
tis Izvestia, rugpiūčio 
metais, paskelbė: “Kas 
javus iš laukų, tas turi 
šaudytas”. Ir Pravda 
vasario 1 d. 1933 metais, rašė: 
“Ūkininkų ir darbininkų pirma 
užduotis yra pristatyti javus iš- 

patikėjo Lenino žodžiams, jam vežimui į užsienį, kas to nepil- 
nusilenkė. i dys, bus laikomas valstybės

priešas”.
Pabėgęs iš Rusijos komunis

tas, Aleksi B. Liberov, knygu
tėje: “I Was a Communist”, ra
šo: “Rusijos ūkininkai nieko ne
turi. Aš nežinau kaip jie pragy
vena. Jie turi dirbti ir visa ati
duoti Maskvos ir Leningrado ko
misarams. Rusijos ūkininkai ir 
darbininkai sovietų komisarams 
nieko nereiškia". Ir VV’illiam 
Henry Chamberlin. knygoje: 

Į“Old Russia in New Marks”, ra
šo: “Kad sovietų priespauda y- 
ra daug žiauresnė už būvusių 
carų, tai yra neužginčijamas 

lfaktas”.

ševikų laikraštis. Pravda. vasa
rio 26, 1920 metais, taip rašė: 
“Miestuose ir kaimuose žmonės 
miršta badu. Gyvenimo namai 
netaisomi, jie pradeda griūti. 
Ligos ir mirtis siaučia visur. 
Nėra maisto.” Tada Leninas da
vė tokį įsakymą: “Neduokite 
duonos tiems, kurie atsisako ja
vus valstybei atiduoti. Lai tūks
tančiai miršta, bet komunizmas 

i turi būti išlaikytas”. Ir išmirė 
badu ne tūkstančiai, bet šeši mi
lijonai žmonių. Tai buvo pirma 

: komunizmo dovana Rusijos 
žmonėms: baisus 1921 metų ba
das. O kiek tūkstančių žmonių 
buvo komunistų vadų sušaudy
ta? Kas išdrįso pasipriešinti ko
munistų valdžiai, tas buvo ap
šauktas valstybės priešu ir šu

Stalino Dovana Rusijai
Leninas mirė sausio 21 dieną. 

1924 metais. Stalinas tapo Rusi
jos diktatorium. Ką jis duos su- 
vargusiems žmonėms? Jis įsako 
atimti nuo žmonių visas nuosa
vybes. namus ir laukus ir visa 
suvalstybinti. Ir komunizmas 
tampa valdytojas žemių ir žmo
nių. Kurie nenorėjo atiduoti sa
vo ūkių valstybei buvo arba iš
varyti į Sibiro kalėjimus, arba 
sušaudyti.

Rašytojas William Henry

laikraš- 
8. 1932 
ima sau 
būti su- 
Se vera,

Po Dvidešimts Vienų Metų
Stalinas ir mūsų komunistai 

tikrina, kad dabar Rusijos žmo
nių gyvenimas yra geras. Bet ką 
faktai rodo? Kas yra važinėjęs 
po Rusiją, kas seka jos istoriją, 
tas žino, kad Rusijos ūkininkai 
ir darbininkai yra valstybės ver
gai. Štai rašytojas Paul Mallon, 
The Boston Herald. sausio 17 d. 
1939 ndbtais. rašo: “Gyvenimas 
šiandieną Rusijoje yra skurdes
nis nekaip prie caro... Sovietų 
valdžia moka ūkininkams 3.4 
centus už galioną pieno, o žmo
nėms parduoda už 36 centus. Už 
arbatos svarą ūkininkams val
džia moką po vieną dolerį, o 

1 parduoda žmonėms po dešimtį 
dolerių svarą. Už rugių svarą ū-

kėši, rašo: “Rusijoje žmonės 
laisvės neturi. Ūkininkai turi 
taip daryti, kaip sovietų vyriau
sybė jiems įsako. Jie negali pa
sirinkti darbo sąlygų, ar sėti 
kokius nori javus. Jie yra nu
samdyti darbininkai, dirbą po. 
žiauriausia vyriausybės kontro- kininkas negauna pilnai vieno 
le”. Kad įbauginti žmones. Sta-' cento, o valdžia juos parduoda 
linas įsakė nuo ūkininkų atimti beveik po aštuonius centus. Tai- 
visus javus. Komisarai bado ne-! gi valstybė daro didelį pelną, 
jautė. Stalinui rūpėjo užsienių; turėtų būti turtinga, bet ne. 
valstybėse gauti kreditą. Jis ja- Valstybės pinigus išleidžia ka- 
vus įsakė užsienyje parduoti ir Iro reikmenims ir šnipams... Gi

Tokių įrodymų galima būtų 
rasti ir daugiau, bet tuom tarpu 
tiek. Tas parodo, kaip mūsų 
brolius Amerikiečius įvertina 
prie Lietuvos vairo stovintieji 
asmenys.

Labai gaila, kad taip yra, bet 
Lietuvos vairininkų žodinis 
meilės rodymas negali suartinti 
Amerikiečių su vairininkais.

Gal tai daroma todėl, kad veik 
lietuviai katalikai visą darbą 
dėl Lietuvos yra padarę? Gal 
tautininkams nepatogu kokius 
ten katalikų nuopelnus kelti sa
vo spaudoje. Tautininkai į lietu
vius katalikus žiūri kaip į ko
kius posūnius, ir juos taip trak
tuoja. Sems Jonas.

KAIP KUNIGAIKŠTIS 20 METŲ 
IŠBUVO BOLŠEVIKU

Šiomis dienomis Sov. Ru-l 
sijoje toks dalykas aikštėn 
išėjo.

Bolševikas Čebukarinas 
buvo senu ir ištikimu ko
munistu laikomas. Vaikš- I 
čiodavo visumet suglam
žytais ir suteptais r ūbais 
apsivilkęs, keikdavo kiek
vieną, kuris tik švaresnį 
rūbą dėvėdavo.

Draugai žinojo, kad jis 
seniau yra buvęs anglia
kasys ir pilietinio karo 
partizanas.

Jeigu jam kur reikėjo ei
ti su portfeliu, tai jis jo ne
imdavo, bet viską sukišda- 
vo terbelėn ir nugabenda
vo. Kiti draugai iš tokio jo 
nusistatymo juokdavos, 
bet jis vis savo:

— A, aš atsimenu revoliu
cijos pradžią. Tada mums 
tokių dalykų nereikėjo, tai 
aš ir šiandieną neplsitikiu 
tais, kuriem tokie dalykai 
reikalingi —, tuojau atrėž
davo jis.

Ir šiaip jis visokių kiau
lysčių mėgdavo pridaryti.

šviesesni draugai nutarė, 
kad reikėtų jis truputį pra- 
lavinti, mokyklon išsiųsti. 
Išbuvo vieną žiemą jis to

pasakysi, kad toks gyvenimas 
privestų žmones prie revoliuci
jos. Taip daugelis galvoja. Ta
čiau turi atsiminti, kad Stalino 
kareiviai neturi kulkų. Rusija 
turi apie 170 milijonus gyven
tojų. Iš to skaičiaus apie 70 iki 
75 nuošimčio yra ūkių darbinin
kai, arba dirbą prie kelių taisy
mo. Taigi apie 125 milijonai 
žmonių jokių algų negauna. 
Jiems duodama maisto, jie juo
da duona gyvena. Apie 10 mili
jonų yra kalėjimuose".

Ką komunizmas davė Rusijos 
žmonėms? Komunizmas Rusijai 
davė vergiją, skurdą ir badą. 
Tai pirm? komunizmo dovana 
Rusijos žmonėms. Apie antrą. 
Lenino žadėtą dovaną, būtent, 
duoną, pakalbėsime kitą syki 
"Darbininke". T.

kiuose lavinimosi kursuo
se, bet koks buvo, toks ir 
pasiliko: rašyt neišmoko, 
o skaityti, tai vos slebiza- 
vo.

Bet šiemet atsirado iš 
kažin kur vienas pilietis, 
kuris Čebukariną pažino 
jaunystėje.

Jis surado iš kaž kur se
ną fotografiją, kur Čebu- 
karinas buvo nusitraukęs 
gvardijos karininko uni
formoje. Slaptoji policija 
ėmė toliau tyrinėti ir pasi
rodė, kad iš tiesų yra ne 
Čebukarinas, bet kunigaik
štis Livenas, kuris buvo 
carą saugojusios gvardijos 
karininkas, baigęs aukštą
ją karo mokyklą, bet prie 
bolševikų ir skaityti nebe
mokėjo.

Kinų Laikraštis Išgyvenęs 
1539 Metus

šis laikraštis buvo įkur
tas 398 metais po Kristaus 
gimimo, kada karaliavo 
Tunk — Vang — Sangai. 
Padavimas sako, kad tasai 
imperatorius išradęs judo- 
mus rašmenis, liedamas 
raides iš alavo ir sidabro 
mišinio.

Veik tūkstantį metų iš 
eilės laikraštis ėjo nesus
todamas, kol XV amžiuj 
pradėjo agituoti už susi
artinamą Dangiškos impe
rijos su vakarais. Laikraš
tį uždarė už kenksmingą 
kryptį... Laikraštis naujai 
atsirado vardu “Peking 
Bao”, tiktai 1800 metais. 
Už paskelbimą kai kurių 
žinių laikraštis vėl buvo 
uždarytas 1840 metais, ir 
paskiau jau “King Bao” 
vardu pasirodė. 1912 me
tais jį vėl uždraudė: paskui 
vėl leido. Dabar, prasidė
jus karui su japonais, jis 
galutinai uždarytas ir lik
viduotas dėl turimų nuos- 

‘ toliu.



Penktadienis. Sausio 20. 1939 DARBININKAS
A. SKIRIUS.

Lietuvos Spaudos Kryžiaus Keliai
Muravjovo laikai. Spaudos klėstoji 
mas. Partinis egoizmas nesiskaito 

su teise. Dvidešimtojo amžiaus 
juodosios dėmės

perse- 
aukš- 

laikus, kai Lietuva buvo čiausią laipsnį. Vienintelis 
pavergta galingos caristi- katalikų dienraštis “Ry- 
nės Rusijos. Tuomet ji, no- tas” buvo uždarytas už 
rėdama greičiau lietuvius tautininkams nepalankių 
ir kitas pavergtąsias tau- straipsnių spausdinimą, 
tas surusinti, ėmėsi žiau- Tada katalikai pradėjo lei- 
riausių priemonių. Mes sti kitą dienraštį dar daug 
niekaip negalime užmiršti Įdomesnį ir griežtesnį — 
vieną i
Rusijos žygių — tai spau- kentėjo, dažnai išeidavo su 
dos draudimą, kuris tęsėsi baltomis dėmėmis, su išti- 
nuo 1864 m. iki 1904 m. Per sais baltais puslapiais. Ki- 
šį laikotarpį buvo drau- tas katalikų leidžiamas

Gerai žinome iš Lietuvos 1937 m. spaudos 
istorijos tuos sunkiuosius klojimas “pasiekė

I

I

i
!

LIETUVOS PAJŪRY. Baltijos bangos į krantą išmeta daug juros žolių, kurias žve-

Jis padėjo savo globėjui 
Šv. Juozapui dirbti. Busi
masis pasaulio Išgelbėto
jas dirbo ne laiko praleidi
mui ar dėl kitų sumetimų, 
bet dirbo iš meilės, rody
damas mums pavyzdį, kad 
darbas yra žmogaus parei
ga, kad žmogus turi būti 
pasidavęs darbo įstatymui.

Kaip Katalikų Skaičius 
Didėja

Tai rodo šie skaičiai: pir
mą šimtmetį buvo 500,000 
katalikų, antrą 2,000,000. 
trečią 5,000,000, ketvirtą 
10,000,000, penktą 15,000, 
000, šeštą 20,000,000, sep-

I

I
} nes darbas priklauso prie • tintą 25,000,000, aštuntą

nekultūringiausių XX Amžius . Bet ir jis nu- jaį naucjoja savo smiltingoms dirvoms patręšti. Čia matome žveją, jūros žoles be
renkant!. VDV

te įsivaizduoti, kaip atrodė 
ir dabar atrodo Lietuvos 

džiama spausdinti lietuvių kultūros, literatūros ir me- laikraščiai po įvairių tau-
kalba ir ypač lotynų raidė- no savaitinis žurnalas — tos švenčių, po sukaktu-!
mis bet kokie laikraščiai, “Naujoji Romuva” patai- vįų Skaitytojai gauna po-! 
knygos, plakatai ir k. Ku-pino prof. K. Pakšto ilgą rą dienraščių ir kelis sa-!
rie šį darbą slaptai dirbo straipsnį apie kultūrinės 
buvo kuo smarkiausiai autonomijos 
baudžiami, i“ 
šaltąjį Sibirą, uždaromi į suomeninių 
kalėjimus, mušami ir nu- reikalingumą 
žudomi.

Bet mūsų laimei, susvy- spausdintas, buvo atimtas Tūbelio kalba”..., 
ravusi caro galybė ir nuo- ir apie 3-600 egzempliorių kenįo kalba”... Ir skaityto- 
latinės pavergtųjų 
kovos, vėl 1904 m. 
lietuvių tautai spaudos lai
svę. Nuo 1905 iki 1920 m. 
ji vis gausėjo ir stiprėjo, o 
nuo 1920 iki 1932 mt. buvo 
Lietuvos laikraščių geriau
sio klestėjimo laikotarpis. 
Kaskart vis dygo nauji 
gražūs savaitraščiai, didė
jo prenumeratorių skai
čius. rimtėjo kūrybinės pa
jėgos. o kartu ir laikraščių 
turinys.

