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šeštadienį, kovo 4 d., Šv. 
Kazimiero, mūsų tautos 
globėjo šventė. Šv. Kazi
miero vardą nešioja ir mū
sų organizacijos ir laikraš
čio “Darbininko” šefas ku
nigas Kazimieras Urbona
vičius. kuris šių metų sau
sio 14 d. taip pat minėjo 
savo 65 metų amžiaus su
kaktį. Ta proga sveikina
me mūsų vadą ir linkime il
giausių metų.

4>

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teiste vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Nepasmerkia Komunizmo, 
Tik Kitus Izmus

VVashington, D. C. kovo 
2, — Kada buvo pateikta 
rezoliucija pasmerkti ne 
tik nacizmą ir fašizmą, bet 
taip pat ir komunizmą, tai 
dauguma tautinės advoka
tų sąjungos egzekutyvės 
komisijos narių, atsisakė 
pasmerkti komunizm0 ku
ris yra žiauresnis ir už fa
šizmą.

Hitleris Neužtaria Vengrijos 
Nacių

Budapeštas, Vengrija, — 
Kovo 2, — Vengrijos vy
riausybė uždarė nacių są
jungą; 477 nacių vadus pa 
siuntė į kalėjimus, kitus 
paleido, bet jiems įsakyta 
nacių sąjungos daugiau ne
organizuoti. Hitleris pa
reiškė. kad tai yra Vengri
jos krašto dalykas ir jis 

f nieko nemanąs daryti.

Radikalai Išleido Tūkstan
čius Propagandai
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Arkivyskupas Ragina SudarytiWashington, D. C. kovo 2, 
I — Kada Amerikoje buvc 
» pradėta rinkti aukas Ispa

nijos lojalistams - radika
lams, tai valdžia pareikala
vo, kad visų rinkliav1’ ats
kaita būtų jai priduota. 
Dabar valdžia praneša, kad 
nuo gegužės 1937 m. iki 
sausio 1 d. 1939 m. Ispani
jos reikalams Amerikoje 
buvo surinkta suvirš du 
milijonai dolerių. Rinkėjai 
propagandai išleido $474, 
121.02. Taigi pasirodo, kad 
žmonių sudėti pinigai ne 
Ispaniją pasiekė, bet buvo 
išleisti savo reikalų reklia- 
mai — skelbimams. Ir lie- j nesy, Amerikos 
tuvių kairieji rinko aukas Bažnyčios vyskupai ragino 
Ispanijos radikalams. Rei- Amerikos Darbo Federaci- 
kia ir ju paklausti, kiek iš jos ir CIO vadus sudaryti 
surinktų aukų pasiuntė Is- vienybę ir taiką, kuri taip 
panijos žmonėms ir kiek yra darbininkams reikalin- 
patys čia išleido propagan- ga. Dabar kada preziden- 
dos reikalams? tas Rooseveltas vėl paragi-

-------------- no unijų vadus sudaryti
11 Valstybės Jau Pripažino taiką’ arkivyskupas Pa- li vaisijrajau i upauiiv reiškė kad taika ir

FranCO Valužių Ispanijoj vienybė bus sudaryta.
----------- CIO vadas, Jolin L. Le- 

Burgos, Ispani ja, kovo 2, w^s» atsakė prezidentui, 
— Pranešama, kad iki šiol ^ad ,.į° sudaryta komisija 
jau 27 valstybės pripažinę P trijų vyrų, l^tent, įsPhi- 
"en. Franco valdžią Isnani- bP Mnrray, Sidney Hill- 
joj. Anglija ir Prancūzija, man ir paties, yra pasi- 
kurios talkininkavo radi- tis su Amerikos
kalų valdžiai, kada ?en. Parbo Federacijos komisi- 
Franco užėmė Kataloni ją, ia vienybes reikalu, 
pamatė, kad radikalai ne- , “ ~ ~
begali tęsti karo, tai ir jos Lietuva Pripažino IspaMJOS 
ištiesė gen. Franco ranką. Francą Valdžia

Washington, D. C. kovo 
2,— Detroito arkivysku
pijos vadas, arkivyskupas 
Edvvard Mooney ragino 
darbininkų unijos vadus 
sudaryti taiką, kad darbi
ninkai tikrai galėtų vienin
gai kovoti prieš neteisin
gus kapitalistus ir laimėti. 
Arkivyskupas priminė, kad 
praeitų metų lapkričio mė- 

Katalikų

I

—-■»

Prieš Bažnyčią Jungtinėse Valstybėse

Vienijasi Lietuviai Klaipėdos 
Krašte

i mirties dekretą Bažnyčiai.' 
I Toki Bažnyčios priešai, į 
i kaip Krylenko, Kamene- 
vas, Zinoviėvas, Bukhari- 
nas ir kiti, visi žadė jo Ka
talikų Bažnyčią sunaikinti, 

j Kur jie yra šiandieną ? O 
' Katalikų Bažnvčia ramiai 
laukia vėl pradėti misijų 
darbą Rusijoje. Kur bus 
Rosenbergas už kelių me

stu? Katalikų Bažnyčia pa-.Vatikano valstybės Sekretorius būtu išrinktas Popie- 
siliks”. žium.

Roma, Italija, kovo 2, — 
i Laikraštis The World Pro- 
blem, paduoda komunisto 
Rosenbergo, kuris iš Mas
kvos buvo pasiųstas į Ispa
niją. kalbą, būk jis pasa
kęs: “Aš sutinku su Hitle
riu viename dalyke, būtent, 
kad Katalikų Bažnyčia, ko
ki ji yra, turi būti sunai
kinta; taip pat ir protes
tantų bažnyčios”. Toliau, 
tas laikraštis sako: “Bolše
vikai seniai vra paskelbę

i 
j

Klaipėda, vasario 26 d. 
čia įvyko Visuomenės Są
jungos suvažiavimas, ku
riame nutarta steigti vieną 
bendrą visų Klaipėdos 
Krašto lietuvių organiza
ciją. Tos organizacijos į- 
statai jau ruošiami.

Minios Eina Melstis Prie 
Pijaus XI Kapo

Franco Valdžią
VAŽIUOKITE! Kaunas, Lietuva, kovo 2, 

— Lietuvos vyriausybė ofi
cialiai pripažino Franco 
valdžią Ispanijoje.

LIETUVON 
Per 
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1300 Darbininkų Išėjo Į 
Streiką

VATIKANO MIESTAS, kovo 2 — šiandien išrink
tas naujas 262-tras Popiežius. Popiežium išrinktas J. E. 
Kardinolas Eugenio Pacelli, šventojo Sosto Sekreto
rius. Jis pasirinko vardą — Pijus XII. Naujasis Ganyto
jas yra 63 metų amžiaus. Išrinktas trečiuoju balsavi
mu. Šiandien, Vatikano laiku 5:30 vai. po pietų (Bosto
no laiku 11:30 vai. ryte) iš kamino pasirodė balti dū
mai. Tai buvo ženklas, kad Popiežius išrinktas. Rinki
muose dalyvavo visi (62) Kardinolai. Kad sudaryti du 
trečdaliu balsų, tai reikėjo gauti 42 balsu.

Tai pirmas Popiežių rinkimų istorijoj įvykis, kad

žium.
Vadinasi, naujojo Popiežiaus rinkimai užėmė tik 

24 valandas.
Kada iš pečiuko kamino pasirodė balti dūmai, tai 

50.000 minia džiaugsmingai šūkavo ir kėlė ovacijas. 
Laukė naujojo Popiežiaus pasirodymo ir palaiminimo. 
Daugelis suklaupę meldėsi už naująjį Popiežių.

Prasidėjo įvairiomis kalbomis kalbos iš Vatikano 
Springfield, Mass. kovo 2, tė... ir kada jūs užmušėte per radio. Tai pirmas įvykis, kad per radio tiesiai iš Va-

i
I

I
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Kun. James Gillis, C.S.P.J juos, iūsų vaikai jiems pa- tikano pranešta apie naujo Popiežiaus išrinkimą.

Vatikanas ,kovo 2, — Mi
nios žmonių, kaikurie iš la
bai toli, kasdiena ateina 
melstis Drie Popiežiaus Pi
jaus XI kapo. Jis tikrai bu
vo, kaip Kardinolas O’Con- 
nell sakė. Dievo šventasis.

I

kalbėdamas katalikų susi- minkius stato. Taip dabar 
rinkime pasakė: “Mes da
bar gerbiame žmogų, ku
riam mūsų nepaklusnumas 
ir nepaisymas pagreitino 
mirtį. Kristus yra pasakęs: 
Jūs užmušėte pranašus, 
kuriuos Dievas jums siun-

Aukščiausias Teismas Pasmerkė į
rr

Naująjį Popiežių perstatė J. E. Kardinolas Camil- 
lo Caccia Dominioni. Tuoj po to išėjo į Šv. Petro balko
ną naujasis Popiežius Pijus XII ir suteikė palaiminimą.

J. E. Kardinolas Eugenio Pacelli, mirus a. a. Šv. 
Tėvui Pijui XI, tapo Katalikų Bažnyčios valdytoju. Da
bar Kardinolas Pacelli yra Bažnyčios Galva — Popie
žius.

Naujasis Popiežius Pijus XII lankėsi Jungtinėse 
Valstybėse 1936 m. Nuoširdžiai buvo priimtas Katalikų

"Sėdėjimo Streikus
_________ «---------------------- -

Washin«ton D C kovo 2 I Lenkija Užsakė Povandeni- i tinęas yra pasaulis Mums 
-Jungtinių Amerikos vai-: niUSLaiVUS me. bet jo neklausėme

i 
pasaulis daro. Pasauliui 
reikia vado. Mes turėjome 
nepaprastą vadą, šventą, 
išmintinga mokytą žmogų. 
Popiežių Pijų XI. Jis drą
siai nurodė mums gyveni- 

i mo teisingą kelią. Mes jo 
'neklausėme. Jis mirė. Jei 
• jis dabar sugrįžtų, tai 
■mums pasakytų: “Vietoje Bažnyčios vadų ir prezidento Roosevelto, kuris tik dvi 
paminklų, geriau būtų, kad

! klausytumėte ir pildytu
mėte mano nurodymus”.

Toliau kun. Gillis sakė: 
, “Koks nenuoseklus, nepro-

• ” ClOi III I • y V V Arf, '
— Jungtinių Amerikos vai- į 
stybių aukščiausias teis
mas paskelbė ištarmę, kad 
“sėdėjimo streikas” yra <«, • -- - -

!*

Kitchener, Ontario, Ka
nada, kovo 2, — Apie 1300 
sumų fabrikos darbininkų 
išėjo į streiką; jie reikalau
ja, kad kompanija pripa
žintų jų uniją, sutrumpin
tu darbo valandas ir sugrą
žintų sumažintų algų nuo
šimtį.

Paryžius, kovo 2, — Len- 
neteisėtas užėmimas nuo- i kijos valdžia davė užsaky- 

savybės ir neleidimas savi- mą Prancūzijos laivų kom- 
ninkams ja naudotis ir taip panijoms, kad jai padary- 
prievarta ir žiaurumu pri- tų du 1175 tonų povandeni- 
versti darbdavį išpildyti jų nius laivus, 
reikalavimus”. “Tai nėra 
teisėtas streikas, bet netei
sėtas užgrobimas svetimos 
nuosavybės”. Aukščiausias 
teismas padarė tokį nuo
sprendį, kada buvo reika
laujama, kad kompanija 
priimtų atgal prie darbų 
darbininkus, kurie tęsė sė
dėjimo streiką, ir paskiau 
buvo prie darbų nepriimti 
už tai.

Draudžia Teikti Sakra
mentus

dienos kai buvo išrinktas prezidentu. Skubotai orlaiviu 
buvo nuvykęs į šiuos didmiesčius: Chicago, St. Paul, 
San Francisco. St. Louis ir Cincinnati. Taipgi aplankė 
Bostoną. Philadelphia, Washington. South Bend ir ki
tas kolonijas.

Georgetovvn Universitetas suteikė tuolaikiniam 
Kardinolui Pacelli kanono ir civilių teisių garbės dak
taratą; taipgi daktarato laipsnį suteikė ir Notre Dame 
Universitetas.

Popiežius Pijus XII gimęs kovo 2 d.. 1876 m., Ro
moje, iš įžymios italų šeimos, kuri visada palaikė arti
mus santykius su Vatikanu.

Amsterdamas, kovo 2. — 
Naciai Austri jo je ir Vokie
tijoje uždarė apie vienuoli
ka tūkstančių katalikiškų 
mokyklų. Vokietijoje ir 

Išrinkta Lietuvos Aero Klubo ' Austrijoje taio ^at valdžios 
įsakymu uždaryta vienuo- 

; lvnu mokyklos. Municho 
universitete uždarvtas teo- 

Ne- locijos skyrius. Austrijoje, 
seniai Lietuvo je lankiusis Viennos miesto ligoninėse 
garsioji Anglijos lakūnė kunigams nevalia suteikti 
Jean Batten išrinkta Aero mirštantiems paskutinių 
Klubo garbės nare. I sakramentų.

Darbininkų Radio Programa
Anglų Lakūnė Jean Batten

■v - - - “ - - ‘

Garbės Nariu

Kaunas, kovo 1 d.

šeštadienį, kovo 4 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi
ninkų Radio programa, kurią skiriame paminėti Šv. 
Kazimiero, mūsų tautos globėjo šventę.

Programą išpildys So. Bostono lietuvių jauname- 
čių radio grupė, vadovaujant muzikos mokytojai p. M. 
Treinavičiūtei.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausytis gražios programos iš radio stoties 
1VČOP. Boston.
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Kelly Laimėjo Nominaciją
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Atstovybe Tautų : stovus ir vesti derybas su kai yra nelegalūs, tai kyla I

• v*

Ir I
* v»

Kavimo Reikalu

likviduoti”. Tik-'Tokius dalykus tikrai tik lyginamos abipusės 
•cto Tie colrn ■ Knlčoiri Va i t^croli ičera 1 trr^ti ____ .
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kad mokykloje.džio 8 d. 193o m. Patys ko-ityti komunistu, bet ir kai- 
vaiku nusikalti-i mumstai. negalėdami tokio Lįeii liaudies fronto šulai, 

užtektinai ap- nežmoniško įstatymo už- apsivylę, pasmerkia komu-Į 
uos valstybes j ginčyti, štai ką sako: “Ko- nįstUg.Yįenas jų, M. dei

Marianapolio Kolegijos Studentų Vaidinimas

JA KOVOJĘ SU JAPONAIS
Pulk. Škirpa Pas Hitlerį

I

S3.00 33.00

I

iš Lietuvos ir

Hit-Vajaus metu

j

496 First Street,

A KO»P»»S •foovct

Kaunas, kovo 1 d. Kaip 
patirta, Lietuva artimiau-

$4.00
$2.00
$2.00

.

>

i 
t

i 
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Prancūzijos Kairieji Pasmer
kia Komunistus

Japonijai Reikalinga Didele 
Suma Pinigų Lietuva Pripažins Franko 

Vyriausybę

Dėl Skubaus Patarnavimo 
šaukite

-

»

Žepeva, kovo 2, — Ispani-

4

j

Juozas Kasinskas
Ine. ;

I Laidotuvių Direktorius ; 
! Patarnavimas Dieną ir Naktį;

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

Vienas jų, M. de'

, . »• - J- - ■ —.

