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Katalikai švenčia Šv. Panelės 
Marijos Įvedvbų arba Grabny
čių šventę.

Keturiosdešimts dienų po 
Kristaus gimimo Marija eina su 
vaikeliu Jėzumi į Jeruzalės baž
nyčią, kad įsivesdintų ir Jėzų 
paaukotų Dievui, nes Mozės į- 
statvme buvo parašyta: “kiek
vienas vyriškis, pirmgimis, bus 
pašvęstas Viešpačiui”.

Šv. Panelės Įvedybų šventėje 
Bažnyčia šventina žvakes, su 
jomis daro bažnyčiose procesi
jas. jos per šv. mišias dega ti
kinčiųjų rankose. Žvakė reiškia 
Kristų, kuris yra pasaulio švie
sa ir tik Jis vienas gali išsklai
dyti pasaulio tamsybes. Dauge
lis žmonių paleido iš rankų vai
rą — Kristaus mokslą ir Bažny
čią ir klaidžioja tamsybės ke
liais. Žmonės pasidarė dvejopi: 
vienoki gyvenime, kitokį bažny
čioje, vienoki sekmadieny, kito
kį darbo dienoje. Jie atskyrė 
kūną nuo sielos, religiją nuo gy
venimo. Bažnyčios kalba jiems 
nesuprantama. Žmonės atkritę 
nuo Dievo bėga galvotrūkčiais j 
pražūtį. Sustokime prieš juos ir 
sušukime: “Žmonės, sustokite, 
pagalvokite! Kur bėgate? Imki
te Kristų už savo Vadą. Sekite 
Bažnyčios šviesą. Duokite 
vui tinkamą pagarbą”.

Nespėja Pristatyti Maisto 
Barcelonos Gyventojams

Barcelona, vasario 2, — 
Generolas Franco nespėja 
pristatyti maisto Barcelo
nos gyventojams, nes jie 
radikalų išvarginti visai 
neturi kuo pragyventi. Su
ardyti keliai ir geležinke
liai sutrukdo maisto įveži
mą.

Katalikai Privalo Remti 
Darbininkų Unijas

Vatikanas Duoda Įsakymą

Stalinas

Stalino Nauji Įsakymai 
Komunistams

Vatikanas, vasario 2, — 
Vatikano laikraštis Osser- 
vatore Romano aiškiai pa
sako, kad Katalikai Ispani
jos klausimu negali remti 
Bažnyčios persekiotojų. 
Toliau laikraštis sako: — 
“Katalikai negali nasirink-

Die-

Kaip Gyvena Darbo 
Stovykloj

Kaunas — Dr. Karvelis, 
stud. Kiela ir Kompaitis 
darbo stovykloje skaldo 
malkas. Dirba lauke. Ats
kiro prie jų prižiūrėtoje 
nėra, dirba jie pagal savo 
pajėgas. Suskaldę malkas 
suneša į virtuvę, ar kitur— 
pagal reikalą. Paskutinė
mis dienomis buvo vežami 
šiaudai iš pašiūrės į tvar
tą, tai jiems visiems teko 
šiaudus krauti į vežimus. 
Be to, pradėjus daugiau 
snigti, jiems tenka valyti 
sniegą stovyklos rajone. 
Visi trys sveiki ir gerai nu
siteikę.

Darbo stovykloj šiuo me
tu yra 74 žmonės. Iš jų už 
politinius nusikaltimus — 
23.

Detroit, Mich. vasario 2, 
— Arkivyskupas Eduardas 
Mooney. kalbėdamas į tūk- i 
stantinę darbininkų minią 
pasakė: “Katalikai darbi-1 
ninkai turi pareigą imti 
aktyvį dalyvumą darbinin- Į 
ku unijose. Jeigu darbinin
kai myli savo religiją, savo 
namus, savo šalį, tai jie j 
privalo žiūrėti, kad darbi-1 
ninku unijose neužimtų j 
vadovybės komunistai. Ir , 
ne tik darbininkai, bet ku- • 
nigai ir visi dvasininkai 
privalo darbuotis, kad bū
tu visur sudaryta darbi
ninkų unijos demokratiš
kais principais. Katalikų: 
Bažnyčia ne tik darbinin- '; 
kų unijas užgiria, bet įsa-1 . . , .
ko darbininkams į jas dė-1 ^iams aPįG
tis, nurodo principus, tei-'tai nekalbėti kitiems. Is 
sės ir pareigas. Visais am- 8-^1? ^uy° manyta, kad 
žiais Poniežiai ragino dar-! DrGzl<^en^as. pore.lčs paais- 
bininkus dėtis į savo uni-■ kinti. komisi ja;! dėl ko ka
las. Ir aš raginu katalikus! Par^0’
darbininkus ne tik įsirašy- į ~ 
ti į unijas, bet aktyviai jo-' 
se dalyvauti ir veikti”.

Jung. Valstybių planas išmokinti 20.000 jaunuolių vairuoti orlaivius yra vykdomas 13 žy
mesniųjų universitetų, kur studentai per 5 mėnesius bus mokomi orlaivininkvstės. Čia mato
me studentus Pamona Junior Kolegijos, Los Angeles. California. orlaivininkystės departmente. 
Studentai mokosi pataisyti sudaužytą orlaivį.

Rooseveltas Remsiąs Demokra- K"“ĖSUP“U
tinęs

Dr. L. Bistrui Leista Grįžti 
Į Kauną

Prieš Kalėdas 3 mėn. iš
tremtas į Alytaus apskritį, 
Vidaus reikalų ministro 
nutarimu, Dr. L. Bistras 
buvo padavęs tam pačiam 
ministrui prašymą, kad 
leistų grįžti į Kauną gy
venti. Prašymas patenkin
tas, ir Bistras vėl Kaune.

Kristaus Karaliaus Kongre
sas Bus Jugoslavijoj

Chamberlainas Atvažiuosiąs 
Į Ameriką

VVashington, vasario 2,— 
Jungtinių Amerikos vals
tybių prezidentas Roose
veltas sušaukė karo reika
lu komisiją svarbiam pasi
tarimui. Komisijos na-

Londonas, Vasario 2, — 
Anglijos gyventojai apsi
džiaugė žinia, kad i” mi
nistras Chamberlainas va
žiuosiąs j Ameriką. Tas 
reiškia sudaryti geresnių 
santykiu tarp tų dviejų 
kraštų. Anglija tikėsi A- 
merikos pagalbos kilus ka
rui.

i darni Prancūzijai. Tačiau 
į jau aišku, kad jis taip pat 
norėjo jiems paaiškinti sa
vo nusisfatvmą užsienių 
reikalų dalykuose. Sako
ma, kad prezidentas davęs 
suprasti, jog kilus Europo
je karui tarp demokratiš
kų šalių ir diktatorių, A- 
merikos frontas būsiąs 
Prancūzijoje. Prezidento 
nusistatymas yra. kad A- 
merika parduotų karinius 
ginklus ir orlaivius Pran
cūzijai ir Anglijai, karo 
metu gabentų ten maistą 
ir drabužius, bet aktyviai 
neįeitų į karą. Senatorius

Nye sako, kad Rooseveltas 
jau vra slaptai padaręs su
tartį su Prancūzija ir An
glija. Sakoma, būk prezi
dentas yra pareiškęs, kad 
Amerikai būsią naudinga, 
jei ji stos už demokratines 
šalis, Prancūziją ir Angli
ją. Senatoriai reikalauja, 
kad Rooseveltas aiškiai 
pasakytų savo nusistaty
mą užsienių reikaluose.

HITLERIS REIKALAUJA 
GRĄŽINTI KOLONIJAS

Yra susiorganizavęs nuo
latinis komitetas organi
zuoti Kristaus Karaliaus 
kongresams. Sekantis Kri
staus Karaliaus kongresas 
bus Ljubljanoj, Jugoslavi
joje, šių metų rugpiūčio 
mėnesį. Vyriausias kon
greso šūkis: “Religinis at
gimimas mūsų laikuos”.

Berlynas, vasario 2, — 
Hitleris kalbėjo dvi valan
das ir 25 minutes. Abelnai 
jis pakartojo pirmiau pa
reikštas savo mintis, bū
tent, kad vokiečiams rei
kia turėti daugiau žemių, 
daugiau turtų, ir kas jiems j 
tai trukdys pasiekti, tas į 
bus pasaulio karo sukėlė- i 
jas. Jis sakė: “Karas prieš' 
Italiją dėl kokios nors* 
priežasties verstų Vokieti-: 
ją užstoti savo draugą. Vo
kietija nereikalauja teri
torijų nei iš Anglijos, nei 
iš Prancūzijos, kaip tik 
grąžinimo jos po karo už-

|W*

Vokiečiai Didžiuojasi 
Hitlerio Kalba

Berlynas, vasario 2, — 
Vokiečiai tikrai didžiuoja
si Hitlerio pasakyta kalba, 
nes ji sujudinus visą pa
saulį, o tai reiškia Vokieti
jos galybę.

Ryga, Vasario 2. — So
vietų Rusijos diktatorius 
Stalinas įsakė komunistų 
partijos nariams nesikišti 
į kariuomenės reikalus, bet ti kurią nusę remti, ar pri- 
palikti vadams tvarkyti 
visus reikalus. Stalino lai
kraštis “Krasnaja Zvezda” 
sako, kad toks įsakymas į- 
vesiąs aštresnę drausmę 
kariuomenėje, 
taip pat įsako komunis
tams rengtis prie 18 komu
nistų kongreso, kuris bus 
kovo mėnesyj.

! Ir Lenkija Reikalauja 
Daugiau Žemių

sidėti. Jų pareiga yra aiš
ki. Katalikams neleistina 
iokiu būdu remti Dievo 
Bažnyčios naikintojų”. 
Taigi iš to nurodymo 
ku, kad katalikai 
du negali 
radikalų. Gaila, 
katalikų.
savo Bažnyčios vadų. Bu
vo atsitikimų, kad katali
kai komunistu pakviesti, 
dalyvavo Ispanijos radika- 
1” naudai oarengimuose. 

i Toki katalikai yra neištiki- 
-> mi Bažnyčios sūnūs, ir į 

Hitlerio katallku narengimus netu-

remti

kurie

aiš- 
iokiu bū- 
lojalistų- 
kad yra 

neklauso

Berlynas, vasario 2, — 
Komunistas Carl Albrecht, 
kuris ilgą laiką Rusijoje 
dirbo inžinieriaus darbą, 
sugrįžo į Vokieti ją nusimi
nęs komunizmo rėžimo 
tvarka. Jis sako: “Mažas 
būrys teroristų, kurie nie
kada nedirbo darbininkų 
darbų privedė didį kraštą 
prie skurdo ir bado. Žino- į lenkai reikalaus nau ju ko- 
kite, kad vienatinis bolše-; loniių. lai Dasirodo teisingi 
vizmo tikslas y*' ---------T ------------- •
pasaulinę revoliuciją ir pa- į grobtą kraštą — Vilnių. į tikimybę Hitleriui.

Varšuva, vasario 2 
Lenkai išgirdę L__. 
kalbą ją garsiai pakartojo. 
Hitleris pareikalavo kolo
nijų ir lenkai jau šaukia, 
kad jiems reikia daugiau 
žemių ir daugiau turtų, 
kad galėtų “poniškai” gy
venti. Tačiau pirmą negu

retų būti kviečiami.

Priesaika Hitleriui

Tuo tarpu Prancūzijoje cmones P° savo re‘
"Tegyvuoja 

Rooseveltas!”.
šaukiama: 
prezidentas 
Londone taip pat Roose
velto nusistatymas sukėlė 
didį džiaugsmą. Vokietijos 
laikraščiai palygina Roo- 
seveltą su buvusiu prezi
dentu Wilsonu. Berlyno 
laikraštis “Nachtausgabe” 
sako: “Kad Jungtinės A-' . ,
merikos valstybės kišasi į nevaržydama 
Europos reikalus yra fak- mams organams tvarkytis 
tas. Roosevelto nu.s1sta-!,aclona'?°<:,allst“ka1;. k>e- 
tymas yra dar vienas įro-iĮu'??. Vyriausybe tikisi, 
dymas. kad Amerikos tik-lkad - vokiečių vi-
rais diktatoriais yra žydai ®u.ome”!n« veikla viena ki- 
bankininkai. Mes tik gali- tel nekliudysiancios.
me padėkoti Amerikos pre- ... u ... ■ -

Klaipėda, sausio 29 d. — 
Ordnungsdiensto nariai, 

' sportininkai. smogikai, 
! drauge su savo vadu, veter. 

yra sukelti įr sugrąžina Lietuvai už-, ^vd. Neumanu, prisiekė iš- 
. Po to 

I surengė demonstratyvias 
I eisenas per miestą.

Vilnius niekada nebuvo 
Lenkijos kolonija.

Ministras Pirmininkas 
Klaipėdos Reikalais

Kaunas, sausio 27 d. mi
nistras pirmininkas Miro
nas priėmė spaudos atsto
vus, kuriems pareiškė: jog 

autonomi-
I I 
I

Nurodė Katalikiškų Laikraščių 
Svarbumų

vasario 2, —|kad jie išsilaikytų, kad jie 
M. Gan- labiausia išsiplatintu, kad 

i ir nekatalikus. 
laikraščius pa- Šv. Tėvas Popiežius Pijus 

Amerikos katalikai XI pasakė: “Ką tik jūs pa-

imtų kolonijų. Vokietija 
šiandieną džiaugiasi ramia 
tvarka iš vakarų, pietų ir 
šiaurės pusių”. Tai reiškia, 
kad iš rytų pusės, kuri sie
kia Lietuvą,.Lenkiją ir Ru
siją. Hitleris nesidžiaugia, 
nepatenkintas. Hitleris sa
kė: “Tai nereiškia, kad 
mes norime karo”.

O, ne. Italija sakė, kad 
nenori karo, o užkariavo 
Etiopiją. Dabar Italija rei
kalauja, kad Prancūzija a- 
tiduotų iai kolonijas. Vo
kietija reikalauja, kad An
glija jai grąžintų koloni-į 
jas, o jeio’u ne, tai ji prie- . • • * * 1 • •»

VAŽIUOKITE Hitleriui, " kaii

i1Į

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

T&L.J380ITGFi 2680.

LAIVAI

I

ERIE, Pa.
Vyskupas John ___ ________
non. kalbėdamas apie ka- pasiektų 
talikiškus I ” ’~r~ —
sakė: “
turi pasistatę gražias baž- darysite katalikiškų laik- 
nyčias, daugybę seminari- raščių palaikymui, aš jau
jų ir pradinių mokyklų ir siu. kad tai man asmeniš- 
kolegijų. Dar jiems reika- kai padarėte. Katalikiški 
linga turėti ir išplatinti ka- laikraščiai 
talikiškus laikraščius. Mes gus ir neteisingus bedievių 
išleidome milijonus dole- laikraščių skelbiamus raš- 
rių mokyklų pastatymui, tus ir paskelbia tiesą. Ka- 
bet per mažai iki šiol te- 
skyrėme Katalikiškų laik
raščių palaikymui. Mes 
greitai viso galime netekti, 
jeigu neturėsime Katali
kiškų laikraščių savo ap
gynimui ir tiesos skelbi
mui. Jeigu buvo istorijoje 
laikas kada Amerikoje

t

zidentui už savo nusistaty- LietUVOS NepTlkldUSOmybeS 
mų nareiškima; jis ne tik 
kursto tautas į karą, bet ir 
pasitarnauja žydams ban
kininkams, tikriems Ame
rikos diktatoriams. Dėl 
žvdų Rooseveltas nori ap-: 
ginkluoti Prancūziją ir An-' 
gliją ir paversti jas į karo 
laukus. Sąjunga tarp Mas
kvos ir New York banki- i 
ninku yra sudaryta”.

Kaip ilgai kongresas ir
•■**•»•** T"'“' i “““ ’ ---------------- ---------- — j   - j

zidentui vykdyti savo nu-1 Drangelienė pakv i e s t a 
sistatvmus laikas parodys. • koncertuoti Varšuvoje.

Minėjimas Vilniuje

Vilnius, Vasario 2 d. Į- 
steigtas komitetas Lietu
vos Nepriklausomybės su
kakties minėjimui suruoš
ti.

Drangelienė Varšuvon
Kaunas, Vasario 2 d. —

nurodo vylin-

talikų nesupratimas įvai
rių klausimų paeina iš to, 
kad jie neskaito savo laik
raščių. Visų katalikų yra 
pareiga skaityti, remti ir 
platinti katalikiškus laik
raščius”.

Chamberlainas Nepatenkin
tas Hitlerio ŽodžiaisAmerikos piliečiai leis pre-' Čikagietė dainininke p. B.įta'P reikalinga buvo turėti

- - — - . . gerus katalikiškus laikraš
čius, tas laikas yra dabar
tinis. Mes turime remti 
katalikiškus laikraščius ir 
darbuotis, kad kiekvieno 
kataliko namuose jie būtų. 
Ir tuo dar negalime pasi
tenkinti. Šiais laikais, ka
da blogi laikraščiai yra 
taip aktyviai platinami, 
mes turime eiti i nekatal'- 
ku namus ir tenai palikti 
katalikiškus laikraščius. 
Jeigu visi suprantame ka
talikišku laikraščių svar
bumą, tai ir darbuokimšs.

i

FRANCO NETOLI PRANCŪ
ZIJOS RUBEŽIAUS

Londonas, vasario 2, — 
Anglijos ministras Cham
berlainas pasakė: 
Hitlerio kalbą aš esu tos 
nuomonės, kad tai nebuvo 
kalba žmogaus, kuris nori 
Europoje sukelti karą. Iš 
io kalbos buvo aišku, kad 
ir Vokietijai taip oat labai 
reikalinga yra taika, kaip 
ir kitoms tautoms. Lai Hit
leris ne tik žodžiais, bet ir 
' darbais parodo, kad tikrai 
nori pasaulio taikos".

“Apie

Perpignan, Prancūzija— 
, Vasario 2, — Prancūzijos 

varta atsiims. Ar Anglija į vyriausvbė spėja, kad ge
nerolo Franco kariuomenė

Į pasieks Prancūzijos rūbe
lių į tris dienas. Ispanijos 
radikalu - lojalistų valdi
ninkai išsiskirstė ir jų ka
riuomenė išblaškyta. Fran
co kariuomenė pažangiuo- 
ja be jokių kliūčių. Į kelias 
dienas ji užėmė šiaurės 
Katalonijos Canetą, Calel- 
lą. Pineda, Santa Susaną 
ir Malgratą. Jau ji artinasi 
prie Geroną. kur radikalų ____  _ . ________
vyriausybė ir kariuomenė! sekančiai: vieną kapitoną, 
vra susimetusi. Spėjama,! leitenantą, du karininkus 

. kad Geroną paims be kliu- ir kelioliką kareivių. Visus 
čiu, nes radikalų kareiviai j juos jis atvarė į lojalistų 
bėga i Prancūziją. Franco stovyklą”. Ar nejuokinga 
greitai užimsiąs Puigcer- radikalų propaganda?

i nusilenks 
kaiD nusilenkė 

Austrija ir Čekoslovakija 
per anksti dar spėlioti. An- 

[glija dar nėra prisirengusi 
eiti į kara. Prancūzijoie ir
gi dar nėra tvarkos. Gali
ma spėlioti, kad didžiojo 
karo nebus iki didžiosios 
tautos nebus tinkamai pri
sirengusios.

"Lithuairica 2"
Kaunas, Vasario 2 d. Dr. 

Baršauskas, skraidydams 
“Lithuanica 2”, sėkmingai 
atliko eilę kosminių spin
dulių tyrinėjimų.

da. visai prie Prancūzijos 
rubežiaus. ir tai bus už
baigta su radikalais Kata- 
lonijoje. Jie dar kiek ilgiau 
pasilaikys Madride ir Va- 
lencijoj.

Ispanijos lojalistai - ra
dikalai štai kaip giriasi ka
reivių narsumu: “Vienas 
kareivis vardu Moreno. ka-' 
ro lauke vienas kovojęs 
prieš trvliką Franco tan
ku. Iš 13 tankų buvo į jį 
šaudoma, bet jis sunaiki
nęs 2 tankus ir pagadinęs 
kitas. Ir jis suareštavęs

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, vasario 4 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi

ninkų Radio programa iš \VCOP radio stoties, Boston, 
Mass. Programą išpildys artistai - muzikai pp. Marijo
na ir Jonas Čižauskai. Jiem akompanuos muzikos mo
kytoja p. Marijona Treinavičiūtė. Taipgi gros ir orkes
tras muzikos kūrinėlius, ^rašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1120 kilocycks ir klausytis gražių lietu
viškų dainų, muzikos ir kalbų.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS PREZIDENTAS PROVOKUO- ! 
JĄS KARĄ | (Kiaipedą

Karas Prieš Šlykščią Spaudą
Fort Wayne, Ind., vasa

rio 2 — Kad sulaikyti blo
gą. kuris sudaro rimtą pa
vojų socialiam ir tauti
niam gyvenimui šioje ša
lyje. Vyskupų Komitetas 
prieš Šlykščią Literatūrą 
planuoja paskelbti kovą 
šlykščiai spaudai. • Vysku
pai. kurie turėjo susirinki
mą Chicagoje. numatė sek- i 
madienį. vasario 12 d. pra
dėti kovoti prieš šlykšty
bes. Pagal tą planą bus pa
skirti to sąjūdžio direkto
riai kunigai diecezijose ir į 
tą sąjūdį įtrauks visas ka
talikiškas organizacijas.
Chicagos susirinkime, ku

riame suplanuotas sąjūdis 
prieš šlykščią spaudą, da
lyvavo šie vyskupai: Vys
kupas John F. Noll. Fort

VVashington, D. C., vasa
rio 2 — 
Roosevelto

t j , kad jis teiksiąs Europos
I^ayne Ind.; Vyskupas demokratinėms valsty- 
Edmund F. Gibbons, Alba- ^ms pagalbą ginkluotis 

jn.y’£Jian* prieš diktatūras, kilo skan-l 
eis P. Keough. Providence, dalas PrisibijomaJ

VtS!!,^s ^J^n^J. kad Jung. Valstybių admi- 
~ ~ nistracijos kryptis neiš

šauktų Europos karą. Ka
dangi prez. Roosevelt savo

Dėl prezidento 
pareiškimo,

komunizmo vadai. Taigi ir 
kalbos yra ne apie žvdus, 
ne prieš žydus kaipo to
kius, bet prieš komunizmą 
ir jo vykintojus. Lai žydai 
nasmerkia komunizmo vy
kintojus, tai ir kun. 
Coughlinui ir kitiems ne
reikės minėti žydų.