Tik įsigalėjęs 1927—1931 
m. tautininkų partijos rė
žimui sutrukdė tolimesnį 
spaudos vystymąsi, augi
mą. Partija, siekdama savo šposų. Įsteigta V. I. S. (vi- 
uždavinių, nesiskaito su daus informacijų skyrių), 
spaudos laisve ir teise. Iš kurio tikslas girti visus 
pradžių laikraščius perse- tautininkų atliktus “žyg- 
kiojo karo stovio dvasia— darbius”, susidaryti apie 
didelės apskrities viršinin- save teigiamą nusivylusios 
kų teisės, t. y. jų policinės visuomenės nuomonę. A- 
teisės bausti laikraščius pie šį skyrių (V. I. S.), da-J 
už jiems nepalankių strai- bar pavadintą V.D.V. ne- 
psnių dėjimą. Taip daugelį kalbėtume jei jis kultūrin- 
numerių sukonfiskuodavo. gu būdu būtų informavęs 
redaktorius pasodindavo į savo partijos žmones, jei 
kalėjimą, laikraščius visai savo parašytus straipsnius 
uždarydavo. Prieš porą me- būtų siuntęs laikraščiams, I 
tų išleido labai griežtą kaip visi bendradarbiai — 
spaudos įstatymą, kuriuo suteikdami laisvę redakto- 
suvaržomas naujų laikraš- riams jį sunaudoti ar mes-i 
čių leidimas, paminamos ti į krepšį, 
redaktoriaus ir leidėjo tei- Deja>jie reikalauja, kad 
sės, įpareigojama leidėjai tos informacijos būtų tai-: 
ir spaustuvės visus spaus- pinamos kiekviename laik- 
dinamus dalykus patiekti raštyje i 
cenzūrai (specialiems tau- puslapy. Taip V. I. S. (da-| 
tininkų žmonėms patikrin- bar V.D.V.) pradėjo siųsti 
ti. kad nieko nebūtų rašo- ir ilgiausius straipsnius ir 
ma prieš juos ir prieš visą visas prezidento ir ministe- 
jų partiją). rių pasakytas kalbas. Gali-

(organizaci- kuriu pirmuose ir antruose 
ištremiami į jų. mokyklų, spaudos ir vi- puslapiuose skamba tokie 

institucijų); sįraįpsnįaj: “Prezidento A. 
Lietuvoje. Smetonos kalba, pasakyta 

\ isas šitas numeris, jau at- tautininkų suvažiavime”, 
, “Ša-

Fr. D. M. Grigaitis, O. P.

žmogaus prigimties. Jam; 40,000,000, devintą 48,000, 
nebuvo reikalo pasiduoti 1600, dešimtą 58,000,000, 
darbo įstatymui, bet laisva; vienuoliktą 70,000,000, 
valia įsipareigavo, norėda- i dvyliktą 80,000,000, try- 
mas anuometiniam ir šian- į liktą 85,000,000, keturiolik- 
dieniniam pasauliui iškelti 
darbo reikalingumą ir jo 

i vertę žmogaus gyvenime. 
; Pabaigęs trisdešimtus 
metus, Jėzus išėjo į viešą 
gyvenimą. Jis per tuos il
gus darbo metus mokė 
žmones žodžiu. Žmogaus 
Sūnus turėjo išpildyti savo 
paskirtą uždavinį. Jis pats 
sakė: “Žmogaus sūnus atė
jo ne kad jam tarnautų, 
bet kad jis pats patarnau
tų”. Žmonijos Mokytojas 

I išsirinko dvyliką mokinių 
i ne iš mokytojų tarpo, bet 
i£ darbininkų, išskyrus Šv. 
Matą, kuris buvo muitinin
kas. Taip pat Jo palydovai 
buvo daugiausiai darbo 
žmonės, kurie vilkėjo pra
stais rūbais ir fariziejų bu- į 
vo paniekinti. Išganytojas 
juos mylėjo ir dabar tebe
myli.

Skaitykime Šv. Evangeli
ją ir pamatysime kaip Kri
stus aukštai vertino darbą i 
ir jo vertę. Jis kalbėjo daž
nai savo prilyginimuose a- 
pie darbą darbininkus ir 
t. t. “Dangaus karalystė 
panaši į žmogų šeimininką, 
kuris anksti rytą išėjo 
samdytis darbininkų savo 
vynuogynui”. (Mat. 20, 1) ■ 
Palyginime apie palaidūną 
sūnų: “Tėve, aš nusidėjau 

I dangui ir tau; jau nebeesu 
vertas vadintis tavo sūnu
mi” (Luk. 15, 21). Iš šito; 
prilyginimo matome grįži-j 
mą prie darbo ir dorovės.

Žmogaus Sūnus ne tiktai 
] išaukštino darbą, bet dar 
jį padarė Dievo garbinimu, 
tai yra, jį pašventė.

Kas atlieka sąžiningai 
savo pareigas, tas garbina 
Dievą. Žmogaus Sūnus da
rė viską savo Dangiškojo 

j Tėvo garbei; tą liudija Jis 
pats paskutinės vakarie- 

i nes maldoje: “Aš pašlovi- 
inau tave žemėje, baigda
mas darbą, kurį tu man 
davei daryti” (Jon. 17, 4). 
Ir čia mes galime pasimo
kyti, kad ir mūsų kasdieni-

Kultūringos senojo pa-! žmones ii- patį fizinį darbą
: paskutinėje vietoje.
' Toks pat darbo paneigi
mas buvo ir pas kultūrin
guosius romėnus. Čia, kaip 
ir Graikijoj, visus darbus 
privalėjo atlikti vergai. 
Tiesa, žemės ūkis čia buvo 
praktikuojamas, tik ne 
taip, kaip kad pas kaimie
čius, kurie patys dirbdavo 
bet žemės ūkis su dideliu 
skaičiumi vergų. Prekyba 
buvo irgi negarbingas už- 

galėjo girdėti, ir jis nė ne- ginimą. Amatininko ir dar- siėmimas. Pirklių dievaitis 
nori žinoti jų pasakytų bininko verslas buvo jiems Merkurijus buvo kartu ir 
“deimančiukų”, 
jas ieško jo profesijai rei- atlikdavo vergai, todėl jie 
kalingų davinių, bet ran- buvo laikomi žemesnės 
da kalbas: skaitytojas nori klasės žmonėmis. Trumpai 
praleisti liuoslaikį grožė- sakant, graikai ^tatė darbo 
damasis menu, literatiniais — - - — .....
straipsniais, bet prieš jo a- savo kiaušinį ir įsako išpe-

< J K-7

vaitraščius bei žurnalus, šaulio tautos graikai ir ro
mėnai žiūrėjo į darbą su 
panieka, o ypač į rankų 
darbą. Graikai laikydavo 
žemesniais tuos žmones, 
kurie užsiimdavo kokiu 
nors amatu. Didiesiems 
Graikijos filozofams Pla
tonui ir Aristoteliui, darbi
ninkas buvo ne kas kitas, 
kaip mažesnio proto žmo-

tautų sudeginta. Tai juodžiausia jas ironiškai nusišypso iš 
atnešė tautininkų dėmė, nes kul- pykčio, meta tuos laikraš-!

turiniais klausimais studi- čius su kalbomis į kampą, I ________ r.......... ....... ~
jos deginamos tų žmonių, nes jįs pats buvo tose iškil- gus, belaisvis, kuris savo 
kurie jokio supratimo apie - -----------
kultūrą neturi. Liūdna ir 
pikta pasidarydavo, kai 
gaudavome savo laikraš
čius su cenzūros iškarpy
tais puslapiais. Toks kar
pymas puslapių iš rimtų 
žurnalų yra nepateisina
mas. nes daroma ir morali
nė ir materialinė žala skai
tytojams ir leidėjams.

To dar negana, tautinin
kai sugalvoja “visuomenėsį diskusinių, kritikinių strai- naikins, sukonfiskuos i 
gerovei” daugiau gražių

mėse, nes jis per radio jas; jėgas parduodavo už atly-
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TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the 
Price 

PROTECTION PLAN

New i 
Engiamo1’ 

^COKEJ
4 •voovC* I

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.496 First Street,
Te!. SOUth Boston 1540

Skaityto-: negarbingas. Visus darbus vagių dievas.
Žydų tautoje, prieš Kris

taus atėjimą į šį pasaulį, 
darbas buvo praktikuoja
mas Rašto žinovų ir rabi
nų tarpe. Šv. Raštas įsakė, 
be įstatymų aiškinimo, už

kiš tik kalbos; skaitytojas rėti jų partijos interesus—siimti dar bet kokiu rankų 
nori naujausių žinių, nori ir jei neperėsi, tai tave su- darbu. Nežiūrint to, dides

nioji darbų našta buvo su- 
psnių, bet jo laikraštis te- raštį. sudegins ir tolimesnį krauta ant moterų ir ver- 
duoda vien kalbas, nes ki- leidimą sustabdys. Ir tokie gų pečių, nes vyriškiui at- 
tiems klausimams keiti te- “žygdarbiai” dedasi šiame rodė darbas negarbingu 
lieka tik paskutiniai pus
lapiai.

Tokios komedijos dar ir 
šiandien tebedaromos. 
Štai, prieš naujo preziden
to rinkimus randa visuose 
Lietuvos laikraščiuose to
kius straipsnius: A. Sme
tona geras katalikas, ką 
nuveikė tautininkai, tautos 
konsolidacija, Smetona 
tautos vadas ir daug kitų. 
Jie visi buvo primesti kiek
vienam laikraščiui. Šiomis 
dienomis skaitau “XX Am
žiuje”: “Pavojingas žaidi
mas”. Paaiškinimas dėl pa
starųjų įvykių”, — po ku- 

... rių net nepasirašo, kad yrair dar pirmame -- m-, ,T»inV r S P™nfslmas- Tik kitą
dieną redakcija praneša at
skirai paaiškinimu, kad tai 
buvo VDV straipsnis. Tų 
straipsnių mintis būna vi-

L sai priešinga laikraščio ve- vyriausybę, 
dama jai krypčiai, 
juokingų numerių.

Per keletą numerių laik
raštis diskusuoja, aiškina 
socijalinei lygybei klausi
mą arba korporacinės san
tvarkos problemą, tik stai
ga kitą dieną tas pats laik
raštis jau talpina straipsnį, 
kad Lietuvoje nėra jokio 
socialinio klausimo, kad 
korporacinė santvarka vi
sai netinkama ir po to šie 
klausimai visai nekeliami, 
— tai yra patalpinami val
džios paruošti straipsniai 
ir po to uždraudžiama tuo 
klausimu talpinti bet ko- 

Įkių priešingų nuomonių.] _ ____
i Tai plėšikiškas žygis. Tau- jo kitų. O dabar? Išnaudo-i venimą ir pamatysime Jį 
tininkai, kaip gegutė, įsė
da į svetimą lizdą, padeda nuostoliai.

I

I

i

i

I

ai k

“žygdarbiai 
dvidešimtame šimtmety ir užsiėmimu, 
mūsų brangioje tėvynėje, I 
ir Vokietijoje, ir Italijoje, 
ir daugely Europos valsty
bių.

Visos asmens teisės pa
lenktos nacionaliniams sie
kiams, visa spaudos laisvė 
paglemžta, panaikinta, 
spauda pakinkyta tik par
tiniai propagandai.

Iš užsienio gaunamieji 
laikraščiai sulaikomi ir su
naikinami, jei juose randa
ma kas nors kritiškai pa
rašyta. Ir Amerikos lietu
vių laikr aščių nevienas už- darbo įstatymą ir tam įsta- i 
kliūva pas pašto cenzorius tymui privalėjo ir privalo: 
ir čia žūva. Turiu faktų, būti paklusnus. Pirmajam 
kurie numeriai “S. žodžio”, žmogui Dievas įsakė Rojų- ; 
“Darbininko”, “Draugo”, 
ir k. buvo sulaikyti ir su
naikinti dėl nepalankių 
straipsnių apie tautininkų 

apie spaudos

Senojo kultūringojo pa
saulio akivaizdoje: darbas, 
darbo reikšmė, jo reika
lingumas ir jo vertė netu
rėjo jokios pagarbos. Aris
tokratija šalinosi nuo jo, 
atiduodama jį vergams. Ir 
taip tos kultūringos tau
tos, paniekinusios darbą, 
turėjo žūti amžinai ir nie
kuomet jau nepasirodyti 
žemės paviršiuje. Darbo 
paniekinimas privedė prie 
didžiausios katastrofos. 
Pats Dievas davė žmogui S3.00

100,000,000, šešioliktą 125, 
000,000, septynioliktą 175, 
000,000, aštuonioliktą 250, 
000,000, devynioliktą 315, 
000,000. Šiandien jau mūsų 
yra per 375,000,000.

Draugėn suėmus, dau
giau kaip vienas milijar
das ir astuoni šimtai mili
jonų katalikų Bažnyčios 
globoje gyveno ir mirė.

niai darbai būtų paaukoti 
Dangiškojo Tėvo garbei.

Nazareto darbininko gy
venimo darbus apvainika
vo kryžius. Kryžiaus auka 
buvo Jo paskutinis darbas. 
Jo žemiškasis gyvenimas 
baigėsi kryžiaus mirtimi. 

(Jis išpildė savo Tėvo jam 
pavestą uždavinį. Atlikta 
— paskutinio Jo darbo žo
dis. Darbas yra kryžius. 
Kas nesupranta Išganyto
jo kryžiaus, tas nesupran- 

! ta ir nemoka tinkamai į- 
vertinti darbą, nes darbas 
yra kryžius. Ko gi galėtu
me pasimokyti iš Išgany
tojo kryžiaus ? Kantrybės 
ir ištvermės sunkiuose 
mūsų kasdieniniuose dar
buose ir pareigose. Mūsų 

j nekantrumas apsunkina 
mūsų darbą, ir toks dar
bas neturi vertės Dievo a- 
kyse. Darbas, kuris yra at
liekamas sąžiningai, kan- 

i triai ir aukojamas Dievo 
; garbei, yra malonus Jo aki- 
i vaizdo je.

Nenusimink, brangus 
darbininke, jei tave spau
džia sunki darbo naštą, jei 
tavo gyvenimo kelias tam
sus, kreipkis su viltimi į 
Nazareto darbininką, pra
šydamas reikalingų jėgų, 
o Jis tavo prašymo neat
mes. Jis kviečia visus mus 
darbininkus, tardamas: — 
“Ateikite pas mane visi, 
kurie vargstate ir esate 
apsunkinti, ir aš jus atgai
vinsiu... Nes mano jungas 
saldus ir mano našta leng
va”. (Mat. II, 28, 30).

I

J3.00
je dirbti.

Dabar mums visai aišku, 
kad darbas senųjų kultū
ringų tautų buvo laikomas 
paniekoje. Kyla klausimas, 

Ir būna varžymą, apie Bažnyčios ir argi žmogus buvo visai už- 
valstybės santykius, apie miršęs darbo įstatymą? 
Teologijos - Filosofijos fa- Ar žmogus užmiršo, kad 
kulteto teisių varžymą ir k. darbas priklauso prie žmo- 

Amerikos lietuviai norė- gaus esmės, kad jis dar y- 
tų, kad visa šių amžių ra bausmė už pirmojo žmo- 
spaudoš priespauda Lietu- gaus nusikaltimą? Kas gi 
voje būtų panaikinta, kad kitas galėjo darbo įstaty- 
bjaurėdamosi Muravjovo mo reikalingumą ir jo ver- 
spaudos draudimu 
sekiojimais, nebūtų mora
liniu atžvilgiu dar baisiau 
persekiojama dabartinė 
Lietuvos spauda. Rusai ne
vertė prievarta savo straip
snių dėti kitų įsitikinimų 
laikraščiuose, jie leido savo 
pinigais propagandinius 
laikraščius, bet neišnaudo-, žvelkime į Jo šventąjį gy-

i
i
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ir per- tę atnaujinti ir įrodyti, jei 
ne pats Amžinasis Žodis; 
tapęs žmogumi.