$3.00
$1.50
$1.50 STETSON

FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth Boston 1540

mones.
4 • 1 » f K

Valstybės paskirtieji 
žmonės tyrinėja ir kitas 
kompanijas, kurios skriau
džia darbininkus, ir mano- 

■ma. kad greitu laiku jos

Metams ....................................
Pusei metų............................
Sykį į savaitę metams............

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

Kunigas Ragino Užbaigti 
"Sėdėjimo Streiką"

Estijos Kariuomenes Vadas 
Generolas Laidoneris Apdo
vanotas Vytauto Didžiojo 

Ordinu

• »

' kompaniją. Keletas darbi- klausimas, ar tas įstaty- 
ninku, išsėdėję kebas die- mas palies streikuojančius 

nas kasykloje, apie 250 pė- mainierius.

ĮVAIRIOS žinios
NUBAUDĖ KOMPANIJĄ UŽ 

NEMOKĖJIMĄ ALGŲ

Lawrence. Mass. kovo 2.
— Valdžios teismas nubau
dė Brown Contract Stit- 
ching kompaniją, čeverv- 
kų išdirbystę. $1500 už ne
pildymą valstybės įstaty
mų. Valstybės įstatymai 
reikalauja, kad darbdaviai 
mokėtų darbininkams ma
žiausia 25 centus į valandą. 
Bet Brown teisme prisipa
žino kaltu, kad nemokėjęs 
darbininkams po 25 centus 
į valandą, neteisingai da
ręs knygose užrašus ir 
siuntęs išdirbinius į kitas 
valstybes. Teisėjas Brews- 
ter nubaudė kompanijos 
viršininką $1000 ir kompa- taip pat bus patrauktos į 
niją $500 pinigine bausme, teismą už nesilaikymą val- 
Kompanija turės atmokėti *stybės įstatymų.

$700 darbininkams, kurie 
buvo skriaudžiami. Teisė
jas Brewster. duodamas iš
tarmę, pasakė: “Kompani
jai kainuos daugiau kaip 
$2000 dolerių už nepildymą 
valstybės įstatymų. Lai tai 
būna įspėjimas ir kitoms 
kompanijoms, kurios ne- 
damoka darbininkams, ar
ba mano mokėti mažiau, 
kaip įstatymai reikalauja”.

I

AMERIKA IR RUSIJA DAR 
NEPRIPAŽINO FRANCO 

VALDŽIOS

STEIGIA KRIKŠČIONIŠKAS 
PAMOKAS DARBININKAMS 

__________ «------------------------------------  
Detroit, Mich. kovo 2, —

' Arkivyskupas Ed.ward 
Mooney paskyrė penkius 
kunigas darbutis švietimo 
srityje. Paskirtieji kunigai 
ragina, kad kiekvienoje pa-

1 rapijo je būtų sudaryta 
krikščioniškos pamokos 
darbininkams. Jau penkios 
parapijos tokias pamokas 
veda. Pamokose darbiniu- ■ 
kanas bus pilnai aiškina
ma Kataliku Bažnyčios 
mokslas darbo klausimuo
se, taip pat darbininkai bus 
^aruošiami į vadus bei vie
šus kalbėtojus.

Hazleton, Pa. kovo 2, — 
Kun. Joseph Baran, du sy
kiu buvo nusileidęs į ka
syklas ir ragino darbinin
kus, kurie tenai sėdi ir rei
kalauja, kad kompanija 
jiems sugrąžintų nedamo- 
kętas algas, dar nuo 1937 
metų. Kunigas mėgino įti
kinti darbininkus, kad jie 
galėsią laimėti pasitarimu 
su kompanijos viršinin
kais. Jis pats pažadėjo 

i jiems pagelbėti išrinkti at-

Chicago, III., kovo 2 — 
, Edward J,. Kelly, dabarti- 
' nis Chicagos miesto mayo- 
I ras laimėjo nominaciją 
kaipo demokratų partijos 
kandidatas į mąyorus. Res
publikonų kandidatas 
DwightGreen gavo nomi
naciją.

dų po žeme, sunkiai susir
go. Darbininkų unijos va
das sako, kad streikas uni
jos nepatvirtintas. Strei- 
kieriai sako pasiliksią, iki 
kompanija pilnai nęsųtiks 
jiems atmokėti algų. Bet 
kadangi, dabar aukščiau
sias teismas padarė nuos
prendį, kad sėdėjimo strei-

Burgos. Ispanija, kovo 2. darys, nes jau pasitarimai 
Visos didžiosios valstybės yra vedami. Rusija irgi, 
jau pripažino Ispanijos žinoma, norės save pasi- 
gen. Franco valdžią ir su- garsinti... Ispanijos žmonės 
darė diplomatinius santy- džiaugiasi atsikratę Mas- 
kius. Amerika ir Rusija iki kvos komunistų, kurie no- 
šiol dar jokių santykių su rėjo 
Franco valdžia nesudarė. 
Nėra abejonės, kad Ameri
kos valdžia greitai tai pa-

SOVIETŲ RUSIJA ŽUDO 
VAIKUS

i
I
ii Į
' „ ...... 
jos radikalų raštinė Tautų 
Sąjungoj buvo oficialiai 
uždaryta, nes jie nebeturi 
jokios valdžios. Praneša- 

; mą, kad generolo Franco 
vvriausybė turės atstovus 
Tąutų Sąjungoje.

PasiląrbBai

RUSIJA PANAIKINO BEDAR
BIŲ SĄRAŠUS IR PAŠALPĄ

jų kraštą paversti į 
antrą sovietų Rusiją. Ispa
nai moka patys savo kraš
tą tvarkyti. Spaudoje buvo 
žinių, kad Ispanija suside- 

, kad Hitle
ris. Mussolini ir Franco tu
rėsią pasitarimą. Tos ži
nios. kaip kaikurie laikraš
tininkai pasakė paėjo iš 
Perpignano. Ispanijos ra
dikalų paskutinės propa
gandos stoties, ir jos yra 
tyčia radikalų sugalvotos. 
Franco valdžia stačiai pa
sako, kad su fašistais ne
susideda. Franco yra daug 
sykių pasakęs, kad Ispani
ja bus laisva ir nepriklau- 

i soma. Kas nors kiek pažįs
ta ispanų būdą, tas žino, 
kad jie nepakęs svetimųjų 
kišimosi, ypač fašistų... 

i Kas vadina Franco, ar Ša- 
lazarą. Portugalijos vaido- 

;vą, fašistais, tas nežino, 
'ką žodis fašizmas ir fašis- 
itas reiškia.
i i I

LDS Naujos Anglijos Apskri- su fašistais, 

čio Kuopų Dėmesiui!
Remiantis LDS Naujos Angli

jos Apskričio suvažiavimo nu
tarimu. kad dėl besiartinančios 
vasaros parengimų sezono, visos 
LDS kuopos išrenka nemažiau 
kaip po du atstovu (kai kurių 
kuopų atstovai pasižadėjo būti 
komisijoje pačiame suvažiavi
me) ir prisiunčia i bendrą susi
rinkimą. kuris bus paskelbtas 
Apskričio valdybos.

Šiuomi. remdamiesi viršminė- 
tu nutarimu, pranešame, kad vi
sų atstovų susirinkimas Įvyks 
sekmadienį kovo 19 d., š. m. 3 
vai. po pietų. "Darbininko" salė
je (“Darbininko" name). 366 j“ 
VV'est Broadcvay. So. Boston. J £ 
Mass. Šiame susirinkime bus iš
rinkta veikimo komisija rūpintis 
visais LDS N. A. Apskričio pa
rengimais. Kviečiami visi skait
lingai dalyvauti.

LDS N. A. A. Valdyba —
Z>r. Vadas — Kun. S. Knclžis, 

Pirm. — J. Kumpa.
Vice-pirm. — A. Zaveckas.

Iždin. — K. A'acLetfca. i įteikė Reicho Kancleriui 
Sefcr. — T. Versiackas. į Hitleriui kredencialus.

Berlynas, vasario 28 d. 
naujai paskirtasis Lietu- 

' vos Atstovas Vokietijai 
' pulkininkas Kazys Škirpa 
; įteikė R.eicno Kancleriui 
i Hitleriui kredencialus.

PASIRINK SAU GERIAUSI 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriausias 
Draugas

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

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

“DARBININKE" rasite daug žinių 
Vilniaus krašto.

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

Metams.......................................
Pusei metų...............................
Sykį į savaitę metams..............

UŽSIENIN:

ristų prieš sovietus ir prieš 
mokytojus. Sako pas vai
kus rasta kišenėse peiliu
kai... Nėra tokios tautos, 

i kuri mažamečius vaikus 
baustų mirties bausme už 
bent kokį nusikaltimą; ką 
besakyti apie 12 m. berniu-___ __

valstybinį, kus “valstybės priešus”. Į reikalu.

Maskva, kovo 2, — Rusi
jos bolševikai išžūdę tūks
tančius nekaltų žmonių, 
neapleido nei mažamečių 
vaikų. Laikrašty “Soviet 
Siberia”. tūlas Savkin. liu
dija, kad apie 160 mokyk
los metu vaiku buvo apkal
tinti už “prieš 
darbą” ir “f 
rai beprotystė... Jis sako, | bolševikai tegali išgalvoti, 
kad mažiausias vaikų nusi- Stalino valdžia 1935 me- 
kaltimas buvo priežastis tais išleido įsakymą, kad 
apšaukti juos valstybės 12 metų vaikai už vagystę' 
priešais ir sušaudyti.. Mas- bus baudžiami mirties bau- 
kvoje yra dabar teisiami į sme. — sušaudyti. Jeigu.. 
trys policijos viršininkai, komunistai sakytų, kad; Paryžius kovo 2 _ Ne
kurie perdaug “uoliai ėjo “Darbininkas” meluoja, tik , kad prancūzijoš žmo- 
savo pareigas”. Teisme pa- teoaskaito Izvestia, balan-; ngS jau norį vįsaį atsikra- 
aiŠkėjo. !'“J--- o j iaok — t->„^— i„
koks nors v. 
mas. buvo 
šaukti juos 
priešais. F 
vienas atsitikimas. ___ _
vienas 12 metų berniukas rai išauklėti, kad jie pilnai i k^tį laišką: 
suorganizavęs būrį tero- -x—------- „

Londonas, kovo 2, — Lai
kraštis, London Patriot, 
sako, kad Rusijoje apie be
darbius nežinoma, nes vy
riausybė panaikino visus 
sąrašus ir jų niekam nero- 

■ do. Kada buvo apie dų mili-
_______ i jonai žmonių be darbo, so-

K aunas, vasario 25 d. Už-!™^ valdžia be jokio su
sieinu Reikalų Ministras Sirupimmo paskelbė, kad 
Urbšys tarėsi su Vatikano bedarbiams nebeduos pa- 
atstovu Monsinjoru Bur- 
zio Valstybės ir Bažnyčios 
santykių sureguliavimo 
_ _____ Pasitarimuose iš-

> nuo-

šalpų. Kur dingo du milijo
nai bedarbių? Bedarbiai 
arba buvo išvaryti į kon
centracijos stovyklas pri
verstinų darbų dirbti arba 
palikti badu mirti. Dr. So- 
lonievič sako, kad 50 pro
centas žmonių koncentra
cijos stovyklose į metus iš
miršta. Tai aišku kitiems 
vietos yra. Taip Rusija ap
sidirba su bedarbiais, bet 
nedarbo nepašalina.

Sovietų Rusijoje yra taip •

nat neteisėti darbininkai. 
Sovietų laikraštis “Za Įn- 
dustrialisatzu” pasako kas 
jie yra: “Tie, kurie neturi 
nasporto, arba neturi leidi
mo gyventi kur yra fabri
kas, arba buvo atleisti nuo 
darbo. Jei darbininkas pa
sitraukia nuo darbo be so
vietų valdžios leidimo, jis 
yra neteisėtas ir jam kitur 
darbo nebus”... Taip yra 
dabar “darbininkų tėvynė
je”.

Buvo pasaky tas i munistų Rusijoje vaikai y- Montignv. pasiuntė komu- 
kad ra taip brangūs Jr taiPjge- nįstų partijos centrui se- 

atsakingi uz savo darbus . i “Visi jūsų išsisukinę ji-

RUSIJOS SOVIETAI NESILIAU- jzijos žmonių šių faktu: 1)
17 kad komunistu partija visą

darė, kad įtraukti Prancū- 
__ I ziją į Ispanijos karą, ir taip

Lietuvoje Paminėta Estijos kad jūsų partija smarkiau- 
Nepriklausomybes Švente Į šiai rėkė apie vokietijos- 

r J j Čekoslovakijos padėtį, kad
Įtik jos pradėtų kariauti, ir 

Kaunas, vasario 24 d. vi- tada Prancūzija būtu pri- 
soje Lietuvoje iškilmingai 
paminėta Estijos Nepri
klausomybės Šventė. Kau
ne ir provincijoje namai 
buvo pasipuošę Lietuvos ir 
Estijos tautinėmis vėliavo
mis.

Tokyo. Japonija, kovo 2, 
— Smarkus susirėmimas 
iškylo tarp sovietų Rusijos 
ir Japonijos kareivių prie 
Liupieno, ties Arguno upe, 
prie sovietų — Mandžiuko 
rubežiaus. Japonų prane
šimu. sovietų kareiviai 
pradėjo šaudyti į Japonų 
rubežiaus sargybą. Rusai 
yra nusistatę būtinai su
kelti karą Europoje.

į
I
i
!
I 

Tok y o, kovo 2, — Japoni-. 
jos vvriausybė paskelbė, 1 
kad jai reikalinga sukelti! 
vieną bilijoną ir pusę dole-1 siu laiku pripažins Franko 
rių, tęsti kara su Kinija. vyriausybę.

HITLERIS PRIPAŽĮSTA SĄJU 
DĮ PRIEŠ NACIUS VOKIE

TIJOJE

versta įsivelti į karą. 3) 
kad darė ir daro visa, kad 
Europoje nebūtų taikos, 
verčia Prancūziios vadus į 
karą su kitomis tautomis. 
4) kad kursto streikus ka
ro rinklų fabrikuose ir yra 
nusistatė, kad tarp Pran- 

i cūzi jos ir Vokietijos nebū
nu sudaryta taikos sutar
tis. Ir aišku, kad Stalinas -
nori sukelti Europoje karą,1 

, kad Prancūzija būtų nuga- ’ 
dėta ir mūsų kraštas būtų 
(pavergtas po Maskvos rė-j 
žimu. Mes jums turime 
vieną pareiškimą: panai
kinkite savo partiją”.

pondentai Berlyne, kurie 
nevisai pritaria naciams į 
bus išvaryti iš Vokietijos. | 
Goebels taip pat pasakė, 
kad Vokietija turės pilną 

(teisę reikalauti ir atgauti 
i savo kolonijas, kurios po 
’ didžiojo karo buvo nuo jos 
į atimtos, ir pasmerkė žy- 
;dus, masonus ir kpmunis- 
i tus už nustatymą žmonių 
i nuomonės prieš Vokietijos 

‘kraštų laikraščių korės- valdžią.