Katalikai neveda ir nega- 
j Ii vesti rasių kovos. Katali- 
i ku Bažnyčiai yra visi žmo- 
! nės, kurie pagerbia Jos au
toritetą, kurie Jos neper-

R. I.; Vyskupas Urban J. 
Vehr. Denver, Colorado: 
Auxiliary Vyskupas Ber- 
nard J. Šhell, Chicago. III.

Lietuviai, katalikai taip planų neišduoda viešai, tai 
pat per visą šį mėnesį pa- kilo įvairių spėliojimų 
dvigubinta energija stoki- karštų debatų Kongrese. 1
mA i Vatalikišlms snaiidns Eurnnoip tain nat kilo — -•'*7’ . *,me į katalikiškos spaudos Europoje taip pat kilo 
platinimo darbą. Šluokime smarkių ginčų dėl prezi- 
lauk šlykščią bedievišką dento Roosevelto pareiški-

io liAiiiviii namu m 11 Pro?i rlnnfn noraiclri- J*?*

Taigi atskirkime žydus 
nuo žydų komunizmo vy-

spauda iš lietuvių namu. mų. Prezidento pareiški- 
Vasario 12 d. yra šv. Tė- i ™s„S‘i pa«reitinti kar» 

vo Popiežiaus Pijaus XI 
koronacijos šventė. Pasi-; 
melskime už Popiežių Pijų 
XI. kad Dievulis Jam padė
tų dar ilgus metus vairuoti 
Kristaus Bažnyčios laivą.

Klaipėdos krašto Guber- 
natūros tarnybų referen- 
Įtūra gavo 350 prašymų 
tarnybų reikalais. Prašy- 
jmus referentūrai siunčia 
Klaipėdos krašte gimę 
klaipėdiškiai. Dalis prašy
tojų jau ir dabar tarnauja 
valdinėse įstaigose, bet jų 
tarnybos yra Didžiojoje 
Lietuvoje ir todėl prašosi 
perkelti į Klaipėdos kraš
tą, o kiti nori gauti geres
nes tarnybas.

Gautieji prašymai tiria
mi ir aiškinami kokiose į- 
staigose ir kiek yra laisvų 

Svietų.

I

KOMUNISTAI PRISIPAŽĮSTA
Herbert Hoover, buvęs

j prezidentas, savo 1 
per radio pareiškė, kad

• prez. Roosevelt praplečia
1 savo teises be Kongreso Kad Ispanijoje generolas

kalboje ISPANIJOS KARO SUKĖLIME
i New York, vasario 2, —

Radikalų Barbariški Žiaurumai 
Ispanijoje

Barcelona, vasario 2, — 
Anna Jollv. Ispanijos fa
brikanto žmona sako: “Ko
munistų barbariško žiau
rumo Barcelonos mieste 
negalima tikrai apsakyti. 
Bet tikėk man. kad jie iš
žudė daugiau 20.000 žmo-‘ 
nių. Gal kaikurie nesu-; 
pranta kodėl žmonės su to- 

sutiko 
Todėl, 

žmones 
pries-

=l

Naujos Anglijos Lietimų 
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 po 
pamaldų tęsis dienos programa. Pakviesti ir kviečiami 

i referentai, kurie kalbės bei skaitys įvairiomis temomis 
neilgus, bet turiningus referatus.

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

ką ir celebrantą bei pamokslininką numatys ir kviečia 
i šv. Kazimiero par. liet, klebonas kun. Augustinas Pet
raitis.

10:30 vai. ryto atidarymas Seimelio ir pradžia dar
bo programos.

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

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

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

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

lai”, — Kun. K. Urbonavičius (20—30 minučių).
į 5) “Vilnius ir VYS”, — A. F. Kneižys (10—15 minučių).
i 6) Rezoliucijos.
į 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 pašaipūnės bei baž

nytinės draugijos ir kuopos prašomos išrinkti kuodau- 
giausiai atstovų iš visos Naujos Anglijos kolonijų į Ka
talikų Seimelį, kuris įvyks, kaip minėta vasario 22, (Pe- 

llenų dienoj), Šv. Kazimiero par. (Worcester, Mass.) 
salėje. Seimelis bus vienas iš įdomiausių. Bus svarsto
mi gyviausi mūsų veiklos klausimai.

Į Seimelį kviečia rengėjai: Lietuvių R. K. Federa- 
į ei jos Naujos Anglijos Apskričio Valdyba ir klebonas 
' kun. Augustinas Petraitis.

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

Jonas Kumpa, Vice-Pirmininkas 
Andriejus Pinelis, iždininkas 

Benediktas Jakutis, sekretorius.

Ispanijos Radikalai Turėjo 
Susirinkimuužgvrimo.

e l “Demokratija”, kaip ją
i supranta prez. Roosevelt?

I Komunistai sako, kad ir
Rusijoje yra “demokrati
ja”: Ispanijos radikalai-lo- 
jalistai taip pat kovoja už 

[“demokratiją”. Įkelti demonstracijas ir į yra^šubė^e. "Daly vavo
•nukankinti iki mirties. Ru- , Valstybių demo- • riaušes. Tarp kito ko štai įabai mažai atstovų. Prez.
sijos komunistai užgrobė reika]auja, kad sios(kas pasakyta: Tuojau is- Manuel Azana visai neda-
Ispanijos valdžią 1936 Premieras Negrių

Franco kovoja prieš Rusi
jos komunizmą įrodo pačių 
komunistų dokumentas. 
Komunistų laikraštis tą 
dokumentą atspausdino, 
kuriame įsakoma visų 
kraštų komunistams su
kelti <.................................

Perpignan, Prancūzija— 
Vasario 2 — Ispanijos ra
dikalų neva seimo atstovai 
turėjo susirinkimą Figue- 
ras miesteli kur dabar

ii _
.tais ir prasidėjo baisus te- i 
•roras. kuris tęsėsi 11.1 
• Franco užėmė Barcelona.

santykius su Sovietų Ru- 
sija, bet prez. Roosevelt

NEPAPRASTOS BEDAR
BIŲ DEMONSTRACIJOS

kiu džiaugsmu 
Franco kareivius, 
kad per du metu 
kentėjo baisiausią 
paudą. skurdą ir badą. Kas 
tik komunistams neprita
rė, tas buvo nužudytas”. 
San Esteban Robires mies- _ ,
te, netoli Barcelonos, ko- mas nuteisė po 2 savaites j 
munistai įsiveržę į bažny- • kalėti.
čią visą išdaužė, altoriaus 1.000 streikininku iš 
šventus daiktus pavogė. ] šiaurės 
paskui i
Dar to buvo negana. Jie

klai ir orlaiviai būtų pasių
sti apginti Madridą ir Va- 
lencią. Priverskite, kad lo- 
jalistų Ispanijai būtų su
teiktas kreditas ir pagalba. 
Darykite rinkliavas inter
nacionalo fondui. Sudary
kite komisijas gelbėti loja- 
listų Ispaniia”. Tas doku
mentas aiškinimų nereika
lauja. Ispanijos revoliuci
ją sukėlė Rusijos komunis
tai. Ispanijos žmonės, ge
nerolo Franco vadovybėje, 
ėmėsi ginti savo kraštą 
nuo užpuolikų - komunis- 

kontroliuojamos tų.

santykius palaiko, ir nė ne
prisimena apie nutrauki
mą.

Šis prez. Roosevelto išė
jimas gelbėti Europos de
mokratijai gal išjudins 
šios šalies piliečius, kad jie 
pamatytų pavoiu, kuris 
gręsia iš komunizmo ir na-

Septyni Londono bedar- 
’,biai padarė demonstraciją 
,prie darbo ministerių na
mų. Jie prie ministerio tvo- cizmo pusės. Taigi reikėtų, 
ros prisirakino grandinė- kad šios šalies valdžia dąu- 
mis. Policija grandines nu-jeiau susirūpintų ginti šios 
kapojo ir bedarbius teis-‘šalies demokratiją nuo 

! mas nuteisė po 2 savaites ■ “izmų”.
, zydŲ 

streikininku iš' f3?/? stotis jau nebeduoda 
. .. ______ Burmos naftos^nkscionims kalbėti per

uždegė bažnvčia.' lauku atvyko i Rangūną !radl° komunlzm’ J™' 
~ i;U . 5 ‘^no vykintojais yra ne kasj atkeliavę 1,600 kilometru; u; tas. Rnva

nutvėrė bažnyčios kleboną, npr savaųes -i aip • y l • - a__ 4_______ ILjPer per.Kias savaites. J*ejpries komunizmą, tai nėra 
nori anglų valdžiai įteikti;kova prieš žydus. Bet kas 
savo nusiskundimus. gi kaltas, kad žydai yra

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

daugiau kalbėjo apie visos 
Europos politiką, o labai 
mažai apie pačią Ispaniją. 
Tik nusiskundė, kad “de
mokratinės” valstybės ne
siskubina prisiųsti jiems 
ginklų ir amunicijos tęsti 
karą. Neerin pareiškęs, 
kad jie tęsia karą. Nusis
kundė. kad "pasaulio de
mokratija” labai mažai 
gelbsti Ispanijos radika
lams - lojalistams.

“Mes giname kitas ša
lis” jis sako, “kurios ne tik 
negelbsti mums, bet dar 
sudaro mums didelių sun
kumų”.

Taigi kaip matome, Ispa
nijos radikalai - lojalistai 
yra visiškoj desperacijoj.

I Abismai Tebesipriešina

surišo jo rankas ir kojas ir 
įmetė į ufiTiį. Leridoje re
voliucionieriai įsiveržė į 
vienuolynus išniekino vie
nuoles paskui jas nužudė,! 
peiliais perplaudami joms 
gerkles.

Kapitonas Antonius Ra-j 
ab. kuris pabėgo iš lojalis- 
tu kalėjimo sako: “Aš bu-; 
vau 17 mėnesių Ispanijos; 
radikalu kalėjime, tai buvo1 
17 mėnesių didžiausios; 
kančios. Aš mačiau kaip 
žvėriškai buvo išniekintos 
moterys ir mergaitės, aš 
mačiau kaip vyrai buvo

LENKIJOS DEMOKRATAI RANDA BEN
DRĄ KALBĄ SU LIETUVIAIS 
VYRIAUSYBĖS POLITIKAI JIE 

NEPRITARIA
Vilniaus lenkų laikraštis 

“Kuryer Wilenski” įsidėję 
deklaraciją, kurią pasira
šė Vilniaus lenkų “demo
kratų klubo” ir lietuvių vi
suomenės atstovai. Dekla-

S3.00 S3.00
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 iš Lietuvos ir 
Vilniaus krašto.

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

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

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

racijoje reikalaujama:
1. Užtikrinti Lenkijos lie

tuviams laisvę mokyti sa
vose pradžios mokyklose;

2. įsteigti lietuvių filolo
gijos katedrą prie Stepono 
Batoro universiteto Vil
niuje;

3. užtikrinti lietuvių vi
suomenei laisvę jungtis i 
politines, kultūrines, mok
slo ir ūkines organizacijas;

4. leisti lietuviams be 
kliūčių gauti vietas valsty
bės ir savivaldybių įstaigo
se:

5. lygiai vertinti lietuvių 
reikalus vykdant žemės 
reformą.

Tos deklaracijos paskel
bimo proga “Kuryer Wi- 
lenski” įsidėjo vedamąjį, 
kuriame nurodo, jog tuos 
reikalavimus patenkinti 
verčia ne tik demokrati
niai — žmoniškumo jaus
mai, bet ir realiausi vals
tybiniai interesai. “Šiuo 
metu jauna lietuvių vals

tybė ir kultūra yra didės-į 
niame pavojuje, negu bet 

i kada”, rašo lenkų laikraš
tis.

• “Lietuva Vokietijos ar 
Rusijos sudarytų Lenkijai 
didžiausi pavojų”. Todėl 
lenkai turį stengtis kiek 

l galėdami padėti lietuvių 
įkultūrą stiprinti.

NEPIRK SKALBYKLOS
IKI NEPAMATYSITE

NAUJOS p A C V
1939 Lnul

rerziurek Ją..

Vienatinė skalbiamoji maši
na. kuri turi 3-zone skalbia
mąją veiklą ir kuri užtikri
na švelnų ir švarų išskaibi- 
mą. Įrengta su išimtinai 
EASY Turbolator ir Super- 
Safety Gręžtuvu.

$59.95 Pilnai Su Pompa 
Nieko Nereikia Pripirkti!

Tai yra DVIGUBAS parankumas 
turėti EASY: drabužiai išeina šva
resni ir mažiau laiko teužima... 
mažiau darbo. Kada EASY įsigy
site. — darbas pasibaigs.
• NEREIKIA {MOKĖTI!
‘ GERA NUOLAIDA

ant senos elektr. skalbyklos!
• PRIEINAMI 1ŠSIMOKĖJIMAI

Edisono klijantams! 
Puikiausia skalbiama mašina.

Savęs CMhes-

*« Edison Shop

Italijos valdžia praneša, 
kad gruodžio mėnesį Etio
pijoje žuvo trys italų kari
ninkai, ir 19 civilių per su
sirėmimus. Be to, vienas 
kapitonas mirė nuo žaizdų, 
gautų per susirėmimus su 
maištininkais.

Lietuva Su Lenkija Pasikeis 
KaTiniais

Tarp Lietuvos ir Lenki- 
; jos vyriausybių atstovų 
prasidėję pasitarimai apie 

į pasikeitimą kaliniais. Len- 
i kijos, ypatingai Vilnijos 
kalėjimuose sėdi nemaža 
lietuvių, nuteistų už kalti
nimus lietuviškam veiki- 

;me. Lietuvos kalėjimuse 
'yra lenkų, nuteistų ir šni
pinėjimą ir šiaip priešval- 

• stybinį veikimą. Dabar no
rima tokiais kaliniais pa-į 
sikeisti. Lenkai kaliniai iš 

; Lietuvos kalėjimų būtų 
paleisti ir išsiųsti į Lenki
ją. Tą pat padarytų ir len
kų valdžia. Tokiu būdu į 

Į Nepriklausomąją Lietuvą 
persikeltų gyventi būrys 

i Vilnijos lietuvių, kurie dėl 
persekiojimų tame krašte 

i negalėjo gyventi.
> Panašios derybos buvo 
vedamos ir su Sov. Rusija. 
Jau buvo sudaryti ir sąra-} 
šai asmenų, kuriais buvo; 
norima pasikeisti. Tačiau 
iki šiol nepavyko susitarti. 
Sov. Rusija labai vengia!

i išleisti į užsienius savo pi- 
i liečius.

—————
— Klaipėdoje šiemet pa- 

i didėjo bedarbių skaičius i- 
i ki 1800 žmonių. Kitais me- 
i tais žiemą Klaipėdoje bū- 
’davo apie 800—1000 be- 
Idarbių.

Dona Kaukai Nari Kapri- 
klausomos Valstybes

Čekoslovakijoje įvyko 
Dono kazokų kongresas, 
kuris užtruko tris dienas. 
To kongreso metu kazokų 
atamanas generolas Popo
vas padarė platų praneši
mą apie savo ateities poli
tiką.

Generolas Popovas, laik
raštininkas pareiškė: “Aš 
nesu kokios nors politinės 
partijos vadas, o esu vadas 
visos tautos. Esu vadas 
tautos, kurią sudaro dau
giau kaip 15 milijonų gy
ventojų gyvenančių dau
giau kaip 5000 kvadratinių 
kilometrų teritorijoje, e- 
sančioje tarp Ukrainos ir 
Kaukazo, ir tarp Juodosios 
ir Kaspijos jūrų. Mano tik
slas yra atgimdyti nepri
klausomą kazokų valsty
bę ir pradėti taikyti tą 
konstituciją, kurią kazo
kai paskelbė 1919 metais”.

Javų Eksportai teKIiipė-
-I.-- 11__ J-005 Uost$

“Lietūkio” Klaipėdos e- 
levatorius 1938 m. į užsie
nius išsiuntė apie 60,000 
tonų tų metų javų der
liaus. Išsiųsta apie 32,000 
tonų rugių, apie 10,000 to
nų avižų, apie 8,000 tonų 
miežių, apie 10,000 tonų 
kviečių.

Juozas Kasiusias
! j inc. ;!
;! Laidotuvių Direktorius <! 
J i Patarnavimas Dieną ir Naktis 

■: 602 Washington Blvd. i 
;! BALTIMORE, Md. J 
!; Telephone Plaza 8595 S 
■ ' Limosinai dėl visokių reikalų. 5
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DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

SAINT 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 1103i 

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

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ---------------------  $4.00
Domeetic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ............................  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Ką Komunizmas Davė Darbi 
ninkams?

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams  ........ ...........S4.CC
Vieną, kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ...................... ... $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS

Garsus amerikietis ko
munistas neseniai pasakė, 
“kad sovietų Rusijoje ne 
tik žmonių sveikata bus 
prižiūrima, bet netolimoje

1 ateityje jie ir duonos tu
rės”. Aš noriu komunizmo 
mylėtojų paklausti, kaip 
toli yra ta “netolimoji atei
tis”? Juk Leninas 1917 me
tais žadėjo žmonėms duoti 
duonos, jei tik jie priims 
komunizmą. Praėjo dvide- 

I šimts vieni metai ir šian
dieną dar sakoma, “kad

Kaip kadaise dėl baskų vaikų, taip dabar dėl bė- netolimoje ateityje žmo- 
gančios ispanų lojalistų armijos, raudonieji radikalai ngS turės duonos”. Čia pa
kelia pasaulinį triukšmą, būtinai norėdami sukelti už- tvs komunistai nrisioažis-

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

i Į

Ispanijos Pabėgėliai

dabar žmonės duonos ne
turi. Teisingai tai Šv. Tė
vas Popiežius pasakė:

“Komunizmas nepajėgė 
ir nepajėgs įvykdyti savo 
tikslo net grynojo ūkio sri
tyje. Mes žinome iš neįtar
tinų liudytojų, net iš pačių 
paskutinių laikų, kad fak- 
tinai nė Rusijoje jis nepa
siekė to, ką buvo žadėjęs, 
išskyrus vergovę, kurią te
rorizmas yra uždėjęs mili
jonams žmonių” (Encikli
ka apie bedievišką komu-

i

Poetas Robert Burns gavo $80 už parašymą šio 
leidinio. Kada gerai suviniotą šią knygą siuntė iš Mor-

E ■r

GERA SPAUDA

nizmą, 23). Ir vergove, ku- 
rią komunistai uždėjo mili
jonams žmonių, jau tęsiasi

I

uojautą “demokratijos gynėjams . Girdi^ 40,000 suša- ra, sovietų Rusijoje'dvidešimts vienus metus.
lūšių vargšų prievarta briaunasi į Prancūziją. Tarp jų į 
esą daug moterų ir vaikų. Bet taip pat esą ir 10,000 
kareivių, kurie nieku gyvu nenori j Ispaniją gryžti.

Skaitant tas žinių nuotrupas, iš karto sunku tiks
liai suprasti tų pabėgėlių padėtį. Visu pirma, ko jie bė
ga? Kad tai daro lojalistų kariuomenė, tai nenuostabu. 
Ji sumušta, tai ką veiks nebėgusi. Bet kam bėgti mo
terims ir vaikams? Greičiausiai dėlto, kad radikalai 
privertė nekovotojus išeit iš Barcelonos, ir jie nėra tik
ri pabėgėliai, tik lojalistų paimti užstatai, kuriems grę- 
sia sušaudymas, jei panorėtų į Barceloną gryžti. Ki
taip to dalyko negalima suprasti. Juk Franco paskel
bė, kad nekovotojams ne tik negręsia joks pavojus, bet 
jiems bus duodama maisto. Franco savo pažadėjimą 
išpildė ir Barcelonos gyventojus maitina ir išmintin
gai tvarko. Tad savo noru bėgti su lojalistų armija ne
buvo jiems jokio išskaičiavimo, kad net ir būtų buvę 
Francui priešingi. Taigi jeigu jie pabėgo iš geros va-i 
lios, tai patys save turi kaltinti dėl savo nelaimingos 
padėties. Bet jei buvo vedami kaipo belaisviai, tai iš 
tiesų, yra verti didžiausios užuojautos. Apskritai kal
bant, bet kokie nelaimingi pabėgėliai, kokiais jie ten 
sumetimais bebūtų iš Barcelonos išvykę, verti, žino
ma, pasigailėjimo ir pašalpos, bet čia reikia stebėtis, 
kam lojalistų spauda tą dalyką taip gramozdiškai iš
pučia, tarsi gen. Franco už jų nelaimę būtų atsakingas. 
Ne. Čia kalti patys lojalistai. Jie buvo įsakę gyvento
jams iš Barcelonos kraustytis iš išvedė tuos, kuriuos 
bebėgdami suskubo pasigriebti.