Amžinojo Tėvo Žodis ta- j 
po žmogumi. Jo tikslas 
mus atpirkti iš nuodėmių 
vergijos, mokyti žmones į 
žodžiu ir savo gyvu pavyz
džiu Dievo įsakymų. Pa-

PASIRINK SAU GERIAUSI 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 
Draugas

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBININ
KAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo vardo.

«

“DARBININKAS” eina du kartu į savaitę — ant
radieniais ir penktadieniais. Jame rasi naujausias ir 
teisingiausias žinias, gražiausius pasiskaitymus ir iliu
stracijas.

“DARBININKE” rasite daug žinių 
Vilniaus krašto.

Dabar eina “Darbininko” vajus. 
“Darbininko” kaina atpiginta:

iš Lietuvos ir

Vajaus metu

“DARBININKAS”
3(6 W. Broadway So. Boston, Mass.

Metams............................. $3.00
Pusei metų ......................... $1.50
Sykį į savaitę metams $1.50

UŽSIENIN:
Metams................................. $4.00
Pusei metų.......................... $2.00
Sykį į savaitę metams......... $2.00

jama, daromi materialiniai dirbant dar vaikystės am- 
ižiuje Nazareto dirbtuvėje.
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11. Valstybe Ir Darbininkų Teisės
Be skirtumo visų piliečių teisės turi būti šventai 

gerbiamos: vyriausybė turi rūpintis, kad kiekvienas 
galėtų naudotis savo teisėmis, drausdama ir bausdama 
kiekvieną teisių laužymą. Bet, ginant atskirų žmonių 
teises, reikia ypač atsižvelgti į silpnuosius ir biednuo- 
sius. Turtingieji yra savo turtais apsišarvoję ir ne tiek 
reikalauja valstybės globos, o biednųjų minios, yra be
turtų ir patys neapsigina nuo skriaudų, todėl daugiau
sia remiasi valstybės globojimu. Užtat valstybė ir pri
valo ypatingai rūpintis darbininkais, nes jų daugumas 
biedni.

Valstybe Turi Apsaugoti Nuosavybę 
Belieka apsvarstyti keli didesnės svarbos dalykai. 

Visų pirmą vyriausybė ir įstatymai privalo ginti priva
čią nuosavybę. Taip įsigalėjus svetimų turtų godumui 
reikia suvaldyti minias, nes jei leista siekti savo gero
vės, teisybės nelaužant, tai nei teisingumas nei visuo
menės gerovė neleidžia imti to, kas yra kito ir dėl kaž 
kokios neprotingos lygybės grobti svetimus turtus. Ži
noma, daugumas darbininkų bevelija pagerinti savo 
padėtį nieko neskriausdami; bet yra nemaža ir tokių, 
kurie, prisiklausę visokių neteisingų nuomonių ir 
trokšdami perversmų, vartoja visas priemones maiš
tams kelti ir ragina griebtis prievartos. Šiuo atveju vy
riausybė privalo įsikišti ir, suvaldydama kurstytojus, 
apsaugoti darbininkų dorą nuo ją gadinančių veiksnių 
ir teisėtus savininkus nuo plėšikų pavojaus.

Reikia Pašalinti Streikų Priežastis
Ilgesnis ar sunkesnis darbas ir permažas atlygini

mas neretai darbininkams duoda progos susitarus mes
ti darbą ir laisva valia išeiti į streiką. Vyriausybė turi j 
pašalinti šitų dažnai pasikartojančių blogybių-streikų i 
priežastis. Šios rūšies nedarbas kenkia ne tik savinin
kams, bet ir patiems darbininkams; jis žalingas ir pre
kybai ir pramonei ir visuomenės gerovei; o kadangi pa
prastai streikai neapseina be prievartos ir sumišimų, 
tai jie dažnai stumia į pavojų visuomenės ramybę. Kad 
ta nelaimė neatsitiktų, tikslingiau ir naudingiau vals
tybės įstatymais iš anksto pašalinti tas priežastis, dėl i 
kurių numatoma kilsiant nesusipratimas tarp darbda
vių ir darbininkų.

Sielos Reikalų Negalima Apleisti |
Yra daug darbininko reikalų, kuriuos valdžia turi 

ginti, visų pirmą jų sielos gerovę. Kad ir gera ir geisti
na žmogui gyvybė, vis dėl to ji nėra galutinis jo tiks
las, kuriam jis gimęs; toji gyvybė tėra kelias, priemo
nė, sielos gyvenimui tobulinti pažįstant tiesą ir mylint 
gerą. Siela nešioja savyje Dievo paveikslą ir panašu
mą; joje glūdi ir toji valdžia, per kurią žmogui įsakyta 
valdyti žemesnius padarus ir padaryti sau visą žemę 
naudingą ir jūras paklusnias. “Pripildykite žemę .r ją 
pavergkite ir viešpataukite jūros žuvims ir dangaus 
paukščiams ir visiems gyvuliams, kurie kruta ant že
mės”. Tuo atžvilgiu visi žmonės lygūs ir nieku nesiski
ria turtingieji nuo biednųjų, darbdaviai nuo darbinin- 
kų, valdytojai nuo valdinių, nes tas pats Viešpats yra I 
visų. (

Darbininkams Reikalingas Poilsis
Niekam nevalia žmogaus vertės žeminti — pats į 

Dievas žmogų valdo su didele pagarba — trukdyti 
siekti tos tobulybės, kuri veda į amžiną gyvenimą dan- i 
guje. Žmogus nei pats savo valia negali leisti elgtis su I 
savimi priešingai savo prigimčiai, nei gali norėti pa-j 
vergti savo dvasią, nes čia kalbama ne apie teises, ku- i 
riomis žmogus savo nuožiūra naudojasi, bet apie parei
gas Dievui, kurias reikia šventai išpildyti. Iš čia išeina, 
kad reikia susilaikyti nuo darbų ir užsiėmimo švento
mis dienomis. Žinoma, čia nemanoma apie kokį didesnį 
dykinėjimą, tuo labiau nė apie tą nedarbą, kurio dau
gelis nenori ir kuris tik padeda ištvirkti ir pinigus pra
leisti, bet manoma apie religijos pašventintą poilsį.

Su religija sujungtas poilsis atitraukia žmogų 
nuo kasdienių darbų ir rūpesnių, kad jis galėtų pagal
voti apie dangaus dalykus ir kad atiduotų Amžinajam 
Dievui prideramą ir teisingą garbę. Tokia tat švento
mis dienomis darytino poilsio esmė ir tikslas; tą poilsį 
Dievas Sename Įstatyme įsakė: “Atsimink švęsti šven
tas dienas”. Ir pats savo pavyzdžiu pamokė, skirdamas 
sau aną reikšmingą poilsį, kai sutvėrė žmogų: “ilsėjosi 
septintą dieną nuo viso darbo, kurį buvo atlikęs”.

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Kieno teises valstybė privalo apginti ir kada?
2. Ką labiausia valstybė privalo apsaugoti ? Kas tu

ri teisę turėti nuosavybę?
3. Kodėl darbininkai streikuoja? Ką Katalikų Baž

nyčia sako apie streikus? Kokias pareigas turi valsty
bė dėl darbininkų streikų?

4. Kokia prasme visi žmonės yra lygūs? Kokia 
prasme jie nelygūs?

5. Kodėl žmogui reikalingas yra poilsis? Kas įsa
kė šventą dieną švęsti ?

6. Ką Katalikų Bažnyčios vadai sako apie darbi
ninkų darbo valandas?

RERUM NOVARUM ENCIKLIKA

Klaipėdos krašte, Rusnės pašto rūmai

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis. MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. J uš kailis, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skirius - 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas. 7 Mott St., 
VVorcester. Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė. 6 Commomvealth 
Avė.. VVorcester. Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

L. TOLSTOJUS i
Vertė K. SAMAJAUSKAS į

šešių Veiksmų drama
♦ I

(Tęsinys)
Šunadvokačių velnias. Pirmiau 

jie pas teisėjus tarnavo, kyšius 
ėmė. Aš jiems įkalbėjau mest 
teismus, o savistoviai verstis. 
Kas užmokės daugiau pinigų. 

I to reikalus ir ginti. Jie taip 
i smarkiai ėmėsi darbo, kad iške- 
: lia bylas ir tenai, kur nėra jokio 
reikalo. Šunadvokačiai daug ge- 

Į riau už velnius žmones suvedžio- 
'Ja-

Liucipierius. Pažiūrėsim. Eik 
■ sau: (Šunadvokačių velnias pa
sitraukia į dešinę. Sargui). Į- 
leisk paskutinį. (Įeina ūkininkų 
velniukas su duonos rieke ran
koje ir puola Liucipieriui į ko
jas).

Ūkininku velniukas. Gyvent 
negaliu. Paskirk kitą vietą.

Liucipierius. Kur paskirti ? 
Ką tu plepi? Atsistok, kalbėk 
išmintingai. Atsiskaityk. Ar 
daug tu šią savaitę prigaudei ū- 
kininkų?

Ūkininkų velniukas (verkia).
Nė vieno!

Liucipierius. Kaip? Nė vieno? 
Ką gi tu darei? Kur trankeisi?

Ūkininkiį vilniukas (rauda)/ 
Nesitrankiau aš. Dirbau išsijuo
sęs, bet nieko padaryt negalima. 
Vienam iš po akių paskutinę 
duonos riekę pavogiau. Ir tas 
nekeikė, o pasisotint liepė.

Liucipierius. Ką?.. Ką... tu 
plepi? Nosį nusivalyk. Pasakok 
aiškiau. Tavęs suprast negali
ma.

Ūkininkų velniukas. Aria ūki
ninkas pūdymą. Žinau aš gerai. 

} kad pietums jis pasiėmė tik vie- 
i na riekutę duonos. Pavogiau aš 
; jam tą duoną. Jis turėtų, rodos, i 
keiktis. O ką daro? Sako: “kas 
pagriebė, tegu pasisotina", 
tą riekę ir atsinešiau. Štai ji.

Liueipierius. 0 kiti?
Ūkininkų velniukas. Visi 

toki. Nė vieno nesugundžiau.
Liucipierius. Kaipgi tu drįsti 

tuščiomis rankomis ateit pas 
mane? Dargi riekę pasmirdusią 
atsinešė! Ar tu manai tyčiotis 
iš manęs? Dykas pragare duoną 
ėst nori? Kiti stengiasi, dirba. 
Štai juk jie (rodo į velniukus). 
Vienas 10.000. kitas 20.000. tre
čias 200.000 atgabeno. O tu su 
tuščiomis rankomis atėjai ir pa
sakas pasakoji. Tinginiauji ne
dirbi. Jie ir atprato nuo tavęs. 

' Palauk, aš tave pamokysiu.
Ūkininkų velniukas. Nebausk, 

leisk pasiteisinti! Tiems vel
niams bepigu su ponais, vertel
gomis. moterimis reikalus tu-' 
rėt. Jų darbas lengvas: ponui: 
parodyk žvilgančią muginę. pa
žadėk jam dvarą, jau su juo ir 
susibičiuliavai, veskis kur nori. 
Tiek pat darbo ir suvertelga: 
parodyk jam pinigų maišiuką, 
sukelk pavydą, ir turi. Su mote- Dailyda.

i

i

i
i

s
Kupstienė, Petronė Kuzmickie- ■ 
nė. Ona Liutkienė. Ona Ridike-' 
vičienė. Ieva Thompson. Alena 
Paulauskienė. Ona Bruožienė. 

jVictoria Kučinskienė, Emilija 
Jankauskienė, Marijona Zemai
taitienė.

Garbės nariai:—
Wil!iam A. Bennett — Miesto 

Mayoras; Mr. & Mrs. Jack Shar- 
key: Dr. & Mrs. Paul Jackmauh: 
Mr. & Mrs. Thomas Meehan. 
Providence Holy Cross Alumnų 
Pirmininkas: Mr. & Mrs. Harry 
Kirby; Mr. & Mrs. Malcoln Mid- 
gely: Mr. & Mrs. John S. Sulli- 
van: James D. O'Brien; Atty . vage. Betty LaBaire. 
John Shea: Mr. & Mrs. Robert 
Abranamson: Mr. & Mrs. Daniel 
Howard: Mr. & Mrs. Joseph 
Sheeketsky. 
Golembeski: 
nas Mileris:

....... ..............i_____Ginkus; Mr. & Mrs. Charles Ta-' sidėjo vakarėlio programa. Sta- 
Duonos nesigaili. Jei jie ir mulionis: Mr. & Mrs. Juozas K. lai buvo papuošti kalėdinėmis 

........................ • ’ *—»<- e. u— —i—Prie eglelės sėdėjo

susirinkimas ir Kalėdų vakarė
lis.

Susirinkime prisirašė sekan
čios naujos narės: Makalina 
Glavickięnė, Sofija Galčiuvienė. 
Amelia Jankauskas. Ona Sauli- 
nienė, Juzė Počevičienė. Petronė 
Kilikauskienė. Paulina Laiku- 
vienė, Eleonora Lubinienė. Ago
ta Keršienė. Alicia Kazelevičiū- 
tė. Kristina Sarafinienė ir Kat- 
rina Vieraitienė.

Kadangi dabar yra su virš de- 
vyniosdešimts narių, tai nutar
ta išrinkti veikiančią komisiją. 
Į komisiją išrinktus: Helen Sa- 

Frances
Puzar. E. T. McGovern ir Marė 
Juodsniskienė.

Marijona Čižauskienė. pirm., 
išrinkta vedėja muzikos ir dra
mos srityje.

Pasibaigus susirinkimui, pra-

Mr. & Mrs. Archie
Atty. & Mrs. Anta-
Mr. & Mrs. Juozas

! rimis dar lengviau: parėdai., 
saldumynai, — ką nori daryk. 
Ūkininkas — kas kita. Jis nuo 
saulėtekio ligi saulėleidžio, dar
gi naktį, dirba ir be Dievo palai
minimo darbo nepradeda. Kaip 
prie ji prisigretinsi? Viešpatie 
atleisk tu mane nuo ūkininkų.’ 
Jėgų netekau. Ir tave supyki-, 
nau.

1 Liucipierius. Meluoji, tinginy! 
Kitais nesiteisink. Dėl to jie

1 vertelgų, ponų ir moterų pri- 
gaudo. kad žino, kaip juos su- 
vadžiot. naujus dalykus išgalvo
ja. Štai šunadvokatiškas visiškai 
naują verslą išrado. Ir tu išrask. _

. Giriasi riekę pavogęs! Gudrybė '.
- j-x . t- i 7 i f slapties as negaliu.. negirdėta! Išgalvok, numegsk.'