Berlynas, kovo 2, 
leris ir jo ministras Goe- 
bels pripažįsta, kad Vokie
tijoje yra nemažas sąjūdis 
ir nusistatymas prieš na
cių rėžimą. Goebels pasa
kė: “Yra tokių, kurie nori 
sukelti ir nustatyti žmones 
prieš vadus. Net ir bedie
viškas komunizmas čia su
sideda su Katalikų Bažny
čia. nes abu yra mūsų val
stybės priešai”. Svetimų

Talinas, kovo 1 d. Lietu
vos Kariuomenės Vadas 
generolas Raštikis Estijos 
Nepriklausomybės proga 
vasario 23 ir 24 d. viešėjo 
Taline ir įteikė Estijos Ka
riuomenės Vadui generolui 
Laidoneriui Vytauto Di
džiojo Ordiną. Grįždamas 
generolas Raštikis vasario 
26 ir 27 d. buvo sustojęs 
Rygoje.

DRAMA
“Už TĖVYNĖS LAISVE”

MUZIKA — KALBOS — DAINOS
Bus vaidinama šiose lietuvių svetainėse:

Kovo 5 d. 7 valandą vakare — Providence, R. I., Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje.

Kovo 12, 7:30 vai. vakare — SO. BOSTON, MASS., Šv. 
Petro parapijos svetainėje.

Kovo 18 d., Greenfield, Mass.
Kovo 19 d., 7:30 vai. vakare — Miller’s Opera House, 

Pine St., Gardner, Mass.
Kovo 26, 7:30 vai. vakare — WATERBURY, CONN., 

Šv. Juozapo parapijos svetainėje.
Balandžio 2 d., 7:30 vai. vakare — Hartford, Conn. Lie

tuvių mokyklos svetainėje.
Balandžio 15 d., 7:30 vai. vakare — Parapijos svetainė

je, Newark, N. J.
Balandžio 16, 7:30 vai. vakare — BROOKLYN, N. Y., 

McCadden Hali.
Balandžio 17, 7:30 vai. vakare — MASPETH, N. Y., At

simainymo parapijos svetainėje.
, 7:30 vai. vakare — NEW BRITAIN, 

CONN., Šv. Andriejaus parapijos svetainėje.
N. B. Vaidinimai kitose vietose bus paskelbti vėliau.

TAUPYSI PINKUS per visą Žiemą 
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the 
Price 

PROTECTION PLAN
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Franco laimėjo karą ir, kas svarbiausia, pasaulio 
pripažinimą. Kai kurios valstybės greit jį pripažino, 
tarp jų pirmas buvo Vatikanas. Bet kaikurios ilgai dve
jojo, ar jį pripažinti, ar dar palaukti, kol tikrai bus ma
tyt, kad jis paliks nugalėtoju. Dabar, Barcelonai puo
lus, nėra dėl jo jokios abejonės. Net Prancūzija ir An
glija, taip neprietelingai prieš jį nusistačiusios, pama
tė, kad ilgiau nebegalima remti susmukusį komunistų 
biznį, ir atkišo savo ranką tam, prieš kurį per pustre
čių metų taip atkakliai buvo kovojusios.

Bet koks save gerbiąs valstybės vadas vargu da
bar benorėtų būti Prancūzijos ir Anglijos rolėje. Tie
sa, prieš faktą neatsispirsi. Nugalėtojui visi nusilen
kia, bet reikėtų gi išlaikyti bent kiek garbingesni fron
tą. Gi dabar tos dvi “demokratijos” (šiuo atveju bolše
vizmo) šalininkės verkšlena, kad Franco nepalaiko jų 
pusės! /

Laikinoj Ispanijos sostinėj Burgose generolui 
Franco neperseniai buvo surengtos džiaugsmingos iš
kilmės dėl laimėjimo ilgo ir sunkaus naminio karo. 
Susirinko milžiniška džiūgaujančių ispanų minia, ku
riai Franco pasakė kalbą. Suprantama, kad jis turėjo 
padėkoti ištikimiems Ispanijos sūnams už jų heroišką 
pasišventimą tėvynei vaduoti. Taip pat papraščiausias 
mandagumas reikalavo padėkoti ir talkininkams — 
italams ir vokiečiams — už suteiktą pagalbą. Franco 
taip ir padarė ir savo dėkingumą nuoširdžiai pabrėžė. 
Apie prancūzus ir anglus tik tiek prisiminė, kad nuga
lėjimo momentu ir priešai ištiesia, jam savo ranką. Jei 
čia kas nuostabu, tai tik tai, kad Franco vos keliais 
pašaipos žodžiais atsilygino savo kaimynams už nesu
skaitomą žalą, kurią jie padarė dvasinei ir medžiaginei 
Ispanijos kultūrai, uoliai paremdami raudonuosius jos 
neprietelius. O bet gi “bendrojo fronto” (komunistų) 
pakalikai ir čia pakėlė triukšmą, kad Franco dedasi su 
fašistais! Kai jie naikino Ispanijos turtą, degino dirb
tuves, bažnyčias, mokyklas, labdarybės įstaigas ir iš
žudė šimtus tūkstančių nekaltų žmonių, tai viskas bu
vo tvarkoj, o tėvynės išgelbėtojui generolui Franco ne
valia apie tai nė prisiminti! Čia, žinoma, negalima kal
tinti visos prancūzų tautos. Ji gyvena sunkų krizį, ko
vodama su komunizmo liga ir bent dalinai atitaisyda
ma pirmesniosios supuvusios vyriausybės klaidas. Bet 
atkaklus internacionalistų nachališkumas neturi ribų. 
Melas ir begėdystė tai stambiausia jų politikos priemo
nė. K.

Laisvės Alėja Kaune ties Įgulos bažnyčia.

Pijus XI - Darbininkų Užtarėjas
pi jus XI darbininkams y- 

ra labai brangus. Jis buvo 
tikras jų draugas, nuolati
nis jų teisių gynėjas ir 
jiems teisingumo reikalau
tojas. žodžiu ir raštu jis 
reikalavo darbinink a m s 
teisingo atlyginimo ir aš
triais žodžiais pasmerkė 

| darbdavius — kapitalistus, 
, kurie skriaudžia ir išnau- 
į doja darbininkus.

i

Darbininkų gyvenimas ir 
jų vargai Popiežiui Pijui 
XI buvo gerai žinomi, ne iš 
knygų, bet iš gyvenimo

I prityrimo. Jo tėvas buvo 
paprastas fabriko darbi
ninkas. Iš savo menko už
darbio jis vargingai augino 
penketą vaikų. Būsiantis 
popiežius ne tik matė dar
bininkų vargus, bet ir pa
čiam teko jų patirti. Jau
nas Achille Ratti matė sa
vo miestely darbininkų 
vargingą ir skurdų gyveni
mą, vėliau didžiame Milano 
mieste. Ir čia, Milano mie
ste, Pijus XI, tuomet kun. 
Ratti, pasirodė tikras dar
bininkų draugas ir užtarė
jas.

Kun. Raiti Ir Kaminų Valytojai
i 
Į

Jaunam kun. Achille Ra-Jungą, nurodydamas, kad 
tti teko darbuotis Milano: tik susidėję į draugijas ir 
mieste. Nuoširdus Kris- vieningai veikdami jie te- 
taus darbininkas, kun. Ra- galės savo būvį pagerinti, 
tti, didžiai atjautė vargin- Kun. Ratti ne vien kami- 
gą to miesto darbininkų nų valytojais rūpinosi, bet 
gyvenimą, ypač kaminų visais darbininkais: jis su
valyto jų padėtį. Išrodo, organizavo mokytojų, siu- 
kad tuo metu, Milane, to vėjų, tarnų, parduotuvių 
amato darbininkų buvo darbininkų sąjungas ir 
daug, bet jų visų padėtis: jiems teikė pagalbą ir pa
buvo tikrai apgailėtina. Iš tarimus. Vėliau, kaip Baž- 
savo uždarbio jie negalė- nyčios vyriausias Ganyto- 
davo pragyventi. Kun. Ra- jas, jis sykį tarp pas jį at- 
tti

I

3

si turtai suėjo į nedaugelio leidžia taip daryti, tai so- 
turčių rankas, o darbinin-' cialinis teisingumas reika- 
kai palikti amžinai vargti lauja, kad būtų pirmučiau- 
ir skursti... Bet kiekvienam šia padarytos tokios refor- 
turi būti duota, kas jam mos, kurios užtikrintų su- 
priklauso ir reikia taip da-’augusiam darbininkui tokį 
ryti, kad žmogiškų gerybių atlyginimą”, 
paskirstymas būtų vykdo
mas pagal viešos gerovės 
reikalavimus bei socialinės demptoris Pijus XI sako: 
teisybės normų.” j “Kada mes matome minią

Popiežius nurodo, kad skurdo prispaustų bedalių, 
gyvenimas turėtų būti taip prispaustų visiškai ne dėl 
sutvarkytas, juk darbinin- savo kaltės, ir šalis jų tiek 
kas iš savo uždarbio leng-’ daug turtuolių, kurie leng
vai galėtų pragyventi ir vabūdiškai smaguriauja, 
tinkamai užlaikyti savo negalvodami apie kitus ir 
šeimą, jis sako: “Darbinin- eikvodami milžiniškas su- 
kui reikia tiek atlyginti,! mas niekingiems daly- 
kad jis galėtų save ir savo kams, Mes turime su skau- 
šeimą išlaikyti. Reikia tat dama širdimi pasakyti, 
dėti visas pastangas, kad kad ne tik yra nukrypta 
tėvai gautų ganėtiną atly- nuo teisingumo, bet kad ir 
ginimą, kurio pakaktų vi- krikščioniškos meilės įsa- 
siems šeimos reikalams pa- kymas tebėra dar nesu- 
tenkinti. Jei šių dienų pra-įprastas ir nevykdomas 
monės sąlygos ne visada kasdieniniame gyvenime”.

Ir enciklikoje Divini Re-

Naujos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimely j Priimtos 
Rezoliucijos I —

Vasario 22 d., Šv. Kaži- aktyviai dalyvautų Ameri-1 
miero lietuvių par. įvykęs kos politikoje; kad po ALį 
seimelis priėmė šias rezo- RK Federacijos vėliava su- 
liucijas:

1. Šalis yra nenormalioj 
padėtyj, kada tarp valsty
bės ir Bažnyčios nėra har
monijos. Ir kadangi tarp 
Katalikų Bažnyčios ir Lie
tuvos valstybės nėra san
tykių, tai mes, kurie rūpi
namės Lietuvos ateitimi, 
pageidaujame, kad Lietu
vos vyriausybė neatidėlio- 
dhma užmegstų santykius 
su Šventuoju Sostu.

2. Kad išplatintume Ka
talikiškąją Akciją ir religi
nį įsisąmoninimą, kiekvie
noje kolonijoje reikia or-

darytų vieningą frontą.
5. Amerikos lietuviai, kad 

užsitikrintų sau pragyve
nimą ir teises turi tapti 
šios šalies piliečiais.

6. Dėl didesnio vieningo 
darbo, įvairioms draugi
joms ir organizacijoms rei
kalinga naujų narių. Todėl 
lietuviai katalikai ragina
mi rašytis į lietuvių katali
kų organizacijas ir įvai
riais būdais teremia jas.

7. Atsižvelgiant į didelius 
nuostolius, kurie ištiko 
Marianapolį laike audros,

- _ . - - .. visi prašomi gausiai daly-
ganizuoti studijų ratelius, vauti Lietuvių Dienoje, lie- 
įtraukiant į tą darbą dau- pOS 4 įr taįp padėti tą įstai

gą atstatyti.
1 8. Blaivybės idėją turime 
skleisti jaunimo tarpe, ir 
taip jį patrauksime į blai
vybės draugijos -narių ei
les.

9. Matydami kokią svar
bią rolę lošia spauda. “Dar
bininkas”, kuris tarnauja 
Naujos Anglijos betu

Turtuolių Pareigos Beturčiams
_______________________ r

Pijus XI primena tur- jo, ir jų rūdys bus liūdy- 
čiams, kad jie yra tik už- mas prieš jus ir suės jūsų 
vaizdos žemiškų gerybių.1 kūnus, kaip ugnis. Jūs 
Jis sako: “Turtingieji ne- krovėte sau rūstybės tur- 
turi grįsti savo laimės šios tus paskutinėmis dienomis, 
žemės gerybėmis, nei jų į-

!

smumą ir šypseną, kurios 
jų tyra širdelė veltui ieško 
aplink save.

“Dabar, žiemai artinan
tis, ateis ir neišvengiami 
jos palydovai, būtent, 
skausmas, bėdos ir reika
lingiausių gyvenimo reik
menų stoka, kuri palies y- 
pač vargšus ir mažutėlius. 

]Be to, ką tik minėtoji ne- 
> darbo žaizda gali taip išsi
plėsti, kad laiku nesušvel
ninus skurde atsidūrusių 
šeimų būklės, vargo pris
pausti žmonės gali, ne- 

■duok Dieve, užsidegti be
viltišku įtūžimu. Tai visa 
supranta Mūsų, bendro 
krikščionių Tėvo širdis ir 
todėl kreipiamės į visus 
tuos, kurių širdyse rusena 
Kristaus tikėjimas ir mei
lė. Kreipiamės ir visų pra
šome, kad visi eitų į mei
lingos pagalbos teikimo 
darbą...”

Ir toje enciklikoje Pijus 
XI šaukia visus teikti pa
galbą bedarbiams ir šaukia 
tautų vadų prie taikos. Ir 
jis sako, kad smarkiu apsi
ginklavimu nebus prieita 
prie taikos.

“Kasdien didėjąs valsty
bių apsiginklavimo rūpes
tis, iš vienos pusės tautų 
lenktyniavimas, iš antros 

i begalinių išlaidų darymas 
ir nutraukimas nuo viešos 
gerovės reikalų, verčia 
mus apgailestauti... Mes 
raginame ir jus, Šlovingie- 

' ji Broliai, visomis jums ga- 
jlimomis priemonėmis, ypač

I

tuojau ėmėsi teikti silankiusiųjų pažino vyrą, 
jiems pagalbą. Jis surinko kuris daug metų atgal pa- 
iš turtingesnių žmonių dėjo jam suorganizuoti ka- 
kiek pinigų ir įsteigė dar- minų valytojus į sąjungą, 
bininkams bendrabutį. Ka- ir Popiežius jam tarė: “Ar 
da išbadėję, suvargę ir su- atsimeni kaminų valyto- 
šalę kaminų valytojai ne- jus? Tai yra vienas iš ma- 
drąsiai ateidavo į bendra- no gyvenimo brangiųjų at
būti, kun. Ratti juos malo- siminimų”. Kada kun. Ra
mai priimdavo, suteikdavo tti galėjo darbininkams 
pagalbą. Jis suorganizavo i pagelbėti, jis tada jautėsi 
juos į kaminų valytojų są-1 laimingiausias.

Darbininkų Reikalų Žinovas
Nors užimtas įvairiais 

darbais, Pijus XI visada 
surado laiko ir progos kal
bėti darbininkų reikalais. 
Iš jo kalbos visiems buvo 
aišku, kad jis atidžiai seka 
darbininkų gyvenimą, žino

už ge-jų vargus ir kovas 
resnį būvį. Jo parašytos en-1 
ciklikos parodo, kaip jis 
gerai žinojo darbininkų 
padėjimą ir atjautė jų var
gą.