Kai kurie anglų laikraščiai į padanges iškelia 
Prancūzijos svetingumą. Tai esanti šalis, kurioj visi 
politiški pabėgėliai rasdavo ir teberanda sau prieglau
dą. Ir taip po bolševikų perversmo šimtai tūkstančių 
rusų imperialistų pabėgo į Prancūziją, kuri atvirom 
rankom priėmė. Dabar priglaudžianti nelaimingus Is
panijos bėglius. Tad Prancūzija esanti geroji Europos 
motina.

Tokiame pareiškime yra nemaža tiesos, bet dar 
daugiau skystimavimo. Ne viena Prancūzija priglau
džia politiškus pabėgėlius. Patys prancūzai daug yra 
pasinaudoję kitų šalių svetingumu. Liudviko XIV lai
kais prancūzų hugenotai išsisklaidė po visą pasaulį. 
Atsirado jų Anglijoj, Olandijoj, Vokietijoj, Austrijoj, 
Amerikoj ir net Lietuvoj. Didžiosios Revoliucijos metu 
prancūzų emigrantų yra buvę visose Europos valsty
bėse. Nemaža jų pabuvojo Amerikoj.

Kalbamuoju atveju Prancūzija daugiau panaši į 
nesumanią virėją, negu į gerąją motiną. Prisivirė sau 
košės, bešelpdama Ispanijos raudonuosius, tai dabar 
turi neskaniai atsirūgti. K.

troku, tai ją apdraudė $30,000. Tai yra pirmas leidinys, 
išleistas 1786 m. Kilmarnock, Škotijoj. Taip tai bran
gina įžymių rašytojų knygas. Ar mes taip brangina
me?

JAUKUS KANKINYSTES ŠEŠĖLIS

Darbininkų Pragyvenimas
sijos, knygoje, “I saw the 
Soviet”, pasakė: “Rusijoje 
žmonės už darbą gauna at
lyginimą, bet Amerikos; 
darbininkas tokio atlygini
mo nenorėtų. Darbininkas 
už visą mėnesį kasdienio 
darbo gauna apie 190 rub
lių; Amerikos pinigais bū
tų apie $36 doleriai, bet su 
jais tegali nusipirkti daik
tų kiek Amerikoje nusi
pirktų už $15 dolerių. Už
sienių biržoje už rublį duo- 

• dama 5 centai, kitur 6, dar 
i kitur 7. Bet komisarai Ru- i įcLLioicio limo. umu ucu uji“ ' 

ninkams užmokama daik- s9??s darbininkams taip 
tais ir dalį pinigais. Už die- aiškina: Buržujų gautos

- rublį jos mums mokėdavo 
du: 22 svarus bulviui 2 sva-centą, bet dabar tegali 

mokėti tik 7 centus... Po
ra čeverykų Rusijoje kai
nuoja nuo $36 iki 50 dole
rių”.

Mr. L. E. Hubbard, kny-

Stalinas yra pasakęs, 
kad “sovietų Rusijoje žmo
nių gyvenimas darosi ge
resnis”. Pažiūrėkime kieno 
gyvenimas darosi geresnis 
komisarų ar darbininkų ? 
Darbininkas turi pragy
venti iš savo uždarbio. Ko
kį atlyginimą darbininkas 
gauna Rusijoje už savo 
darbą ?

New York Harald-Tribu- 
ne laikraščio koresponden
tas rašo, kad jis apvažinė- 
jęs sovietų Rusijos ge
riausias ūkis. Ūkio darbi-'

I

j

ra išdalintos maisto kor-j 
čiukės, bet dėl mažiausios1 
priežasties jos iš žmonių a- 
timamos. Viename mieste 
buvo išdalinta 187,000 kor
čiukių, o už kiek laiko 40,

Neperseniai Popiežius 
Pius XI yra pasakęs: “Mū
sų laikuose Spauda turi 
savyje didžiausią galybę ir 
nuo jos priklauso žmonijos 
gerumas arba blogumas. 
Jei nieko kito neveiktumė
te, apart platinimo geros 
spaudos, jau veiktumėte 
daug ir atliktumėte šventą 
darbą”.

Prie tų aiškių ir visiems 
suprantamų Šv. Tėvo iš
reikštų žodžių nebereikėtų 
daugiau nieko pridurti. Ta
čiau, naudodamasis proga, 
norėčiau paraginti visus 
gerus katalikus padvigu
binti jėgas, skaitymui ir 
platinimui geros katalikiš
kos Spaudos.

Laikraštys yra lyg tas 
oksigenas, kuriuo kvėpuo
jame, o mūsų namai, lyg 
tie plaučiai į kuriuos jį pri
imame. Jei kvėpuojame ge
ru oru palaikome sveikatą, 
bet jei įtraukiame į plau- 

j čius sugedusį orą, mes pa
tys save nuodijame. Taip ir 
jūsų namuose, geras laik
raštys padės jums išsilai
kyti dorais ir rodys jums 
gyvenimo kelią, bet blogas, 
jūs ir jūsų vaikus amžinai 
pražudys. Užtat, tėvai ir 

i motinos niekuomet nepa- 
•mirškite, kad yra jūsų 
šventa pareiga visuomet 
kontroliuoti ką skaito jū
sų vaikai; ir jei jūs esate 

J tikrais krikščioniais kata
likais, tai turite žiūrėti, 
kad joks bedieviškas arba 
ne visai moralus laikraš- 

\ tis neperžengtų jūsų namų 
i slenkstį.

. j Katalikiškoji Spauda rei- 
džiami nuo darbo, pašalin- kalauja nepailstančių a- 
ti iš fabrikų. Visiems dar-; paštalų, kad ją platintų ir 
bininkams^ įvestos, darbo ;supažindintų su visais.

Ir kad pamylėtume mūsų 
, mes turime

000 atimta. Be korčiukės 
žmonės negali gauti mais
to nė drabužių. Komunistų 

' partijos nariams visur 
duodama pirmenybė ir jie 

i geriau gyvena už kitus”.

Dabartinė Darbininkų Būklė
Kaikurie komunistai pa- vienas iš 85,000 žmonių”, 

sakys, kad taip gal buvo ’ Šįmet Stalinas Rusijos 
keli metai atgal, bet dabar darbininkų gyvenimą dar 
Rusijoje skurdo nėra. Bet labiau apsunkino. Jo nau- 
štai rašytojas Paul Mallon, i jas įsakymas reikalauja, 
Boston Herald, sausio 16, i kad darbininkai padirbtų 
1939 metais, rašo: “Rusijos; 25 nuošimčius daugiau 
darbininkai fabrikuose už- į darbo. Bet jų atlyginimas 
dirba į savaitę $11 dolerių, bus sumažintas 14 nuošim- 
Tai buvo 1938 metais. Betįčių. Be to. panaikinami vi- 
1939 metams Stalinas įsa- si bonusai ir priediniai at- 
kė sumažinti darbinin
kams algas, taip kad dabar --------------- t---------- x — .
tegaus tik $9.90 centų. Sta- bą 20 minučių bus atlei-Į 
linas tai įvedęs, nes darbi- J--------- ’ ’-- ’ -
ninkai per mažai tepadir- 
ba. Jiems buvo sakoma, 
kad jeigu jie sunkiai ir už 
mažiau dirbs, tai greitu 
laiku turės lengvą ir gerą 
pragyvenimą, bet darbi- 

■ ninkai pamatė, kad tai bu- 
: vo tuščias prižadas. Rusi
joje mėsos svaras kainuo
ja doleris ir keturiolika 
centų; sviesto svaras $1.82, 
kavos svaras dvylika dole
rių; moteriškų šilkinių ko
jinių (pančiakų) pora kai
nuoja nuo $15 iki $20 dole
rių. Rusijos darbininkas 
gyvena juoda duona ir ko
pūstų sriuba. Už visą sa
vaitės algą tegali nusipirk
ti tik 143 svarus duonos.
Amerikoje vienas iš penkių 
piliečių f 
o Rusijoje, Stalino rojuje,iki 8 mėnesių.

I

nos darbą darbininkas štai ^a^rU^UOJa'__ _^m/- j 
ką gauna: du svarus grū-ilL - - . ....................
dų; 22 svarus bulvių; 2 sva-i ___
rus šiaudų ir vieną rublį ir 
25 centus pinigais. Kiek tai 
būtų iš viso? Du svarai 
grūdų — 10 centų, 22 sva
rai bulvių — 77 centai; 2 
svarai šiaudų — 5 centai,' goję “Soviet Money and 
rublis ir 25 centai Ameri
kos pinigais būtų 25 cen
tai. Tai Rusijoje darbinin
kas per visą dieną uždirbą 
vieną dolerį ir penkioliką 
centų.

Profesorius Frederick 
Siedenburg sugrįžęs iš Ru-

I
Finance” sako, kad “sovie
tų Rusijos darbininkas už 
•savaitės uždarbį gali tiek 
maisto nusipirkti, kiek 
Londono darbininkas nusi
pirktų už du dolerius ir 
dvidešimts penkius cen
tus”.

Darbininkai Neturi Maisto

I

lyginimai už darbą. Kurie 
darbininkai pavėluos į dar-

knygutes, kuriose bus su- f - 
rašyta, kiek jis padirba, laikraščius 
kokiose dirbtuvėse dirbo, i jUQg pažinti: t. y. mokėti 

jais naudotis, rasti juose 
visą tai kas yra reikalinga 
mūsų socialiam ir dvasi
niam gyvenimui. Taip gi 
kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė palaikyti 
katalikiškąją Spaudą, ją 
platinti ir jai padėti kovo
se prieš pragaro tamsybes 
irapginime mūsų jauno-

dėl ko atleistas nuo darbo 
ir t. t. Dabar darbų prižiū
rėtojai galės įrašyti į dar
bininko knygutę, kad jis 
niekur darbo daugiau ne
galėtų gauti. Gi darbų pri
žiūrėtojai bus sunkiai bau
džiami, jei darbininkų ne
spaus prie darbo. Jau sau
sio 27 d. 1939 metais, žinia 
buvo iš Maskvos, kad ko- sioskartos 
misaras V. Yartseff apkal- Tat prje darfooj Tapkime 
tino_sept\ nius darbų pri- ąero vynuogyno darbinin- 
žiūrėtojus, kad jie per len- kaiSf kad paaukojus Aukš- 
gvai su darbininkais apsė- jčiausiajam Jo tiesos tri- 
jo. Penkis sovietų pramo- umfą. Lai įeina katalikško- 
nes virsminkus teismasturi automobilių, ‘nubaudė kalėjimu nuo Q sPauda nevien tik į mū

Londono laikraščio “An- 
swers” redaktorius, Mr. B. 
Hessell Tiltman, norėda
mas gauti tikrų žinių savo 
laikraščio skaitytojams, 
pats važiavo į Rusiją visą 
ištirti. Jis išvažinėjo po di
džiąją Rusiją apie 2500 
mylių ir matė žmonių gy
venimą. Sugrįžęs į Londo
ną jis laikraštyje “Ans- 
wers” štai ką pareiškė:

“Leningrade aš visur 
mačiau eiles žmonių lau
kiant nusipirkti maisto. 
Tie žmonės atrodė labai 
suvargę. Kada tris valan
das vėliau aš vėl ėjau, išal- r_ _________ __ r
kusių žmonių eilės dar te- J sakomai yra brangus. Dar- 

■ belaukė. Mėsos, vaisių, bininkas uždirba apie $27 
1 ’ " | dolerius į mėnesį. Bet pra-
kankinystės gyvenimą. Tik 

. vyrai ir moterys drąsiai ir šven- 
, tai miršta, kurie didvyriškai ir 
; dorai gyvena. Kurie kasdieni- 
; nėms pagundoms atsako “ne”,

Labai galima, kad ir mūsų am
žius bus pripažintas kankinių 
laikotarpiu. Koks žilagalvis is
torikas. įsižiūrėjęs, kad mūsų 

•laikais ištisos tautos baudžia- 
Imos mirtimi ir kalėjimu už ka
talikystę, kraipydamas galvą, 
pasakys: “iš tiesų, tai buvo

Kūdikystės dienose, dar prieš 
priėmimą pirmosios Šv. Komu
nijos, mes labai gėrėdavomės 
pirmaisiais Romos kankiniais. 
Kaip garbinga priklausyti tai 
Bažnyčiai, kuri turėjo tokius 
didvyrius! 
kodėl gi mes esame gimę tokiais | pasakys: 
nedidvyriškais laikais? Kodėl kankinių amžius”, 
mums nebuvo lemta paguldyti 
savo galvas už Kristų?

Tačiau beaugdami pamatėme,! ketų dėl tikėjimo 
kad ir iš mūsų aplinkos kanki- ,Viena, jam reikia kovoti su as- 
nystė nepranyko. Gal sunkiau, meninėmis pagundomis. Be to. 
atsakyti “ne” bet kokiai pagun- i jis turi nukęsti pašiepimo, pa
dai, negu taip pat atsakyti pa-'niekos ir viešo pasityčiojimo 
gonų valdovui, kurs lieptų gar- > smūgius, kurie tenka vyrams ir Į tie ir tironui taip pat atsakys, 
binti jo stabus. Nelengviau su-' moterims, norintiems sekti , Didvyriškai kovojantieji ka- 
valdyti geidulių žvėris, 
priešintis žvėrims arenoje.
kasdiena, su dideliais nuostoliais' domisi pasaulio įvykiais, tai ga- ■ slinks iš Europos. Meksikos ar 

Rusijos ir stos skersai mūsų ke
lio.

Drąsuoliai drąsiai miršta. 
Skaistieji noriai bėga Dievą pa
sitikti.

Kurie gyvena kankinių gyve
nimą. tie miršta su šypsena ant 
veido, kada angelo ranka ištie
sia jiems kankinių vainiką.

Tėvas D. J. Lordas, S. J. 
Vertė V. J.

Nes šiandie vargu besurasi- 
me tokį kataliką, kuriam nerei- 

nukentėti.

I

daržovių, drabužių, muilo, 
sviesto, taukų ir papirosų 
krautuvėse nebuvo, arba 
kiek jų buvo, tai visai ma- j 
žai, nes nė pusė tų laukian
čiųjų tų daiktų negavo...' 
Laivai iš sovietų Rusijos 
plaukia per šiaurės jūrą į 
Londoną prikrauti sviesto, 
kiaušinių, javų ir visokio 
maisto, bet Rusijoje žmo
nės neturi ko valgyti”.

Londono darbininkų par
tijos vadas Mr. Joseph • 
Toole, sugrįžęs iš Rusijos

į rugpiūčio 26 d. 1930 me
stais, štai ką pasakė: “Rusi- 
■ joje pragyvenimas neap-
I ^<XXXVZXXX«kX J- X XX XXX XXA*& XX«. X^C*X - 

hininlracs n&lirha ania £27*

I moterims, norintiems sekti j
kaip, skaisčiomis Kristaus pėdomis, talikai drąsiai stos prieš pavo- 

Ir Ir jei kuris žmogus nors kiek j jų, kada kankinystės šešėlis at-

Ii pastebėti, kad mums tenka! 
gyventi kankinių tarpe.

Šis skaudus išbandymas savo 
galvas paguldyti gali tekti ir 
mums. Tesuteikia mums Dievas 
drąsos mirti už tikėjimą! Bet 
ta malonė ir drąsa neateina tik

o

Tat prie darbo! Tapkime

Komunizmo Pasisekimas Ne Darbininkams

^įsų namus, bet taipgi ir į 
mūsų giminių, draugų ir 
pažįstamų: suderinkime
mūsų mintis ir moralę su 
tąja katalikiškąja, kuri jau 

P°" per dvidešimts amžių at- 
' laikė visus užpuolimus ir

Komunistas Granville govę. Todėl Šv. Tėvas 
Hicks pasakė, kad “sovietų piežius Pijus XI ir sako 
Rusija įrodo, jog socializ- “Komunizmas nepripažįs- apturėsime nuo Dievotą 
mas gali turėti pasisekimą ta žmogui jokių asmeniu į- ramybę. kurią Jis yra pa- 
ir prie blogiausių aplinky- gimtų teisių, jis yra tik žadėjęs geros valios žmo- 
bių”. Tokio pasisekimo paprastas ratelis didžiulė- nėms.

puikybei, savimeilei, smaguria
vimo progoms ir tuščiai pasaulio 
garbei, tas ydas nugalėdami, 
mes ko aiškiausiai išpažįstame 
savo_ tikėjimą.

Tačiau ir šiandien jau mato- 
me<*kad į šių dienų pasaulį atė
jo rife tiktai ši antroji kankinys- į toj akimirkoj, kada jau reikia 
tės rūšis, kurią panešame dorai stoti prieš kulkosvaidį ar ke- 
gyvendami, bet ir pirmoji, t. y. į liauti į koncentracijos stovyklą, 
kraujo praliejimo kankinystė.'Ne. Ji pasireiškia tik pas tą ka-

taliką, kurs gyvena kasdieninį g|-o svjesto svaras kainuo
ja $4.90 centų; už vištą rei
kia mokėti $5.00; aš užmo
kėjau $1.50 centų už ketu
rias dar neprinokusias 
kriaušes. Drabužių, mėsos, 
duonos, muilo ir kitų rei
kalingų pragyve n i m u i 
daiktų, žmonės tegali gau
ti tik turėdami valdžios iš
duotas korčiukes ir tai vi
sai mažai, tik vargiai gy
vybei palaikyti”.

Taip pat laikraščio “Ost- 
Europa” redaktorius, pro
fesorius Hotzsch, sugrįžęs 
iš Rusijos, liepos mėnesy, 
1930 metais, rašė: “Gyve
nimas Rusijoje pasiekė že- 
miausį laipsnį. Visiems y-

bių”.
kaip Rusijoje darbininkai 
nenori. Rusijoje pasiseki
mą turi komisarai, bet ne 
milijonai darbininkų. Ko
munistų Rusijoje darbi
ninkas dirba ne sau, bet 
komunistinei valstybei. Jis 
turi dirbti, kur valstybė jį 
pristato. Jis negali išreika
lauti atlyginimo daugiau, 
kaip valstybė jam paskiria, ku, kad komunizmas neda 
Jo žmona ir vaikai turi 
vergauti fabrikuose, nes gyvenimo, 
valstybė juos priverčia, vergovę. Kitą sykį “Darbi- 
Jeigu jis badauja, jeigu ninke” pakalbėsime apie 
darbo sąlygos nepakenčia- moterų gyvenimą Rusijo- 
mos, jis turi kentėti ir ty- je. T.

je komunizmo mašinoje”. 
Žmogus komunistinėj Ru-

Kun. J. Stašaitis. S. C.

Gert. Klebony Dėmesiui! 
jonai išmiršta badu, bet 
komunizmas turi būti iš
laikytas”. Komunizmas 
laikosi, bet darbininkai ba
du miršta.

Taigi kiekvienam jau aiš-

Artinasi Gavėnia. Gerb. klebo
nai. kurie norite dvasinės pagal
bos su misijomis ir rekolekcijo
mis parapijoje, tai dabar prašo
mi pranešti, kad būtų galima iš 
anksto susitarti ir pasirinkti 

: patogų laiką.
Rcv. I. A. Abromaitis. M. S. 

La Salette Novitiate, 
Bloomfield. Conn.

ve žmonėms geresnio pra
tik skurdą ir

lėti. Kitaip jis bus sušau
dytas arba ištremtas į Si
biro kalėjimus. Komunis
tinė Rusija yra darbininkų 
kalėjimas. Komunizmas 
visa atima nuo žmogaus ir tą pražudo, 

įduoda jam skurdą ir ver-|

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

Sv. Grigalius

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ka tik ?avome iš Lietu
vos Gvvoio Rožančiaus Pa- 
slančiu lapelius. Kiekviena 
Rožančiaus Paslantis ata
tinkamai ir Kražiai įlius- 
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.
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'Žygis' Ir Politinė Kova Lietuvoje
P. Kupraitis.