■ užmesk tinklus, sugausi. O tui (Bus daugiau)

t

ij

Aš

I 
žioplinę ji, tai ūkininkai ir įsivy-. 
ravo. 1 _ (

.toliau tuo keliu eis ir moteris Žemaitis; 
i prikalbins, tai visiškai ištruks Dirsa: 
mums iš ranku. Išrask. Galvok. Vaitkevičius: Dr. & Mrs. Pranas su dideliu krepšiu dovanų, 

i »r_i-_____ p. »' kiek įmanydamas!
j Ūkininkų velniukas. Nieko ne
galiu išgalvoti. Atleisk mane.
Daugiau nepajėgiu.

Liucipierius (įpykęs). Nepajė
gi! Ką? Ar aš už tave eisiu dirb-

Ūkininkų velniukas. Negaliu. 
Liucipierius. Negali? Palauk.

Ei. rykščių jam. (Sargyba 
griebia velniuką ir muša).

Ūkininkų velniukas. Oi!
Oi!

Liucipierius. Išgalvojai ? 
Ūkininkų velniukas. Oi:

Nesugebu.
Liucipierius. Kirskit dar! (Mu

ša ). Išgalvojai ?
Ūkininkų velniukas.

jau! Išgalvojau!
Liucipierius. Sakyk.

vojai.
Ū kin i n kų vėl n i u kas.

jau tokį daiktą, kad visus į sa-:
vo rankas suimsiu. Leisk tik; 
man už berną pas ūkininką tar-j. trebią f-rų dkną gau_

pa-

Oi:

Oi.

I

Mr. & Mrs. Juozas spalvomis.
Mr. & Mrs. Kazimieras Kalėdų Diedukas (Santa Glaus i

Vaikšnoras: Dr. & Mrs. Kazimie
ras Zekus: Juozas Grigaitis; 
Konstantinas Pauliukonis.

Programoje dalyvaus Pranas 
Šimkus, p. Sophia Biekšienė, Šv. 
Kazimiero par. choras ir Vyrų 
choras.

Dalyvaus svečių iš Providence. 
R. I.. Bostono. Athol. Norvvood. 
Lovęęll ir Lavvrence. Rup.

Aušros Vartų Parapija

Vorcesteriečiams 
Pranešimas

Naujų Metų sveikinimus iš
reiškė: A. Zinkevičienė, vice- 
pirm.: V. T. Shea. rašt.: E. 
Kraunelienė. fin. rašt.: V. Vie- 
raitienė. ižd.: M. Vieraitytė ir J. 
Nedzveckaitė iždo globėjos; A. 
Kvaracienė. tvark.: A. M. Vaš- 
keleviėienė koresp.; muz. J. Ci- 
žauskas, choro vedėjas. T. Ma
žeikienė. E. Zakarienė. E. 
sulienė. M. Lapinskienė.
Džiaugienė. J. Metrikaitė. Helen 
Petkus ir kitos.

Ko- 
E.

Labai gražiai padainavo “O 
Kaip Gražu Čia" p-lės M. Mona- 
saitė, B. Sprikavičiūtė. Ona ir 
Monika Vieraitytės. J. Nedzvec
kaitė ir F. Monasaitė. M. Cižau- 
skienei vadovaujant ir akompa
nuojant.

Narės giedojo "Gul šiandiena” 
“Sveikas Jėzau" ir kitas gies
mes. muz. J. Cižauskas akompa
navo. Pirm. M. Čižauskienė bu
vo programos vedėja.

Baigiant programą, išdalintos 
dovanos. “Santos" rolę išpildė 
S. Zemaitaitienė.

Vakarėlis pavyko vadovybėje 
A. Nedzveckienės. Jai pagelbėjo 
M. Pajaujienė. A. Jankauskienė. 
K. Puodžiūnienė ir Marė Pelec- 
kienė. Sekantis sus-mas įvyks 
sausio 30-tą dieną. A. M. V.

Sausio 26, 27 ir 28 dienose, 
' Aušros Vartų parapija rengia 
(įvairius, didelius fėrus arba ba- 
i žarą. Jau kelios savaitės kaip 
1 visa parapija juda-kruta. dirba 

i . , • , , . ‘prirengiamąjį fėrams darbą,
-jau tok, daiktą, kad vjsus j sa-jB aug auksinio iaikrodėlio 
Ivo rankas suimsiu. Leisk tik-*.^ davinėjamL Jis bus 
i man uz berną pas ūkininką tar- ..leistas treėią fėrų dkną gau_ 
nauti. Ankščiau išduot savo pa-i įo 2g Darbuotojai renka 
siauties aš nedaliu . , .l nas. supirkinėjami gražus daik- 

i tai. gaminami įvairūs užkandžiai 
ir gėrimai.

Fėruose ne tik bus įvairių 
daiktų, valgių ir gėrimų, bet 
taipgi kiekvieną vakarą rengia
ma graži muzikalė programa, 
taip sakant, vodevilius; gros 
muzika ir net bus dykai dovanų. 
Viskas tas įvyks Aušros Vartų 
bažnytinėje salėje. 15 Highfieki 
Rd.. sausio 26. 27 ir 28 dienose, 
pradžia 6:30 vakare.

Praeitais metais mūsų bažny
čiai daug nuostolių padarė išti
kusi audra, taipgi kiti reikalai 
susistūmė į krūvą, kad tą viską 
išlyginti turime griebtis nepa
prastų priemonių. Tikimės, kad 
geraširdžiai lietuviai parems 
mūsų pastangas. Šiuomi tad 
kviečiame visus lietuvius atsi
lankyti į mūsų fėrus - bazarą 
virš minėtose dienose.

Klebonas ir Komisija.

Worcester, Mass.

Išgalvo

ką išgal-

Išgalvo-

Sv. Kazimiero Parapija |..1šv Pe.tronėlės: p nia Ona star * 1 liliomene.
Aušros Vartų Choras: p. Ber

nardas Barisas.I
Aušros Vartų Vyčiai: pp. 

Pranas Rainys. Vincas Vieraitis.
Lietuvių Ūkesų klubo: Jonas 

Dirvelis.
Moterų Socialio klubo; pp. A- 

nėiė Tamkienė. — Pirmininkė. 
Margareta Delionienė. Elzbieta 
Puzarienė. Am iii ja Miliuvienė. 
Ona Greičaitienė. Elena Ižbic- 
kienė. Marijona Marčinkevičie- 

i nė. Ona Mason. Ona Valinskie
nė. Petronėlė Čaplikienė. Agota 
Roglienė. Julė Glodienė. Julė 

■ Mack. Marijona Grazulienė. Ma
rijona Žukauskienė. Anastazija 
: Parulienė. Irena Metrikienė. O- 
na Bačienė. Marijona Patinskie- 

i nė. Marijona Carr. Elzbieta I I 
i 

I 
i I

PAGERBS SPORTININKĄ

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos L. Vyčiai rengia šaunų ban- 
kietą įžymų sportininką “BiU” 
Ašmenską (Osmanski I pagerb- 
ti. sekmadienį, sausio 22 d.. 6 
vai. vakare, parapijos svetainė
je. 41 Providence St.

Toastmasteriu bus Dr. Anta
nas Karpavičius.

Rengimo komisiją sudaro šie;
Garbės Pirmininkai: kun. Au

gustinas Petraitis, kun. Kons
tantinas Vasys.

Pirmininkas: Kazimieras Jog- 
minas.

, Pagelbininkai: Pranciška Pau
lauskaitė. raštininkė: Juozas 
Žemaitis. Vincas Kereišis. Vin- 

i cas Bačkauskas. Teofilė Aukšti
kalnytė. Julius Bačkauskas. Ma
rijona Tamašūnaitė. Viktoras 
Pajaujis. Ona Lukasevičiūtė.

Salės Puošimo komisija: Ma
rijona Žuromskaitę. Marijona 
Jerusevičiūtė.

Muzikos — Juozas Žemaitis. 
Alphonsas Ginkus.

Skelbimų komisija: Vincas 
Čaplis. Juozas Keblinskas. Roy 
Mumpton. Roy Atkinson. Dinny 
ny Whitmarsh. Al Banx. Tom 
Sweeney.

Bilietų komisija: Jonas Sla
vinskas. Marijona Jerusevičiūtė. 
Adelė Biskiūtė. Ieva Jurgelio- 
nytė.

Iš Draugijų Komisijos: — 
Labdarybės: pp.

Delionienė. Amelia 
Juozas Ivaška.

Švento Kazimiero

i

i

Margareta 
Miliuvienė. i

Choras: —
Juozas Ivaška. Zenonas Balču- j
nas.

Marijos Vardo: pp. Petronėlė' 
Bačinskienė.

Moterų Sąjungos: P-lė Matilda1
Liutkiūtė.

Šv. Jurgio: P-nas Antanas;įžymus Sportininkas, pasižymėjęs Holy
i football io ratelio ir kituose žaidimuose.

i

Ketvirtadieni, sausio 12 d. Au
šros Vartų parapijos kamba
riuose įvyko Mot. S-gos abejų 
vietinių 5—69 kp. jubiliejinio 
seimo rengimo komisijos susi
rinkimas. Teko sužinoti, kad 
seimo sesijos įvyks Šv. Kazimie
ro parapijoj. Koncertas ir šo
kiai įvyks Aušros Vartų parap. 
erdvioje svetainėje. Puošnus 
bankietas su programa įvyks 
viešbutyj. Patirta, kad visos 
Komisijos narės rimtai susirū
pino: iš ko galima suprasti, kad 
norima šį taip reikšmingą sei
mą padaryti istoriniu. Komisi
joj randasi keturios buvusios 
Centro pirmininkės, būtent, pp. 
U. Jokubaitė - Daukantienė. V. 
Liutkienė. M. Čižauskienė. T.

"BILL ’ AŠMENSKAS (OSMANSKI).
Cross (Wor**’St°r *

Gruodžio 27 dieną. 7 : 30 vai. 
vakare. įvyko Aušros Vartų pa
rapijos Moterų Socialiu Klubo Mažeikienė ir visa eilė gabių Są- 

jungiečių veikėjų. Kitas Komisi
jos susirinkimas įvyks ketvirta
dienį. vas. 23 d. 7:30 vai. vak. 
šv. Kazimiero mokyklos kamba
riuose.

Sausio 14 d. per mišias. 9 vai. 
ryte kleb. K. Vasys. moterystės 
ryšiu surišo p. Antaną Zinkevi- 
vičių su Kotrina Žukaite. “Me
daus mėnesį” praleisti jaunave
džiai išvažiavo j New York ir 
Washingtoną.

Pirmadienį, sausio 16 d. iš Au
šros Vartų parapijos bažnyčios, 
amžinastin išlydėta 42 m. am
žiaus Marijona Kairaitienė. Ve
lionė dideliam nuliūdime paliko 
motiną K. Kaminskienę, vyra 
Joną, keturis brolius, ketures 
seseris ir keturis anūkus.

METINĖ VAKARIENĖ
LRKSA 41 kuopos metinė va

karienė su šokiais įvyks šešta
dienį. sausio 21 dieną. 6 vai. va
kare L. C. Klubo žemutinėje sa
lėje. 12 Vermont St.

Todėl visus narius ir svečius 
kviečiame dalyvauti.

1 Rengėjai ir Komitetas.



Penktadienis. Sausio 2<i. 193H DARBININKAS 6
’ g ' išdavė raportus, kurie buv

_  2‘ - imti k’nnn*) turi ianif> Ri)KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE . -I

1=

MOHTELLO, MASS
Sausio 10 d. Įvyko LDS 2 kuo

pos susirinkimas. Valdyba iš
rinkta ta pati, išskyrus kasos 
globėją, ilgametį LDS narį p. 
Danvlą. Jis dėl sveikatos nusilp
nėjimo atsisakė. Kasos globėju 
išrinktas p. Petras Tūbelis.

Daug narių užsimokėjo mo
kesnius.

Plačiai kalbėta apie prirašy
mą naujų narių ir išplatinimą 
laikraščio "Darbininko". Mūsų 
klebonas kun. J. švagždės. LDS 
Centro pirmininkas davė daug 
patarimų ir ragino sukelti pini
gų išpirkimui naujos raidžių 
rinkimui mašinos notą. Vienbal
siai nutarė turėti vakarą trečią 
sekmadienį Gavėnios. Mes turi
me sudaryti šimtą dolerių. Die
ve padėk!

promoterių būrelį. Sausio 15 d. 
turėjo susirinkimą. Pasiskirstė 
nariai į grupęs. ir kiekviena pro- 
moterka. reikale turės savo 
grupelės susirinkimą, ir išdalys 
mėnesinius lapelius. Nutarta 
kreiptis į "Draugo" redakciją 
ir prašyti, kad prisiųstų lape
lių bent vieną savaitę prieš pir
mąjį penktadienį, kad promote- 
riai savo susirinkime, sekmadie
nį prieš pirmąjį penktadienį ga
lėtų pasiimti ir suženklinti die
nas narių permaldavimo Komu
nijos.

>-o pri
imti. Kuopa turi apie 80 narių. 
Valdyba išrinkta ta pati. Pirmi
ninkas yra p. V. Kudirka. LDS 
Garbės narys: raštininke yra p. 
E. Čeikiūtė. kuri šioje šalyje gi
musi. bet gražiai vartoja lietu
vių kalbą ir uoliai eina savo pa
reigas kuopoje.

Vajaus metu prie kuopos pri
sirašė 10 narių.

i

i

J. Jeskf lia virius.

LAVRENCE, MASS

šv. Pranciškaus parapijos cho
ras rengiasi prie milžiniško kon
certo. kuris įvyks sausio 22 d., 
parapijos svetainėje. Artistai 
dainininkai, p.p. Čižauskai iš 
\Vorcester. Mass.. pasižadėjo at
vykti ir apvainikuoti muzikalę 
programą. Laukiama svečių ir 
iš kitų apylinkės kolonijų. Cho
ras. vadovaujant muz. P. Sakui. 
pasiryžęs patenkinti atsilankiu
sius.

Fe-Rengiamasi prie Katalikų 
deracijos Seimelio. Draugijos 
renka atstovus. Tretininkų bro
lija išrinko šiuos asmenis: An
taniną Arlauskaitę. Juozą An
tanavičių. Juozą Blaževičių ir 
Juozą Puišį.

Apaštalystės Maldos draugija 
surengtame “beano" vakarėlyj. 1 
sausio 13 d., padarė apie 812. i

Draugijos pirmininkė. Antani
na Arlauskaitė, suorganizavo i

SykesS Sykes
P A. SYKES ir B. G. SYKES

£ LIETUVIAI ADVOKATAI 

į Ofisas: Sar.bom Block
į Washington St.. Norvvood. Mass.

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 \VALNUT AVE.
Tel. Norvvood 1020

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

—

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286

i

Tą pačią dieną, vakare, para
pijos svetainėje įvyko Sodalici- 
jos vakaras. Programą išpildė 
vaidinimais Cambridge lietuvių 
par. mokyklos alumnai. Sese
rims vadovaujant. Vaidino ge
rai.