Reikalauja Pagalbos Bedarbiams

“Kadangi pagal apaštalą,
gijimui eikvoti geriausias visos pareigos eina iš vie- 
savo jėgas. Priešingai, jie; nos meilės įsakymo, tai ši- 
turi į save žiūrėti tik kaip į; ta dorybė apima ir griežto- 

i - - ■ --- ( pareigas,
pav. nemušti, nevogti. Ta
riamoji meilė, nutraukian
ti nuo darbininkų atlygini
mą, į kurį jis turi griežtą 

jiems teisę, nėra tikroji meilės, 
kad jo- j bet tik tuščias žodis... Dar

bininkas neturi gauti iš
maldos pavidalu tai, kas 
jam teisėtai priklauso. Ne
galima atsipirkti nuo sun
kių teisingumo pareigų 
mažomis dovanomis, duo
dant gailestingumo vardu.. 
Ką besakyti apie tuos ka
talikus pramonininkus, ku
rie iki šiol tebėra priešai 
darbininkų judėjimo, judė
jimo, kurį Mes patys reko
mendavome?”

užvaizdas, kurie žino ture-i jo teisingumo 
šią kada nors atiduoti apy
skaitą aukščiausiam Vieš
pačiui, o savo gerybes lai
kyti tik vertingomis prie
monėmis, kurias jiems 
Dievas yra įdavęs, 1 
mis gera darytų; tegu jie, 
kaip liepia Evangelija, ne
paliauja iš savo pertek
liaus skirti beturčiams, nes 
šiaip su jais ir jų turtais 
gali išsipildyti rimtas apa
štalo Jokūbo žodis: “Nugi 
dabar, turtingieji, verkite 
dejuodami dėl nelaimių, 
kurios jums ateis. Jūsų 
turtai supuvo ir jūsų dra
bužiai kandžių suėsti. Jūsų 
auksas ir sidabras surūdi-

Valstybės Pareiga Darbininkams

per pamokslus ir per spau
dą, apšviesti protus ir nu
teikti visų širdis giedres- 
niomis sveiko proto išva
domis ir dar labiau krikš- 

i čioniškos meilės dėsniais”.
I
i
I

Toliau. Popiežius sako, 
kad valstybės uždavinys y- 
ra žiūrėti ir rūpintis visuo
menės gerove. Kada darbi
ninkai yra kapitalistų 
skriaudžiami ir išnaudoja
mi. tada valstybės privalo 
rūpintis, kad žmonės turė
tų darbo ir taip galėtų pra
gyventi. Pijus XI sako: 
“Valstybė turi kiek galėda
ma stengtis parūpinti tų 
materialinių gyvenimo są
lygų, be kurių negali iš
būti organizuota visuome
nė. Ji turi suteikti darbo, 
ypač šeimų tėvams ir jau-

I

nimui. Šitam tikslui būti
no bendrosios gerovės rei
kalo akivaizdoje, pasitu
rintieji sluogsniai turi čia 
pasiryžti prisiimti ant sa
vęs su tuo susijusius sun
kumus, nes be to negali 
būti išgelbėta žmonių gi
minė, o tuo pačiu — nė jie 
patys. Bet priemonės, ku
rių čia valstybė imasi, turi 
būti tokios, kad jos palies
tų tik tuos, kurie tikrai sa
vo rankose turi didžiausius 
kapitalus ir juos dar nuo
lat didina didelei kitų ne
naudai”.

v •

Darbininkai—Apaštalai

giausia jaunimą.
3. Spauda ir paskaitomis 

nurodyti visuomenei iš kur 
ir koks pavojus gręsia ka
talikams. Kad sustiprinti 
mūsų šeimose katalikybę 
ir lietuvybę, mes privalome 
rūpintis, kad kiekviena šei
ma užsiprenumeruotų nors 
vieną lietuvišką katalikiš
ką laikraštį ar žurnalą.

4. Pageidaujama, kad A- būti įvairiais būdais'remia- 
merikos lietuviai katalikai mas.

Kada, 1931 metais, visa
me pasauly buvo milijonai] 
bedarbių. Popiežius Pijus 
XI enciklikoje, Nova Im- 
pendet, atsišaukia į visą 
pasaulį gelbėti milijonus 
badaujančių darbininkų, ir 
prašo, kad tautos, vietoje 
sudėti sumas pinigų į karo 
ginklų gamybą, teiktų be
darbiams pagalbą. Jis sa
ko:

“Kur tik pažvelgiame, 
ten matome didelę daugy
bę dorų ir darbščių darbi- 

viams katalikams, jis turi ninku, priverstinai paliku- 
’ ..................... ‘ . šių be darbo ir dėl to kartu

su savo šeimomis pateku-

Nurodęs socializmo ir 
komunizmo klaidas ir pa
sakęs. kad katalikas negali 
prie jų prisidėti. Pijus XI 
ragina darbininkus laiky
tis Katalikų Bažnyčios nu
rodymų darbo klausimuose 
ir būti savo reikalų apašta
lais. Jis sako: “ 
miausia 
talai turi būti patys darbi- kų Užtarėjas, 
ninkai, o apaštalai pramo- Darbininkai, norėdami 
nininkų ir komersantų taip atsilyginti Pijui XI už jo 
pat turi būti iš jų pačių darbus jų naudai, 
tarpo”. Kunigams jis įsako 
“eiti pas darbininkus” ir 
jiems gelbėti. Visus jis ra
gina dėti visas pastangas, 
kad atnaujinti krikščioniš
ką gyvenimą, kad sumažin
ti darbininkų vargą ir Girtuokliavimas, kūniš- 
skurdą. koji meile, pavydas ir vel-

Kas skaito Pijaus XI en- nias — visi lygūs tarp sa- 
►, vęs. Ką jie užvaldo, to pro- 

ti, yra verste verčiami už- tinai reikalinga jėgoms pa- kartais, jis verkiančia šir- tą pražudo.
troškinti savo įgimtą link-ilaikyti bei atnaujinti... Vi-'dimi kalbėjo apie darbinin- šv. Grigalius

šių į giliausią skurdą. O iš

Reikalauja Darbininkams 
Atlyginimo

Pijus XI ilgą raštą yra 
parašęs darbininkų reika
lais. Tas raštas yra žino
mas, kaip Quadragesimo 
Anno enciklika. Toje enci-

; savo pusės jie daugiau nie- klikoje jis pasmerkia kapi-
ko netrokšta, kaip tik gar- talistus, kurie suėmę visus 
bingu darbu ir savo veido 
prakaitu užsidirbti kasdie
ninę duoną, kurios, Dievo 
įsakymą vykdydami, kas
dien Viešpaties maldauja. 
Jų dejavimai graudina 
Mūsų širdį... Dar labiau 
jaudina Mūsų širdį vaiku- kapitalas ilgą laiką per- 
čių verksmas duonos, ir daug galėjo savintis. Kapi-

rr ' A__ 1____—____*1____ 1_________—_________ __ ?_ _ '

tų. Jie nekaltai kenčia ap- kas būdavo pagaminta, vi- 
verktinos būklės atneštą sus vaisius vos palikdamas 
vargą ir, skurdo prispaus- darbininkui tik tai, kas bū- ciklikas, tas jaučia, kaip X*---------- A----- X* • — X................... — ................. - .
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troškinti savo įgimtą link-i laikyti bei atnaujinti... Vi-1 dimi kalbėjo apie darbinin-

kų reikalus ir reikalavo 
jiems teisingumo. Pijus XI 
yra vadinamas įvairiais 
vardais, kaip tai, Katalikų 

(Akcijos Popiežius, Misijų 
Popiežius, Krikščioniškos 
vienybės Popiežius, bet 
darbininkams jis bus am- 

visų pir- žinai žinomas, kaip darbi- 
darbininkų apaš- ninku Popiežius, darbinin-

turtus į savo rankas spau
džia ir išnaudoja darbinin
kus. Nurodęs šių dienų 
klaidas, Šv. Tėvas taip pat 
nurodo priemones darbi
ninkų gyvenimo pagerini
mui. Jis sako: “Tiesa, kad

privalo 
būti tikrais darbininkų 
luomo apaštalais, platinti 
ir skelbti Katalikų Bažny
čios mokslą socialiniuose 
klausimuose. T.

i nėra kas jiems jos atlauž- talas reikalavo sau visa, 
tu .Tip npknltai kpnėisi an- m
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DARBININKAS 9

FEDERACIJOS IR KITI 
VAJAI

Dienraštyje "Drauge 
“Darbininke”, "Garse”, ‘A- 
merikoj’ ir ‘Lietuvių Žinio
se’ jau buvo paskelbta, kad 
Šv. Kazimiero dienoj pra
sidės ALRK Federacijos 
vajus, kuris tęsis iki gegu- 

ižės mėn. pradžios. Sekre- 
itoriatas vajaus reikalu iš- 
! siuntinėjo laiškus kuni- 
| gams klebonams ir draugi
joms, prašant dėtis prie 
mūsų veikimo centro, prie 
Federacijos. Keliolika dr- 
jų jau atsiliepė — prisidė
jo prie Federacijos, sumo- 
kėdamos metinį mokestį.

■ Laukiama, kad ir kitos 
draugijos jų gražų pavyz
dį pasektų.

Šio vajaus metu veikėjai 
yra prašomi visose koloni
jose surengti prakalbas ir

(Iš Federacijos cetro raš
tinės. 2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, lllinois).

ŠV. KAZIMIERO DIENOS
MINĖJIMAS

Kovo 4 d. yra Šv. Kazi
miero diena, kurią mes, lie
tuviai. privalome švęsti, 
nes Šv. Kazimieras yra mū
sų tautos globėjas.

Mūsų tauta ne vieną kar
tą yra patyrusi Šv. Kazi
miero globą ir pagalbą 
sunkiose jos gyvenimo va
landose. Tų sunkumų mū
sų tauta ir dabar turi daug. 
Daug ji turi ir pavojų: iš 
lauko pusės priešininkai 
tyko ją užgrobti, viduje vi
sokio plauko nedorėliai 
stengiasi ją nukrikščionin- 
ti. pavojingomis tautos gy
vybei nedorybėmis užkrės
ti. Dėl to šiais laikais ypa
tingu būdu turime prašyti 
šv. Kazimiero globos, švęs
ti jo dieną ir 1________
maldomis prašyti, kad jis: 
saugotų mūsų tautą nuo' 
pavojų.

Daug ir atskirų mūsų or
ganizacijų yra apsirink 
sios Šv. Kazimierą savo 
globėju: Amerikos Lietu-! 
vių R. K. Federacija. Lietu
vos Vyčiai ir kitos. Tad, y- 
pač šios organizacijos su 
savo skyriais ir apskričiais 
turėtų minėti savo švento
jo globėjo dieną. Geriau-; 
sias tokio minėjimo būdas: 
tą dieną užprašyti šv. Mi-j 
šias, in corpore eiti prie suprantama, 
šv. Komunijos, surengti 
bendrus pusryčius, dieną i 
ar vakare surengti paskai- 
tas apie sv. Kazimierą są-l 
ryšy su šių dienų aktua
liais lietuvių tautos reika
lais. Šį gražų minėjimo bū
dą Lietuvos Vyčiai kai ku
riose kolonijose vykdo. Tai ■ 
palengvina kitoms organi
zacijoms: joms tenka tik 
prisidėti prie Vyčių. Žino
ma, kur nėra jų skyrių, te
paima iniciatyvą Federaci
jos skyriai ar kitos draugi
jos.

Neužmirškime ir to, kad 
mes, lietuviai, turime ir 
gausingą, gražius darbus 
dirbančią vienuoliją Šv. 
Kazimiero vardu. Tai Šv. 
Kazimiero Seserys, kurios 
užiaiko dvi vidurines mer
gaičių mokyklas, mokyto
jauja keliose dešimtyse pa
rapijinių mokyklų, veda 
dvi ligonines, keliolika jų 
yra išvykusios į tolimus 
vakarus su misijomis tarp 
kitataučių. Reikia žinoti, 
kad tiems darbams reikia 
tinkamo pasiruošimo, daug 
darbininkių ir daug lėšų. 
Dėl to, minėdami Šv. Kazi
miero dieną, kas tik gali
me, suteikime sesutėms 
medžiaginės paramos. Jų 
rėmėjų draugija su centru, "Moterų Dirvą”, 
Chicagoje tuo laiku prade-; "Studentų Žodį” — platin- 
da vajų. Pasidarbuokime kime juos. Jie visi yra lie- 
kilniam reikalui. i tuviški, katalikiški. Jsite-

l

išaiškinti žmonėms, ka iš- 
karštomis tikrųjų reiškia Katalikiš

koji Akcija, kaip svarbu y- 
ra mums, lietuviams kata
likams, būti stipriai orga
nizuotais ir priklausyti 
prie Federacijos.

Su šv. Kazimiero diena 
pradeda savo vajų ir didy
sis Lietuvių R. K. Susivie
nijime Amerikoj, kuris 
šiuo laiku labai gražiai au
ga ir kapitalu ir narių 
skaičiumi. Visi Federaci
jos veikėjai turėtų padėti 
LPvKSA kuopoms šį vajų 
padaryti sėkmingu, nes, 
---------x----- , J_u0 gaUSjn_ 
gesnis bus mūsų Susivieni
jimas, tuo stipresnė bus 
lietuvių katalikų vienybė.

Neatsilieka ir kitos mūsų 
centralinės organizacijos. 
Paskelbė savo vajų ALRK 
Moterų Sąjunga, Lietuvos 
Vyčiai, Katalikų Studentų 
ir Profesionalų Sąjunga. 
LP.K Darbininkų Sąjunga, 
LRK Labdarių Sąjunga. 
Šios visos organizacijos 
mums yra naudingos ir la
bai reikalingos. Auginki
me jas ir palaikykime. 
Darbuokimės, kad neliktų 
nė vieno lietuvio kataliko, 
kuris nepriklausytų bent 
prie vienos katalikiškos or
ganizacijos.

p-
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Kryžius prie Lietuvos vieškelio.

Dažniausiai Bažnyčiai 
Daromą Priekaištą

jDARBIAUJANTI tikintie- 
■ siems. Dievas norėjo tokios 
Bažnyčios, kuri, pasiekusi 
savo subrendusią ir at
baigtą padėtį, būtų drauge 
tikinčiųjų malonės gaivi
namo gyvenimo, jų maldų 
ir meilės, jų ištikimybės, 
atsidavimo ir atgailos vai
sius. Dėl to iš pat pradžių 
Jis ją įsteigė ne kaip tobu
lą, bet kaip neatbaigtą pa
statą, kur yra duota proga 
ir skatinimas jį vis toliau 
statyt ir kurio išvidinėje 
istorijoje visuomet laimi 
Dievo šventumas ir teisin
gumas.

Bet žemiškoje Bažnyčio- 
i je yra tiek daug silpnumo 
j ir negalavimų ir dėl to, kad 
‘Dievas yra geras. Galima 
•drąsiai pavartoti šį para
doksą: dėl mūsų, mūsų iš
gelbėjimui mistinis Kris
taus Kūnas pasiėmė ant 
savęs tiek daug silpnybių, 
nes kaip galėtumėm mes 
"iš jaunystės palinkę į blo
gą”, nuolatos suklupdami, i 
nuolatos kovodami, niekad { 

{nebūdami be kaltės, net iri 
i gražiausioj dorybėj, kaip 
Į mes galėtumėm ramia dva- 
• šia būti tokioje Bažnyčioje, 
i kurioje šventumas būtų 
: jau ne skaistus ilgesys, bet 
galutinis išsipildymas? Ar 
jos grožybė nebūtų mums 
papiktinimu ? Jos didybė 
turėtų mus kaltinti ir teist. 
Kaip išdrįstumėm ją, tą 
turtingą, didžiąją, vadint 
savo motina, vargšų pris
paustųjų motina?