Nežinau, kas galėtų pa- ba numatyti mūsų valsty-! nės šventės proga gen. 
sakyti, kiek kartų jau kai-’ bei lemiančios reikšmės Raštikis pasakė studen- 
bėta ir rašyta apie Lietu-' turinčių įvykių ir neturi tams kalbą, įvertindamas 
vos vidaus politiką ir apie nei drąsos, nei išminties, visą padėtį taip, kaip ir 
dabartinę vyriausybę bei nei pajėgumo garbingai ir mes ją suprantame. Jis 
jos režimą. Atrodo, kad ne- naudingai išspręsti opiuo- nurodė, kad visa tauta šio 
būtų kitų svarbių klausi- sius mūsų krašto klausi- rėžimo pasėkoje verčiama, 
mų ar nebūtų, kas kitais mus. Nusivylimai, pralai- vergais, kad nuo jos sle-i 
klausimais rašo. Tačiau ne mėjimai ir pažeminimai piama tikrovė, kad cenzu- 
tame klausimo išsprendi- virto kasdienine Lietuvos ra yra kvailiausia, kad 
mas. Aš tikiu, kad apie gyvumo duona...” 
kol tęsis vidaus politikos to pasekmėje...”, 
bus rašoma dar ir daugiau, liau Redakcija, “. 
ir bus rašoma iki to laiko, nę vyriausybę 
kol tęsis vidaus palitikos keisti nauja, veiklia ir sti- 
kova, kol tęsis dabartinis pria vyriausybe, besire

miančia kuo plačiausiais 
Lietuvos gyventojų sluog- 
sniais. Šitos aplinkybės

šiuo paskatino įvairių ideologi-

šiuo metu kraštui butų— “Viso
tęsia to- reikalinga turėti vyriausy-
..dabarti-

reikia pa-

I

I

IMIGRACIJOS SUVARŽYMAI

New Orleans negrai demonstruoja savo ištikimy-
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vyriausybės nesugebėji
mas valstybei tinkamai

•/

vadovauti. Nemanau, kad 
būtų nors vienam 
klausimu malonu ir įdomu jų žmones veikti sutarti- 
kalbėti. Ne. ir labai nema
lonu apie tai kalbėti, ta
čiau būtų neracionalu apie 
tai visai tylėti.

Štai prieš keletą dienų 
prisiunčiamas iš Belgijos 
man ir dar porai draugų, o 
gal ir daugiau kam, "Žy
gis”. Kas jis yra ir koks jo 
tikslas? Leiskite šio laik
raščio skiltyse plačiau jį 
pakomentuoti. “Žygis”, 
kaip pilnas jo vardas sako, 
yra “atviras ir tiesus nau
jos politikos laikraštis". 
Jo tikslą nusako vedama
jame: “Žygį” pradėdami” 
pati redakcija, kurios ko
lektyvas nežinomas.

“Skausmingas ir nerimo 
pilnas dienas gyvena Lie- šeimininkauja”, 
tuva”, pradeda leidėjai. 
“Smūgius seka smūgiai, 
ligi pačių pagrindų sukre
čia mūsų tautos ir valsty
bės gyvenimą. Padėtis yra 
tuo šiurpesnė, kad siaura 
valdančiųjų grupė, polici
nėmis priemonėmis mobi
lizavusi atsakomingumą 
už Lietuvos ateitį, nesuge-

Del rasinių ir religinių 
>ersekiojimų imigracija į 
ung. Valstybes yra labai 

gyvas klausimas.
Kaip ten nebūtų, bet kvo

tos suvaržymai vis pilnai 
veikia. Aprūpinimas, kad 
norint atvykti turi paten- 
cinti Amerikos konsulą, 
kad netaptų visuomeniška 
sunkenybė, po įleidimu į 
Jung. Valstybes vis sulaiko 
žmones nuo įvažiavimo.

Fiskališkais metais bai
giant birželio 30 d., 1938 
m. 67,895 imigrantai buvo 
leisti į Jung. Valstybes, 
)et tik 42,494 naujai atvy- 
cę buvo kvotiniai imigran
tai, kitais žodžiais, 28% iš 
: .55,774 pilnos metinės kvo
tos, buvo suvartota 1938 m.

Palyginus su ką tik užsi
baigusiais šešiais metais, į- 
eidimai iš beveik kiekvie

nos Europos šalies pasidi
dino, bet didžiuma naujos 
migracijos yra iš Vokieti

jos ir Austrijos, kurių kvo- 
os į vieną sujungtos, ir iš 
>nkijos, Italijos ir Čeko

slovakijos; 17,868 imigran
tai atvyko iš Vokietijos ir 
Austrijos 1938 m.

4,218 iš Lenkijos;
3,428 iš Italijos;
2,853 iš Čekoslovakijos.
Pagal tautybes, tai 19,736 

buvo žydai, 8,383 italai, 7, 
743 Vokiečiai, 5,723 anglai, 
3,332 airiai, 2,478 škotai, 
2,344 slovakai, 1,972 skan
dinavai, 857 ispanai - ame
rikiečiai, 547 ispanai, 934 
vengrai, 666 rusai ir tt.

Kvotos vaizdas smarkiai i 4 
pasimainė nuo liepos 1 d.J 
1938 m. kaslink progų išga
vimui imigracijos vizų.

Šita permaina neliečia 
aplikantų, kurie reikalau
ja pirmos pirmenybės kvo
toje (vedusių, kurių apsi- 
vedimas įvyko po liepos 1 į 
d., 1932, Amerikos piliečių j 
21 m. ir daugiaus) arba tų. 
kurie prašo antros pirme-: 
nybės kvotos vizų (žmonos 
ir neištekėję nepilnamečiai 
vaikai ateivių, kurie lega- 
liškai įleisti į Jung. Valsty
bes nuolatiniam apsigyve
nimui). Net ir šie turi pris
tatyti įrodymą, kad niekad 
netaps visuomeniška sun
kenybe, ir kad sutinka su 
kitais Jung. Vals. imigraci
jos įstatymo reikalavimais, 
ir 1.1, kad liuosi nuo kūniš
kų ir protiškų trūkumų, 
kad esą žmones gero mora- 

' liško būdo, ir nepriklauso 
• prie grupių, įstatymu su- 
' laikytų, dėl politiškų, eko

nomiškų, ir kitų priežasčių, 
ir kas link išgavimo vietos 
kvotoje, jie neturės keblu
mų.

Aplikantai su reikalin
gais dokumentais ir kurie 
pilnai sutinka su imigraci
jos įstatymo reikalavimais 
retai turi ilgai laukti dėl jų 
pirmenybės kvotos vizų.

Nekvotinės kvotos imi
grantai jau kitame padėji
me. Aplikacijos dėl regula- 
riškų imigracijos vizų už
vertė Amerikos konsulatus

keliose Europos šalyse. Ne- J 
kvotinės kvotos aplikantai | 
priskaityta prie Vokietijos! 
kvotos, randa, kad jie turi! 
laukti net nuo 18 piėnesių | 
iki 2 metų, arba net ir ii- j 
giaus dėl imigracijos vizų, | 
ir priskaityti prie Lenkijos i 
kvotos turi laukti nuo 16 i-1 
ki 18 mėnesių. Net ilgesnis j 
laikas nepirmenybės kvo-1 
tos aplikantams egzistuoja I 
Vengrijoj, Rumunijoj, Ju-1 
gosią vi jo j, Graikijoj, Ispa- ! 
nijoj, Syrijoj, Turkijoj ir 
Albanijoj.

Raportas sako, kad vizos- | 
aplikantams Vengrijoj į- I 
sakyta, kad turi laukti nuo | 
6 iki 10 metų; aplikantai 
turi laukti dviejus metus 
išgauti vizą Rumunijoj, ir 
Jugoslavijoj. Ir tas pats su 
Čekoslovakija. Beveik pil
nas kvotos skaitlius atvy
ko iš Čekoslovakijos perei
tais fiskališkais metais — 
2,835 atvažiavo, o tos šalies 
kvota yra 2,874. Bet dėl 
šiandieninių įvykių Čeko
slovakijoj, jos kvota pilna 
ir labai daug žmonių lau
kia.

Šiuo laiku daug Jung. 
Valstybių gyventojų nori 
parsitraukti giminių arba 
draugų iš Europos šalių.

Su parsitraukimu gimi
nių arba pažįstamų iš visų 
pusių girdėti įvairių sun
kumų ir suvaržymų, o jau 
nekalbant apie pačių žmo
nių rūpesčius.

Jeigu žmones tik apsipa- 
. žintų su imigracijos įstaty- 
! mo aprūpinimais, ir žinotų 
ką daryti, tai sutaupytų 
daug pinigų ir prašalintų 
daug rūpesčių.

Foreign Language Infor- 
mation Service, 222 Fourth 

iAvenue, New York -City, 
N. Y. pagamino knygutę,

• anglų kalboje, vardas — 
I “How to Bring Alien Rela-
tives and Friends Into the 
United Statės”.

Knygutė smulkmeniškai 
praneša apie visą procedū
rą — ką Amerikos pilietis 
arba gyventojas gali dary
ti, kad parsitraukti jo 
kraujo — gimines arba 
draugus, kas nuo jo reika
laujama, koki dokumentai 
nuo jo reikalaujami, ir kaip 
pagaminti užlaikymo afi- 
lavitus.

Knygutė taipgi praneša,
• kaip ateiviai, kurie gali rei

kalauti nekvotinės arba 
pirmenybės kvotos vizų

, gali legalizuoti jų buvimą 
Amerikoj. Ir aprašo apie 
išegzaminavimą prie Ka
nados rubežiaus.

Devynių puslapių knygu
tė, anglų kalboje bus pa
siųsta pareikalavimui. Su 
prašymu prašoma pasiųsti 
10 centų už atspausdinimą. 

FLIS.

be, kuri remtųsi viso kraš
to pasitikėjimu ir t. t.” O 
ką sako plačioji visuome-i 
nė: ‘ Klaipėdos studentų I Gras monarkui.
aktyvistų jungtinio komi-._ ________________________
teto iniciatyva gruodžio 12 tikos klausimais išsitarti, 
į vaL buvo Klaipėdoje g^aį vienas j Bostonietis 
išplatinti atsišaukimai, straipsnyje: “Užsienio Be
kviečią visuomenę^tos die- tuviai prieš sauvalės reži

mą” sako, kad “...Laisvoji 
lietuvių amerikiečių spau
da beveik nebeįleidžiama 
Lietuvon. O Lietuvos spau
da nustojo net tų labai 
kuklių laisvių, kurias turė
jo carų laikais. Dar neuž- 
gęsęs amerikiečių lietuviš
kas idealizmas ir teisingu
mo jausmas visa savo ga
lybe piktinasi, kai, suktai 
sugalvota rinkimų siste
ma, bandoma falsifikuoti 
tautos valia ir iš politinio 
šalies gyvenimo ilgam lai
kui prašalinami ne valdiš
kos partijos gabūs politi
kai ir visuomenės veikėjai, 
turį didelių nuopelnų Tė
vynės atstatymui ir galį 
puikiai Tėvynei tarnauti 
ir valdyti jos vairą, kar
tais net pakeisdami pavar
gusius ir visai išsisėmu
sius plutokratinio rėžimo 
šalininkus...” Tačiau “...la
bai jaučiama, kad prisibi- 
joma gabiųjų konkurenci- 

ijos, kinietiškais rinkimais 
pastojama kelias naujoms, 
stipresnio proto jėgoms, 
kad tik jos neprasiskverb
tų i vadovaujamas eiles...”

]
nos 18 vai. susirinkti į V. i 
D. gimnazijos salę ir pasi
sakyti gyvenimo politinio 
momento klausimais. Ly
giai 18 vai. jau buvo pilnu
tinė ne tik didžiulė gimna
zijos salė, bet ir vestibiulis, 
koridoriai... nežiūrint vir

nai dėl pagrindinių gairių 
Lietuvos ateities santvar
kai, kuri būtų priimtina 
milžiniškai lietuvių daugu
mai. Šito sutelktinio veiki
mo išdava yra ir iš tautos 
konsolidacijos siekiąs or
ganas "Žygis”. Taigi ma
tome. kad “Žygio” tikslas šininkų draudimo, galima 
labai aiškus: jungti plačią drąsiai tvirtinti, į susirin- 
visuomenę ir teisingiau- kimą atsilankė daugiau 
siais apgrindais sudaryti 
naują, veiklią vyriausybę, 
kuri teisingai ir išmintin
gai vadovautų valstybei.

Kas seka toliau ir koki 
straipsniai jame patalpin
ti? Toliau seka šie svar
besnieji straipsniai: “Kaip 
smeton i pinkai valstybėje

“Tauti
ninkų vyriausybės užsie
nių politika”, “Lietuvos a- 
teities santvarkos pagrin
dai”, “Užsienio lietuviai 
prieš sauvalės režimą”, 
"Budėkime dėl Klaipėdos”, 
“Valstybės administraci
jos reforma”, “Klaipėdos 
lietuvių visuomenės susi
rinkimas” ir dar keletą.

1 -

Naujos Gaires

95' < valdinių įstaigų tar
nautojų ir valdininkų. Tai 
rodo, kiek daug jau yra i- 
audrinta Klaipėdos lietu
vių visuomenė dabartine 
mūsų tautos ir valstybės 
padėtimi”. Ir “pažymėtina, 
kad prez. pirmininkas re
zoliuciją”, kuria griežtai 
pasisakoma prieš dabarti
nę vyriausybės politiką, 
“pasiūlė nubalsuoti, susi
rinkusiems pakeliant ran
kas. ir visas tūkstantinis 
susirinkimas rezoliuciją 
priėmė”. O jeigu dar ir šių 
faktų būtų negana, tai ką 
pagaliau sako, ištikimiau
sių tautai ir valstybei, vi
suomenės vadų suėmimas, 

! o ką prabiltų spauda, jei 
būtų jai leista vidaus poli-

Paskaitę šiuos straips
nius, matome, kad jie aiš
kiai pasisako prieš dabar
tinės vyriausybės politiką 
ir nurodo kai kuriuos vy
riausybės darbus per 12 
metų. Be to, čia nurodoma 
gairės naujos santvarkos 
ir naujos vyriausybės val
dymo forma. Žinoma dau
geliui dėlto kyla klausi
mas, ar išmintingai elgiasi 
“Žygio” leidėjai tiesiogi
niai veikdami prieš pačią 
vyriausybę. Ar jie nede
moralizuoja Lietuvos vi
suomenės? Ar gerai daro, 
keldami kai kuriuos vy
riausybės darbus viešu
mon ir pačią vyriausybę 
piešdami juodomis spalvo
mis? Savaime aišku, kad, 
pagal daugelį Europos val
stybių santvarką, toki dar
bai griežtai smerktini ir

net galima kaltinti valsty
bės išdavimu. Taip, labai 
gaila ir yra labai smerkti-, 
ni panašūs reiškiniai, vyk
stą mūsų tėvynėje. Bet 
dar labiau gaila ir net ver
kti reikia mums užsienie
čiams. kad dabartinė vy
riausybė pati privedė prie 
šių reiškinių. Juk jau pats 
“Žygio” išleidimas, nepai
sant kas jame parašyta, 
rodo, kad vidaus politika 
nėra tvarkoje, jeigu pana
šių priemonių reikia grieb
tis. Tiesa, galima būtų tai 
pavadinti provokacija ir 
visa griežtai pasmerkti, 
bet pasirodo, kad šiuo at
veju taip nėra. O kad taip 
nėra tai gerai žino, kiek
vienas Lietuvos pilietis, ir 
nemažiau gerai žino, kiek
vienas užsienietis, o kas 
nežino prašau: “Karinome-

!
Visa Tauta Nepritaria Tautininkų Rėžimui

mąji — dėl savo kailio ati
duos Klaipėdą...” Pagalvo
kime, gražu mūsų Tėvynė
je! Aišku, kad turėjo stai
ga atgimti visų lietuvių 
vienybė ir prasidėti vieša 
kova, nes geresnių įrody
mų jau nebereikia. Pana- ' 
šiai buvo ir su ultimatumo 
prisiuntimu ir su “Vilniui 
Vaduoti Sąjungos” užda
rymu, nes kodėl lenkams 
nespausti ir neimti, jei taip 
lengvai galima. Jeigu pra
dėsime nagrinėti vidaus 
politiką, rasime dar blo
gesnių dalykų. Didžiausias 
protekcionizmas, išaikvo- 
jimai, sukčiavimai, biuro
kratizmas yra aukščiau
siam laipsnyje, o valsty
bės skolos vis didėja var
dan asmeninių priedų. Ži
noma niekam negaila būtų 
tų priedų, jeigu būtų iš ko 
jie mokėti ir būtų mokami 
sąžiningai už atsakomin- 
gas pareigas, bet ne už iš-

• tikimą tautiškumą. Jeigu 
pradėtume dar smulkiau 
panagrinėti valstybės biu- 
bžetą, tai reiktų atvirai ir 
viešai pasakyti, kad galiu 
greitai sulaukti finansinės 
katastrofos.

Iš viso reikia pasakyti, 
kad mūsų Tėvynė pragy
veno liūdnas dienas, o jas 
dar labiau paryškina “Žy
gis”. Daleiskime, kad jis 
šiek tiek kai ką ir perdeda 
kaipo opozicinis, tačiau 
daugumoj iškeltos mintys 
ir faktai labai teisingi, nes 
juos parodo pats gyveni
mas.

Kai kas “Žygį” gal ir vi
siškai pasmerks, tačiau tai 
būtų neracionalu, nes vie
ša kritika yra labai nau
dinga; o atsižvelgiant į tai, 
kad vieša kritika Lietuvoje 
yra neleistina, todėl šiuo 
atveju “Žygis” net reika
lingas. Žinoma, kaip sako 
pati Redakcija, “Žygio” 
platintojai ir net skaityto
jai susidurs su dideliais 
sunkumais ir nepatogu
mais, bet “visa tai yra tik 
menkas dalykas, palyginti 
su tuo atsakomingumu, 
kuris mums visiems tenka 
ryšium tiek su dabartine 
Lietuvos padėtimi tiek su 
jos ateitimi...”

Reikia laukti ir daugiau 
panašios viešos kritikos, 
kuri, reikia tikėti, geriau 
apšvies ir atidarys akis 
daugeliui dabartinės vy
riausybės vyrų. Supranta
ma, kad tai labai nepatiksi 
V. D. V., kuri nesigėdo per
spėti redakcijas “nemokyti 
Lietuvos valdžios”, visai 
užmiršdama, kad laikraš
čių redakcijos iš viso nega
li nieko mokyti dėl spau
dos “laisvės”, išskyrus tik 
“Žygį”, kuris šios "laisvės” 
perėjo ribas.

I

vyriausybės politika yra ■ 
bloga. Į tai atsakyti gali 
kiekvienas svetimšalis, ne
kalbant jau apie prasilavi
nusį Lietuvos pilietį. Bet 
galima panagrinėti ir tai. 
Štai tame pačiame straips
nyje “Budėkime dėl Klai
pėdos” rašoma, kad “Šian
dieninis aktyvizmas, pasi
reiškęs visoje tautoje, kyla 
ne vien tik iš nepasitenki
nimo vidaus santvarka, 
bet turi gilesnes priežas
tis. Jame reiškiasi gyvas 
tautos instinktas, jaus
mas, kad dabartinė vyriau
sybė praras Klaipėdos 
kraštą, o gal ir visą nepri
klausomos Lietuvos vals
tybę. Tą jautimą remia ir 
protiniai įrodymai, “nes... 
Ar nebuvo visiems aišku,! 
kad D. Lietuvos savivaldy
bių rinkimo įstatymas 
duos progos autonomi
niams Klaipėdos organams 
atimti tūkstančiams lietu
vių balsavimo teisę? O ką 
davė tautininkų vyriausy
bė? Ar ji pakeitė savival
dybių rinkimo įstatymą, 
bent prieš paskutinius 
Klaipėdos krašto seimelio 
rinkimus? Ne, jai svar
biau buvo išlaikyti Lietu
voje savo rėžimą, negu pa
rodyti pasauliui, kad Klai
pėdos kraštas nėra 90% 
vokiškas. Maža td, yra tik
rų žinių, kad iškilus klau
simui — ar išlaikyti rėži
mas, ar atsižadėti Klaipė
dos krašto, — tautininkų 
vyriausybė pasirinks pir-

Atrodo, kad apie tai kal
bėti visai nereikėtų, juo la
biau, kad kalbėti labai ne
smagu, nes taip vyksta 
mūsų tėvynėje. Bet atmin
kime, kad neišspausta vo
tis paraližuoja visą kūną, 
todėl reikia kalbėti viešai, 
nes ir visos valstybės pilie
čiai prie to jau yra pribren
dę. Jie jaučia, kad tylomis 
ir geruoju šios mūsų tau
toje įsigalėję ydos jau yra 
nebepašalinamos, nes to 
pasėkoje, kaip sako Re
dakcija, yra ir pats “Žy
gis”. Be to juk geriausiai 
mato ir jaučia pati vyriau
sybė, kad beveik visa tauta 
jos vadovavimo politikai ir 
jos rėžimui nepritaria, o 
vis dėlto geruoju nepasi- 

Į traukia. Todėl visai ne
nuostabu, kad straipsnyje 
“Budėkime dėl Klaipėdos” 
pasisako veikti visai sutar
tinai priešingų srovių žmo
nės, kad “... — katalikai ir 
liaudininkai — netik suda
ro bendrą platformą, bet 
sutaria ir su nacionalistais 
aktyvistais, vadinamai
siais voldemarininkais dėl 
prof. Voldemaro kvietimo 
į bendrą politinį darbą, 

j Niekas negali nuginčyti, 
kad tas politikas aukščiau
sia numatė tarptautinės 
politikos raidą ir jau siūlė 
Lietuvai tą kelią, kuriuo 
dabar tenka eiti daug sun
kesnėmis sąlygomis...”