Adv. Povilas Sykes pereitą sa
vaitę išvyko i Floridą praleisti 
atostogas.

Sausio 24 d., vakare, parapijos 
svetainėje Įvyksta N. P. P. Ma
rijos pašalpinės draugijos "bea- 
no" vakarėlis. Bus daug dovanų. 
Kviečia visus dalyvauti.

Pereitą sekmadienį p. A. Smil- 
gienė. gyv. 50 Tremont St.. nu
vežta į Šv. Elzbietos ligoninę 
Brighton. Mass. ir pasidavė ope
racijai. Prašykime Dievulio, kad 
p. Smilgienė pasveiktų. NCS.

DAYTOH, OHIO

B. Koraitis

Naudokitės January Sale
Po Kalėdų Švenčių kailinių kainos smarkiai nukrito. Dabar I. J. Fox didžiau

sioje kailinių krautuvėje eina JANUARY Sale — SAUSIO MENESIO IŠPARDA
VIMAS. Šiame išpardavime yra didelis vėliausios mados kailinių pasirinkimas. 
Naujosios Anglijos ponios ir panelės turėtų šiuo dideliu išpardavimu pasinaudoti. 
Ateikite i mūsų krautuvę šiandien ir Įsitikinkite kaip galima pigiai ir lengvomis 
sąlygomis įsigyti vėliausios Paryžiaus mados kailinius.

Atėjusios Į krautuvę klauskite p. Koraičio, kuris yra šios krautuvės lietuvis 
atstovas. Jis yra kailinių ekspertas ir mokės jums juos pritaikinti pagal jūsų sko
nio ir figūros. Perkant kailinius nėra reikalo už juos užmokėti ant sykio — galite 
juos nusipirkti mažą dali Įmokant, o paskui Jums prieinamais mėnesiniais išsimo- 
kėjimais.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

Perkant per lietuvį atsto
vą Bernardą Koraiti dar 
gausite specialę 10' '< nuo
laidą. Taigi, naudokitės 
proga’ 411 XVASHINGTON STREET 

Boston, Mass.

Išvažiavus kun. J. Skalandžiui 
atostogauti, sekmadienį, sausio 
15 d. klebonui pagelbėjo kun. J. 
Petrauskas iš Brockton. Mass. 
Jis atlaikęs dvejas mišias, pasa
kė du gražiu pamokslu. Po pie- ga parapijinė mokykla, tai būtų 
tų. buvo nuvažiavęs Palangon gavęs neigiamą atsakymą. Bet 
pamatyti audros sunaikintą pu-1 šiandien visai kitaip. Per pasta-

*  _ .   .•   :  ______________i 

pusiau sumažinta, svetainei že
mė nupirkta, gautas vyskupijos 
ir valdžios leidimas. į mokyklos 
fondą kas savaitę plaukia pini
gai. Garbė už tai priklauso kle
bonui kun. L. Praspaliui. para
pijos trustysams: pp. L. Ražau- 
skui. Pr. Gudeliui. Pr. Ambro- 
zaiėiui ir kitiems, o ypač para
pijiečiams. kurie aukomis ir ki
tais būdais remia parapiją.

Kas bus. kas nebus, bet rude
nį su Dievo pagelba bus atidary
ta Šv. Kryžiaus parapijos moky
kla. Tik dar reikia nupirkti 
mą Seselėms mokytojoms.

Prieš kelius metus jeigu kas 
būtų sakęs Šv. Kryžiaus parapi
jos parapijiečiui, kad reikalin-

... ...

PAVYZDINGAS JUBILIEJUS
švną. Taipgi atsilankė į Treti- ruosius metus parapijos skola 

įninku jaunuolių studijų ratelį ir 
fcatekizacijos pamokas, kurios 

: įvyksta kas sekmadienis, antrą
■ vai.

Biznierius p. Petras Navickas. 
. šv. Vincento de Paulio draugijos 
pirmininkas įteikė klebonui 83. 
kad užsakytų suvargusiems. o 
norintiems skaityti laikraštį 
"Darbininką".

Motinų Arkibrolija savo mė- 
' nesiniame susirinkime, kuris į- 
vyko sausio 16 d. nusprendė tu
rėti susirinkimus tuoj po savo 
bendros mėnesinės Komunijos, 
ketvirtąjį mėnesio sekmadienį 
po antrų mišių. 9:30. Iki šiol lai
kydavo susirinkimus pirmąjį 
mėnesio pirmadienį, bet dauge
lis motinų draugijos narių dir- 

I ba ir negali ateiti į susirinkimą. 
Dėl to ir pakeistas laikas.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
5VORCESTER. MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

na-

Amerikos Lietuvių duonkepv- 
klos kooperatyvo šėrininkų me
tinis susirinkimas įvyks sausio 
21 d.. 4-tą vai. po pietų. Šv. 
Pranciškaus parapijos svetainė
je. -4 ušrelė.

TIKĖJIMO PASLAPTIS
Septyni metai atgal piktada

rys nušovė pardavėją krautuvė
je. Piktadarys pabėgo ir slaps
tėsi. Jam sąžinė nedavė ramy
bės. Po septynių metų atėjo į 
policijos stotį ir prisipažino, kad 
jis tą žmogžudystę padarė, ir 
kad jį prisipažinti privertęs ro
žančius. kurį jis buvo pavogęs 
ir nešiojosi su savimi.

■Jurgis Spurgis.

GREENFIELD, MASS

NORWOOD, MASS
Sekmadienį, sausio 15 d., tuoj 

po sumos įvyko LDS 3 kp. ir 
į Choro susirinkimai.

I
LDS 3 kp. valdyba perrinkta. 
Liko veik ta pati valdyba.

Nutarta rengti vakarą, platin- 
I ti organą “Darbininką".
iI

Šv. Cecilijos choro susirinki
me daugiausia kalbėta apie pri
siruošimą ir važiavimą į Pasau- 

| linę Parodą dalyvauti Lietuvių 
i Dienos programoje. Išrinkta ko- 
I misija sukelti fondą kelionei.

Tuoj po mišparų įvyko LRK
SA 81 kp. susirinkimas. Valdyba

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. F. Zaletskienė.
564 E Broadway. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. —Ona Ivaškienė.
1514 Columbia Rd.. S. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. -- Marijona Markoniutė.
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Farkway 0558-57
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė.

111 H St.. So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarnir.ką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnvtinėj svetainėj.

Visais draugijos* reikalais kreipkitės 
jms protokolų raštininkę.

oisterių rostą: bilietas S1.00. 
Vasario 12 d. Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvės, o 19 
d. tai bus paskutinė vakarienė 
prieš Velykas. Ši prieš-užgavė- 
ninė pramoga, kaip kitais me
tais taip ir šįmet, bus globoja
ma Altoriaus ir Rožančiaus dr- 
jos. Be tų sekmadieninių paren
gimų, penktadienį sausio 27 d. 
šš. Vardo dr-jos nariai minės 
savo 10 metų gyvavimo sukaktį. 
Todėl veikimo netruks nuo da- 

• bar iki Pelenės.

Sausio 15 d. per sumą 11 vai. 
kun. dr. Mendelis išdavė 1938 
m. parapijos finansinę atskaitą. 
Teko išgirsti, kad įeigų pereitais 

4 x x metais buvo virš S36.000, o iš-'
Grudzinskai minėjo 25 metų sa- laidos siekė S31.000. tai atliko 
vo vedybinio gyvenimo sukaktu-, parapijos skolos atmokėjimui 
ves. Prieš mišias kun. dr. Men- S5.000. Įdomu buvo girdėti, kad 
delis išdėstė priežastis dėl kurių pereitais metais krikštų buvo 
pp. Grudzinskai privalo būti dė- 44. tačiau iš tų 27 buvo mažy- 
kingi gerąjam Dievui už visas čiai, o 17 nekatalikų priėmė ka- 
jiems suteiktas malones. Šv. mi-!talikų tikėjimą. Šliūbų buvo 24. 
šių metu per pamokslą visiems o laidotuvių 25. Pagerinimų ir 
susirinkusiems priminė, kad šios pataisymų 1938 m. padaryta už 
iškilmės yra gražiausias argu- $7.000. Iš šių skaitlinių galima 
mentas prieš prasiplatinusį di- spręsti, kad parapijos piniginė 
vorso prakeikimą, kurs suardo padėtis nėra bloga. Kun. Mende- 
šeimą ir pažemina moterį. Kaip lis pabrėžė, kad neužilgo parapi- 
gražu. kaip malonu buvo vi- jiečiai pastebės naujus įtaisy- 
siems matyti kaip pp. Grudzins- mus. apie kuriuos nė vienas iš 
kus taip jų šeimos narius prii- jų nė svajoti ne svajoja. Jis sa- 
mant Jėzų į savo širdį šv. Ko-J kė jo troškimas esąs padaryti 
munijos metu! Iškilmėms alto- šv. Alfonso bažnyčią gražiausią 
rius buvo papuoštas jubiliejinėj ir įspūdingiausią, visam Balti- 
nuotaikoj, o p. Kaprišiūnas su morės mieste.
savo giesmininkais išpildė ypa-1 
tingą muzikalę programą. Po 
pietų įvyko pasisvečiavimas pp. 
Grudzinskų namuose, kuriame 
dalyvavo virš 300 svečių. Svei
kiname pp. Grudzinskus. Linki
me jiems sulaukti auksinio ju
biliejaus. Ypatinga garbė pri- 

į klauso jų sūnui Eduardui, kurs 
pasišventusiai rūpinosi, kad šios 
sukaktuvės būtų atmintinos jų 
tėvelių gyvenime. Lai gerasis 
Dievas laimina kaip jubiliatus, 
taip jų visą šeimą! Ilgiausių me
tų pp. Grudzinskams!

PARAPIJOS ATSKAITAI
i

Pereitą sekmadienį per mišias 
10 vai. ryte įvyko įspūdingos iš
kilmės. Tą rytą visiems gerai 
pažįstami Baltimoriečiai pp.

Sausio 1 d. įvyko Saldžiausios 
Širdies V. J. draugijos metinis' 
susirinkimas. Iš raportų sužino
ta. kad draugija pereitais me
tais paaugo: sušelpė daug narių 
ligonių ir parėmė kitus labda
ringus darbus.

Draugija nutarė įsirašyti į 
Lietuvos Paminklinės Bažnyčios 
knygą ir aukojo $5.00.

Nutarė rengti metinį balių va
sario mėnesį ir paminėti Lietu
vos nepriklausomybės sukaktį.

Perrinkta valdyba, kuri ma
žai pasikeitė, būtent: pirm. An
drius Dėdinas: vice-pirm. — A- 
domas Budrevičius: ižd. Vincas 
Aguonis: rašt. Jonas Bunevi- 
čius: fin. rašt. S. Urbonas: iždo 
globėjas — Ipolitas Grigaravi
čius: maršalka — Motiejus A- 
guonis.

Susirinkimas užbaigtas malda.

■ SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera.
16 tVinfield St.. So. Boston. Mass.

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

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 IVinfield St., So. Boston. Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas
čią. nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492į 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

tre
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PRIEŠ-UŽGA VENINĖS 
PRAMOGOS

Pokalėdinis laikas veikiai bė
ga : tik penki sekmadieniai beli
ko iki Užgavėnių. Kad juos tin- 

: karnai sunaudoti, sekančios pra- 
I mogos įvyks parapijos svetainė
je. Sausio 22 d. Altoriaus ir Ro- 

' žančiaus moteris turės savo me
tinį pasisvečiavimą. Sausio 29 
d. didysis bažnytinis choras iš
pildys savo metinį koncertą: į- 
žanga 40 centai. Vasario 5 d. 
Vytauto dr-ja rengia žieminį

NUOTRUPOS
Sekmadienį, sausio 15 d. kun. 

dr. Mendeliui sukako 11 metų 
kunigavimo. Jis buvo įšventin
tas Romoje. Šv. Jono Laterano 
Seminarijos koplyčioje, sekma
dienį. sausio 15 d. 1928 m. Nuo 
sugrįžimo Amerikon jis visą 
laiką darbuojasi Šv. Alfonso pa
rapijoj. Sveikiname ir linkime 
ilgiausius dar metus darbuotis 
Kristaus vynyne!

Plačiai žinomai parapijonkai 
poniai Elžbietai Česnienei perei
tą penktadienį. Women’s Gene- 
ral ligoninėj, buvo padaryta gan 
sunki operacija. Tačiau ligonė 
jaučiasi tvirta ir mano už kitos 
savaitės grįžti namo. Linkime 
greito pasveikimo!

Iki apsiprasim. laikinai baž
nyčia atrodo kaip ir nuoga, nes 
kalėdiniai vainikai ir kalėdiniai 
medžiai buvo išimti pereitą pir
madienį vakare. Taigi ir Betlie
jus buvo sugriautas iki kitų Ka
lėdų.

Katalikiškoji valanda, kurią 
veda kun. dr. Mendelis sutraukė 
virš 350 žmonių pereitą antra
dienį. Visiems ypatingai patin
ka spalvuoti paveikslai su kurių 
pagelba kun. Mendelis dėsto šv. 
Mišių auką. Atsilankusiųjų tar
pe yra daug nekatalikų. Tokiu 
būdu kun. Mendelis stengiasi 
juos patraukti prie Katalikų ti
kėjimo.

Nuo trečiadienio sausio 18 d. 
iki sausio 25 d. kas rytą 7 vai.

Gudų Dainininkas Lietuviš
kos Dainos Bičiulis

Šiomis dienomis Vilniaus 
Stepono Batoro u ni versi te

ito didžiojo salėje Vilniaus 
Gudų Studentų Sąjunga 
surengė koncertą. Koncer
te, tarp kitko, dainavo ir 

įžymusis gudų dainininkas 
Mykolas Zabeijda - Sumic- 
kis. Jis be gudų dainų taip 
pat padainavo ir lietuvi 5- 
kai “Kur bakūžė samano
ta” ir “Pamylėjau vakar” 
(ši daina, susirinkusiems 
prašant, buvo pakartota).

Jis norėtų padainuoti ir 
Lietuvių operoje.

Koncertui pasibaigus Vil
niuje jis pareiškė: “Myliu 
lietuvišką dainą tartum sa
vą. Noriu lietuviškųjų liau
dies dainų vestis per visą 
gyvenimą. Vestis kartu su 
gudiškąja. Jei nebus kliū
čių lietuviškų dainų padai
nuosiu Varšuvos radiofone 
ir šiaip koncertuose. Gaila, 
neturiu daugiau lietuviškų 
liaudies dainų gaidų. Gal 
kartais pavyks jų gauti. 
Vilniuje jų neradau lietu
viškuose knygynuose, esą 
per kratas atimta”.

yra atnašaujamos Šv. Mišios už 
atsivertimą visų tų. kurie nepri
klauso prie tikros Kristaus avi
dės. B. S. K.