Ne, mūsų išganymui rei
kalinga tokia motina, ku
ri, savo giliausioj esmėj 
būdama nepaprastai dan
giška, vis dėlto niekuomet 
būkščiai neužsidaro, kai ją j 
paliečia suteptos vaikų i 
rankos ir kai neišmintis į 
ir piktybė sudrasko jos! 
vestuvinį rūbą. Mums rei- { 
kia neturtingos motinos, 
nes mes patys esame varg
šai.

Mums reikia tos pačios 
motinos ir dėl to, kad, bū
dami tarp jos spindinčių 
turtų, nepatektumėm į 
biaurų pasididžiavimą do
rybėmis ir egoistišką dva
sios puikybę. Toks buvo li
kimas anų visų sektų, ku
rios jau žemėje save laikė 
skaisčiomis ir šventomis 
visa to žodžio prasme, pra
dedant senųjų laikų mon- 
tanistais ir donatistais, vė
liau katarais, ir baigiant 
šiais laikais.

O kur negręsė toks dva
sios išdidumas, ten mes, a- 
pakinti žemiškos Bažny
čios didybe, patenkame į 
pavojų ją sudievint ir ati
duoti Petro, Povilo ir Apo
lono kultui, grynai žemiš
kų dalykų kultui. Taip, 
Dievo gerumas ir gailestin
gumas spindi mums ir iš{ 
netobulumų, esančių Baž
nyčios nariuose, dėl kurių 
skundžiamės.

Katalikas priima Bažny
čią tokią, KOKIA ji yra, 
nes tokioj, KOKIA JI YRA, 
jis mato Dievo šventumo, 
teisingumo ir gerumo apsi
reiškimą. Nors jo motinai 
yra ir sudulkėjusi po ilgos 
kelionės, nors jos veidas 
rūpesčių ir vargų išvago
tas, tačiau ji yra jo motina. 
Jos širdyje liepsnoja senoji 
meilė, iš jos akių spindi se
nasis, paties Kristaus pa- I 
liktas, tikėjimas. Iš jos 
rankų nuolat teka senoji 
palaima, sako prof. K. A- 
dam’as.

Per 19 šimtmečių Bažny-
I

Laiškas Iš Uruguajos

Visi heretikai, visi eks- 
kunigai ir laisvamaniai 
dažniausiai puola Bažny
čios vadu ir kunigų silpny
bes ir ydas. Katalikai to 
(ydų ir silpnybių)
gia, ir pati Bažnyčia nesi- 
didžiuoja VISŲ savo nariu 
ŠVENTUMU, tad katali
kybės priešai veržiasi pro 
atdaras duris.

Katalikai drąsiai ir griež
tai sako ir tiki, kad Bažny
čios hierarchų ydos nelie
čia ir nedarko jos esmės: 
Šventoji Dvasia buvo ir vi
suomet bus su Kat. Bažny
čia, kad Ji pasiliktų ištiki
ma savo esminei Dievo su
teiktai formai.

t

ISPAUDOS REIKALAI
Šiuo metu ypatingo dė

mesio tenka kreipti į plati
nimą katalikiškos spaudos. 
Nekartą buvo nurodyta, 
kad veltui steigsime orga
nizacijas, užlaikysime mo
kyklas. statysime bažny
čias, jei nesirūpinsime ka
talikiškos spaudos išplati
nimu ir jos užlaikymu, vi
sos mūsų pastangos, kad ir 
geriausios, bus tuščios. Tu
rime "Draugą”, "Darbinin
ką”, "Garsą”, “Ameriką”, 
"Lietuvių Žinias”, “Vytį”. 

"Laivą”,

Sulietuvino U D ARNIKAS

gražųjį Santos miestą ir nutrau
kė paveikslus.

Kai grįžau į laivą “Brazil", 
susirgau ir atgulau į lovą po gy
dytojo priežiūra.

Sausio 17 dieną pasiekėme 
gražiausią pasaulyj Montevideo 
miestą, ir turėjau iš laivo išlipti 
kaip ligonis. Čia gi manęs laukė 
J. E. arcivyskupo Aragonės pa
siuntinys ir daugelis lietuvių. 
Lietuviams būta didelio džiaug
smo, gi man didelė kančia iš 
priežasties ligos.

Pats arcivyskupas priėmė ma
ne su nepaprastu džiaugsmu. O 
kadangi aš labai sirgau, tai jis 

’ pats nuvežė mane į ligoninę.
kad Tik sausio 23 dieną atvykau

Šiomis dienomis “Darbininko" 
nuoširdus bendradarbis, kun. A. 
Tamoliūnas prisiuntė laišką iš 
Uruguajos. Kun. A. Tamoliūnas 
nuvyko ten aprūpinti lietuvius 
dvasiniais reikalais, kviečiamas 
tos šalies dvasinės vyriausybės.

Rašo:
Montevideo, Uruguay 

Sausio 24, 1939
Gerb. Ponui A. F. Kneižiui,
366 W. Broadw’ay,
So. Boston, Mass.
Gerbiamasai Redaktoriau:

! I laivą “Brazil” mane palydė
jo kunigai ir astuonios Pranciš- 

' kietės Seserys, ir pranešu,
! kelionė vandenynu buvo žavi, į- į mano rezidenciją, iš kur pasi- 
! spūdinga. Tačiau, apsistojus Rio tarnausiu savo tautiečiams.
. de Janeiro uoste, per dvi dienas Į Mano sutiktuvės tiesiog nepa- 
lankėme tą nepaprastai gražų prastos, ir manęs priėmimas be- 
miestą, ir stebėjomės majesto-, veik garbingas. Tik jau atleiski- 
tinga Kristaus statula Korkova- te. kad tuo tarpu mano kelionės 
do kalno viršūnėje ir kitomis' į Pietų Ameriką įspūdžiai dar 
žaviomis vietomis, o karštis sie
kė arti 120 F. ir aš perkaitau.

Kai plaukėme į Santos, šaltas 
vėjas pagavo mane peršlapusį. 
Santose patiko mane gerb. kuni- ( 
gas Pijus Ragažinskas ir Pran-i 
ciškietės Seserys Julija ir Nor-i 
berta iš Sao Paolo. Jie aprodė

I
IĮ

I i

I

I

nesutvarkyti. Juos trumpai ap- 
■ rašysiu bent kiek vėliau, kai pa
sveiksiu ir sutvirtėsiu,

Likite sveiki ir laimingi! Ge- 
rasai Dievas tepalaimina visus 
mano bičiulius ir prietelius!

Jūsų Kristuje,
Kun. A. Tamoliūnas.

Vieša Padėka

Vasiliauskui 
(jau išvykusiam į Lietuvą), 
kun. šeštokui, kun. Kintai, kun. 
Weisbecker. Dėkoju prof. Žile- 

. vičiui ir jo diriguojamam cho- 
:rui už atgiedojimą tokio sun- 
ikaus. kaip Pietro Yon’o Missa 
Solemnis kurinio. Dėkoju Sese
lėms Pranciškietėms po vadovy
ste Sesers Leonos už puošnų ai-

Sugrįžęs Seminarijon po mano šventoriuje: kun. 
Primicijų, įvykusių sausio 29 d., j 
1939 m., Šv. Petro ir Povilo pa
rapijoje, Elizabeth, N. J., atsi
peikėjęs po tiek daug patirtų 
malonių įspūdžių priimtuvėse, 
pagerbimuose, ir artimųjų tar
pe. ir pagaliau stojęs į skirtą 
darbą, jaučiu pareigą širdin
giausiai padėkoti visiems prisi-,
dėjusiems padaryti mano trum- Į toriaus parėdymą ir už tvarkin- 
pą atsilankymą kuo maloniausi ! gą procesiją. Dėkoju Seselėms 
ir linksmiausį. Tokios geros Eli- 
zabetiečių širdies ir jaukios dva-

i sios niekad neužmiršiu. 
Į •

Visų pirmiausia dėkuoju Kle- 
j bonui kun. Juozui Simonaičiui, 
! kuris tiek daug brangaus laiko 
praleido triūsdamasis, kad ši 
Primicijų diena liktų ilgai at
mintina ne tik man, bet ir visai 
parapijai. Dėkui jo rūpesčiui ir 
vadovavimui už tokį didį tos die
nos pasisekimą. Taipgi dėkoju 
vikarui, kun. Mykolui Kemėžiui, 
kurs irgi daug manimi rūpinos 
ir įvairiai patarnavo. Ypatingai 
noriu padėkoti kun. Jonui Bal- 
kūnui. kuris nors užimtas ir už
verstas visuomeniniais reikalais, 
vistiek malonėjo nuo jų trumpai 
atitrūkti, pribūti Primicijose ir 
jose pasakyti pritaikintą pa
mokslą. Tuomi savo iškalbingu
mu įpynė dar vieną neužmiršta
mą įspūdį tos dienos įvykių vai
nike. Dėkoju visiems Tėveliams 
dalyvavusiems ar asistoje ar

Pranciškietėms iš Kearny, N. J., 
taipgi ir iš St. CIare’s ligoninės. 
N. Y. C., Seselėms Benedikti
nėms iš Bayonne, N. J. ir Gai
lestingoms Seselėms iš Morris- 
town, N. J. už pribuvimą iškil- 

■mėse. už dovanėles ir dvasinius 
puokštus. Dėkoju altoristams ir 

i visiems atsilankusiems j mano 
i pirmąsias iškilmingas šv. mi
šias.

Iš eilės ačiuoju savo broliams 
i Pranui ir jo šeimai. Jonui, sese- 
į riai Emilijai ir jos šeimai, tetai 
i Monikai Augustienei, kurie vi- 
! somis pastangomis rūpinosi, 
į vaišino ir padėjo visame savo 
brolį kunigą.

I Negaliu apleisti nepadėkojęs 
visiems, ypač komitetui, kurie 
prirengė tokį šaunų bankietą.

■ Dėkoju Amžinojo Rožančiaus 
Draugijai, Šv. Onos Draugijai, 
Lith. Catholic Sorority, Sodali- 
cijai. Chorui, Vyčiams už pa
reikštus linkėjimus ir suteiktas 
dovanėles. Pagaliau dėkoju vi
siems pavieniams asmenims, 
kurių tiek daug, kad negaliu vi
sus asmeniškai išvardinti ir pa
dėkoti už jų parodytą širdingu
mą, vaišingumą ir gerą širdį.

Visus savo geradarius kas
dien prisimenu savo mišiose ir 
kitose maldose. Dar kartą, vi
siems už viską ačiū. Lai Dievas 
Jums gausiau atlygina ir lai
mina.

Kun. Juozas A. Dambrauskas, 
MIC.

Katalikų kunigai dažnai 
būna eiliniams Bažnyčios 
nariams papiktinimu, bet, 
antra vertus, eilinių katali- 

■ kų sugedimas dažnai prisi-
nenei- deda prie kunigų sugedi- 

įmo. Apskritai imant, mo
ralinis kunigų lygis nie- 

i kuomet nebūna žemesnis 
už tos visuomenės, kurioj 
jie gyvena. Ir labiausiai su
gedusioj visuomenėj eilinis 
kunigas vis dėlto yra mo
ralesnis už eilinį tos visuo
menes narį. Žymūs kunigai 
kriminalistai, palyginti su 
bendru kunigų skaičiumi, 
yra retenybė. Jei kuriam 
idealistui atrodo, kad ku
nigų moralinis niveau per 

i žemas, tai reikia jį paly
ginti su ta visuomene, ku
rioj jie gyvena, ir tuokart 
paaiškės, kad ne vien kuni
gija yra kalta dėl bendro 
moralybės puolimo, o dar 
ir kitos aplinkybės.

Teisinga ir pritinka Die
vo šventumui bei teisingu
mui, kad Bažnyčios esmė 
pasireikštų ne be tikinčių
jų, bet per juos. Kristaus 
Kūnas turi įsigalėti ir būti 

{atbaigtas Jo nariuose. To- 
; kiu būdu Bažnyčia tikin- 
j tiesiems yra ne tiktai do- 
’vana, bet ji drauge uždeda 
į ir PAREIGĄ. Jie turi pa- 
I rengt ir išdirbt gerą dirvą, 
kurioje Dievo karalystės 
grūdas galėtų įleisti šaknis 
ir klestėti. Kitaip sakant, 
Bažnyčios gyvenimas, jos 
tikėjimo ir meilės išsiplė
timas, jos dogmų, moralės

i kulto ir teisių susiformavi- 
I mas betarpiškai rišasi su 
asmeniškuoju Kristaus 
Kūno narių tikėjimo ir 
meilės gyvenimu.

Žemiškosios Bažnyčios 
pakilimu ir puolimu Die
vas atlygina ir nubau
džia tikinčiuosius už jų 
nuopelnus ir prasikalti
mus.
Taigi galima su šv. Po- ______________ ,

vilu (Efez. 2, 21, 22) pilna čioje buvo morališkai ne- 
prasme sakyt, kad Kris- švarių popiežių, vyskupų 
taus įkurtoji Bažnyčia sta- ir kunigų, tačiau ir nešva- 
toma, drauge BENDRA- rios jų rankos sodino žmo-

• v

mykime, kad Amerikos 
vyskupai iškėlė šūkį — 
bent vienas katalikiškas 
laikraštis kiekvienoje ka
talikiškoje šeimoje. Tol ne
sustokime dirbę, kol tas 
šūkis nebus įgyvendintas.

Darbo yra daug. Dirbki
me visi daug ir vieningai. 
Gavėnia tam yra patogus 
laikas. Visiems šiems kil
niems darbams šv. Kazi
miero dienoje pasiprašyki
me savo šventojo tautos 
globėjo pagalbos.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekretorius.

Susipažinkite Su Jėzaus 
Kristaus Gyveni™ Ir Je 

Dariais
I

v •

l

I
I

nių sieloje gražiausias 
šventumo gėles, kurių es
mė buvo tokia pat, kaip ir 
šventomis rankomis paso
dintų gėlių. Silpnų ganyto-, 
jų visuomet bus žemiškoje j 
Bažnyčioje. Mūsų pareiga 
melstis, kad jų būtų kuo 
mažiausia, bet ne rašyt 
pamfletus visos Bažnyčios 
adresu. J. Gbs.

“P. G.”

v •

■

Ką tik išėjo iš spaudos labai įdomi 32 pusi, brošiū
ra “TIESOS ŽODIS APIE ISPANIJĄ”, šioje brošiūro
je labai aiškiai paduoda Ispanijos civilio karo pradžios 
priežastis, karo eigą ir tt. Šią brošiūrą turėtų Įsigyti 
kiekvienas, nes Ispanijos civilio karo klausimas yra ak
tualus - gyvas. Tuo klausimu visur ir visi diskusuoja. 
Knygutės kaina tik 10c. Imant nemažiau 50 egz. duoda
me 50' o nuolaidos.

Užsakymus su money orderiu siųskite:

DARBININKAS Į
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. (

įsigykite
Vyskupo P. Bučio, MIC. 

parašytą knygą — “Jėzus 
Kristus’’. Knyga didelio 
formato ir turi 509 pusla
pius, audeklo geruose ap
daruose, kaina $2.50.