Dabar gal dar ne vienas 
kels klausimą, tai kodėl ir 
kur Lietuvos dabartinės

i

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 
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Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.496 First Street,
Tel. SOUth Boston 1540

i

• v

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimu ir Atsakymų, 
anglų ir lietuvių kalboje.

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
866 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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RERUM NOVARUM ENCIKLIKA

13. Darbininkų Atlyginimas
Kad darbininkas, būtinumo verčiamas ar dar blo

gesnio vargo bijodamas, sunkesnes sąlygas priima, 
kurias nors ir nenori, turi priimti ir kurias darbdavys, 
ar tarpininkas jam primeta, tai yra prievarta prieš ku
rią šaukia teisybė. Bet šituose ir tolygiuose atsitiki
muose, pavyzdžiui, kiek valandų dirbti įvairiose darbo 
srityse, kaip apsaugojus darbininkų sveikatą, ypač 
fabrikuose, — vyriausybė težiūri ne vietoje nesikišti, 
ypač turint mintyje su tuo dalyku sujungtas laiko ir 
vietos aplinkybes. Geriau palikti tuos dalykus spręsti 
tam tikroms taryboms, sąjungoms, apie kurias toliau 
kalbėsime, ar pasirinkti kitokį būdą, kuriuo teisingi 
darbininkų reikalavimai būtų ginami, valstybės globai 
ir paramai, jei to dalykai reikalautų, jiems padedant.

Užtektinas Atlyginimas
Jei darbininkas gauna užtektiną atlyginimą, ku

rio jam visai užtenka sau, žmonai ir vaikams išlaikyti, 
tuomet, būdamas išmintingas, jis taupys ir stengsis, 
matyti pačios įgimties mokomas, mažinti savo išlai
das, kad susikrauti turtelį. Matėme, kad negalima šio 
klausimo gerai išspręsti, nepripažinus ir neužtikrinus 
privačios nuosavybės teisės neliečiamumo. Todėl įsta-, 
tymai turi remti šitą teisę ir, kiek galima, stengtis, 
kad kuo daugiausia žmonių rūpintųsi turėti savo turto.

Gerybių Išdalinimas
To bus puikiausi vaisiai; visų pirma, žinoma, tei

singas turtų suskirstymas. Dėl įvykusių visuomenės • 
gyvenime permainų, miestų gyventojai persiskyrė į 
dvi labai skirtingas klases. Iš vienos pusės nepaprastai 
galinga grupė, nes labai turtinga, kuri viena paėmusi 
į savo rankas visą pramonę ir prekybą, naudoja jas 
savo tikslams; ji turi nemažai įtakos ir į patį valstybės 
valdymą. Iš kitos gi pusės biedna ir bejėgė minia, suer
zinta ir visada pasirengusi sukilti. Bet kai viltis įsigy
ti žemės sklypelį žadins darbininką triūsti, tai iš pa- 
lengvo tuodu luomu susiartins, pašalindami skirtumą 
tarp didžiausio turto ir didžiausio skurdo. Be to, ir že
mės našumas padidės; nes žinodami, kad jie dirba sa
vo žemę, žmonės daug uoliau ir su didesniu noru dirba; 
jie net pamilsta savo rankomis išdirbtą žemelę iš ku
rios tikėsi ne tik maisto, bet ir šiokio tokio turto sau ir 
saviškiems.

Kiekvienas supranta, kiek šitoks valios įtempimas 
naudingas žemės našumui ir valstybės turtams padi-

'K

Grover Cleveland Alexander, buvęs įžymus base- 
ballininkas, New Yorke gavo centinio muziejuje darbą 
ir aiškina baseball sportą. Jis prarado savo karjerą po 
kelių nevykusių žaidimų.

Pennsylvanijos Žinios
SHENAMDOAH, PA.

minėjo savo auksinį sutuoktu
vių jubiliejų. Kleb. kun. Ignas 
Zimblys atnašavo šv. mišias ir 
pasakė gražų pamokslą. Po 
šv. mišių visi giminės ir pažįs
tami buvo užkviesti į tikrai lie
tuvišką puotą. Lietuvių Muzika- 
linė salė buvo pilna draugų ir 
giminių. Tarp tų, kurie dalyva
vo šv. mišiose ir puotoje buvo:

Kun. Ignas Zimblys. kun. Je
ronimas Bagdonas, pp. Petras 
Bairūnas su žmona. Jurgis Bai
rūnas su žmona. Robertas Bai
rūnas su žmona. Vincas Bairū
nas su žmona. Ponas Milliux 
žmona. Leonas 
žmona, Karolis 
žmona. Edvardas
žmona. Jonas Morkūnas su žmo
na. J. Serafinas su žmona. Jo
nas Misiūnas su žmona. Bene
diktas Serapinas su žmona, po
nas Oreška 
Tamošaitis

; Butakis su žmona. 
Įsu žmona. Ponkris 
Biliūnas su žmona, 
žmona. Margarita
Onytė Kairaitytė. Emilija Bau- 
kytė, Baukienė. Kairaitienė.

Ir devynios galybės kitų, ku
rių vardai nebuvo nei progos|

Broderick 
Bairūnas 
Bairūnas

su 
su 
su 
su

BLAIVININKU SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC.. Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Maukus ■ I Vice-Pirmininkas; A. Skirtus - 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas Raštininkas. 7 Mott St., 
Worcester. Mass.; O. Sidabrienė Iždininkė, tt UOmiiKmwealti> 
Avė.. Worcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas Iždo Glo
bėjai. •‘Darbininko" Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

Pirmas Degtindarys

VJ,

į
ii

•Hi

DARBAI
Kasyklų darbai šioje apylin

kėje sumažėjo. Kelios kasyklos. į 
gana didelės, visiškai užsidarė 
ir nėra žinių nei vilties, kad jos 
bus atidarytos. Yra laukiama, 
kad atsirastų kitos kompanijos, 
kurios paimtų tas kasyklas.

Taip vadinamas WPA. t. y. j 
viešųjų darbų administracija, į 
daug darbininkų atleidžia nuo 
darbų. Darbininkai nusiskun
džia sunkia padėtimi. Skaičius 
elgetaujančių vis didėja. Dau
gelis lietuvių iš mūsų miestelio, 
ypač jaunimo, važiuoja į did
miesčius ieškoti darbų.

į lietuvius nuskriausdė ir išnau- 
įdojo ir dabar dar išnaudoja tai 
i lenkai. Juk lietuviai suorgani- 
įzavo ir pastatė Šv. Kazimiero 
Į par. bažnyčią, kurią dabar len- 
tkai valdo. Kada lietuviai atsis
kyrė nuo Šv. Kazimiero parapi
jos. joje pasiliko apie 40 nuo
šimtis aplenkėjusių lietuvių. 

'Skaičiuje Šv. Kazimiero parapi- 
1 jos parapijonų randasi pavar
džių grynai lietuviškų, kaip tai: 
; Andrulonis. Paulonis. Janonis, i
Juodis, ir t.t. Už tai. kad lietu-

su žmona. Vincas į 

su žmona. Petras
Januliūnas 
su žmona.

Liepa su l 
Bairūnaitė.J

L. TOLSTOJUS 
Vertė K. SAMAJAUSKAS 

Šešių Veiksmų drama
(Tęsinys)

Antrasis paveikslas
(Iš po žemės išlenda Liucipie

rius*.
Liucipierius. Šiandien termi

nas. Atsilyginai už riekę? Aš 
pasižadėjau pats atvykt pažiū
rėti. Suviliojai ūkininką?

Bernas. Visiškai. Pats įsitikin-
—

i ganizavusios ir daug gero ne ■ 
tik sau. bet ir visai parapijai y- 

i ra nuveikusios. Viso gero, ir
1 i

Inei galimybės suimti bei susek- gražiausio pasisekimo.

MOKYKLOS VEIKIMAS
Mūsų parapijos mokykla gra-1 

žiai veikia. Neperseniai mokyk
los vaikučiai turėjo gražų vaka
rėlį. Programa buvo graži. V ai- < gitikėjimo dvasia vra dar gyva 
dinimas buvo pakartotas, t. y. į 
dvi dieni. Pirmą dieną — diena 
vaikams, vakare suaugusiems. 
Antrą dieną tik vakare — suau
gusiems. Per abu vakaru žmo-

dinti. Iš to bus dar trečias gerumas, kad bus lengva nių prisirinko piina svetainė.;
užlaikyti žmones toje šalyje, kur jie yra gimę, nes jie 
nemainytų savo tėvynės į svetimą šalį, jei toji tėvynė Pažymėtina, kad visa programa 
duotų jiems galimumo pakenčiamai joje gyventi. Bet 
visa tai tegalima pasiekti viena sąlyga, būtent, kad 
privati nuosavybė nebūtų silpninama per dideliais mo
kesčiais. Kadangi teisė turėti nuosavybės žmogui su
teikta ne žmonių įstatymais, bet pačia įgimtimi, tad ir 
vyriausybė tegali tos teisės naudojimą apriboti ir ją 
su visuomenės gerove derinti, bet ne naikinti ją. Todėl 
ji elgiasi neteisingai ir nežmoniškai, jei mokesčių pa
vidalu ima iš privačių turtų daugiau, negu yra teisinga.

Draugijų Reikalingumas
Pagaliau darbdaviai ir patys darbininkai gali 

daug padėti šiame reikale būtent, per įstaigas, kurios 
teiktų tinkamos pagalbos reikalaujantiems ir suartin
tų šiuodu luomu. Šios rūšies yra: savitarpinės pagal
bos draugijos, įvairios privačia iniciatyva įkurtos 
draugijos darbininkams, jų našlėms bei vaikams šelp
ti, ar staigiai mirčiai, ligai ar šiaip jau kokiai nelaimei 
atsitikus; įvairūs patronatai berniukams ir mergai
tėms, jaunuomenei bei suaugusiems globoti. Bet pir
mutinė vieta tarp jų priklauso darbininkų draugijoms, 
kurios savo tikslu mažne visas kitas draugijas apima. 

Darbininkų Draugijos Reikalingos
Mūsų senuolių amatninkų draugijos ilgai gerai 

gyvavo ir davė daug naudos ne tik patiems darbinin
kams, bet ir pačiai pramonei, tai liudija labai daug is
torijos dokumentai. Šiandieną, pakilus švietimui, atsi
mainius papročiams ir padidėjus kasdienio gyvenimo 
reikalams, darbininkų draugijos, žinoma, privalo pri
sitaikinti prie šių dienų gyvenimo. Malonu matyti stei
giant daug šios rūšies draugijų, kurias sudaro ar tai 
vieni darbininkai ar abiejų luomų atstovai; ir tik rei
kia linkėti, kad jų skaičius ir veiklumas didėtų. Nors 
jau ne kartą apie jas kalbėjome, vis dėl to norime čia 
parodyti, jas tinkant mūsų laikams ir turint teisės apylinkėje dar vis neatsiranda 
gyventi, lygiai norime priminti kaip jos turėtų tvarky- lietuvių, kurie suorganizuotų ir 
tis ir veikti.

Klausimai Apsvarstymui 
(Diskusijoms)

1. Koks turi būti darbininkų atlyginimas? 
yra teisingas atlyginimas?

2. Ar intelektualinis darbas turi būti geriau atly
gintas?

3. Koki bus nauda iš gerybių padalinimo? Koki y- 
ra valstybės pareiga?

4. Koki nauda yra darbininkams iš draugijų ? Ką 
liudija istorija apie darbininkų draugijas?

ti.
Lietuvių muzikos klubas su

teikė juibiliatam gražią aukso 
taurę. Ponas Domininkas Bai
rūnas buvo vienas pirmųjų Lie
tuviškos Muzikos salės organi
zatorių ir visados darbavosi ir 
darbuojasi lietuvių tarpe.

____  _______ Ciakas ir 
Jankauskas gražiai visus pa
linksmino lietuviškomis daino
mis ir gražia muzikale progra
ma.

Linkime viso gero ir kuoil- 
giausių metų abiem jubiliatam.

Da- 
tik tokiu tikslu veda- 
susipratę ir gerai su 

susipažinę žmonės 
sutverti jaunųjų beną 

i

si. Tuoj čion bus susirinkimas. 
Lįsk už pečiaus, matysi, ką jie 
darys. Būsi patenkintas.

Liu'ipierius ( užlenda už pe- 
j čiaus I. Pažiūrėsim!

Treėiasis paveikslas
(Išeina šeimininkas ir keturi 

: seniai. Jų užpakalyje žmona. Sė- 
,da už stalo. Žmona užtiesia sta
lą ir padeda košelynos ir pyra
go. Seniai pasisveikina su ber
nu i.

1- asis senis. O ką. ar daug dar 
gėralo padarei?

Bernas. Prisivirėm kiek tik 
reik. Ką čia gerą daiktą veltui 
mėtyt ?

2- asis senis. O pasisekė?
Bernas. Dar geresnis už aną.
2- asis senis. Ir kur gi tu išmo

kai?
Bernas. Svetur trankaisi, vis

ko išmoksti.
3- sis senis. Taip, taip — pa

dauža.
Ūkininkas. Gerkit, vyručiai!
Žmoaa (atsineša bonką. pils

to L Malonėkit, sveteliai!
1-sis senis (geria). Sveiki. 

Tuoj į sąnarius griebia. Ot gėra- 
lėlis! (Taip gi geria kiti trys 
seniai, vienas paskui kitą*.

Liuripiertus (išlenda iš užpeč- 
kio. Bernas atsistoja greta*.

Bernas (Liucipieriui *. Dabar 
žiūrėk, kas bus. Aš šeimininkei 
pakišiu koją. Ji išlies stiklelį. 
Anuomet jam riekės nebuvo gai
la. o dabar pažiūrėk, kas dėl sti
klelio degtinės pasidarys.

Ūkininkas. Na. prisiegėle. pilk 
dar; duok iš eilės: kūmui, pas
kui dėdei Mykolui.

Žmona (pripila stiklelius ir ei
na aplink stalą. Bernas pakiša 
koją ji suklumpa, stiklelis par-

vius lenkai išnaudoja reikia kai- j Ponai Sutkaitis. 
tinti lietuvių nesusipratimą.

Shenandoriečius išnaudojo Į
Šliupas visaip juos mulkinda
mas. kuris pasėjo jųjų tarpe su
irutės piktžoles. Jis niekinda
mas katalikus ir kunigus sukė
lė neapykantą lietuvių prieš lie- 

! tuvius. Sukėlė nepasitikėjimą 
lietuvių katalikų tarpe savo ku
nigais-Ta neapykantos ir nepa- ^7 vakarėlį, "kuriame ne tik 

parapijiečiai, bet ir visos apy-įbet jr visiems mums parapi jie- 
linkės žmonės gražiai praleido įėiams. Dar daugiau, toks benas 

i būtų pliusas bendrai visiems 
Philadelphijos lietuviams.

1

Beno komitetas, pagelbstint
i vikarui kun. Jeronimui Bagdo
nui rengia Užgavėnių vakarėlį— 
balių. vasario 21-mą dieną. 
Kviečia visus parapijiečius ir virsta*. Oi! paliejau. Ir kurį 
susipratusius lietuvius. yPa<-‘; skradžia tave čia nešioja! 
biznierius ateiti, pasišnekėti.; (žmonai*. Oi. tu ne
pasilinksminti ir susipažinti. rangioji velniadukre. pati kaip 

Juozas Pavėsis. ( berankė. o žmonėms prikaišioja. 
------------------- Tokį daiktą j aslą pili!

Tariu nuoširdų ačiū visiems. žmona. Juk aš netyčia, 
kurie per mane atnaujino arba ūkininkas. Taigi, netyčia. Aš 
užsiprenumeravo laikraštį ‘Dar-itjk atsikelsiu, pamokysiu, kaip 
bininką’. ‘Draugą’, ‘Laivą, ir degtinę ant žemės liet. (Į ber- 
kitus katalikiškus laikraščius., aą *. O tu. nelabasis, ko čia apie 
Aš gavau gražią dovaną nuo ka- stalą švaistais? Eik sau velniop! 
talikiškos spaudos.

Lai Dievas laimina visus kata
likiškos spaudos skaitytojus ir 
rėmėjus. P. Kundrotas.

ir šiandien. kad daugiausia 
kenkia lietuvybei ir skaldo pa
čius lietuvius. Juk Šv. Jurgio 

! parapijos nesutikimai, kurie tę- 
sėsi suvirs 30 metų ir galutinai 
užsibaigė, irgi kilo iš Šliupo ir 

'jo padėjėjų sėklų.
Užsibaigus parapijos vaidams.

Sekmadienio vakarą parapijos 
mamytės surengė puikų korta-

Jau seniai buvo tariamasi, 
kaip mūsų parapijoje patraukti 
ir palaikyti jaunimą. Visomis 
priemonėmis stengiamasi jauni
mą organizuoti ir. kiek galima, 
su savaisiais supažindinti, 
bar. kaip 
mi. keli 
jaunimu 
stengiasi
parapijoje. Ką panašaus jau ne 
kartą buvo stengtasi padaryti, 
bet finansiniai trūkumai, kad ir 
geriausius norus, tobuliausius 
troškimus pakirto. Tokia muzi- į 
kalė organizacija, tokis parapi- ■ 
jinis benas šimteriopą vaisių at-Į 
neštų ne tik parapijos vaikams. Į 

i kurie prie to beno priklausytų, j 
. i

linkės žmonės gražiai praleido 
laiką ir nevienas parsinešė gra
žią dovanėlę. Po kortavimo įvy
ko šokiai. Vakaras buvo sek- 

j mingas. ačiū darbščioms mamy- 
i tems, ypač Aukštikalnienei. Sa- 
i bienei. Durienei. Mazerienei.
Čebatorienei. Barkauskienei.

Programa buvo įdomi ir graži.
1 I 

buvo išpildyta lietuvių kalboj. Į 
Už tai reikia pagirti Seseris Ka- 
zimierietes. Su i 
lauksime kito panašaus vaka
rėlio. Sprendžiant i' 
mų. mokykla yra padarius dide- : lietuviu/ traukia pas ienkus. 
ię pažangą, ir reikia sakyti, kad pas ienkų kunigužį nezaležninką 
lietuvybės dvasia ir Shenando- gyvena, lenkų nezaležninkų baž- 
Oje atgyja. .nytužėj neva pamaldas laiko. į įleb„ną kun , Zimb|j.

-------------- bando neva organizuoti lietviš-1. ... ______š;PARAPIJOS APYSKAITA ka nezaiežninku DaraDiia Vadi- J >arduvn* ProSa pagerbti. 8j- 
Pereita sekmadieni klebonas i * ’l P P J4- > j met jau suėįo dvidešimts metųrereitą sekmadienj. klebonas na neva tą parapiją net Sv. ;. . .? .. 7. ..

išdavė parapijos apyskaitą. Ne-!Juozapo vardu. Nezaležninkų ^? ''
žiūrint didelių pataisų bažny- .bažnyčia kuri pas lenkus oir-lmUSU P^P’PJ6- Trumpomis 
čioie atmokėta skolos suvirš' • '• \ ■ a P • ™ ; kalbomis pasveikino teveli varčioje. atmoKeta skoios suurs miausia atsirado ap,e 30 metų, , ir^,;iu,,=
$10.000. Bažnyčios pataisoms ; suv;rš ateai Toii neva bažnyčia iduv,ų Pro»a kun. Enilijus 
išleista irri virš 000 Klebo 1 ? S? J ? bažnyčia1 paukštis. kun. Ignas Valančiū-
isleista irgi virs $10.000. Klebo loklu sventmų neturi. Tas šv.inas Run Juozas Cepukaitis, ir

kun. dr. Vitas Martusevičius. 
Mokyklos vaikučiai. Sesučių 
gražiai išmokyti, išpildė gražią 
programą. Vakaro vedėju buvo 
vikaras kun. Jeronimas Bagdo
nas.

atsirado kitas lietuvių išnaudo- Zigmontienei. Serapinienei. Bin- 

nekantrumu nezaležninkas. kuris save pasi-
tojas. lenkbernis. atskalūnas

vadino neva lietuviškos tautiš--* nprctotv I nriuge. vrvuiu.1S perstaty- kos bažnyčios kunigu. jis irgi jr Elenai Joneg

gebenei. Krizienei. Tamošaitie
nei. Mrs. Rhodes. Bandos. Stoc- 

ikridge. Gould. Onai Liutkiūtei

Vasario pirmą, parapijiečiai 
; surengė vakarėlį ir vakarienę, 
'savo kleboną, kun. Igną Zimblį.

jokių Šventųjų neturi. Tas Šv. i
nas pažymėjo, kad ateinančiais Juozupas yra Romos Katalikų
metais reikia maliavoti iš vi
daus bažnyčią. Taip gi reikia i 
baigti taisyti vargonus, sudėti’ 
naujas šviesas bažnytinėje sve-1 
tainėje. ir bažnytinės svetainės, 
kambarius naujai išmaliavoti. Įgesiu daro ienkberniais.

Apart finansinės apyskaitos, i 
klebonas išdavė įdomią parapi
jos statistiką. Iš statistikos pa
sirodo. kad parapija kasmet 
mažėja. Krikštų buvo 49. mirė 
73. šliūbų 43. Į parapiją duokles 
moka 671.