Juozas Kasinskas
• Ine. ]
i Laidotuvių Direktorius •
! Patarnavimas Dieną ir Naktį;

: 602 Washington Blvd. :
; BALTIMORE, Md.
; Telephone Plaza 8595 !
1 Limosinai dėl visokių reikalų, j

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖ
JIMAS ORO BANGOMIS

Šios kolonijos lietuviai minės 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktį vasario 18 d. per radio iš 
stoties WHAL nuo 12 vai. iki 1 
vai. po pietų.

Bus dainų, muzikos ir kalbų 
programa. Jeigu kas iš daininin
kų arba muzikų norėtų dalyvau
ti programoje arba kas norėtų 
skelbti savo biznį, tai prašome 
kreiptis pas šios programos ve
dėją p. A. Dėdiną.
55 Mill St.. Greenfield, Mass.

Koresp.

Rengia Saldžiausios Širdies V. J. ir Lietuvos Dukterų Draugijos

Šeštadienį, Vasario-Feb. 18,1939 
Munidpal Blg. Salėje, Broadvvay, So. Boston, Mass.

L. GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti RENGĖJAI
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Penktadienis, Sausio 20,1939

Įvietines žinios
dariusi kontraktą trims metams 
dalyvauti operoje. Sveikiname.

DSRBININRSS
Į
I

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

VIEŠA PADĖKA

Širdingai dėkoju Šv. Petro 
par. parapijiečiams už sureng
tas man išleistuves. Žinau, kad 
visa mūsų Marijonų vienuolija 
irgi yra begalo dėkinga Bostono 
lietuviams už Maldas bei me
džiaginę pagelbą, kad pasisektų 
tos vienuolijos misijos lietuvių 
tarpe Pietų Amerikoje. Todėl, 
visiems dalyvavusiems tame 
vakarėlyje, tiems kurie kuomi 
nors sušelpė Marijonų Vienuoli
jos naujas misijas Argentinoje, 
tariu širdingiausiai ačiū! Ypač 
padėkos žodis priklauso kun. 
kleb. P. Virmauskiui, kurio pa
rapijoje, sausio 18 d., 1939 m., 
Šv. Petro par. svetainėje, įvyko 
tas misijų darbams paremti va
karėlis.

Su Diev!
Kun. K. Vengras, MIC.

I

(Juknevičiūtė), kurios vyras 
Kazys turi valgomųjų produktų 
krautuvę, 314 E. 8th St., paau
kojo gėlių Novėnos altoriams 
papuošti. Ji tai padarė minėda
ma savo vedybinio gyvenimo 14 
metų sukaktį.

Atėjo žinių iš Kaišedorių die
cezijos, kad praeitais keliais 
metais toje Lietuvos mažoje die
cezijoje apsivedė desetkas as
menų, krikštytų So. Bostono lie
tuvių par. bažnyčioje.

ZINUTĖS

Sausio 17 d., 8 vai. ryte, kun. 
B. Pauliukas O. P., pradėjo No- 
venos pamaldas prie Šv. Teresė
lės. Žmonių bažnyčion atsilanko 
daug.

Vakare įvyko Federacijos sky
riaus susirinkimas. Pasiųsta te
legramos Senatoriui Walsh, Se
natoriui Lodge ir kongresmanui 
McCormick, kad jie priešintųsi 
nuėmimui draudimo (embargo) 
siųsti ginklus Ispanijai. Pasiro
dė, kad metiniam tautiniam mi- * 
nėjimui, vas. 12 d., 3 vai. p.p.; 
Municipal salė paimta, bilietai 
parduodami, ir puikią J. Žilevi
čiaus Vytauto Didžiojo Kantatą 
gerai mokosi. Išrinkta atstovai 
seimelin važiuoti. Perskaitytas 
laiškas Bostoniečių naujo komi
teto atmokėti seno komiteto 
skolas skulptoriui p. Petrui Rim
šai. Nutarė, kaip Vyčiai, aukas 
siųsti tiesiog pačiam Petrui 
Rimšai, bet ne komitetui.

Sausio 19 d., po Šv. mišių kun. 
K. Vengras apleido So. Bostoną. 
Išvažiavo į Worcesterį, o iš ten 
į Thompsoną ir į Chicagą. So. 
Bostono žmonės meldžiasi, kad 
kun. Vengrą ir kitus misionie
rius Dievulis stiprintų sveikato
je.

Įvyks antradienį, sausio 
24 d., 7:3d vai. vakare, Šv. 

i Petro par. salėje, 492 E. 7th
St., So. Boston, Mass. Su
sirinkimas yra svarbus, to
dėl prašomi visi nariai ir 
narės atsilankyti į šį susi
rinkimą. Valdyba.

I

SVARBUS SUSIRINKI
MAS

Ponia Pranciška Petreikienė

Sausio 18 d., 7:30 vai. vak., 
Tėvas Paulukas pradėjo Bažny
čios Vienuomo Oktavos pamal
das. Žmonių suėjo, šį pirmą va
karą, pilna bažnyčia.

METINIS BALIUS

Penktadienį, sausio 20 d., 
po pamaldų vakare įvyks 
metinis Marijonų Kolegi
jos Rėmėjų susirinkimas. 
Prašome visų narių skait
lingai dalyvauti, nes bus 
rinkimas naujos valdybos. 
Eva Nanartavičienė, pirm.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRepshk,M.D.
(REPŠYS) ■

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

r»

ADVOKATAI

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

;ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

J. L Pasakantis, 0. D.
447 BROADWAY, So. Boston.

Prisiekęs Advokatas 
httias B Mik 
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

JotoiJLGriplK
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 17S1 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk„ Tek S. B. 1043

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAS:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154

NAMŲ:
101 Baxter St., So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4673

t
nasirašyti. Jis pasitikėjęs! 
gubernatoriui ir jo skir
iam ekspertui.

Gub. Saltonstali tolimes
nį p. Reardon veiklos tyri
nėjimą atidėjo.

Kaip tas tyrinėjimas bai
gsis sužinosime vėliau. 
šiaiD ar taip, bet kai kas i- 

r____________ r „ x:"“ f-11*1“} “valymą”,’
darbas. Komis!jonie- ners gubernatorius tai už-

Po pamaldų, bažnytinėje salė
je, įvyko pramogėlė kun. K. Ven
grą MIC. išleisti į Pietinę Ame
riką. Vaikučiai, vadovybėje p. 
Onos Ivaškienės. gražiai persta
tė 8 numerius dainų, šokių ir ei
lių. Kalbėjo kun. K. Urbonavi
čius, kun. B. Pauliukas O. P., 
kun. P. A. Virmauskis, kun. K. 
Vengras, MIC. Buvo dovanų lai
mėjimai, iš kurių susidarė auka 
S64.00 išvažiuojančiam kun. K. 
Vengrui. Tikrai rekordinis pasi
sekimas. Kun. Vengras atvažia
vo iš Chicagos tik praėjusį penk
tadienį. Sekančiame trečiadienį 
jau surengtas vakaras su taip 
gražiomis pasekmėmis.

į --------------------
I Lietuvos Dukterų Draugijos 
po globa Motinos Šv. metinis ba
lius įvyks sausio 28 d., Parapi- : 
jos salėje E. Seventh St. Kaip; 
paprastai, ši draugija surengia ’ 
šaunius balius, todėl ir šis ba-i Dr. A. West, 478 Gallivan 
liūs bus linksmas su įvairiais už- Boulevard, P 1 
kandžiais ir gera muzika. Per Mass., vasario 1 d. su savo • 
balių bus priimamos naujos na- žmona išvyksta atostogų į 
rėš į draugiją be įstojimo mo- - _ _ _
kesčio. Visoms dar nepriklau- kovo 1 d.
sančioms gera proga prisirašyti. ‘ -----------------

Visos narės privalo šiame ba- j Massachusetts valstybės 
liuje dalyvauti. Įžanga tik 25c.! "ubernatorius L. Saltons- 
Jei kurios nedalyvaus, tai sulig tall, pradėjęs eiti Dareigas, 
nutarimo turės užsimokėti 35c. Į pirmiausia griebėsi “išva- 
Todėl visos ir visi dalyvaukite, lyti” valstybės departmen- 

L. Duktė tus. Bet tas “valymas”, jei
gu kur ir reikalingas, tai 
ne dabar, kada yra daugĮVAIRUS SKELBIMAI

svarbesnių darb” būtent, 
sumažinti nedarbą. Tūks
tančiai darbininku neturi 
darbo visai, tūkstančiai: 
dirba ne pilną laiką. Politi- < 
kieriai gali palaukti darbų, j

Gub. Saltonstali užsimo-Į 
jo prašalinti Švietimo Ko- 
misijonierių Reardoną. ___ __ ___
Bet pasirodė ne taip leng- žiūri politinį 
vas < 
rius Reardon pasiryžęs ginčija, 
ginti savo teises. Viešame, 
anklausinėjime, kiek soau- ■ 
doje buvo paskelbta, nusi
kaltimas neįrodytas. Jeigu 
<mb. Saltonstali ir pripa
žintų jį nusikaltusiu, tai 
Reardon vra nusiteikęs ei
ti į Aukščiausi ji Teismą. 
Teisme gali būti įvelta ir 
nemažai respublikonų. Gu
bernatorius Saltonstali no
ri prašalinti komisijonieriu

CAMBRIDGE, MASS.

I

i IŠVYKSTA ATOSTOGŲ Reardon kaipo netinkamą 
; ________ ‘ švietimo deoartmento ad-

------ t ministratoriu, o tas netin- 
Dorchester. Ramumas pasirodęs, kada 

’ po audros jis pasirasęs di- 
įdelius kontraktus taisyti iuiuna issv ynova avvoujcų į) , . ,

Floridą. Grįš j namus tik au*os agg"autas1’ apar’
. dytas mokyklas, kur esą 
nereikėję tokių didelių su
mų skirti pataisymams. 
Bet komisijonierius Rear- 
don įrodinėjo, kad kon
traktus jis pasirašęs tik 
tada, kada gubernatorius 
Hurlev skirtas ekspertas 
apskaitliavo, kad tiek rei
kia pataisymams, ir kada 
gubernatorius jam Įsakęs

PARSIDUODA GELEŽI
NIŲ DAIKTŲ KRAUTU-! 
VĖ. Biznis išdirbtas per 10 
metų; kitos krautuvės nėra' 
arti. Biznis geras. Savinin
kas turi išvažiuoti Į kitą 
valstiją. Dėl informacijų 
kreipkitės i “Darbininką”, 
366 W. Broadway, So. Bos- 
itorr, Mass.
I______________________________________

IŠNUOMOJA 5 kambarius 
'223 W. Fifth St. Kreiptis 
' pas V. Jakštą, 308 West 
ĮFourth St. Tel. South Bos- 
‘ ton 1224. (20-24-27)

Labai sunegalėjo ponia Plutie- 
nė, 1422 Columbia Rd. Trečia
dienio rytą kun. K. Vengras ap
rūpino ją šventais Sakramen
tais.

f

Antradienio rytą apart 
nių kunigų, misionierių 
Pauliuko O. P. ir kun. K. Ven
gro MIC.. Šv. Petro par. bažny
čioje laikė šv. mišias kun. A. 
Baltrušiūnas. Trečiadienį rytą, 
laikė šv. mišias kun. J. Daunis.

vieti- 
kun.

Kun. J. Daunio brolis Alek
sandras. kurs šiomis dienomis 
apsivedė, išvažiuoja į St. Louis, 
Mo. dirbti. Jis dirbo Providence, 
R. L

Penktadienį, vakare, po pa
maldų bus susirinkimas Tėvų 
Marijonų Rėmėjų skyriaus.

Sekmadienį, 2:30 vai. po pietų, 
vietoje mišparų, bus laikomos 
Šv. Teresėlės Novenos ir Bažny
čios Vienumo Oktavos pamal
dos.

Vakare pamaldų nebus.
Po minėtų pamaldų įvyks 

Pranciškonų Brolijos Tarybos 
susirinkimas.

Sausio 25 d., užsibaigus Okta
vos pamaldoms, įvyks metinė 
Sodaliečių Whist Party. parapi
jos salėje, 492 E. 7th St.

GRABORIAI
i

S. Barasevičius Ir Sūnus

!
 SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS ir

BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU Joston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ave
TeL COLumbia 2537.I

MIRĖ
Sausio 13. Šv. Sakramentais 

aprūpinta mirė Veronika Kubi
lienė, 10 Lineoln St., Brighton, 
Mass. Gražiai su bažnytinėmis 
apeigomis palaidota sausio 16, 
Šv. Juozape kapuose.

Sausio 11, nesirgusi, staiga 
mirė Ona Marčiulaitienė, 2 Har- 
ding St., Cambridge. Palaidota 
iškilmingai iš Nekalto Prasidė
jimo bažnyčios sausio 17, Šv. j I 
Benedikto kapuose.

Lai gerasis Dievas abiejų vė
lėmis suteikia Amžiną atilsį.

MOVIES
i Sausio 15. parapijos salėje 
buvo rodomi judami paveikslai:

j juokinga komedija, vaizdai iš 
i Kinijos ir Panelės Švč. pasiun- 
Į tinė. Paveikslai buvo gražūs. Pu
blika pageidavo daugiau pana
šių paveikslų.

Gera Proga Įsigyti Biznį

Pennsylvanijos Žinios
KALĖDOJIMAS

Klebonas pradėjo kalėdoti: — 
daro metinį parapijiečių lanky
mą. Brightone jau baigė. Dabar 
Cambridge eina. Randa nemažai 
dejuojančių dėl nedarbo.

PHILADELPHIA, PA
ŠV. KAZIMIERO PAR. 
CHORO VAKARIENĖ

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną, ir Naktį. 
Residence: 198 M St., So. Boston 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermeninis dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Edw.V.Warabow
(WRUBLIA USK AS)

LIETUVIS GRABORI'JS ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005
VIKARAS TEBESERGA

Paskutinę praeitų metų dieną, 
kun. J. Plevokas, Cambridge vi- * 
karas suvis sunegalėjo. Jis sir- 
guiiavo ir pirmiaus. Spalių mė- e 
nesyje jis išbuvo apie porą sa- | 
valčių Deacones ligoninėje Bos- | 
tone. Buvo kiek pasitaisęs. į 
Prieš Naujus metus tą dieną la- Į 
bai buvo suimtas, net ir pasku-; 
tinis patepimas buvo suteiktas. ’ 

i Ligoninę apleido sausio 1L 
Gavęs porą mėnesių poilsio ne
kuriam laikui buvo apsistojęs 
pas savo motinėlę. Netrukus ža- 
dėjo vykti į šiltus kraštus, kad 

I geriau sustiprėtų.
i Bet sausio 18, vėl grįžo į Dea- 
I coness ligoninę. Pavojus pasi- 
: kartojo. Linkime greito sveika
tos pagerėjimo. Vietinis.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Kaip kasmet kleb. -kun. I. Va- 

lančiūnas iškelia gražią puotą 
savo choristams, tuomi išreikš
damas savo nuoširdų dėkingu
mą už jų darbuotę Bažnyčios la
bui per ištisus metus, taip ir šį- 

i met. sausio 12. 8 vai. vakare bu
vo suruošta skani vakarienę.