Šioje knygoje labai aiš
kiai ir lengva kalba apra
šyta Kristaus gyvenimas ir 
jo nuveiktieji darbai. Tu
rėtų šią knygą įsigyti kiek
vienas katalikas. Jų galite 
gauti “Darbininko” admi
nistracijoje,

366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

QUEEN MARY KOVO 24 DIENĄ

i

i

CUNARD WHITE STAk
Anthony F. Swcetra. 135 Nevvbury St., Lavvrence, Mass. 
L. J. Stasikelis, 233 Pleasant St., Gardner. Mass.
A. K. Neviackas. 112 Wash;ngton St.. Norvvood. Mass. 
Darbininkas. 366 West Broadvvay. South Boston. Mass. 
G. Kybą, 14 Vernon St.. Worcester. Mass.

■Į LIETUVĄ’4
Puikiuoju, pasaulyje greičiausiu laivu 

OUEEH MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourg^ 
QUEEN MARY Vasario 25. Kovo 11
AQUITANIA Kovo 4. Balandžio 1

Specialia Velykine Kelione

Parsiveškite savo gimines! Reikalaukite 
veltui knygelių: “Kaip parsivežti savi gi- 
minės iš Europos“.

DlCDdS tolimesnių informacijų kreipkitės j:
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LDS Studijų Rateliams 20 Metų Kai Lietuvos Savanoriai Su 
Pirmuoju Priešu Susikovė

Mūsų Pačių Reikalais
Kada Belgijoje trys vyrai sutarė organizuoti jau

nųjų Krikščionių darbininkų sąjungą, jie sakė: “Pir
miausia mes patys atsiduosime Kristui; paskiau atver
sime savo šeimas, draugus, darbininkus, su kuriais sy
kiu dirbame, fabrikus, miestus ir visą kraštą prie Kris
taus”. Jų darbas turėjo stebėtinas pasėkas. Jų suorga
nizuota Krikščionių jaunuolių darbininkų sąjunga, ar
ba, kaip šiandieną yra žinoma, Žošistai, jau turi šimtus 
tūkstančių narių. Reikia patėmyti, kaip tie apaštalai, 
organizatoriai pradėjo darbą. Pradėjo nuo savęs. Pir
miausia save atsidavė Kristui, apsišarvojo Jo mokslu, 
tada tik pradėjo traukti ir kitus prie Išganytojo.

PHILADELPHIA. PA.
Šv. Jurgio parap.

Beno komitetas surengė labai 
gražų Užgavėnių balių. Ponai 
Pranas Saratavičius ir Kazys 
Žadeika išsijuosę darbavosi, kad 
tik viskas būtų sėkmingiausia, 
kad visiems vakaras būtų kuo- 
maloniausias. Nors vien vyrai 
sudaro beno komitetą, vienok 
nieko nebūtų buvę, jei ne mote
rys. Sabienė ir Barkauskienė 
daug kuomi padėjo. Ir parapijos 
sodalietes atėjo talkon. Už tai 
vakaras buvo sėkmingas. Beno 
komitetas ypatingai dėkingas Ci
nai Lukoševičiūtei, Marijai Kri-

I

Kataliko Pareiga
Kiekvienas katalikas yra pašauktas būti apaštalu j žanauskaitei, Sofijai Oreškaitei, 

savo luomo srityje, savo aplinkumoje. Katalikų Akcija 
yra pasauliečių dalyvavimas dvasiški jos apaštalavimo 
darbe. Tai reiškia, kad pasauliečiai privalo prisidėti 
prie išplatinimo Kristaus Bažnyčios mokslo. Katalikų 
Akeija nėra maldavimas ir sakymas: “Būkite geri a- 
teiti vyskupams ir kunigams į pagalbą”; bet įsakymas 
kiekvienam katalikui: “Eikite ir mokykite”. Visų yra 
pareiga būti apaštalais.

Kodėl pasauliečiai privalo būti apaštalai? Todėl, 
kad šių dienų aplinkybės atskiria vyskupą ir kunigą 
nuo žmonių ir nėra kas jiems apsakytų Bažnyčios mok
slą. Vyskupai nei kunigai negali įeiti į kasyklas, į fabri
kus, į parduotuves, į raštines ir nurodyti darbininkams 
krikščionišką mokslą. Bet katalikai - pasauliečiai, ku
rie dirba kasyklose, ar fabrikuose, ar raštinėse, jie pri
valo kalbėti savo draugams apie Kristaus Bažnyčios 1 
mokslą ir juos atversti prie Tiesos šaltinio, žodžiu, būti į 
apaštalais.

Apaštalų Uždavinys
Pats žodis apaštalas paeina iš graikiško žodžio 

“apostolos”, ir reiškia, tas, kuris yra pasiųstas, kuris 
ateina kito vardu kalbėti, apie kito dalykus apsakinė
ti. Pasauliečiai - apaštalai yra Kristaus pasiųsti į pa
saulį, kalbėti Jo vardu, apsakinėti Jo mokslą.

Bet kad būti tikru apaštalu būtinai reikalinga vi
sų pirma žinoti savo Valdovo mintis ir norus ir nuosek
liai savo gyvenime visą pildyti. Taip, pildyti, žodžiai 
be pavyzdžio nepaveikia. Geras dalykas yra kalbėti, bet 
daug geresnis veikti, gyventi, daryti. Apie Jėzų Evan
gelijoje pasakyta: “kad Jis pradėjo veikti ir mokyti”.* 
Jis veikė ir mokė; ir Jo visas gyvenimas yra pasakytas 
tais žodžiais: “Jis visa gerai padarė”.

žadėjo pradėti lietuvių kalbas 
kursus. Jau nevienas laukė ir 
laukia tų kursų pradžios. Tik ne
žinia ar jis galės tiek mokinių 
priimti, kiek nori stoti į jo pa
mokas. Girdėt, kad ateinančią 
savaitę prasidės tie ilgai žadėti 
kursai. •

Benediktai Ginkevičiūtei, Alici
jai Barkauskaitei, Lucijai Jo- 
tautaicei, Pranciškai Kalėdaitei, 
Onai Šalamskytei ir Marijąi 

I Čiurlionytei. Labai gražiai pri
sidėjo p. Steponavičius ir Gedi
mino ir Edgemont klubai.

Jaunieji jau savam kaily nebe
gali tverti. Mat jau pavasariš
kas oras ir basebole vilioja. Pa
rapijos jaunieji norėtų susiorga
nizuoti ir sau basebolės ratelį 
susidaryti. Ar nebūtų geriau ir 
patogiau su Šv. Vardo draugija 
pasitarti. Ta draugija, jauno vi
karo vedama galėtų daug kuomi 
jums padėti. O kaip su teniso 
aikštele šįmet? Buvusis vikaras, 
kun. Jurgis Degutis parūpino 
parapijos jaunimui gražų tenis 
aikštę. Reikėtų keletą savano
rių darbininkų, kad tą aikštę 
kiek pertaisytų ir apšvarintų 
dėl šio pavasario ir vasaros.

Švento Jurgio parapijinė dr-ja 
susivienvjo su Edgemont klubu. 
Dabar suvienytomis jėgomis 
gražiai ir sparčiai darbuojasi.

i Kovo 20. prasidės pas mus Mi
sijos. Pirmą savaitę bus veda
mos lietuvių kalba, o antrą sa
vaitę anglų kalba. Tai bus pro
ga ne tik mamytėms, bet ir du
krelėms pasiklausyti ir pasimo
kyti. Apie visa tai kiek daugiau 
kitą kartą.

laikas atsigriebti 
užimti. Turime 

balsų, tik reikia 
sugainioti ir su-

ir jau iš kalno pri-

Girdėti jog moterėlės jau ima 
rengtis prie metinės vakarienės. 
Kiek teko girdėti, tai bus di
džiausia ir puošniausia ir žino
ma skaniausia vakarienė, ko
kios dar Philadelphijiečiai nėra 
matę. Kai sužinosiu daugiau ir 
pasakysiu, gal ir užprašysiu.

Mokslo Reikalingumas
Apaštalas privalo sekti savo Valdovą; daryti ir 

mokyti. Bet jeigu Kristaus mokslas nėra pilnai žino- i 
mas, tai aišku, kad apaštalas negalės atversti žmonių 
prie Kristaus. Taigi pirmas ir svarbiausias Katalikų 
Akcijos apaštalų uždavinys yra žinoti Kristaus ir Jo 
Bažnyčios mokslą. Kaip pasakysi kitiems, jei pats ne
žinai. Geriau ir nemėgink.

Priemone Įgyti Mokslą
Ir dabar kyla klausimas, kaip išmokslinti pasau

liečius, kad jie tikrai ir sėkmingai prisidėtų prie apaš
talavimo darbo? Čia atsakymą mums yra davęs a, a. 
Popiežius Pijus XI. Savo enciklikoje Quadragesimo 
Anno, jis sako:

“Neleiskime, Garbingieji Broliai, kad šio pasaulio 
vaikai savo rūšyje pasirodytų už mus išmintingesni, 
kurie dievišku gerumu esame šviesos vaikai. Juk ma
tome juos su didžiausiu gudrumu pasirenkant ir pa
rengiant sau uolius pagalbininkus, kurie jų klaidas 
tarp įvairių žmonių klasių viso pasaulio kraštuose die
na iš dienos plačiau skleistų. Jūs, Garbingieji Broliai, 
mokykite jaunuolius, įsteigkite krikščioniškas sąjun
gas, sudarykite Krikščioniškų STUDIJŲ RATELIUS”. 
Jo Šventenybė įsako sudaryti studijų ratelius, kad 
žmonės galėtų sužinoti Kristaus Bažnyčios mokslą gy
venimo klausimuose. Nėra abejonės, kad Pijaus XI nu
rodymais visi džiaugiasi. Bet to neužtenka. Reikia jo 
nurodymus gyvenime praktikuoti.

Nemanykite, jog tik Lietuvoje 
žydai visą biznį varo ir “Joškis” 
dzūkui kišenius krausto. Toli 
gražu ne. Ir mūsų apylinkėje 
jau ima įsibrauti ir stengiasi 
mūsų lietuvius biznierius išpirk
ti ar išguiti. Nesu joks biznie
rius. bet matydamas gręsiantį 
visiems mums lietuviams pavo
jų, norėčiau nors priminti pa
tarlę, kurią prie mamytės kelių 
dar mažas būdamas išmokau: 
savas pas savus. Matote kaip 
žydai palaiko vienybę, kaip jie 
viens už kitą pasirengę galvą 
paguldyti, taip kad mes net ir 
sakome: kaip žydas už žydą. 
Būtu labai gera ir gražu, kad 
mes tokią vienybę palaikytume, 
kad ir apie mus sakytų: 
kaip lietuvis už lietuvį.

Studijų Rateliai
Apie šeši mėnesiai atgal “Darbininkas” sutiko į- 

vesti studijų ratelių skyrių. Spalių 21 ir 28 d. 1938 m. 
<‘T

Mūsų choras žymiai padidėjo. 
Tai geras ir visus džiuginąs reiš
kinys. Richmondiečių choras 
buvo kadaise geriausias ir pui
kiausias choras visoje apylinkė
je, bet dėl nelemtų aplinkybių, 
dėl dar iki šiol jūsų rašytojui 
neaiškių priežaščių jis smukte 
nusmuko. Jau 
vėl savo vietą 
nemaža gerų 
juos surinkti, 
vesti. Gera
rengta medžiaga yra sodaliečių 
draugija. Toje draugijoje randa
si gana balsų sutverti visai ats
kirą chorą, kaipo priedą esama
jam chorui. Nebūtų pro šalį pa
stebėti jog sodalietėms būtų 
pravartu ir patartina jau dabar 
rengtis prie kurios operetės ar 
vaidinimo, nes šįmet daug ko 
laukiama ir tikimasi iš jųjų.

Juozas Pavėsis.

SHENANDOAH, PA.
Šv. Jurgio par. Moterų Kultū

ros Ratelis surengė kortavimo 
vakarėlį, vasario 16. Po kortavi
mo narės pavaišino visus kava 
ir pyragaičiais. Pelnas paskir
tas skautų reikalams. Pirminin
kė pramogos buvo p. Kalanaus- 
kienė, Dr. Kalanausko žmona.

Prieš 20 metų jauna ir 
silpna tik pradėjusi atsi
kurti Lietuvos kariuomenė 
buvo priversta stoti į nely
gią kovą su tuomet buvu
siu pirmuoju Lietuvos 
priešu — bolševikais. Tos 
kovos vyko Kėdainių, Jėz- 
no ir Alytaus apylinkėse.

Lietuvos kariuom e n ė 
nors ir mažai apmokyta, 
blogai ginkluota, parodė 
nepaprastą drąsą ir pasi-, 
aukojimą šioje nelygioje 
kovoje.

Šiomis dienomis suėjo 20 
metų, kai jaunai Lietuvos 
kariuomenei, pačioje jos 
atkūrimo pradžioje, stojus 
į nelygią kovą su tuometi
niu pirmuoju priešu rusais į 
bolševikais — krito pirmo- Į 
ji auka dėl Lietuvos laisvės i 
— Povilas Lukšys. Tas įvy
ko ties Kėdainiais, Taučiū-; 
nu laukuose 1919. II. 8, 8 
vai. ryto.

Lietuvos kariuom e n ė 
pradėta 1918 metų rudenį 
organizuoti Vilniuje. Ji bu
vo organizuojama iš sava
norių. Jos karininkų ir pus
karininkių kadrą sudarė 
daugiausia Lietuvos ka
riuomenės pirmūnai (rusų 
kariuomenės kariai, Di
džiojo karo metu organiza- ’ 
vę lietuvių dalis Rusijoje). 
Lietuvos kariuomenės stei
gimas buvo gyvybinis ir 
skubotas reikalas. Nes bu- j 
vo įsitikinta, kad be ka-Į 
riuomenės, be ginkluotos 
jėgos negali egzistuoti ne-■ 
priklausoma valstybė.

Vokiečiai pralaimėję ka
rą, Santarvės spiriami, tu- 

įrėjo išsikraustyti iš oku- 
1 puotų kraštų. Iš Lietuvos 
vokiečiai traukėsi, o jų pė
domis iš rytų žygiavo rusų 
bolševikų kariuomenė. Jau 
gruodžio 31 d. bolševikai; 
užima Švenčionis ir veržia
si prie Vilniaus.

Lietuvos savanorių dar 
negausingos ir blogai gin-

čių apsaugos būriai Kėdai
nių įguloje sudarė apie 180 
vyrų ir Kauno ir Marijam
polės komendantūrų dali
niai. Viso mūb*ų savanorių 
buvo apie 2500 žm.

Rusai bolševikai puolė 
Lietuvą dviejų armijų gru
pėmis: vakarų armija savo 
dešiniuoju sparnu (Psko
vo divizija), o vadinamoji 
bolševikų Latvių armija — 
kairiuoju sparnu (interna
cionale divizija).

Pskovo divizijai, kuri tu
rėjo 6875 durtuvus, 8 art. 
pabūklus ir 50 raitininkų.

kluotos pajėgos (vyriau
sybei sunku buvo ginklu iš 

{bet kur gauti) negalėjo 
I rimtai pasipriešinti.