Taipgi pareiškė, kad ateinan
čiais metais reikės rengtis prie 
parapijos 50 metų jubiliejaus 
minėjimo.

Bažnyčios Šventasis. Tad ir 
i čion daugiau niekas, tik lietuvių 
mulkinimas ir jųjų išnaudoji- 

, mas.
Gaila lietuvių, kurie tokiu el-

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
BANKIETAS

Sodalietės rengia Šv. Valenti
no vakarėlį, keturioliktą šio mė- 

Į nėšio. Žada visus gražiai priim-

I

i

1

Nuo sausio 15 iki 22 d.. Šv. 
Kazimiero lietuvių par. bažny
čioje įvyko misijos jaunimui, 
kurias skelbė kun. Gabrielius.

Jaunimas gausiai lankėsi.

RADIO PROGRAMA
Labai gaila, kad iki šiol šioje

vestų rimtesnę radio programą. 
; negu dabar yra vedama, kuri 
j tautiniu ir kultūriniu žvilgsniu 
i būtų naudinga ir garbinga. Nė
ra abejonės, kad tokia progra- 

Koks*ma vedėjui apsimokėtų. Da-
I bartinė lietuviška programa ne
įdaro garbės nei vedėjui, nei mū
sų tautai.

Reikia pareikšti. Rad lietuvių t, jr palinksminti. Parapijos so- 
demokratų klubas rengia ban- 
kietą Fergusono Hotelyj. vasa
rio mėn.. 12 d. Reikėtų pagirti 
lietuvius demokratus, kad jie 
pradėjo susiprasti ir eiti į politi
ką. Tik dalyvaudami politikoj 
iškovos sau priderančias vietas 
valstybinėj administracijoj. 
Gaila, kad šioje apylinkėje dar 
vis neatsiranda gabus advoka
tas. kuris galėtų lietuviams po
litikoj vadovauti. Schuylkill 

j paviete lietuvių yra apie 25.000.
Tad jų reikšmė politikoj yra žy
mi. Su tuom skaičium politikie
riai labai skaitytus!. jei kas lie
tuviams tinkamai vadovautų.

"Pūtis".

dalietės yra labai gerai susior

t PHILADRPHIA, PA.
KAS TŲ LIETUVIŲ 
NEIŠNAUDOJA ?— 

Shenandorio lietuvius nuo se
nų laikų skriaudžia ir išnaudo- 

5. Kas pirmiausia pradėjo rūpintis darbininku J ja visokie padaužos ir kitatau-
draugijų įsteigimu? . čiai. Daugiausia Shenanadorio‘

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Ričmondiečiai susilaukė tikrai 

gražaus ir reto jubiliejaus. Po
nas Domininkas Bairūnas su 
savo žmona šeštadienio rytą 
gražiai ir iškilmingai švente ir

Sausio 29 d. šv. Kazimiero 
par. mažesnysis choras suvaidi
no gražų veikaliuką. kurio pel
ną paskyrė parapijai. Žmonių 
buvo pilna svetainė.

Lai Dievas padeda mūsų jau
nimui. P. Kundrotas.

(Žmona vėl pripila stiklelius ir 
atneša degtinės ».

Bernas (artinasi prie pečiaus 
ir sako Liucipieriui i. Matai, te
nai paskutinės riekutės nesigai
lėjo. o čia už stiklelį pačią kone 
primušė, o ir mane tau. velniui, 
pasiuntė.

Liucipierius. Gerai, labai ge
rai! Pagiriu.

Bernas. Palauk tik. Tegu jie 
išgers visą bonką. pamatysi, kas 
bus. Dabar jie lipšniai, gražiais 
žodžiais kalbasi. Tuoj ims viens 
kitam meilintis, visi kai lapė, 
gudrūs pasidarys.

(Bus daugiau)

PAKVIETIMAS
Visi Ir Visos Ateikite Į

ŠAUNŲ PARENGIMĄ
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALEJE

Kampas Waverly ir Providence Gatvių, Worcester, Mass.

VasarioFeb. 17,1939,8 vai. vak.
Ten bus išdalyta daug piniginių dovanų.

Darbininkų Sąjunga rengia ši PARENGIMĄ labai svarbiam tikslui. Dovanos 
bus dalinamos sulig atsilankiusiųjų skaičiaus. Įžanga visiems 25c.

Hiroširdžiai Kviečiami Visi Dalyvauti — REHGtIAl
p
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE □

f N0RW00D, MASS

LAWRENCE, MASS
Nepaprastos iškilmės primici- 

janto kun. Mykolo Jodkos. MIC. 
įvyko sekmadienį, sausio 29 die
ną. šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčioje. Primicijantas proce
sijoje iš klebonijos atėjo į baž
nyčią ir artinos prie Dievo alto
riaus. Chorui iškilmingai gie
dant “Ecce Sacerdos". Kunigui 
Jodkai asistavo: deakonu — 
kun. J. Skalandis: sub. deakonu 
— deakonas J. Padvaiskas; ce- 
remonistu — kun. J. Pauliuko- 
nis. Pritaikintą iškilmėms pa
mokslą pasakė klebonas kun. P. 
M. Juras.

Po mišių ir palaiminimo pri- 
micijanto 
pažįstami 
tus.

Vakare.
skyrius surengė 
gerbti primiciantą. Žmonių pri
sirinko pilna svetainė. Rengimo 
komisijos pirmininkė. Julijona 
Savičiūtė. paaiškinusi parengi
mo tikslą, perstatė toastmaste-

tėveliai, 
turėjo

LĖK

giminės ir 
bendrus pie-

Pereitą sekmadienį įvyko Fe
deracijos skyriaus susirinkimas. 
Nutarta rengti prakalbas Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktį 
paminėti vasario 16 d. vakare, 
parapijos svetainėje. Surengi
mas paliktas valdybai. Šiems 
metams išrinkta ta pati valdy
ba. būtent: pirm. E. Balutis: vi- 
ce-pirm. V. Kudirka: prot. rašt. 
p. Vasiliūnaitė: ižd. 0. Paznio- 
kaitė; iždo glob. pp. Aidukonis 
ir Jasionis.

Atstovais į Naujos Anglijos 
Katalikų seimelį išrinkti pp. J. 
Versiackas ir A. F. Kneižys.

Valdyba išdavė raportus, ku
rie buvo priimti su padėka už 
gražų darbavimosi.

B. Koraitis

i

Federacijos 
bankietą pa-

’l
i

Sykės S Sykes
P A SYKES ir B. G. SYKES

lietuviai advokatai
Ofisas: Sanborn Block

Washington St.. Norvvood. Mass. 
Tel. Norwood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 1VALNUT AVĖ.
Tel. Nomvood 1020

gimi-
visa

stoka

Vieną Savaitę Pratęstas ‘ 
IŠPARDAVIMAS

I. J. Fox, didžiausia moteriškų kailinių kompanija Amerikoje pereitą mėnesį 
skelbė JANUARY SALE, šiame išpardavime kailinių kainos buvo labai sumažin
tos. Kadangi Sausio mėnesio pabaigoj pasitaikė blogas oras — užpuolė sniegas ir 
šalčiai, tai nevisoms buvo galimybės atsilankyti į krautuvę ir nusipirkti kailinius, 
tai I. J. Fox kompanija dar vieną savaitę pratęsė JANUARY SALE — SAUSIO IŠ
PARDAVIMĄ. Kadangi tik viena savaitė yra pratęsta, tai Naujosios Anglijos po
nioms ir panelėms reikėtų šiuo išpardavimu pasinaudoti, nes šiame išpardavime 
kailinių kainos labai atpigintos.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite Bernardo Koraičio, kuris yra šios 
krautuvės lietuvis atstovas. Bernardas Koraitis yra kailinių ekspertas. Jis pritai
kins kailinius kiekvienai pagal jos figūros ir skonio.

411 WASHINGT0N STREET 
Boston, Mass.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

p. Tvaska, gyv. 5 Atwood A- 
ve. pasidavė Bostono Miesto li
goninėn patikrinti savo sveika
tą. kuri šiomis dienomis buvo 
blogoje padėtyje. Ligoninėje 
nustatys ar reikalinga ar ne o- 
peracija. p. Tvaskienė yra Mote
rų Sąjungos kuopos pirmininkė 
ir kitų draugijų valdybų narė. 
Reiškiame užuojautą pp. Tvas
kų šeimai.

Perkant per lietuvį atsto
vą Bernardą Koraitį dar 
gausite specialę 10'< nuo
laidą. Taigi, naudokitės 
proga!

V

iriu kun. J. Pauliukonį ir pakvie
tė kelboną kun. P. M. Jurą su- 

i kalbėti maldą.
Valgant gardžius valgius įvy

ko graži muzikalė programa. 
’ vadovaujant muz. P. Sakui. ir 
visa eilė sveikinimų ir kalbų. 
Marijona Jauraitė. nuo parapi
jos vaikučių įteikė primicijan- 
tui gražių gėlių bukietą. Julijo
na Andruškevičiūtė. įteikė susi
rinkusiųjų vardu iš surengto 
bankieto piniginę dovaną ir pa- 

; sakė šias reikšmingas mintis : 
j “Toks pokilis. kaip šiandien, 
retai pasitaiko. Džiaugiasi Pri
micijantas. džiaugiasi dangus. 

I džiaugiasi tėvelis, brolis.
nes. čia susirinkusieji ir 
Katalikų Bažnyčia.

"Džiaugsmui pareikšti
žodžių. Lengviau jį išreikšti 
sveikinimais ir linkėjimais. Man 
tenka garbė pasveikinti čia su
sirinkusiųjų vardu ir palinkėti 
geriausios kloties Kristaus vy
nuogyne. Prie šio bendro linkė
jimo. noriu pridėti, kad kaip Šv. 
Pranciškus Asyžietis viduram
žiuose atstatė griūvančią baž
nyčią. taip ir dabar persiėmęs 
Asyžiaus Poverelio dvasia, ats- 
tatytum visokiais “izmais" 
griaunamąją Bažnyčią.

Prašau priimti nuo visų čia 
i susirinkusiųjų dovanėlę."

Nespėjau suimti gražių min- 
i čių. kurias pareiškė Primicijan- 
ito tėvelio, broliai, giminės, vie
tiniai ir svečiai. Abelnai. vaka- 
kas padarė į susirinkusius 
lauš, neišdildomo įspūdžio.

Primicijantas kun. Jodka 
no pas tėvelius praleisti

i gi-

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
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

ma- 
porą 

savaičių. Sekmadienį, vasario 5 
dieną, laikys sekundicijas So. 

i Boston. Mass.
___________

Pirm. Antanina Treinavičienė: 
pirm, pagelb. — Agota Kodytė: 
prot. rašt. — Marijona Tamule- 
vičienė: ligonių rašt. — Lucija 
Skeivienė: finansų rašt. — Mar
gareta Mazgalienė: ižd. Uršulė 
Abračinskienė; iždo globėjos— 
Marcelė Miliauskienė ir Justina 
Kašėtienė: maršalka — Bronis- 
lava Treinavičienė: Federacijos 
atstovės — Ieva Babulienė ir 
Anelė Svirskienė.

Padaryta gražių nutarimų. Į 
i susirinkimą buvo atėjęs ir kun. 
i J. Petrauskas, kuris pasakė 
gražią kalbgįę. Kvietė draugiją 

' prisidėti prie rengiamo vakaro 
naujos svetainės užbaigimui.

Draugijos narės pasižadėjo iš
kepti pyragų ir kitokių dovanė- 

p. Smilgienė. gyv. 50 Tremont įjų sunešti į vakarą, kuris įvyks į 
St.. po operacijos. Dievui dėkui 
sveiksta.

Pereitą šeštadienį mirė Jonas 
Valatka, gyv. 11 Lewis St. Pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis iš šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčios Šv. Mykolo kapuose. 
Velionis buvo pašarvotas laido
tuvių direktoriaus p. Edvardo 
Warabow įstaigoje. 1156 Wa- 
shington St. Paliko nuliūdime; 
seserį p. Oną Jankauskienę, j 
gyv. Hvde Parke.

------------- Į
N. P: P. Švč. Moterų draugi

jos "beano”. sausio 24 d. pavy
ko. Buvo daug žmonių ir drau
gijai liko nemažai pelno.

i

PROVIDENCE. R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6285

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas''

331 Smith St., I

* Thomas Giras. pirmadienį, 
sausio 30 dieną, prieš piet išėjo 
į kiemą atkast sniegą ir staiga 
kritęs mirė. Klebonas kun. P. 
M. Juras nusiskubino su pasku
tiniu patarnavimu, bet jau buvo 
miręs. Kaip svarbu kiekvienam 
būti prisirengusiam, nes nežino
me nei dienos, nei valandos.

Penktadienio vakare. Sodalie- 
tės. parapijos svetainėje turės 

■ "bunco party". o sekmadienį, 
vasario 5 dieną, "penny sale" ir 

J I visą pelną skiria savo laikraš- 
i čiui.

ii --------

i

Lietuvių kalbos mokykla pe-j 
reitą pirmadienį neįvyko dėl I 
baisios audros. Visos mokyklos 
buvo uždarytos. Taigi pirma
dienį. vasario 6 d.. 8 vai. vakare, 
jeigu tik nebus audros, pamo- 

. kos įvyks. Visi ateikite. Atsi- 
| veskite ir savo draugus ir drau- 
Iges. Lietuvių kalba reikalinga 
kiekvienam — jaunam ir suau
gusiam. Lietuvių kalbos pamo-i 
kos pirmadieniais vyksta Balch 
mokykloje. Washington St.

18 d.. Šv. Roko par. 
(dar neužbaigtoje) sve-

moterų apsimė dirbti.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

! Marijona Daudaravičiūtė ir 
. Mečislovas Dirsa. semadienį. 
sausio 29 d., tapo surišti mote
rystės Sakramento ryšiumi.

Trečiadienio vakare, vasario 
1 d. įvyko Moterų Sąjungos 
kuopos susirinkimas p. Kodie- 
nės namuose. 46 Tremont St. 
Po susirinkimo p. Kodienės duk
tė visas Sąjungietes pavaišino 
skaniais užkandžiais, p. J. Ko- 
dienė susirgo ir pasidavė Nor- 
tvoodo ligoninėn. xcs.

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
tVORCESTEP. MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Jonas Padvaiskas 
pas savo tėvelius, 
tikimės iš Dievo

Intertypo Fondo Rėmėjai WORCESTER, MASS

NASHUA, N. H
AUKOJO INTERTYPOS 

FONDUI
LDS 65 kp. nariai nuoširdžiai 

remia Naujos Intertypos Fondą. į 
Pereitais metais jie yra aukoję, 
dabar per kuopos sekretorių p. 
S. Ulcicką prisiuntė sekantieji: 
Domicėlė Steponavičienė $1.00 
Silvestras Čeikauskas 1.00

Kazys Nadzeika
Simonas Ulcickas 
Teklė Mitchell 

j Andrius Tūbinis 
l Juozas Rašytinis 
' Ona Skirkevičienė
Teklė Kisielienė

50
50
50
50
50
50
50

Šv. Kazimiero Parapija

Nuoširdžiai dėkojame 
teiktas aukas.

Viso

i

SVARBUS SUSIRINKIMAS
LDS 7 kuopos svarbus mėne

sinis susirinkimas įvyks vasario 
5 dieną. Šv. Kazimiero par. sa
lėje tuoj po mišparų. Todėl visi 
nariai malonėsite dalyvauti, nes 
reikės apsvarstyti mūsų kuopos

$5.50 i parengimas, kuris įvyks vasa
rio 17 dieną. Prie to, kurie na
riai užsilikę su mokestimis Cen
trui. malonėsite ateiti ir užsi- 

Į mokėti, nes labai nemalonu su
stabdyti organą “Darbininką”, 
o antrą, tai Centras neša nuos
tolius. Prie to “Darbininko” 
skaitytojai galite savo prenu
meratas atnaujinti per kuopos 
raštininką. Patarnavimas dykai.

Kviečia LDS 7 kuopos —
Valdyba.

MONTELLO, MASS
Deakonas 

atostogauja 
Šį pavasarį 
malonės, kad ir jis gaus kuni
gystės Sakramentą. Taigi turė
sime ir antras primicijas.

.4 nšrelf.

Sausio 23 d. įvyko 
Švč. Moterų draugijos 
susirinkimas. Išrinkta 
iš sekančių narių:

N. P. P. 
metinis 
valdyba

vasario 
naujoje 
tainėje.

Daug
Ieva Babulienė išrinkta vyriau
sia šeimininkė.

Sausio 25 d. įvyko Moterų So- 
dalicijos pamaldos, kurias lai
kė kleb. kun. J. Švagždys. Paša- ŠŠ. VARDO DR-JOS DEŠIMT- 
kė gražų pamokslą.

Po pamaldų įvyko susirinki
mas. Dalyvavo ir kleb. kun. J. 
Švagždys.

’ Į valdybą išrinkta šios:
Pirm. — Ieva Kubilienė: pa- 

gelbininkė ~ Justina Kašėtie
nė: prot. rašt. — Antanina Trei-; 
navičienė: fin. rašt. — Malvina i 
Kašėtienė: ižd. — Marijona Jes- 
keliavičienė.

Sausio 29 d. visos narės priė
mė Šv. Komuniją primicijanto 
kun. Kamandulio intencijai.

Nutarė užprašyti Šv. mišias 
Sodalicijos intencijai vasario 5 
d. Tą dieną bus priimamos nau
jos narės.

Pirmininkė prašė visų pasi
melsti už sergančią šios draugi
jos narę Petronėlę Mačernienę. 
kuri yra ligoninėje.

Kleb. kun. J. Švagždys pasa
kė pamokinančią kalbelę.

Jonas Jeskelevičius.

MĖTIS

I

I

I

Darbininko" Intertypos Naudai

ŠOKIAI
Rengia Saldžiausios Širdies V. J. ir Lietuvos Dukterų Draugijos

Šeštadienį, Vasario-Feb. 18,1939 
Municipal Blg. Salėje, Broadway, So. Boston, Mass.

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti RENGĖJAI

Antrą sausio mėn. sekmadie
nį ŠŠ. Vardo vyrų dr-ja iškil
mingai minėjo savo 10-ties metų 
gyvavimo sukaktį bažnyčioje, o 
pereitą penktadienį, sausio 27 
d. turėjo linksmą pasisvečiavi
mą parapijos svetainėje. Kun. 
Antanas Dubinskas dr-jos dva
sios vadas parūpino didžiulę 
Alberto Matulionio orchestrą 
vakaro iškilmėms. Oras buvo 

, neperšaltas, tad ir svečių susi
rinko gan gražus būrys. Visi 
svečiavosi, linksminosi iki vi
durnakčiui. Buvo ypač linksma 
matyti mūsų parapijos jaunimą, 
skaitlingai dalyvaujanti. Malo
nu dar kartą pasveikinti dr-jos 

' dvasios vadą kun. Dubinską ir 
j dr-jos dabartinę valdybą — abu 
Strazdauskų brolius. Valerijoną 
ir Antaną. Feliksą Rekų ir 
liksą Petkų. Ilgiausių metų 
čiai vyrų draugijai!

ji pasveiko. Savo prieteliams ji 
tvirtina, kad Marija, Stebuklin
gojo Medalikėlio P-lė ŠŠ., padė
jo jai ne tik laimingai panešti 
operaciją, bet taip veikiai pa
sveikti.

VYTAUTO DR-JOS OISTERIŲ 
ROSTAS

Visiems Baltimorės oisterių 
mėgėjams. Vytauto dr-ja ren
gia oisterių puotą sekmadienį, 

, vasario 5 d. Puota įvyks parapi
jos mokyklos kieme ir salėj. 
Prasidės 1 vai. po pietų ir trauk- 

| sis iki vėlyvam vakarui. Vasario 
i mėnuo kaip tik tinkamas lai- 
’ kas oisterius valgyti. Bilietas 
.$1.00. Kurie apleis, apgailes
taus.

dovybėje p. Tedesco. Visiems 
begalo patiko kaip visų taip ir 
pavienių narių pasirodymas. O- 
ras koncertui negalėjo būti 
bjauresnis. Lijo visą dieną ir vi
są vakarą, tačiau tas nesulaikė 
ištikimųjų žmonių nuo atsilan- 

Ikymo. Kaip p. Kaprišiūnui, taip 
Choro nariams priklauso dide
lė garbė už jų pasišventimą, už 
jų sunkų darbą. Kadangi oras 
buvo blogas, tad kun. dr. Men
delis pranešė susirinkusiems, 
kad rinktinės koncerto dainos 
bus atkartotos Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių minė

jimo šventėje, vasario 12 d.

i■

Fe- 
pa-

PONIOS JASAITIENĖS 
NELAIMĖ

Pereitą savaitę skaudi nelai
mė ištiko ponią Marijoną Jasai
tienę. Namie, nešant puodą ver
dančio vandens, ponia Jasaitie
nė paslido ir skaudžiai save nu- 
siplikino. Ligonė yra priversta 
gulėti lovoj ir baisiai kenčia. 
Gydytojas lankosi kasdieną. 
Kaip ligonei, taip jos šeimai 
reiškiame giliausią užuojautą. 
P. Jonas Jasaitis, tėvas, yra 
vienas iš ištikimiausių parapi
jiečių ir nėra to parapijos pa
rengimo. kuriame jis nepagelbė- 
tų. Turime viltį, kad ponia Ja
saitienė greitu laiku pasveiks.