Choristams susirinkus, mūsų 
gerb. vargonininkas Jonas Mic- 
kūnas. visus pakvietė prie gra
žiai prirengtų stalų. Klebonui 
atkalbėjus maldą, visi gardžiai 
vakarieniavo ir linksmai šneku
čiavosi. Po vakarienės sekė 
trumpa programėlė. Vargonin
kas J. Mickūnas, kaipo vakaro bai malonu nors sykį į metus 
vedėjas, pasakęs kelius žodžius, 
iššaukė choro pirmininkę, p. T. 
Balčiūnaitę, kuri choro vardu 
padėkojo Klebonui už tokias di
deles vaišes, p. Jonas Jurgaitis, 
kaipo vienas iš seniausių narių 
ne amžiumi, bet metais priklau
santis parapijos chore, persta
tytas kalbėti, linkėjo chorui ir 
ant toliau vienybėje gyvuoti. 
Reikia priminti, kad p. Jurgaitis 
yra gana plačiai žinomas orkes- 
tros vedėjas. Gerb. Vargoninin- 

'kas neužmiršo ir savo ką tik 
i prisirašiusių narių. Visi nera- 
(miai laukė, kurį jis dabar pa- 
’ šauks, nes nė vienas, aš manau, 
nenorėjo tos “garbės” būti iš- 

! šauktu kalbėti. Ir štai jis pers- 
:tato vieną, kuris visai nesitikė
jo, kad pašauks, tai panelę Ag
nietę Stankiūtę. Ji labai gražiai 
kalbėjo ir juokeliais prijuokino 

Į visus. Išgirdęs jau kelių choris
tų kalbas, visi laukė kada bus 
perstatytas kun. Dr. Vitas Mar- 

■tusevičius. mūsų choro geradė- 
jas, kuris niekad neatsilieka ne
prisidėjęs prie choro parengi
mų. štai kad ir šį kartą, teko 
nugirsti, kad jis dovanojo sal- 
daines, kurios visiems labai pa
liko. Kun. Dr. Martusevičius 
kalbėjo trumpai. Pareiškė, kad 

jam buvo malonu dalyvauti to- 
! kioje gražioje vakarienėje. Po 
i to gerb. Vargonininkas pradė- 
' jo žvalgytis, lyg ko ieškodamas.
Tuoj sužinojome, kad jis ieško, 
savo choristo “pipiruko”, kuris 

i yra mažiausias iš visų. Nors ma
žiausias. bet vienas iš darbš
čiausių p. S. Lešinskas. pakvies
tas kalbėti atsistojo ant kėdės, 
kad visi jį galėtų matyti, padė
kojo gerb. Tėveliams už tokį 
“gerą laiką”, kurį jis šį vakarą 
turėjęs draugų tarpe. Baigiant

I

Laikrodininkas

Parduoda restaurantą ir ta
verną. Turi septynių dienų liq- 
uor (įvairių gėrimų) laisnius. Į 
Savininkas turi du restaurantus ; 
su gėrimais. Parduos bile kurį,! 
nes abiejų negali kaip reikia pri- ‘ 
žiūrėti. Abejose vietose daro ge
rą biznį. Jeigu kas nori pirkti i 
tokį biznį, tai gera proga nu-' 
pirkti pigiai. Savininko adresą 
galite gauti “Darbininko” ad
ministracijoj, 366 Broadway, 
So. Boston. (17-20-24)

programą, buvo perstatytas dar 
vienas neseniai prisirašęs narys, 
p. Edvardas Žalnieraitis. Jis 
gražiai ir mandagiai prabilo į 
visus, ir savo kalboje išreiškė, 
kad jis tikrai nesigaili prisira
šęs į mūsų parapijos chorą. Na 
ir po to perstatė vieną iš di
džiausių, kurio balselį visada 
girdžiame ar tai bažnyčioje, ar

Į tai choro repeticijose, tai mūsų 
į Edvardas Antrasis, ponas Nor- 
! kus. Jis nors ir nenoromis, bet 
vistiek atsistojęs turėjo ką nors 

! pasakyti. Pasibaigus kalboms, 
j choristų rankų plojimu iššauk
tas mūsų mylimas ir gerbiamas 
klebonas kun. I. Valančiūnas. 
Klebonas savo malonia kalba 
dėkojo visiems už atsilankymą. 
Taipgi pareiškė, kad jam yra la-

» Parduodu įvairiausios rūšies 
ainius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

t i i į į ii «
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Į į

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayViewMotor5enke
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

sukviesti savo choristus prie 
šeimyniško stalo ir kartu su jais 
vakarieniautų. Klebonas džiau
gėsi, kad tie, kurie kalbėjo, gra
žiai vartojo savo tėvelių kalbą. 
Jis prašė, kad visi lietuvių kalbą 
vartotų, nes vartodami ją, jos 
negalės užmiršti. Po to Tėvelis 
atkalbėjo maldelę ir tuo užbaig
ta vakarienės programa.

Kadangi dar buvo ankstyvas 
laikas, tai visi pasiliko salėje 
pašokti, padainuoti, ar taip sau 
pasikalbėti su savo draugais.

Visi, o visi gražiai praleido lai
ką, bet tik apgailestavo, kad tas 
vakaras taip greit pasibaigė. Vi
sas choras taria širdingiausią 
AČIŪ, klebonui kun. Valančiū- 
nui. kun. dr. Martusevičiui ir 
gerb. varg. J. Mickūnui.

Choristė.

Sausio 8 d. įvyko Veikimo Ra
telio susirinkimas. Iškelta įvai
rūs svarbūs mūsų veikimo klau
simai. Skaitė įdomias paskaitas 
pp. S. Bugnaitis ir B. Jakutis.

SUSIRGO
Adolfas Petružis. 110 Line St. 

Somerville sunkiai susirgo. Per 
nekurį laiką jis jau nesijautė ge
rai. Pastarais laikais visai sune
galėjo. Sausio 18, suteikta šv. 
Sakramentai. Jis yra senas 
Cambridge gyventojas ir geras 

Į parapijietis. Linkime greito pa
sveikimo.

MEDUS

The Boston Traveler, sausio 16 
d.. įdėjo paveikslą panelės Apo- 
lionijos Stoškiūtės, worcesterie- 

įtės, kuri dainuoja Berlyno ope
roje. Vokietijoje. Ji ten yra pa-

I 
į 
i

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Seimininkių Dėmesiui
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuojau 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 

i vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

Į “DARBININKAS”
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Jis.

ku-

Sausio 8 d. įvyko Šv. Kazimie
ro par. Šv. Vardo draugijos va
karienė parapijos naudai. Pa
sekmės buvo geros.

Sausio 29 d., 7 vai. vakare į- 
vyks Šv. Kazimiero par. vaka
ras. Kviečia visus atsilankyti.

F. A. Kundrotas.

I 
I

Grynas bičių medus, 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus.; 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

VALGOMOJO DAIKTO KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję į bitę 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. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau TCE CREAMĄ. ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav.

490 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik-j 

į tai verti skaitytojų paramos.
Visi skeibkilės “Darbiniuke”. i

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas i r. taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMU 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechelt Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų tSdir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St.,
DORCHESTER

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

I
 IŠPILDAU INCOME į

TAX RETURNS į

Jei turi galvosūkį su Income 5 
Tax Returns pavesk šį dalvką?

A. J. YOUNG į
(JANKAUSKAS) 5

TAX ACCOUNTANT į
Jis viską kuogeriausiai padarys 5

101 Baxter St.. So. Boston. Mass. 5

Tel. Šou 4673 >



Penktadienis, Sausio 20. 1939 DARBININKAS 8

Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CCNN.

NEPAPRASTAS KONCERTAS 
IR VAKARIENĖ

Sekmadienį, sausio 22. 5 vai. 
po pietų įvyksta Lietuvių Para
pijos Mokyklos salėje nepapras
tas vakaras. Tai bus vakarienė, 
koncertas ir šokiai. Mūsų para
pijos šv. Cecilijos choras, vado
vystėje gerb. vargonininko Jus
tino Balsio, važiuos į Pasaulinę 
Parodą, rugsėjo 10. į Lietuvių 
Dieną, ir dalyvaus su kitais A- 
merikos lietuvių chorais prog
ramoje. Nuvažiuoti ten ir atgal 
apie 5o choristams kainuos ne- 

i. Taigi choras sumanė su- 
šokiais šukė
tam gražiam 
dieną, sausio 
klebonui ku-

KUN. JONAS AMBOTAS.

besniuosius gyvenimo dalvkus. I 
kaip darbininkų reikalai gerų' 
knygų skaitymas, priklausymas' 
prie gerų draugijų ir tt. Visi 
u'eieome.

HEW BRITAIN, CONH

maz
rengti koncertą su 
limui kiek pinigų 
tikslui. Tą pačią 
22. sukanka mūsų
nigui J. Ambotui lygiai 70 me
tų amžiaus. Taigi hartfordiečiai 
ir apylinkės lietuviai nekantriai 
laukia tos dienos. Visas pelnas 
eis chorui, kad galėtų važiuoti į 
New Yorką ir atgal dalyvauti 
Lietuvių Dienoje rugsėjo 10.

Taigi, lietuviai, kurie mylite 
pavalgyli, gražios muzikos pasi
klausyti. savo gerb. kleboną pa
gerbti ir chorą paremti, tai atei
kite į salę, ir aš jums visiems 
užtikrinu, kad turėsite labai 
linksmą laiką. Atvažiuos lietu
vių iš New Britain. \Vaterbury 
ir kitų lietuviškų miestų. Taigi, 
neatsilikime ir mes hartfordie
čiai.

švč. Trejybės lietuvių parapijos 
(Hartford. Conn.l klebonas mi
ni savo 70 metų amžiaus sukak
tį. Parapijiečiai ruošia šaunią 
pramogą savo mylimą ir gerbia
mą kleboną pagerbti sekmadie
nį. sausio 22 d. š. m.

Kun. Jonas Ambotas yra įžy
mus mūsų iešivijoje vadas, 
stambus mūsų įstaigų, ypač Ma- 
rianapolio Kolegijos, katalikiš
kos spaudos — “Darbininko” ir 
kitų laikraščių rėmėjas. Jo pa
rapijoje gražiai gyvuoja LDS 6 
kuopa ir kitos katalikiškos dr- 
jos. Ta proga sveikiname kun. 
J. Am botą ir linkime ilgiausių 
metų.

PAVYKO
šeštadienį, sausio 14 d. vaka

re. atvykęs iš \Vaterbury. Conn. 
jaunimas, vadovaujant komp. A. 
Aleksiui, išpildė gražią ir juo
kingą programą. Suvaidino ko-, 
mediją "Uošvė ir Marti".

Vaidintojai gerai vaidino. Kai-; 
bėjo gražiai lietuviškai. Kelios i 
poros pašoko lietuviškus tautiš-j 
kus šokius, kurie priminė Lietu
vos iaunima. ir tuos laikus, ka-į 
da ir mes būdami jauni šokome 
Lietuvoje.

Veiksmų tarpuose jaunos lie
tuvaitės sudainavo gražiai lietu
viškas dainas, ypač gražiai dai
navo mažytės mergaitės. Marke
vičiūtės.

Tokie vakarėliai yra naudingi, 
nes kelia lietuvišką dvasią.

1

šeštadienį, sausio 14 d. L. Vy
čių 29 kp. bowling ratelis buvo 
nuvykęs į Elizabeth, N. J. ir 
ten žaidė su L. Vyčių 52 kp. an
tru rateliu atidėtame N. Y. ir N. 
J. L. Vyčių apskričio Lygos kon- 
teste.

Elizabeth’o Vyčiai laimėjo du 
iš trijų žaidimu.

Štai rezultatai:
NEWARK

LIETUVOS PAJŪRY. Nors Klaipėdos uostas žiemą neužšala, bet pakrantes ap
gaubia ledų sluoksniai. Čia matome ledo sukaustytą Klaipėdos uosto švyturį. VDV

Sekmadienį, sausio 22 d. mū
sų parapijos — šv. Cecilijos 
choras su savo vadu muziku K. 
Žalnieraičiu vyksta į VVaterbu-, 
ry išpildyti programą. Geriausių Į 
sėkmių. Valio, lietuviškas kata
likiškas jaunime ir jo vadai!

rungtynės. Žmonių buvo daug. 
Šv. Vardo draugijos ratelis tu
rėjo smarkius oponentus, bet 
juos supliekė. L. Vyčių ratelis 
turėjo žaisti su negrais iš New 
Yorko, bet pastarieji suvėlavo. 
Atvyko apie 11 vai. vakarą, ka
da žmonės jau buvo veik išsis
kirstę. Rungtynės neįvyko. Į- 
vyks kitą kartą.

Sausio 14 d. mūsų basketballi- 
ninkai buvo išvykę į Amster- 
dam. N. Y., o Šv. Juozapo par. 
teatrališkas ratelis, vad. komp. 
A. Aleksiui buvo išvykęs į New

dar už pereitus metus malonėki
te ateiti į susirinkimą ir atsily
ginti. Taip gi ir tie, kurių prenu
meratas pasibaigė su pereitais 
metais ateikite ir užsimokėkite 
už šiuos metus, kad nereikėtų 
centrui siuntinėti jums paragi
nimų ir daryti bereikalingų iš- 

j laidų.
II

i

SUSIRINKIMAS

NAUJOJI VYRU KLUBO 
VALDYBA

Mūsų parapijos vyrų klubas 
turi išsirinkę šiems 1939 me
tams šią naują valdybą: pirmi
ninkas — Kazys Kasmonaitis: 
vice - pirm. — Kazys Gauba; 
kasininkas — Antanas Laskus: 
finansų raštininkas — Antanas 
Ramoška: raštininkas — Petras 
Labanauskas.

supliekė visus ai-: 
jiems rašinėja iš 
jais žaisti. Rašė 
Westfield. Plain-(

VALDYBOS PRIESAIKA
Sekmadienį, sausio 22 d.. 2 va

landą po pietų. Lietuvių salėje, j Britain. Conn. ir ten vaidino ir 
354 Park St.. įvyks L. L. Stasio 
Radezvičiaus 4 Posto ir moterų 
Auxiliary 1939 m. valdybos vie
ša priesaika.

Legionieriai kviečia visus at
silankyti. Įžangos nėra — dykai.