Lietuvos vyriausybė pri
versta buvo iš Vilniaus per
sikelti į Kauną. Rusai bol
ševikai užėmė Vilnių 1919 
m. sausio 5 d. O sausio 9 d. 

i užima Ukmergę, 10 d. — 
Panevėžį, 11 d. — Šiaulius.

O sausio mėn. viduryje 
rusų bolševikų kariuome
nės užimamoji riba buvo buvo pavesta užimti Ne- 
Lidos miestas, Varėna, muno linija: Alytus, Kau- 
Daugai, Aukštadvaris, Ža- nas, Jurbarkas, joje įsitvir- 
sliai, Ukmergė, Siesikai, tinti ir žvalgyti kryptimis: 
Šėta, Truskava, Baisogala. Tilžė, Virbalis, Suvalkai, 
Šiauliai, Luokė, Telšiai, Augustavas. Norėdami pa- 
Nevarėnai, Tirkšliai ir Ma- imti Kauną, jie supo iš pie- 
žeikiai.

Į Lietuvą buvo nukreip- šiaurės pro Kėdainius. To- 
tos rusų bolševikų 3 divizi
jos, apie 12,000 kovotojų.

Lietuvos pajėgos — 1 
pėst. pulkas apie 600 vyrų 
Alytuje, 2 pėst. pulkas 
Kaune apie 1000 — 1200 
vyrų, Gardine gudų dalys. 
Kėdainių ir Panevėžio sri-

tų pro Alytų, Jėzną ir iš

dėl vasario mėn. 7—8 die
nomis Įvyko pirmosios Lie
tuvos kariuomenės kauty- 

i nes ties Kėdainiais. Vasa- 
!rio 10 — 13 dieną kauty
nės ties Jėznu. Vasario 12 
— 13 dienomis kautynės 
ties Alytum.

ATOSTOGOS LIETUVOJE
Rašo

Jonas Mončiunas
(Tęsinys.)

ultimatumo Lietuvai. len-| Po
■ kų generolas, kalbėdamas į ka
rininkus ir puskarininkus. tarp

, kitko šiaip pareiškęs: “Nemany
kite. kad mes būtume lietuvius 
taip greit nugalėję, kaip kaiku- 
rie mano. Atminkite, kad lietu
viai būtų kariavę už savo gyva
vimą. O gi Lietuva jau 20 metų 
kaip nepriklausomai gyvena; 
prie to. Lietuvos kareiviai yra 
kantrūs, žiaurūs, ir jie namie 
kariautų, o mes iš kitur. Taigi 
būtų daug kraujo pralieta, ir 
nežine kaip būtų užbaigtas tas 
karas. Gal būtų buvę daugiau 
blogo, negu gero užkariavus Lie
tuvą". Tai taip kalbėjęs lenkų 
generolas.

Lenkų karininkai taip pat pa
sakoję savo pažįstamiems lietu
viams. kad lietuviai geri Šocikai.

eina

Jau kelintas metas, kai šešta
dieniais mūsų lietuviai klausosi 
vargonininko Džiko radio prog- 

1 ramų. Programa neblogiausia, 
tok gaila, kad dėl aplinkybių ji 

{turi būti grynai komercinė, biz- 
niška. Išimant ponios Antanai
tienės programėlę, pono Džiko 

, programa tai vienatinė gija, ku
ri suriša visus Philadelphijos 
lietuvius, tai vienatinis naujie
nų šaltinis, kuriuo naudojasi 
keletas tūkstančių žmonių. Ne
seniai buvo kalbama apie gry
nai katalikišką programą, kurią 
užlaikytų visos trys Philadel
phijos lietuvių parapijos, ir ku
ri būtų kurio nors kunigo veda
ma. Tai. žinoma būtų labai gei
džiama. tai būtų visų lietuvių, 
katalikų idealas. Kol kas. dar 
nieko daugiau jūsų paišelio

WAZX šiuo metu turi liniją į 
Shenandoah’e. Gal būti įdomu 
Shenandoah’riečiams. kad lietu
vių komentuoto ja., kurią girdė
jome sekmadienį 1:45 vai. p. p. 
tai buvo p. Anastazija Medonie- 
nė. vietinio vargonininko žmo
na. p. Medonienės radio valanda 
WAZX stoty j permainyta į 
12:15 p. m.

Vasario 19, minint Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, p. 
Medonienė pasakė trumpą isto
riją apie Lietuvą.

Vasario 26. p. Medonienės pro
gramoje dalyvavo grupė iš Šv. 
Petro ir Povilo choro iš Tama- 
qua. Chorą dirigavo muz. Mala
kauskas. Programa buvo graži 
ir įvairi.

Tie, kurie klausėtės šios lietu
viškos programos pirmiau, da
bar atsukite savo radio rodyklę 
ant 1420 kiiocykles nuo 12:15 i- 
ki 12:30 p. m. sekmadienį.

Į

GAVĖNIA

ir sako: “Štai kada 1919 m. ka
riavome. tai kaip tik lenkas iš
kiš galvą iš apkasų, tai ir gau
na kulką, rodos, tik to ir lau
kia .

Aš prasitariau Vilniaus lietu
viams. kad ar negeriau būtų, 
kad jūs vyrai pabėgtumėte į 
Lietuvą, negu čia kęsti persekio
jimus. Tai jie man atsakė: 
“Taip, lenkai kaip tik to ir nori, 
kad mes išvažiuotume, bet mes 
nenorime, nes tada nebūtų kas 
palaiko lietuvybę ir tautybę". 
Klausia manęs: “Ar pažįsti p. 
Maceiką?" Taip, atsakiau. Tai 
teologijos magistras, kuris iš 
meilės dirba lietuvybei. Jaunas, 
pilnas energijos vyras. Tik len
kai gali jį supūdyti kalėjime. 
Gaila.

Vilniuje yra krautuvių ir jose 
prekių, bet pirkėjų mažai, daug 
mažiau kai Kaune. Geresniuose 
restaurantuose tik karininkai 
valgo ir geria, bet paprastų 
darbininkų nesimato. Pavyz
džiui restaurantas Italija. Val
giai nebrangūs amerikoniškais 
doleriais lyginant, groja ir mu
zika. bet ten užeina tik rinktinė 
publika.

Tą sekmadienį Vilnius apsi
švarino. nes lankėsi generolas 
Ridz - Smvgly. Vilniečiai lenkai 
suruošė paradą ir jį paskelbė 
“obyvvatelem Wilenszczyzny”, 
piliečiu Vilniaus krašto.

(Bus daugiau)

Darbininke” buvo plačiai išaiškinta apie studijų rate- kr^mtytoJas nesužinojo, kai tik 
lių sudarymą ir jų tvarką. Tačiau tik kelios LDS kuo- sužinos’ ir Jums 
pos į Popiežiaus paraginimą teatkreipė dėmesį ir su
darė studijų ratelius. Vieni sakosi, kad nesupranta, . 
kaip toki rateliai galės ką nors gerą duoti; kiti vėl sa
ko: “

Moterų Sąjungos 59 kuopa 
turėjo labai linksmą “dough- 
nutsų” sočiai; vakarą, vasario 
21 d.. Užgavėnių vakarą. “Occi- 
dent” miltų kompanija padova
nojo maišą miltų dėl donutsų. o 
“Shurfine” kavos kompanija at
siuntė kavos ir savo atstovą, 
kad tą kavą išvirtų. Donutsai 
skanūs — kava gardi — publi
kos daug. Sąjungietės džiaugiasi 
tokiu sėkmingu vakaru.

Kortavimo pramoga parapijos 
naudai ši kartą buvo begalo 
sėkminga. Kai kurie iš mūsų

Naujas vikaras jau seniai pri- turėjome eiti pas p. Menkevi-

Parapijinės mokyklos vaiku
čiai jau sparčiai rengiasi su

. * i j , . x x - -j u programėle, kurią jie žada va-
kas iš to, kad penki ar šeši žmones susėdę kalbe- karienės ir tėvelio Zimblio dvi- 

sis, jei daryti, tai sudaryti didelį susirinkimą ir tada dešimts metų klebonavimo su
kalbėti apie dalykus”. Reikia pasakyti, kad studijų ra- kakties proga išpildyti, 
telių tikslas yra mokyti ir lavinti vadus, o ne turėti 
diskusijas, ar prakalbas. Jei į ratelį būtų priimama 
daug narių, tada drąsesnieji užimtų visą laiką kalbėti 
ir ginčytis, bereikalingai, o kiti neturėtų progos, nei, bus pateikta labai svarbi Pijaus XI enciklika, apie be- 
drąsos savo minčių pareikšti. Už tai ir svarbu, kad į dievišką komunizmą, su klausimais diskusijoms. Rei- 
studijų ratelius nepriimti daugiau kaip šešius narius, ketų, kad nors Gavėnios metu susidarytų studijų ra- 
tada kiekvienas turės progą savo mintis pareikšti ir teliai ir taip pagilintų savo žinias apie komunizmą. Aš 
užduotą dalyką studijuoti - mokytis.

Kitą savaitę “Darbininke” LDS Studijų rateliams būti studijų ratelių patarėjais.

Gavėnios metu rimtumas apė
mė visus. Svetainėje nebus jokių 
pramogų, jokių pasilinksminimų 
išganingu gavėnios laiku. Mote
rų Choras yra vertas pagyrimo 
už gražų giedojimą, kaip per 
Graudus Verksmus trečiadie
niais. taip per Stacijas penkta
dieniais ir sekmadieniais. Sunku 
yra šiais laikais sutraukti jauni-

čius kortuoti, t. y. tie. kurie kor
tuoja "Bridgc”, “Euchre” ir 
“500" — o prizų — visa eilę. 
Pramoga įvyko vas. 24 d.

Gavėnios laikas! Bažnyčia pil
na žmonių sekmadienio, trečia
dienio ir penktadienio vakarais. 
Sekmadieni ir trečiadienį gieda
me "Graudūs Verksmai": taip
gi trečiadienį būna Novenos pa
maldos. o penktadienį stacijos. 
Po pietų — vaikučiams, o vaka
re suaugusiems.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

esu tikras, kad kunigai, žmonių prašomi, noriai sutiks na ir patikti 
būti studijų ratelių patarėjais. T.’tarp eilučių.

Ene.

mą. kad ir gavėnios laiku, ypač 
į lietuviškas pamaldas. Tad Mo
terų Choras padeda palaikyti 
tuos gražius papročius, kuriuos 
mes visi mylime dar iš Lietuvos. 
Valio Moterų Chorui ir to choro 
vadui Gerardui Kaprišiūnui! 
Paprastomis dienomis vidurdie
niais kuomet šv. mišios yra at
našaujamos 12 vai. bažnyčia y- 
ra pilna svetimtaučių, kurie au
koja savo užkandžio valandą,
kad dalyvauti nekruvinoje Kai- maj naudingą knygą į- 
varijos aukoje. Kad ir gavėnios sigyti. Knyga turi 252 pilS- 
metu didysis altorius yra begalo ]apius. Kaina tik 80c. 
skoningai išpuoštas, o tai yra 
nuopelnas Sesutės Zakristijonės. 
kuri rūpinasi, kad kas savaitę 
vis kaip nors naujau ir gražiau 
papuošti sanktuariją. K.S.E.

įsigykite' GAVĖNIOS 
KNYGĄ”

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

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

LRK FEDERACIJOS N. A. APSKRIČIO 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

F. Kondrotui. Philadelphia.! 
Pa. — Tamstos žinučių, paišeliu į 
parašytų, negalime išskaityti. į 

Netilps. Prašome rašyti plunks- į 
didesnius tarpus!

Įvyks sekmadienį, kovo 26 d., 1 vai. po pietų. Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. par. svetainėje. IVindsor St.. 
Cambridge, Mass. Prašome visų Federacijos skyrių at
stovų ir katalikiškų draugijų valdybų ir veikėjų į šį 
svarbu metinį suvažiavimą atvykti.

LRK Fed. N. A. Apskr. Valdyba —
Kun. Pr. Juškaitis. Klebonas. 

Antanas Zaveckas. pirm.. 
Jonas Kumpa, vice-pirm..

A. Finelis, iždininkas, 
i Benediktas Jakutis, Sekr,
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Kailinius Savo Namuose!
NORVOOD, MASSATHOL, MASS T

LOWELL, MASS.

Pereitą sekmadienį, tuoj 
sumos įvyko Federacijos 
riaus susirinkimas. į 
misijos išdavė raportus. Federa-

DARBININKASįktadiein^. Kovo a d.. lHai

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ Į 
KOLONIJOSE

ą
j

šios kolonijos lietuviai labai 
gražiai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį, vasario 
17 d., parapijos svetainėje.

Turiningas kalbas pasakė kle
bonas kun. P. Juraitis, adv. A. 
Mileris iš IVorcester. Programos 
vedėju buvo kun. S. Vembrė, ku
ris laikinai yra čia apsistojęs.

Kas visus nustebino, tai Gard- 
neriečių Aušros choras iš 45 na
rių. Jie visi atpvškėjo autobusu

Andrius Kalekauskas susirgo 
plaučių uždegimu ir nuvežtas į 
Wyandotte ligoninę. Sunkiai 
serga ir. rodos, maža vilties, kad 
jis pasveiktų. Bet Dievo valia. 
Jis jau turi 65 m. amžiaus. Visą 
gyvenimą dirbo sunkiai, ir todėl 
turi mažai atsparumo ligai. Ap
rūpintas Šv. Sakramentais, atsi
davė Dievo valiai.

Andriaus Kalekausko seseris 
yra ištekėjusios už brolių Sevo- 
kų. Visi yra geri parapijos rė
mėjai.

Ligoniui linkime pasveikti.

GALITE PASIRINKT PUIKIAUSIUSSekmadienį, vasario 19 d., 
kare. Federacijos skyriaus 

jdovybėje, įvyko Lietuvos Nepri- 
i klausomybės sukakties paminė- 
Ijimas. Programos vedėju buvo 
p. Madas Paulauskas. Federaci- 

i • j jos skyriaus pirmininkas. Pir
miausia perstatė vietinį klebo
ną kun. P. Strakauską. kuris 
gražia įžangine kalba perstatė 
vakaro tikslą.

Tui iningas kalbas pasakė šie

MISIJOS
Pirmadienį, kovo 6 d. vakare, 

šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje prasidės šv. misijos, kurios 
tęsis vieną savaitę. Misijas sveėlai'kalbėtojail"p. bTMurrav 
skelbs Tėvas Alfonsas Maria.
Lietuviai, katalikai pasinaudo
kime misijomis, nes tai yra Die- p 
vo malonių laikas.

Cummings. Moody Junior High 
School viršininkas: p. Antanas 
r. Kneižvs. "Darbininko” redak
torius: kun. A. Švedas. MIC., 

pO Marianapolio Kolegijos prefeso- 
rius; stud. Petras Kupraitis iš 

Įvairios ko- Marianapolio Kolegijos.
- - J Kalbų tarpuose dainavo seks- 

ir automobiliais dalyvauti prog- cijos skyrių sudaro visų draugi- tetas. duetas, solos vadovaujant 
jų atstovai. Skyrius rūpinasi ir ir akompanuojant p. Veronikai 
labdarybe. Šelpia vargo, skurdo Dzedullon^ei‘ Sv. Juozapo par. 
ir ligos prispaustus brolius ir se-i 
sutes lietuvius. Tai gražus dar-i 
bas.