BAŽNYTINIO CHORO 
KONCERTAS

DAR TRYS ATSIVERTIMAI
Pereitą sekmadienį per mišias 

10 vai. kun. dr. Mendelis svei
kino tris buvusius nekatalikus, 
priėmusius Katalikų tikėjimą 

| šeštadienį ir priimančius pirmą
ją Šv. Komuniją per tas mišias. 
Labai jaudinantį reginį darė 
motina ir duktė: motina virš 50 
metų amžiaus, o duktė 14 metų. 
Šeimoje 8 narių jos tik dvi te- 
priėmė katalikybę. P-lė Lilė 
Valčečkaitė ne tik buvo jų dvie
jų krikšto motina, bet sekmadie
nį joms draugavo prie Dievo 
Stalo. Parapijos žmonės nepa
prastai džiaugiasi uolumu ir 
dievobaimingumų tų naujų ka
talikų. Duok Dieve, kad būtų 
jųjų daugiau! B. S. K.

I

Gerardas Kaprišiūnas. mūsų 
energingas, darbštus parapijos 
vargonininkas. ir parapijos 
Choro nariai ir narės, sekmadie
nį sausio 29 d. išpildė dviejų va
landų ir pusę dainų ir muzikos 
programą. Iš Choro artistų y- 
pač atsižymėjo Jurgis Galkaus- 
kas, Juozas Kvedera. Marijona 
Mažeikaitė, Margareta Anulai- 
tė. Ona Simonavičiūtė, Olga 
Matulioniūtė, Stasys Jankūnas, 
adv. Tomas Grajauskas ir kiti. 
Armonikų orchestras buvo va-

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

Draugijų Valdybų Adresai

PONIA CESNIENĖ JAU 
NAMIE

Visiems gerai pažįstama Bal- 
timorietė. ponia Elžbieta Ces- 
nienė. sekmadienį, sausio 29 d. 
grižo namo iš ligoninės. Nežiū
rint sunkios operacijos, kuri 
buvo jai padaryta, ligonė paro-> 
dė tiek atsparumo, kad gydyto-1 
jas turėjo stebėtis kaip veikiai1

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

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.. Rosiindale, 
Tel. Farktvay 0558AV

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St., So. Boston. Mass. 

Tvagkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd.,' So. Boston. 

Kasęs GI.—Marijona Aukštikalnienė, 
lll'H St.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio; T :30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Iždininkas, Andrius Zaleskas. • • 0
702 Fifth St., So. Boston, Mass.

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



Penktadienis, Vasario 3,1939
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[vietines žinios
Negaunama salės panelės J. 

■ Žukauskaitės ir p. T. Šidlausko 
koncertui, o koncertas vistiek į- 
vyks vas. 19, 3 v. pp.

*

ŽINUTĖS

Vasario 4 d., atvyksta So. 
Bostonan kun. M. Jodka, MIC. 
Po pietų jis kalbės Darbininkų! 
Radio programoje, blaivininkų 
užprašytas.

Rytą metą naujos Tėvas Mari
jonas suteiks žmonėms savo pa
laiminimą po kiekvienų šv. mi
šių ir giedos sumą, laike kurios 
kun. J. Pauliukonis, MIC, sakys 
pamokslą.

8:30 vai. ryte šv. mišias atgie
dos kun. K. Urbonavičius Blai
vininkų kuopos intencijai, kuo
pa, švęsdama Blaivininkų meti
nę šventę, eis prie Šv. Komuni
jos “in corpore”. Eis taip pat po 
draug prie Šv. Komunijos ir Ma
rijos vaikeliai.

9:30 vai. ryte, mišiose priims 
šv. Komuniją Sodalietės.

— Vasario 9 d. “Darbi- 
karinės mokyklos ir krautuvės ninko” salėje įvyks veikė- 
buvo tuščios. Tikėsite man? Tą ju susirinkimas pasitarti 
vakarą Šv. Petro parapijos cho- dėlei įvykstančių Interty- 
ras turėjo pratybų. Ir 65 giedu- pos fondui šokių. Kviečia-

• • — i___ • • e Z • ® * * m —• <•' ” •Iriai suėjo praktikuoti komp. J. 
Žilevičiaus klasiškos Kantatos. 
Audra baisi, bet laikas trum
pas. Vas. 12 d. čia pat. Todėl 
jaunuoliai - jaunuolės nugali 
audrą prie nuoširdaus tautinio 
darbo. Valio, choras! Dirbo per 
vasarą su “Mikado”. Dabar 
brenda pusnis dėl Vytauto. Įdo
mu su kuo bus mūsų Bostono 
visuomenė?

mi visi veikėjai ir veikėjos i 
skaitlingai dalyvauti.

i

Sekmadienį, 7:30 vai. vak., 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
Sodaliečių 
rodymas 
Vaizdus iš 
Palestinos
aiškins kun. Shay.

vadovybėje, įvyks 
judamų paveikslų. 
Vengrijos, Italijos, 
savo nufilmuotus

Yra kuklių žmonių. Štai ponas 
Kastantas Šidlauskas su savo 
žmona užsisakė giedotas šv. mi
šias, vas. 1 d. Laike šv. mišių 
priėmė Šv. Komuniją ir gavo 
Bažnyčios palaiminimą. Mat tą 
dieną sukanka jų 25 metai vedy
binio gyvenimo. Jaunesnysis 
sūnus studentas tarnavo Šv. mi
šioms. Vyresnysis sūnus, aptie- 
korius, prižiūrėjo tėvelių krau
tuvę. Jų skaitlingi draugai norė
jo iškelti pp. Šidlauskams balių, 
bet šie jokiu būdu neprisiėmė. 
Jie pažadėjo iškelti balių ki-

i tiems.

—---------
Pereitų savaitę buvo su-! 

sirgęs uolus veikėjas irj| 
šiems metams išrinktas 
LDS 1-mos kp. vicė pirmi- į 
ninkas, p. V. Savickas. Jau 
pasveiko ir pradėjo dirbti. !
— Kaip jaunimo, taip ir į 

suaugusiu’’” tarpe plačiai! 
kalbama apie įvykstančius i 
šio mėnesio 18 d. Munici-į 
pal Bldg. salėje naujos 
“Darbininko” Intertypos 
fondui šokius. Šokiams 
gros pagarsėjusis Al Šte- 
vens orkestras. Teko gir
dėti, kad Nekalto Pr. Par. į 
Choras, Cambridge, Mass. į 
yra nutaręs į šiuos šokius 
atvykti “in corpore”.

i

Pirmadienio vakaras buvo tie
siog baisus. Snigo ir pustė. Va-

»

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A.LKiptfta

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:3Q iki 9 v. v 
Sere domis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

r r • >-■ • .■ " ; z, ■ ■ į ■
Tel. TROvvbridge 6330.

^(REPSTC)

Lietuvė Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq.,
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

■ h ir m r r. i . i m
Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OFTOMETMSTAS

Išėgąaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijomž-

;ose (aklose) akyse sugrąžin 
(viešą tinkamu laiku.

J.LPašakanH$,O.D.
447 BROADVVAY, So. Boston.v—

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas 
t.‘ t

ktaltagriK
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East 8roatfway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk, Tol. 8. B. 1043

A. J, YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAS:

6 Beacen St, Boston.
Rdom 627, Tel. CA0 6154

NAliŲ:
101 Baxler St., So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4673

"DARBININKO" ADMI
NISTRATORIAUS ŠEIMA 

PADIDĖJO

į
j

Atsilankė So. Bostonan, sausio 
22 d. įšvęstas, kun. J. Dambrau
skas, MIC., iš Eiizabeth, N. J. 
Jis, Vas. 1 d., atsilaikęs šv. mi
šias, Šv. Petro par. bažnyčioje 
ir atlankęs pažįstamus, išvažia
vo į Thompson, Conn. Prie art. 
R. Juškos, jaunųjų ehore, da
bartinis Tėvas Marijonas giedo
davo, Elizabethe. Jam ponai N. 
N. padovanojo gražų kieliką.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Gera Pngaįttatf Biznį
Parduoda restaurantą ir ta

verną. Turi septynių dienų liq- 
uor (įvairių gėrimų) laisnius. 
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 
tokį biznį, tai gera proga nu- 

i pirkti pigiai. Savininko adresą 
galite gauti “Darbininko” ad
ministracijoj, 366 Broadvay, 
So. Boston. (17-20-24)

SkllMskM PtuNUiicy
ALGIRDAS SIOLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

i*6

LMftfc hNftberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plrttnberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St., 
SO. BOSTON. MASS. 
karnų tel- ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadway.

*

j

i

Telephone
SO. BOSTON 

tota

8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trekų Agentūra
Taisome visokią iSdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonatravi 

mo vieta:

1 Hamlin St.Jr E. 8th St,
SOUTH BOSTON, MAŠS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką* 
Savininkai.

I
I

Šaunus (ft *
VASARIO JlJ-tOS

VISUOMENINIS

MUNICIPAL BUILDING ERDVIOJ SALĖJ
SEKMADIENĮ,

Vasario-Feb. 12 d., 1939
Broadmy, So. Bostone, 3 VaL pp..

I

I

I

f

GRABORIAI

S-BirasendusIrSūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU <3oston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2637.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

- -
I

Ketvirtadienį, vasario 2q 
d., po pietų pp. Peldžiai su-! 
silaukė 7 svarų ir 7 uncijų 
didumo dukrelės, p. Pel-| 
džienė ir mažoji dukrelė y- ! 
ra St. Margarets ligoninė-! 
je, Dorchester, Mass. Dr. 
Duse vičiauš (Duserick)
priežiūroje, pp. Peldžiai 
dabar jau turi dvi dukreles 
ir vieną sūnų. p. Antanas] 
Peldžius yra “Darbininko” i 
administratorius. Sveiki- j 
name pp. Peldžius su šei
mos padidėjimu ir linkime 
išauginti sveikus ir stip
rius katalikybėje ir lietu
vybėje.

i

I
i

Šratus Vy&į Posėdis i

L. Vyčių Naujos Anglijos Ap
skričio valdybos, kuopų atstovų 
ir Dvasios vadų posėdis įvyks 
šį sekmadienį, vasario 5 d., 3, 
vai. po pietų, Vyčių naujame 
kambary, 137 Emerson St., So., 
Boston, Mass.

Šis posėdis yra svarbus, nes 
numatoma padaryti įvairių re
formų N. A. Apskrity. Todėl la-j 
bai pageidaujame, kad visi pri-i 
būtų laiku su naudingais įneši
mais!

I 
!

Pr. Razvadauskas, 
L. V. N. A. Apskr. Pirm.

Grįž« Į Montrealj
I

0LOGA’ ffEvMAT5K1.
SKAUSMAI MAN€ STAC*»

KOKIU wsnj. 
KAf) MAN 

-MLfMOVKlTV 

n

Novijamas visam* pataslyje aae 1U> mėH

Visi Bostono ir apylinkių lietuviai-ės šiuomi esate širdingai kviečia
mi atsilankyti ir pasigerėti puikiomis dainomis, žavinga Kantata Vytau
to Didžiojo ir įdomiomis kalbomis. Štai ir Kantatos žodžiai tekviečia mus 
visus. Išsimokykime juos, kad lengviaus būtų mums suprasti Kantatos 
griausmingas arėjas:

Vytaute didis, Lietuvos Valdove,
Valios galiūne, milžine dvasia!
Tavo po penkto šimtmečio mes šlovę
Minim dėkingi giliai širdyse.
Matei tu, ėmęs Lietuvą tvarkyti,
Kad daug valdovų — kraštui prapultis
Tik savęs vieno privertei klausyti
Visus — ir savo vykdinti mintis.
Jėgas lietuvių stūmęs į pasienį,
Naugardą puolei, gavai pinigų.
Duktė tavoji — štai Maskvos carienė.
Tvene, Riazaniuj turi jau draugų.
Kad ir nevyksta tau totorių minią
Ginklų parblokšti ir nuvyt’ anuos.
Tačiau iš Vilniaus į Ordą Auksinę
Tu siuntinėji skirtus jiems chanus.
Lenkų, totorių paremtas, tu puoli — 
Atmen’ lig šiol tai Žalgirio laukai 
Gelžim šarvuotą kryžiuotį-narsuolį 
Ir jį sugniuždai šičia visiškai. 
Bet ne vien ginklas, tau ir Dievo Žodis 
Savoje vietoj lygiai gerbtini: 
Priešams galybę Lietuvos parodęs, 
Žemaičiams Kristaus mokslo skelbt eini.
Tavo apšviesti, jie met’ pagonystę
Ir ima krikštą tėvai ir vaikai.
Tu įsteigi jiems pirmą vyskupystę,
Statai bažnyčių ir jas palaikai.
Stengies ir Romos vienybėn patraukti
Net pravoslavus Kijevo rusus —
Gaila, neteko tau šio susilaukti,
Bet tavo žygis bus ilgai garsus.

(Parašė A. Jakštas Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukakčiai pagerbti.
Gaidas parašė kompozitorius J. Žilevičius.
Stato Šv. Petro parapijos choras vadovaujant art. R. Juškai.
Pelnas eis Vilniaus Vadavimui ir komp. Sasnausko paminklui.

VISUS KVIEČIA FEDERACIJOS 3 SKYRIUS.)

Ginti Europos nuo turkų vergijos. 
Tu, Švento Tėvo buvai išrinktas 
Ir, kaip vyriausias vadas krikščionijos 
Būtumei vedęs į kovą tautas.
Tau ir karaliaus buvo jau karūna 
Skirta, bet lenkai išplėšė tau ją. 
Skriauda ši trenkė į tave perkūnu 
Ir mirties skraistė apsiautė tamsia. 
Vytaute didis, Lietuvos valdove ! 
Pažvelk į mūsų valstybės ežes.
Kvėpk dvasios valdžiai, kad ji. kaip tvir- 
Gintų mūs' laisvės dieneles gražias, [tovč 
Kvėpk ir piliečiams sąžinės ir proto, 
Kad nesiduotų priešų gundomi. 
Kad krašto laimės, ne savęs ieškotų 
Galingu darbu, kilnia mintimi, 
Kad susiprastų, jau gana vergavę 
Per penkis amžius ponams visokiems, 
Ir. laisvę brangią sykį nūn atgavę, 
Nebenorėtų vėl tarnaut kitiems. 
Vytaute, tavo Vilnių štai plėšikas 
Laiko užgrobęs kruvinuos naguos... 
Rem’ ji Plečkaitis, Judas-Išaavikas, 
Lietuva verkia skęsdama varguos. 
Galiūne, mesk jiems savo prakeikimą, 
Te jųjų dienos būną, kaip naktis. 
Tegu neranda niekad atleidimo, 
Tesie jų pelnas — gėda, pražūtis!
Nieks savo rankos jiems tenepaduoaa, 
Tenesisveikin’ nieks su jais dorai, 
Ir atmintis jų prakeikta ir juoda 
Tegu pranyksta, kaip nuodų garai!...

4

p. Pr. Jasutis, gyv. Montreal, 
Canada. buvo išvykęs dviem sa
vaitėm į Jung. Valstybes. Lan
kėsi Hartforde (Conn.) pas gi
mines ir New Yorke biznio rei
kalais.

šeštadienį, sausio 28 d. grįžo 
į Montreal.

p. Pr. Jasutis yra “barbinin-j 
ko” bendradarbis.

I

Didžiausia Draugija
So. Bostone didžiausia pašai-] 

ipinė draugija yra Šv. jono Ev. Į 
BĮ. Pašalpinė. Turi 704 narius: 
— vyrų ir moterų. Draugijos: 
turtas siekia $24,111.11. Perei-i 
tais metais turtas paaugo $406. 
12. Prisirašė 3 nariai, išsibrau- 
ke 9, mirė šie nariai: Matas 
Dragūnas. Dom. Remeikienė, 
Juozas Kaziukonis, Povilas Žu
kauskas. Ona Romaniene. Ona 
Lingevičienė ir Petras Vaikšno- 
ras.

Vaidyba 1939 metams.
Pirmininkas. Juozas Švagž-' 

dys. B01 E. 6th St., So. Boston, 
Mass. Vice-pirm. — Albinas P. 
Neviena. 16 Winfield. St., So. 
Boston. Mass. Prot. rašt. — Jo
nas Glineckis, 5 Thomas Park, 
So. Boston, Mass. Fin. rašt. — 
Aleksandras Ivaška, 1514 Co
lumbia Rd., So. Boston. Mass. 
Iždininkas, Andrius -Zaleckas. j 
702 E. Fifth St., So. Boston. i 
Mass. Maršalka. Jonas Zaikis,

PRIEDAS 1. Primename, kad Sodalicijos paveiksiu vakaras Įvyksta, Vas. 
5 dieną, 7:30 vai. vakarė, bažnytinėje salėje, W. 5th St.
PRIEDAS 2.Primename, kad panelės Jonės Žukauskaitės ir p. T. Šidlaus
ko koncertas parapijos naudai įvyksta Vas. 19 d., 3 vai. po pietų, bažnyti
nėje salėje, W. 5th St., So. Boston, Mass.

★

7 Winfield St., So. Boston. Mass.
Direktorių Taryba —
Pranas Tamošiūnas, Vincas 

Stakutis. Vincas Zaleckas, Vin
cas Valatka. Kazys Rusteika, 
Viktoras Medonis, Pranas Tu- 
leikis.

Kaip matome, draugija na
riais mažėja, o mažėja todėl, 
kad jaunimas nesirašo į drau
giją-________________

Taip yra su visomis mūsų or
ganizacijomis. Turime susirū
pinti ir traukti jaunimą, jeigu 
norime išlaikyti draugijas.

Kita didelė draugija, tai S. L. 
Šv. Kazimiero, kuri šiais metais 
mini 50 metų gyvavimo sukaktį. 
Ši draugija turi 507 narius, 
vien vyrų, septyniolika narių 
mažiau, negu turėjo 1937 m.

VALGOMS# DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuejg j bHą kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matote “Darbininke”.

J.
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASE.

K. Statikas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

I

rtnORS vOSn MBInEi
POVILAS BALTRU6ICNAS. Sav.

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

Profesionalai, biznieriai, prnmnnin- 
ikai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
irai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkite* “butbiuiuke”.

Mirė šie nariai 1938 m.:
Dragūnas Matas. Šiužąs, Ka- 

j zys. Ivoškus Antanas. Devulis 
Juozas. Gaidys Jonas, Kavolius 
Šimas. Gudukas Vincas, Mešlis 
Matas. Pocius Kazys, Slicis An- ■ 
tanas, Žukauskas Povilas, Vaik- 
šnoras Vincas, Aukštikalnis A- 
lekas, Latvinskas Antanas.

Draugijos turtas siekia — 
$15,937.34.

Valdyba 1939 metams:
Pirmininkas, J. Palaima, 335 

Fuller St.. Dorchester. Mass. Vi- 
ce-pirm. — J. Guzevičius, 27 
Tampa St., Mattapan, Mass. 
Prot. sek. — A. P. Neviera, 16 
Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Fin. sek. — S. Mockus, 726 7th 

! St., So. Boston. Mass. Iždinin
kas — V. Balutis, 36Į. Mercer 
St.. So. Boston. Mass.

Direktorių Taryba —
A. Zaleckas. A. Ivaška. J. L. 

Petrauskas, J. Glineckas. V. Pa
plauskas. V. Zaveckas. V. Savic
kas.

I i

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw.V.Warabow
( WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

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

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas H. Mis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY 
So. Boston, Mass.

PeterP.PIevack 
(Plevokas) 

Stogų dengėjai ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

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

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peteri Boston S t. Gange 
ir GasoHne 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 ! 

TAX RETURNS

Jei turi galvosūkį su Income ] 
Tax Retums pavesk šį dalyką!

A. J. YOUNG
(JANKAUSKAS)

S TAX ACCOUNTANT
Įi Jis viską kuogeriausiai padarys
J> 101 Baxter St., So. Boston. Mass.

!' Tel. Šou 4673
1



Penktadienis Vasa

WATERBURY, CONH
SUSIRINKIMAS

l

sekmadieni LDS 5-ta kp. 
mėnesinį susirinkimą, 

prisirinko skaitlingai ir

ATOSTOGOS LIETUVOJE
8

Aną 
turėjo 
Narių 
susirinkimas buvo įdomus.

Nutarta rengti viešą pasilink
sminimo vakarą po Velykų. Už
darbi dalysimės pusiau su vie
tos lietuvių našlaičiais. Buvo 
pageidaujama, kad kiekvienas 
narvs-rė pasirūpintų gauti nors 
vieną naują narį prie LDS 5-tos 
kuopos iaike šio vajaus. Be abe
jonės kiekvienas
draugų ir pažįstamų, 
neprirašyti juos prie 
Darbininkų Sąjungos? 
pavydėti

žmogus turi 
tai kodėl 
Lietuvių 
Nereikia

kitam to kas pačiam 
yra gera. Aukščiausis mus siun
tė į šį pasaulį, 
gerus 
protą,

kad darytume 
darbus. Suteikė mums 
išmintį, ir gražią kalbą. 

Savo pasiuntinybę turime kiek
galint stengtis išpildyti, kad šis 
pasaulis taptų Dievo karalyste.