Iš LDS VEIKIMO

dainavo.

NAUJOJI MOTERŲ GIEDOS 
VALDYBA

Moterų Gildąs irgi išsirinko 
naują valdybą: Louise Shages 
( ?> pirm.: vice-pirm. — Izabelė 
Denevičiūtė: rast. — Marcelė 
Barolytė: finansų rast. — Vik
torija Labeckaitė: kasininkė — 
Valerija Kaunietytė.

basketballininkai! Jie iki šiol 
laimėjo visus Bažnytinės Lygos 
žaidimus! Jie 
rius ir dabar 
visur, nori su 
Marianapolis.
field. Norvvich ir kiti. Reikia pa
gyni netik mūsų vaikinus, bet 
ir jų instruktorių Malinauską ir 
vedėją Edvardą Mašiotą, kurie 
nenuilstamai darbuojasi. Taipgi 
garbė tiems žmonėms, kurie 
lankosi į žaidimus, nes jie tuo ; 
remia ir priduoda daugiau ener
gijos mūsų vaikinams.

Mūsiškės mergaitės irgi labai 
gražiai pasirodo. Nors jos ne vi
sus žaidimus laimėjo, bet yra ’ 
gerai pasirodžiusios žaidimuose.;

NAUJOJI VYČIŲ VALDYBA
1939 metams Lietuvos Vyčių 

6 kuopa išrinko sekančią naują 
valdybą: pirm. — Edvardas 
Mončiūnas: vice-pirm. — Marė 
Laurynaitvtė; kasininkas — 
Edvardas Kasmonaitis: rašti
ninkė Viktorija Labeckaitė: fi
nansų rašt. Marė Dapkaitė. Pa-1 
silinksminimo komisijos pirm. Į 
Agnė Kasmonaitytė.

MŪSŲ BASKETBALLININKAI 
IR BASKETBALLININKĖS 
Valio mūsų lietuviai vaikinai.

Pereitą šeštadienio vakarą, 
sausio 14. šv. Juozapo draugija 
turėjo linksmą vakarėlį. Nedau- 
giausiai žmonių atsilankė, bet 
atsilankę turėjo gražų ir links
mą laiką. Girdžiu, kad mūsų da
lis jaunimo dažnai lankosi len
kų salėje, o neateina į savo lie
tuviškus parengimus. Kodėl 
taip? Jaunime, ar svetimtaučiai 
pas mus ateina? Neapsigauki
me. Turime daugiau linksmų 
valandų su savaisiais. Remkime 
ir gerbkime save, o nelakstyki
me svetimų vėjų gaudyti.

Jaunimui forumai būna kas 
trečiadienio vakarą. Ten kalba
ma apie tikėjimo ir kitus svar-

BROCKERT’S ALE

60 EIlsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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

BOSTON BRANCn
1410 Columbia Rd., 

Sotrth B oston

PITONE
So. Boston

2271

Pereitą sekmadienį, sausio 15 
d. įvyko LDS 36 kp. susirinki
mas. Nutarta rengti prakalbas 
LDS organizacijos ir organo 

j “Darbininko” reikalais, ir ben
drai šių dienų klausimais.

Prie kuopos prisirašė veikėja, 
p. O. Gudinienė. Sveikiname sa
vo naują narę, kaipo nuoširdžią 
katalikiškos spaudos rėmėją.

Kai kurie nariai užsimokėjo 
už visus metus savo mokesnius. 
Bet kai kurie dar vis vilkina. 
Prašome visų atsilyginti arba 
nors pranešti valdybai kada ga
lėsite užsimokėti. Kviečiame vi
sus ateiti į susirinkimus.

Remkime ir branginkime savo 
katalikišką spaudą. Pakalbinki
me ir kitus brolius ir seseris lie
tuvių katalikus darbininkus pri
sirašyti prie vienintelės lietuvių 
katalikų darbininkų organizaci
jos — LDS.

Yra nemažai lietuvių darbinin
kų. kurie savo sunkiai uždirb
tais centais remia ir skaito be
dievišką spaudą. Pakalbinkime 
ir juos užsirašyti lietuvių kata
likų darbininkų laikraštį “Dar-! 
bininką”, kuris išeina du kart į i 
savaitę ir dabar vajaus metu 
kainuoja tik S3.00 metams. Ma
žiau nei vienas centas į dieną. 
Tai. rodos, visai mažas mokes
nis katalikiškai lietuviškai 
spaudai. T. M.

WATERBURY, CONN

bovvling ratelis

Laukžemis 187 203 181
Banis 211 182
J. Montvydas • 150
Barkauskas 159 201 160
M. Montvydas 203 184 149
Daukšys

i 148 174 164

908 944 ’ 804
ELIZABETH No. 2
Patrick 192 181 212
Oškutis 173 182 238
Kiželevich 214 194 132
Vaich 168 176 161
Lauria 158 226 193

1i 905 959 936
Sekmadienį, sausio 15 d. L.

'kį išsitarė buvo tikroji ragana; 
savo uošviams Jociams (Adolf.

' Stadolnikas) duonos kąsnio pa- 
ivydėjo, bet ir savo vyrui Juozui 
;taip prikli buvo, kad tas (Juoz.
Vailiuonis) ką ne iš proto ėjo, 
jog vedė tokią merginą, nepai
sant motinos įspėjimų. Gunkio. 
marčios tėvo, (Jonas Mačins- 
kas) ir teisėjo rolės atliktos la
bai vaizdžiai ir tikrai lietuviškai 
— pats vaidintojas ką tik iš Lie
tuvos Amerikon pakliuvęs. Žo
džiu. kuomet scenos reginys pu
blikai įdomus ir pats veiksmas 
aiškus, tai reiškia, kad vaidinto
jai tinkamai parinkti, savo dalis 
atlieka puikiai ir pagyrimo ver 
ti.

i Vyčių 29 kp.
buvo nuvykęs į Linden, N. J. ir 

; ten žaidė su tos kolonijos L. Vy
čių 113 kp. rateliu.
čiai laimėjo visus tris

Rezultatai:
NEWARK

Newarkie-
; žaidimus.

sausio 22 d. mū-

J. Montvydas 167 158
Grimalauskas 152
Banis 159 162 144
Barkauskas 196 148 164
Daukšys 133
Žvingelis 160 136
Laukžemis 209 228 147

864 856 743
LINDEN GREENS
B. Kruze 115 136 125
Pribush 134 129 167
Dambrauskas 164 141 135
Lucas 156 116 125
Savickas 134 222 188

703 744 740

Kuopos susirinkimas įvyks 22 
d. šio mėnesio, pirmą valandą 
po pietų Šv. Juozapo senos mo
kyklos kambariuose.

Nariai-rės, visi ateikite į šį 
susirinkimą. Kadangi iš prie
žasties Šv. Kalėdų švenčių daug 
narių negalėjo atsilankyti į pa
reitą susirinkimą. (aš irgi nega-1 Atsilankusiems, kurių buvo 
Įėjau pribūti — buvau išvažia- gerokas skaičius, nebuvo kada 
vęs į Manchester. N. H.) tai val
dybos rinkimas buvo atidėtas. 
Šiame susirinkime bus renkama 
valdyba ir išduotos atskaitos iš 
pereitų metų.

Kurie norėtųte užsisakyti 
“Darbininką”, ateikite į susirin
kimą. ten galėsite tą padaryti. 
“Darbininkas” metams $3.00; 

I pusei metų SI .50; vienam mėne
siui 25 centai, išeina du kart sa
vaitėje. Šios kainos tik vajaus 
metu; vajui užsibaigus prenu
meratos kaina bus vėl S4.00.

J. Totilas, kp. rašt.

l

Sausio 15 d. įvyko Šv. Juozapo 
par. parapijiečių susirinkimas.

Parapijos stovis yra geras. 
Tiesa, skola didelė, bet turtas 
daug didesnis. Šiais metais yra 
numatyta taisyti kleboniją. Nu
tarta rengti parapijos vakarie
nę pirmą šeštadienį po Velykų, 
surengti du parapijos pikninkus 
birželio ir rugpiūčio mėnesiuose.

Bažnyčioje buvo išdalintos 
knygutės, kuriose pažymėta kas 
ir kiek yra aukavę. Gaila, kad ir 
pasiturinti žmonės aukavo po 
$2.00, vieną dolerį, 50 centų. 
Žmonės, kurie gali ir neaukoja 
arba visai mažai aukoja, tai tie 
dažniausia leidžia įvairias kal
bas. kad tik save pateisintų.

i

i

LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 22 d.. 1 vai. po pietų se- į 
nos mokyklos kambaryj. Kvie
čiame visus narius ateity. Bus 
išduotas metinis raportas. Rap.

Pirmą kartą įvyks radio prog
rama ir šokiai svetainėje. Ren
gia Lietuvių Vaizbos Buto radio 
valandos vykdytojai sausio 29 
d.. 48 Green St. svetainėje. 6 
vai. vakare. Vietiniai ir svečiai 
dainininkai ir muzikai išpildys 
programą. Bus Onutė ir Vincu
kas. Ši radio programa bus kaip 
ir sekmadieniais iš stoties WA 
TR. Radio programą veda Dr. 
M. Colney. Programai pasibai
gus bus šokiai. Bus užkandžių 
ir gėrimų. Gros Ed. Digimas or
kestras. Kviečia visus radio 
jaunimas. Kvieslys.

Sausio 14 d. įvyko balius Ma- 
rianapolio Kolegijos naudai. 
Žmonių buvo daug, daugiausia 
jaunimo.

Baliaus rengime daugiausia 
darbavosi šie:

pp. O. Gerdzijauskaitė, P. Gir
dzijauskaitė, M. Šliaužytė, J. 
Jakštas. M. Benesevičius, J. Gir
dzijauskas. A. Jurkūnas, A. 
Šambarys. V. Liegminas, P. Ja
kubauskas, M. Karinauskienė. 
M. Kašėtaitė, p. Stankevičienė, 
p. Matulionienė, p. Šmotienė. p. 
Rakauskienė, p. Jasaitienė. Ko
misija — V. Urbonas, B. Marke
vičienė ir A. Markevičius taria 
širdingą ačiū visiems darbinin
kams ir tiems, kurie parėmė 
mūsų darbą.

Visi gražiai darbavosi 
sėkmės geros.

ir pa-

SPORTAS
Sausio 11 d., Šv. Juozapo par. 

svetainėje įvyko basketball

I

nuobodžiauti. Pertraukose su
vaidinta monologas, kurį gana 
sklandžiai atliko gabus Adolfas 
Stadolnikas; švelniu, daug ža
dančiu balseliu jauna artistė p. 
O. Dubinskaitė sudainavo: “Kur 
Bakūžė Samanota”, “Plaukia 
sau Laivelis”, “Oi greičiau, grei-j 
čiau” ir k. Taipgi nustebino vi
sus puikiai išsilavinusi jauna 
šokėjų porelė, Lorraine Medely- 
tė (11 metų) ir “Jimmy” Na- 
vetskas (13 m.), abu iš New 
Haven. kurie atliko savo užduo
tį su katutėmis.

i

Sekmadienį, 
sų Vyčiai bovvleriai vyks į Eli- 
zabeth, kur susirems su rateliu 
No 1 (L. Vyčių 52 kp.).

Pažiūrėsime, kuris laimės.
K. V.

ANSONIA, CONN
Praeitą sekmadienį pasitaikė ir išlavintais 

būti Ansonijoje ir nugirsti, kad 
iš New Haven lietuvių choras 
atvažiuoja palinksminti vieti
nius su teatrėliu ir dainomis.
Tur būti, manau sau, ką nors 
gero patieks, jei iš kitos apylin- 

(kės siūlosi ir teisybę pasakius— 
nenusivyliau.

Lygiai 7 vai. vak., kaip buvo 
garsinta, pasirodo scenoje “Jo
cių Marti” (Alena Stadolnikai- 

, tė), kuri, kaip pati Jocienė 
I (Mar. Žiūkas) vaidinime ne sy-

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

I

Mūsų parengimai nesibaigia, 
jeigu juose nepasirodo, kad ir 

.čia gimęs jaunimas su parinktais 
balsais lietuvių

dainose. Toksai choras, vad. p. 
Ad. Kripas. gali tikrai didžiuo
tis ir publika gėrėtis kuomet už
traukia tokias dainas, ka o — 
“Leiskit į Tėvynę. “Ant Tėvelio 
Dvaro” arba “Naktis Svajo
nėms Papuošta” (paprastai tik 
solo) ir keletą kitų, kuriomis to 
vakaro programą taip apvaini
kavo. kad dalyviai su tokiu jau
nimu ir parengimu galėjo šūk
terėti : 
je-

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums

— Lietuva dar Ameriko- į tapti Amerikos piliečiu. 
-S S.' Jos kaina 25c.

KLAUSĖSI IR STEBĖJOSI
Aną savaitę važiuodamas grei

tuoju traukiniu iš VVaterburio 
kurie sėdėjo užpakalyj manęs, 
į Bostoną, išgirdau du žmones, 
šnekučiuojantis lietuviškai.

Vienas antram pasakojo Lie
tuvos, Amerikos ir viso pasaulio 
vėliausias žinias. Ką tik antras 
jo užklausė, tai jis jam rimtai 
atsakė ir faktais įrodė. Antras 
klausėsi ir stebėjosi iš kur jis 
gavo tiek žinių. Pagaliau nera
miai paklausė:

“Iš kur tą visą sužinojai?”
“Ar gi tamsta nežinojai? Ne

skaitai “Darbininko”? Jis jam 
nuostabiai atsakė: ‘Darbininke’ 
tos visos žinios tilpo”.

i

j
i

NEATIDĖLIOKITE
Dabar kaip tik yra geriausis 

ir patogiausis laikas užsisakyti 
“Darbininką" arba atnaujinti 
prenumeratą numažinta kaina. 
Neatidėliokite, užsisakykite da
bar. nesigailėsi.

Nariai ir narės. LDS 5-tos 
kuopos, kurie jaučiatės esą sko
lingi už laikraštį “Darbininką“

ii

Naujoviškas kaip Lambeth Walk
t

VISADA ŠVIEŽI!
Dvigubai apsaugoti dviem už
valkčiais Cellophane. VIRŠUTI
NIS užvalktis atsidaro APAČIOJ 
pakelio.

extra parinktini, extra ilgai- 
brandinti tabakai duoda ex- 
tra turtingą skonį... extra 
Cellophane užvalktis užtikri
na extra šviežumą.

R fI

■ DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI

Išbandykite 1939 m. Dvigubai-Švelnius

Old Gold
UlSISTATYKITE: ROBFRT BFNCHLFY su ARTTE S1IAVS Orkestru. Sekmadienių 

vakarais, Columbia Netsvork
Crvpvrlfhf. Hv r LArtnard Cn . Tik.