SUDEGĖSTUBA
Sausio 23 d., vakare Antano 

J. Petrokaič-io sudegė stuba.
Petrokaitis gyvena nuošaliai 

iš miesto. Nesant nieko namie, 
namas, nežinia kaip, užsidegė. 
Kuomet šeima grįžo į namus 
vėlai vakare, namas jau baigė 
degti.

Sausio 2i d. įvyko Federacijos 
22 skyriaus susirinkimas, ku
riame dalyvavo gausiai atstovai 
ir kleb. kun. J. Valantiejus ir 
kun. E. Gradeckis.

Valdyba išdavė raportus iš 
į savo veikimo. Raportai priimti 
su pagyrimu. Finansų raštinin
kė P. M. Alubauskaitė išdavė 
finansinį raportą ir jo kopijas 

1 Įteikė kiekvienos draugijos ats
tovams.

Pirm. komp. A. Aleksis pra
nešė. kad gavo atsakymą Lietu

-vos Konsulo, kad pinigus priė
mė į Vilniaus Geležinį fondą ir 
Lietuvos Ginklų fondą 880.47, 
kuriuos suaukavo katalikiškos 
draugijos. Taipgi pranešė, kad 
iš Konsulato atvyks kalbėti Lie
tuvos Nepriklausomybės minėji
me.

Lietuvių Politiškų klubų ats
tovai — J. Tareila. T. Matas ir 
A. Orentas. atvykę į susirinki
mą. pareiškė pageidavimą minė
ti Lietuvos Nepriklausomybės 

Į sukaktį bendrai. Federacija su
tiko su ta sąlyga, kad būtų tik 
vienas kalbėtojas iš Lietuvos 
Atstovybės ar Konsulato: būtų 
dainų programa, o užbaigti pro
gramą šokiais. Federacija iš- 

atstovą tartis su klu- 
kun. E. Gradeckis. komp. 

A.
J.

i rinko
1 bais:
A. Aleksis. P. Jakubauskas. 
Kateiva. M. Alubauskaitė. 
Bernotas. J. Vilčiauskas.

užmigo amžinai
B. Deveikis sunegalėjo. 

šaukė gydytoją. Nusiskundė 
gydytojui, kad skaudų gerklę ir 
negalįs miegoti. Gydytojas per
skrodęs skaudulį gerklėje, išva
lė ir įleido adatą gyduolių dėl 
miego. Ligonis užmigo ir užmi
go amžinai.

Velionis buvo 42 
žiaus.
z tavęs 
Paliko 
mažu 
bažnyč 
šio.

lai- 
už- 
yra

Kairėje Miss Valerie Cole iš London, Anglijos, kurią jos teta. premiero Chamberlain 
žmona, supažindins su Londono aristokratija. Ji gyvena premiero Chamberlain namuose. Vi
duryje — Buvusioji Gloria Baker, Sll,000,000 paveldėtoja, ištekėjo už Henry J. Topping ir iš
vyko praleisti ‘‘medaus mėnesį” į Honolulu. Dešinėje — Helen Winthrope Weyant', 37, buvusi 
choro mergina, kuri mirus pulk. Jacob Ruppert. bravorninkui ir baseball magnatui, paveldėjo 
jo milijonus. Ji yra stambiausia paveldėtoja.

Adomaitytė. A. Glinskis, A.1 
Markevičius. K. Karinauskas. J. 
Kupstas. Vadovavo komp. A. 
Aleksis. Taipgi grojo armonika 
E. Digimas ir V. Markevičius.

Bankieto rengimo komisijoje 
buvo: M. Stankevičienė. B. Mor-

M. K. Josaitienė, O. 
Janušaitienė.
Matulenienė.

M. Karinaus-
M. Girdzijauskienė.

NEWARK,H.J BRIDGEPORT, COHN

Sausio 29 a. Šv. Juozapo 
tuvių par. bažnyčioje primici- 
jantas kun. A. Ignotas atnašavo 
pirmas iškilmingas šv. mišias 11 
vai. ryte. Jam asistavo kleb. 
J. Valantiejus ir kun. . 
Ceremonijų vedėjais buvo kun. i 
Galy ir kun. B. Gauronskas. Pa
mokslą pasakė kun. J. Kazlaus-1 ‘ 
kas. Bridgeporto lietuvių par. I 
klebonas. Žmonių buvo pilna' 

atgal, j bažnyčia.
ir du! 2 vai. po pietų parapijos sve- 

bankietas kun. 
sau-j A. Ignotą. MIC. pagerbti. Toast- 

jmasteriu buvo kleb. kun. J. Va- 
llantiejus. Kalbas pasakė šie: 
.kun. A. švedas. MIC.. kun. J. 

LDS olKripas. kun. E. Gradeckis. kun. 
psirgo prie dar-1 

Amerikon Brass !I

pasi-

metų am-
gimęs Lietuvoje ir atva-

nuliūdime žmoną
sūneliu. Palaki ;us su {painėje įvyko 
los apeigomis 25 d.

APSIRGO
Domininkas Smilski 

kuopos narys, a 
bo. Dirbo 
komj 1• Komi unijos gydy
tojas apžiūrėjęs patarė vežti į 
ligoninę.

MIRĖ
Mikalina Vaičius, 

amžiaus, mirė po ilgos ir sun
kios ligos savo tėvelių namuose.

Velionė buvo veikli narė se- ’ 
kančių draugijų bei organizaci
jų: Liet. šv. Juozapo par. cho-į 
ro. Lietuvių katalikų studentų. I 
Marijos vaikelių ir Lietuvos Vy
čių. Paliko dideliame nuliūdime 
tėvelius, brolį ir sesutę.

Palaidota su bažnyčios apei
gomis sausio 30 d. š. m.

■J. Tot ilas. I

23 metų

ii

!

lie-

P. 
M. 
K.

kevičienė.
Barkauskienė. N.
M. Vaitkienė, E.
R. šambrickienė,
kienė.
Laurinaitienė. M. Kašėtaitė.
Alubauskaitė. A. Šambarys.
Ignotas. A. Stokes.

Marijos Vaikelių draugijos 
narės patarnavo prie stalų.I

r ! Sausio 28 d. įvyko
j. ripas. baskethaii rungtynės

■ po par. svetainėje.
1 rungėsi su negrais iš New Yor
ko. Negrai laimėjo 44 punktus 
prieš Vyčių 43. Šv. Vardo drau
gijos ratelis supliekė savo opo
nentus.

smarkios
Šv. Juoza-
L. Vyčiai

Sekmadienį, sausio 29 d. L. 
Vyčių 29 kp. bovvling ratelis 
žaidė su Patersono L. Vyčių 61 
kp. rateliu Nevvarke. Nevvarkas 
laimėjo du iš trijų žaidimų. Šie 
žaidimai yra L. Vyčių Apskri
čio Bovvling Lygos vadovybėje.

Sekmadienį, vasario 5 d. New- 
arko Vyčiai vyks į Maspethą, Strutinskienė. 
k‘ur jie žais su L. Vyčiais 110 kp. 
Geriausių sėkmių.

štai rezultatai pereito sekma
dienio žaidimų: 
NEWARK 
Daukšys 
J. Montvydas 
Barkauskas 
Laukžemis 
M. Montvydas

i 
Pereitą šeštadienį, sausio 28.' 

: įvyko parapijos balius. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Tikrai gra
žu. kad parapijos jaunimas lan
kosi su tėveliais į parengimus. 
Daug darbavosi šie asmenys: 
pp. A. Steponaitienė, M. Čepo- 
nienė. K. Petruškevičiūtė. A.

Mockevičienė,
Urbonavičienė. A. Balandytė. J. 

| Rybokiūtė. A. Pociuvienė, K. 
i Strutinskas. C. Mikuckis, J. i 
j Mockevičius. Komisijai nuošir- 
Idžiai pagelbėjo kleb. J. V. Kaz
lauskas.

Jaunimas jau organizuojasi i

Rašo
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)
Sesutės pasakojo, kad laike 

Pasaulinio karo vokiečiai ir 
kaulus buvo išmetę. Jos surin
ko. Neapsakomas gražumas 
gamtos ir namų.

Rusai savo viešpatavimo 
ku buvo daug ką sugadinę, 
tepė paveikslus ir tt. Dar
rusų parašų ant sienų ir pamin
klų, kur šventoriuje esą palaido
ti rusų arhimandritai.

Daug ką dar reikia taisyti. 
Sesutės sunkiai darbuojasi, bet 
joms trūksta pinigų. (Paauko
kime joms kiek kas galime). 
Sesutės mus pavaišino, o mes 
joms palikome amerikoniškų 
dovanėlių.

pp. Pugžlienė ir Mončiūnienė 
paprašė, gal Sesutės gali duoti 
kokį daigtelį, kurį parsivežusios 
į Ameriką išleistų tikietėliais. 
Pelną pasiųstų Seselėms. Davė 
gražią staltiesę, kuri ir buvo iš
leista pereitą metą.

Jeigu kas norėtų su Pažaislio 
Sesutėmis susirašyti, tai gali 
šiaip: Sesuo M. Angela, Kauno

paštas, Dėžė Nr. 436, Kaunas, 
Lithuania.

Kaune sužinojau, kad liepos 1 
d. traukiniai tikrai eis iš Kauno 
į Vilnių. Taigi ir mano pasas 
geras. Nutariau važiuoti pir
muoju traukiniu į Vilnių be jo
kio persėdimo. Nusipirkau bilie
tus. Visi tik žiūri į mus, bet 
mudu su žmona nė nežinome ko 
jie taip žiūri. Į traukinį įbėgo 
vyras ir klausia: iš kur mes ir 
kur važiuojame? Klausiu kas 
jis toks. Atsako: “Aš esu ko
respondentas. Šis yra pirmas 
traukinys per 18 metų į Vilnių. 
Tai aš ir noriu žinoti kiek ir 
kas važiuoja”. Pasisakau kas 
esu.

PATERSON

148 201 204
154 168 146
139 180 168
170 142 136
172 125 158

Daly. kun. P. Karlonas. pp. J. 
Janušaitis. komp. A. Aleksis. 
Dr. Steponaitis, kun. B. Gauron- 
skas. p. N. Janušaitienė. J. Ali- 

Išauskas. J. Dubauskas. V. Jakš- 
taitė.

Kun. A. Ignotas. MIC., to va
karo kaltininkas, nuoširdžiai vi
siems dėkojo už sveikinimus ir 
viską.

Taipgi kalbėjo ir kunigo pri
micijanto tėvelis p. J. Ignotas 
ir sesuo Alena.

Visi džiaugėsi ir gėrėjosi kun. 
Ignoto. MIC. gražia lietuviška 
kalba.

Laike bankieto grojo skudu
čių benas. Dainų programą iš
pildė šie: pp. M. Andrikytė. A. 
Grėbliūnaitė. E. Kupstaitė. M.

Vasario 4. įvyksta basketball 
rungtynės Šv. Juozapo par. sve
tainėje. To vakaro pelnas ski
riamas parapijos našlaičiams.

Tą patį vakarą įvyksta Lab
darybės draugijos šokiai 48 
Green St. svetainėje. Pelnas ski
riamas našlaičiams. Rengėjai 
kviečia visus dalyvauti basket
ball žaidimuose ir Labdarybės 
šokiuose, nes tai kilniam tikslui 
parengimai.

Labdarybės draugija šelpia ne 
tik vaikučius našlaičius, bet vi
sus vargo ir skurdo prispaustus 
lietuvius. Šiandien rasime tokių 
skurde ir varge, kurie kiek me
tų atgal turėjo dešimts ar dau- • 
giau tūkstančių. Viską prarado 
ir dabar priversti visų paramos. 

Koresp.

NEW BRITAIN, CONN

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IŠ 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- 
CKERT'S — jo visuomet reikalausite.

60 EIlsworth St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

Lakawicz 
Stack
F. VValley 
Merins
Skubus

Tuo traukiniu važiavome viso 
5 asmenys. Vievyj pasitiko 
traukinį lenkų policija ir patar
nautojai. Lietuvis Klaipėdietis, 
nė žodžio nemokantis lenkiškai, 
palydėjo traukinį į Lentvaravą. 
Jis man parodė administracijos 
liniją ir gaires, kareivių, ka
riavusių su lenkais, kapus. Jis 
ir esą buvęs savanoris, karštas 
patriotas. Kai tik pradėjo mums 
pasakoti apie lenkų suktybes, 
niekšumą. tai ir apsipylė ašaro
mis iš susijaudinimo.

Iš Vievio traukinys ėjo labai 
palengva, nes tik ką buvo patai
sytas per 18 metų nevartotas 
genežinkelis. o šalyse nukirsti 
berželiai ir kiti krūmokšniai, 
kurie buvo užaugę.

Pasus patikrino ir neklausi
nėję praleido. Štai ir Lentvara- 
vas. Žmonių minia stovi ir žiūri. 
Daug kas fotografuoja trauki
nį. Keleivių tik penki iš Lietu
vos. (Jeigu būčiau žinojęs, kad 
lenkams taip svarbu, tai pirmą 
dieną būčiau nevažiavęs).

Iš Kauno išvažiavom 8:28 vai. 
ryte, o Vilniuje buvome 11:59 
vidudienį.

Kaip tik iš Vievio pervažiavo
me administracijos liniją, tai 
koks slogutis ir užgulė krūtinę. 

Jau ir kalbėjomės tykiau. Ot 
koks jausmas.

Štai ir mūsų sostinė Vilnius.
(Bus daugiau)

Radzvilas; vice - pirm. — Vik
torija Kaminskaitė; rašt. — 
Pranė Mockevičiūtė: fin. rašt. 
Aldona Einorytė: ižd. — Albi
nas Mačiukaitis: iždo globėjai į 

. — B. Šumskytė ir V. Mockevi- j 
čius: knygyninkės — Viktorija 
Kaminskaitė ir Amelija Vilso- 
naitė; atstovai į C.L.C. — A. 
Antanaitis, Alena Vilsonaitė ir 
A. Mačiukaitis: pasilinksmini
mų komisijos pirm. — B. Šums- 

publikacijos komisijos 
chorą; vis daugiau narių, atsi- pirm _ Angela stankaitytė.

Choro vadas — muzikas A. 
: Stanšauskas. kuris neseniai at- 
. vyko iš Newark. N. J. vargoni
ninkauti mūsų parapijoje.

Nutarė susirinkimus laikyti 
trečią pirmadienį kiekvieno mė- 

I nėšio, ir mokėti po 10 centų į 
I mėnesį.

Šis choras išpildys operetę 
tuojaus po Velykų. Linkime ge
riausių sėkmių. Lietuvaitė.

F. V

783 926 812

163 201 136
167 175 195
127 140 169
207 180 160
207 142 144

871 838 804

ELIZABETH, H. J

Sausio 15 d. įvyko lietuvių 
pradinės mokyklos vakarėlis. 
Suvaidinta įyairūs veikalai. Tu
riningą kalbą pasakė kleb. kun. 
J. Simonaitis.

Vaikai vaidino gyvai ir gra
žiai. ypač Lisevičiukas, Aikytė 
ir Kirsliukas. Programa baigė
si Lietuvos himnu.

Garbė Seseutėms Pranciškie- 
tėms už išmokinimą vaikučių.

I

MINĖS LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS SUKAKTĮ
VVS skyrius, kurį sudaro vi

sos draugijos smarkiai ruošia 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimą. vasario 19 d., 2 vai. po 
pietų. Lietuvių salėje. 354 Park 

| St.
Bus įvairi programa. Kalbės 

Lietuvos Konsulo sekretorius p. Į 
J. Simutis.

5 vai. po pietų, toje pačioje 
svetainėje įvyks vakarienė. Ti- 
kietas 75 centai. Kviečia daly- 

{ vauti ir įsigyti tikietus iš anks
to pas VVS narius.

randa. Neužilgo pasieks savo 
skaičių, ir pradės ruoštis kon
certui ir vaidinimui.

Kleb. kun. J. V. Kazlauskas i 
praeitą sekmadienį buvo Water- 
bury ir laike primicijanto kun. 
A. Ignoto MIC šv. mišių pasakė ■ 
pamokslą.

Mūsų kolonijos jaunimas 
mėgsta sportą. Vaikinai, mer
gaitės ir net vedusieji žaidžia. 
Praeitą trečiadienį šv. Vardo 
dr-jos komanda žaidė su Anso- 
nijos krepšinį (basketball). 
Taipgi vakarais žaidžia bowling 
vaikinai ir mergaitės. Matęs.

I ____ _____I
Šv. Jurgio parapijos jaunimas 

organizuojasi į chorą, kuris bus 
’■ didelis ir geras. Jau turime 37 

narius. Planuojama rengti susi
pažinimo vakarėlį. Kviesime vi
są parapijos jaunimą dalyvauti kių lietuvius atsilankyti, 
ir prisirašyti prie choro. 1 _

Sausio 30 d. įvyko susirinki- nio. susidedantis iš 10 muzikan- 
mas. Išrinkta choro valdyba.
Valdybą sudaro šie:

Garbės Pirm. kleb. kun. J. 
Kazlauskas: Dvasios Vadas — 
kun. Ražaitis: pirm. — Petras

HARTFORD, CONN Įsigykite "GAVĖNIOS 
KNYGA"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Šv. Kazimiero Draugi
jos išleistą kun. A. Saba
liausko “Gavėnios Knygą”. 
Gavėnios metu labai gra-

Vasario 4, šeštadienį. įvyks 
Šv. Jono Ev. draugijos metinis 
balius ir šokiai mokyklos salėje, 
kampas Broad St. ir Capitol a- 

jve. Kiekvienas atsilankęs drau- 
I gijos narys prie durų gaus do
vaną. Kviečiame iš visų apylin-ižūs pasiskaitymai. Vertėtų 
L, nes kiekvienai katalikiškai šei-
bus geras orkestras — F. Peka- Į maį šią. naudingą knygą j- 

jsigyti. Knyga turi 252 pus
lapius. Kaina tik 80c.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadvvay, 
So. Boston. Mass.

tų-
Vasario 5 d. įvyks tos pačios 

draugijos svarbus susirinkimas. 
Nariai prašomi skaitlingai daly
vauti. Kvieslys.

i

į

PHONE
So. Boston 

2271

BOSTON BRANGTI 
1410 Columbia R d.,

South Boston

Sausio 28 d. įvyko pasilinks- 
į minimo vakaras, kurį surengė 
šv. Cecilijos choras. Pelnas pa

skirtas kelionei į Pasaulinę Pa
rodą (New York) rugsėjo mėn. 
Lietuvių Dieną.

Buvo ir lietuviškų užkandžių. 
Visi linksmai praleido 
Gaila, kad žmonių buvo 
daugiausiai.

SUSILAUKĖ DUKRELĖS
Pereitą savaitę pp. K. ir A. 

{ Kavaliauskai susilaukė pirmos 
dukrelės, pp. Kavaliauskai yra 
pavyzdingi lietuviai, Šv. Cecili
jos choro nariai ir veikėjai ka
talikiškame veikime.

Linkime, kad jie išaugintų ir 
tokią dukrelę. T. M.

laiką, 
neper-

j Sausio 29 d. mūsų parapijos 
I bažnyčioje įvyko primicijos. 
Primicijantas kun. Juozas A.

{ Dambrauskas atnašavo iškil
mingas šv. mišias. Aasistavo 
kleb. kun. J. Simonaitis ir vika
ras kun. J. Kemežis. Pamokslą 
pasakė kun. J. Balkūnas. Mas- 
petho lietuvių par. klebonas.

2 vai. po pietų įvyko bankie- 
tas primicijantą kun. J. Dam
brauską pagerbti. Primicijantui

i įteikta nemažai brangių dovanų, 
i Sveikinimo kalbas pasakė kuni- 
j gai: P. Vasiliauskas. J. šešto
kas. J. Kinta, J. Kemezis. J. Si
monaitis. vienas svetimtautis. 
A!exian Brolių ligoninės brolis.

Taipgi kalbėjo Šv. Rožančiaus 
dr-jos pirm. — O. Koniutienė; 
Šv. Onos dr-jos pirm.— E. Džio- 
valienė; broliai primicijanto. 
giminės ir sesuo Alena.

Kun. J. A. Dambrauskas gra
žia lietuviška kalba visiems pa
dėkojo.

5 vai. po pietų kun. J. A. Dam
brauskas laikė mišparus. Asis

tavo kur.. J.
šeštokas.

Pirmadienį. 
Dambrauskas 
vai. ryte.

Duok Dieve daugiau tokių 
jaunuolių. kurie pasišvęstų 
vesti žmones išganymo keliu. i 

Vietinis..

Kinta ir kun. J. 

sausio 30 d. kun.
laikė šv. mišias 9 I

Naujoviškas
kaip Swing Muzika

"Sving-artistsa”. . . ARTIE SHAW

Išbandykite 1939 m. Dvigubai-Švelnius

Old Gold r
VISADA ŠVIEŽI!
Dvigubai apsaugoti dviem už- 
volkčiais Cellophone. VIRŠUTI
NIS užvalktis atsidaro APAČIOJ 
pakelio.

Extra subrandinti Tabakai duoda Extra Skonį!

UŽSISTATYKITt: ROBTRT BFNCHLFY su ARTIE SHAWS Orkestru. Sekmadienių 
vakarais, Columbia Network,

Copvright. 193t>. by T. Tz»rillard Co.. Ine.