Federacijos skyrius tuoj po 
Velykų rengia amatorių vakarą, 
kurio pelną skiria “Darbininko” 
Intertypos Fondui.

ramoje. Gardneriečiai choristai 
bendrai su Atholiečiais sudaina
vo keletą dainelių. Abu choru 
veda muzikas J. Stačiokas. Šv. 
Pranciškaus lietuvių par. vargo
nininkas.

Užsibaigus programai. Atho- 
liečiai nuoširdžiai dėkuoja Gard- 
nerieėiams. kad jie taip skaitlin
gai dalyvavo ir gražiai pasirodė. 

Atholietis.

/

i

i
Sykes & Sykes

P. A. SYKES ir B. G. SYKES

Ofisas: Sanbom Block
Washington St.. Norvvood. Mass. 

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 tVALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

LIETUVIAI ADVOKATAI

I

vargonininkei. Eiles pasakė p. 
Marė Grendaitė ir Julė Didikai- 
tė.

Dainininkų grupę sudarė šie 
dainininkai: pp. Veronika Vilki- 
šiūtė. Alena Saulenaitė. V. Ba- 
kunaitė. Juozas Sakalauskas, 

. Stasys Blažonis. Jonas Kasins- 
' kas. Pastarasis turi gražų teno-
■ ro balsą.

Žmonių buvo pilna svetainė.
Taigi Lietuvos nepriklauso- 

; mybės sukaktis tikrai gražiai 
paminėta. Garbė priklauso Fede- 

i racijos skyriui, o ypač klebonui 
kun. P. Strakauskui. kuris su
kvietė kalbėtojus ir rūpinosi.

■ kad tas parengimas būtų sėk
mingas ir įspūdingas.

Beje, buvo atvykęs anglų lai
kraščio raporteris. kuris nufo
tografavo kalbėtojus ir kartu su

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., VVebster, Mass.

William J. Chisholm
I GRABORIUS

i “Asmeniškas Patarnavimas’'

: 331 Smifh St,
J PROVIDENCE. R. I.
1 Telephone:
Į Ofiso: Dexter 1952
Į Namų: PI. 6286 i

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

• Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsvvorth St.,
VVORCESTER. MASS. 

Tel. 4-3501 ir 4-3865

s
inl

I. J. Fox. didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, 
skelbia PAVASARINĮ KAILINIŲ IŠPARDAVIMĄ. Šiame išpar
davime yra labai didelis kailinių pasirinkimas sumažintomis kai
nomis. Kadangi nevisoms ponioms ir panelėms yra paranku at
vykti į Bostoną, tai p. Bernardas Koraitis. šios kompanijos lietu
vis atstovas yra pasiryžęs aplankyti lietuvių kolonijas 100 mylių 
Bostono apylinkėje su didžiausiu I. J. Fox kailinių pasirinkimu. 
Taigi, kurios norėtumėte, kad p. B. Koraitis atvažiuotų su pui
kiausios mados kailiniais į Jūsų namus, prašome jam parašyti 

laišką ar atvirutę, nurodydamos kokio dydžio — size kailinius dėvite. Jis gavęs užkvieti- 
mą atvyks į Jūsų namus be jokių Jums išlaidų, nežiūrint ar kailinius pirksite ar ne.

Jei turite senus kailinius, p. B. Koraitis galės Jums išmainyti į naujus, duodamas 
didelę nuolaidą už senus. Kailinius galėsite įsigyti labai lengvais mėnesiniais išsimokė- 
jimais. Taigi, pasikvieskite B. Koraitį į savo namus ir Jums jis viską išaiškins kaip 
lengvai galite naujausios mados kailinius įssigyti labai pigiai ir lengvais išsimokėjimais. 
Taigi, nelauk ilgai, tuojau parašyk p. Koraičiui atvirutę ir jis pribus į Jūsų namus.

411 washington street 
Boston, Mass.

Darbai, rodos, neužilgo page
rės šiame mieste. Didesnės dirb
tuvės yra pasiruošusios geres
niems metams. Gaila, kad darbi
ninkuose nėra susipratimo. Štai 
pereitą savaitę dėl dviejų unijos 
pirmininkų. kurie susimušo, 

, 28,000 darbininkų neturėjo dar
bo. Kad ir norėjo, bet negalėjo 
dirbti. Kada darbininkai susi
pras, kad be vienybės, nėra ga
lybės. Tik pažiūrėkime kas atsi
tiko Oregon valstybėje? 1934 
m. buvo stipri darbininkų unija. 
Šiandien valstybės įstatymais 
uždrausta darbininkams pikie- 
tuoti. Tas įvyko iš priežasties 
pirmininkų nesutikimo. Žmonės 
patys savo balsais priėmė tuos 
įstatymus, nes jiems nusibodo 
tie vaidai.

Darbininkai turi susiprasti ir 
apsižiūrėti ką renka į unijos vir
šininkus, kad paskui dėl jų ne
reikėtų streikuoti arba netekti 
darbo.

!su vedėjum yra dėkingi atsilan- 
' kusiems. Buvęs.

į Parapijos jaunimo Užgavėnių
Prano rolę gerai ir tinkamai iš-' balius. įvykęs parapijos svetai- 
pildė tenoras V. Akstinas. ypač, nėję* vas- 21 d., puikiai pavyko, 
duete su Tėklyte. Publikos truk- Daugelis buvo apsirengę kaip 
šmingi aplodismentai iššaukė kūdikiai, iš ko buvo daug juokų, 
juos antrą kartą scenon. “Gize- Bet kaikurie iki šiandien ka- 

______________  t_  ___ _  lio Sabuko” ilgą rolę nepapras- muojasi slogomis, mat tą vaka- 
, dieną, tuojaus po mišparų, šv. tai gerai atliko tenoras Juozas r4 buvo labai blogas oras.
Kazimiero salėje. Todėl visi na- Matačinskas; jo mylimos tar-I 
riai malonėsite šiame susirinki- naitės rolę mikliai atvaidino p- 
me dalyvauti. Prie to nariai už- lė EI. Džiaugytė. 
silikę su mokestimis malonėsite 

'ateiti ir užsimokėti savo duok
les. Prie to eiliniai “Darbinin
ko” skaitytojai irgi malonėsite 
ateiti ir atnaujinti savo prenti- 

I meratas. Visiems “Darbininko” 
; skaitytojams patarnavimas dy
kai. Dalyvaukime skaitlingai.

Komitetas.

Worcester, Mass
Šv. Kazimiero Parapija i

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Vakarinė lietuvių kalbos mo
kykla. Balch mokykloje, yra 

.naudinga visiems, o ypač jau
nuoliams. norintiems išmokti 
gerai lietuvių kalbą. Bet gaila, 
kad labai mažas skaičius lietu
vių naudojasi ta proga.

Pirmadienį, kovo 6 d. vakare 
pamokų nebus. Kovo 13 d. vėl 
prasidės pamokos. Visi kviečia
mi ateiti. Pažymėtina, kad lietu
vių kalbos pamokas lanko ir 
vienas svetimtautis. Jis yra la
bai užsiinteresavęs lietuvių kal
ba. Mok. Petras Rakauskas sa- paveikslu įdėjo prakalbų apra- 
ko. kad iš jo jis padarysiąs ge- į šymą. pažymėdamas kalbėtojų 
ra lietuvi. Pamokos ivvksta 8 i kalbas.- « 
vai. vakare.______ 1

i
Sekmadienį, kovo 5 d., 7:30; 

vai. vakare, šv. Jurgio lietuvių | 
par. svetainėje. St. James St.. 
bus rodomi judamieji garsiniai j 
( talkies > paveikslai apie Šv. i 
Antano gyvenimą ir pora kitų j 
paveikslų. Rengėjai kviečia vi-1 
sus ateiti ir pamatyti gražius! 
paveikslus.

i

LDS 7 kuopos svarbus mėnesi
nis susirinkimas įvyks kovo 5

Petras Zimnickutis. šios para
pijos jaunikaitis, laimėjo savo 
klasos Golden Gloves čempijona- 
tą. Sveikiname ir linkime pasi
sekimo ir aukštesnėse klasėse.

Rap.

Apsivedė Lietuvis 
Profesionalas

Sekmadienį. kovo 5 d.. 8 vai. 
ryte. Šv. Jurgio par. bažnyčioje 
įvyks šv. mišios L. Vyčių kuopos 
intencijai. Po šv. mišių įvyks 
bendri pusryčiai.

N. A. Lietuvių Katalikų Sei- 
melyj. vasario 22 d., turiningą 
paskaitą skaitė adv. Benjaminas 

i Sykes. NCS.

I! MONTELLO, MASS
Šios kolonijos Lietuvių Katali

kų klubo basketball ratelis no
rėtų žaisti su kitų kolonijų rate
liais. Šis ratelis nugalėjo visus 
Brocktono ratelius, tai norėtų 
savo pajėgas parodyti ir kitose 
kolonijose. Jeigu kurie rateliai 

l norėtų žaisti su mūsų rateliu. 
I tai gali rašyti šiuo adresu: Mr. 
Edivard Tautkus. 46 Merton St.. 
Brockton. Mass. Tel. Brockton 
5979-M.

BROCKTON, Mass. — Vasa
rio 17 d.. Šv. Roko lietuvių pa
rapijos bažnyčioje priėmė Mote
rystės Sakramentą p. Vincas 
Kvaraciejus su p. Christine G. 
Ross.

p. Vincas Kvaraciejus yra bai
gęs Bostono Kolegiją 1934 m. ir 
Harvardo Universitetą 1936 m. 

i Jis yra nariu keletos organiza
cijų. Jo jaunoji žmona iš profe
sijos yra slaugė.

p. Vincas Kvaraciejus yra 
Brocktono Mokyklų departmen- 
to patarėju.

Jaunavedžiams liudininkais 
buvo Dr. Juozas Kvaraciejus, 
Brocktono miesto gydytojas, 
jaunojo brolis, p. Blanche 
VValsh. jaunosios artima drau- 

■ gė. Laike jungtuvių bažnyčioje 
giedojo p. Margareta Mazgalie- 
nė: vargonais grojo muzikas Jo
nas Vaičaitis. Šv. Roko parapi
jos vargonininkas. Kleb. kun. J. 
Švagždys suteikė Sakramentą.

pp. Kvaraciejai yra seni laik
raščio “Darbininko“ skaitytojai 
ir rėmėjai.

Linkime jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo. Koresp.

pilnio ša či

ŠIRDINGA PADĖKA

Sekmadienį, vas. 26 d., mūsų 
bažnyčioje prasidėjo misijos, 
kurias sėkmingai veda iš Lietu
vos svečias Prelatas Maciejaus- 
kas. Rytais ir vakarais žmonės 
gausiai lanko bažnyčią, naudo
jasi Dievo malonėmis ir aty- 
džiai klausosi įspūdingų misio
nieriaus pamokslų. Misijos iškil
mingai užsibaigs sekmadienį, 
kovo 5 d.

I

r

Septyni Kristaus Žodžiai
Nuo Kryžiaus

-----IR------STACIJOS
Parašė

Kun. Pr. Juskaitis

Kiekvieno Įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam Įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay,

jįJHalhuij

'ui

r*

Seserų Rėmėjų 26-tas skyrius 
surengė “Whist ir beano party” 
vasario 15 d. bažnytinėje svetai- 

i nėję. Seselių Kazimieriečių nau
dai. Žmonių nemažai atsilankė, už jo nenuiistančias pastan- 
nors oras buvo lietingas ir keliai gas Aušros Vartų parap choras 
slidūs. Už tat širdingai dėkuoja- 
me visiems atsilankusiems, ir 
visiems aukavusiems, tikietų 
pardavinėtojams ir visiems kuo
mi nors prisidėjusiems prie šio 
parengimo.

Širdingai dėkuojame sekan
tiems už aukas: M. Ščiukienė. M. 
Delionienė. A. Milienė. P. Banie
nė. J. Thompson. M. Brokevičie- 
nė. O. Šimanskienė. O. Puišienė.! 

' K. Bendoravičienė, O. Landžiu- j 
vienė. A. Tamkuvienė. O. Ridi- 

j kevičienė. O. Paulukonienė. P. 
!; Kuzmickienė, M. Piktelienė, E. 
!’ Vaitkienė. K. Glodienė. A. Ba-
■ rauskienė, M. Labanauskienė. 
! M. Jurgelionienė, p. Talakaus-
■ kienė. p. Valatkevičienė. p. Man-
■ kuvienė. K. Pilipavičienė. M. De-
■ gutienė, p. Čiuplienė, C. Zinkie-:
; nė, M. Gražulienė. M. D.

"Kurčia Bar
bora" (Alena Katynaitė) taip 
natūraliai ir žavėjančiai išpildė 
savo užduotį, kad publika net 
su ašaromis juokėsi ir jai nesi
gailėjo aplodismentų.

Choras ir orkestras savo dalį 
puikiai atliko. Už’ visą šį taip 
sėkmingą vakarą, didelis kredi
tas priklauso muz. J. Cižauskui.
kuris savo visas spėkas dėjo, j Sekmadienį, kovo 5 d., 8-tą vai. 
kad tik operetė būtų tinkamai mišias Vyčių 116 kp. nariai eis 
išpildyta. Po vaidinimo, visa ei
lė vietinių profesionalų — ad
vokatai, daktarai, muzikai ir tt. 
ir svečiai iš apylinkės miestelių 
širdingai sveikino muz. Čižaus-

“in corpore” prie Šv. Komuni
jos. Tuoj po šv. mišių parapijos 
svetainėje įvyks pusryčiai. Ka- 

' dangi tą dieną bus minima Vy- 
■ čių Globėjo. Šv. Kazimiero šven- 
įtė. girdėti, kad pusryčiuose bus 
ir programėlė.

••

Šv. Petro Parapija

Gavėnios laikas. Visi žmonės 
ateikite į gavėnios pamaldas sa
vo parapijos bažnyčioje. Šv. Pet
ro par. bažnyčioje pamaldos į- 
vyksta trečiadienių ir penkta
dienių vakarais. Trečiadieniais 
kalbamas rožančius, pamokslas 
ir palaiminimas. Penktadieniais 
stacijos ir palaiminimas.

Gavėnios laikas yra malonių 
laikas. Be malonių žmogus nie
ko negali veikti dėl savo gero
vės. Taigi kiekvienas žmogus 
turi stengtis įsigyti malonių. 
Gavėnios laikas yra išsižadėji
mo laikas. Tai verta apleisti pa
saulietiškus pasilinksminimus. 
Gavėnios metu paimkime gerą 
knygą, gerą laikraštį, skaityki
me ir stiprinkimės dvasioje. 
Mažai kainuoja, bet daug pelno, 
ir tas pelnas yra toks, kurio nie
kas negali atimti. Žmogus, kuris 
praleidžia gerai gavėnią, tai tam 
žmogui ir Velykos yra links- 
mios.

; I

a. a. Magdalena Alesauskienė, 
Šioje kolonijoje yra labai daug gyv. 8544 Vanderbilt St., 68 me- 

žmonių, kurie serga įvairiomis tų amžiaus. Paliko nuliūdime di- 
ligomis. ir nemažai miršta. Pe- dėlę suaugusią šeimą. Jos vyras 
reitą savaitę mirė net keturioli- mirė lygiai metai atgal. Velionė 
ka lietuvių, šv. Petro parapijoje buvo dora moteris, gera parapi
ni irė septyni.

šeštadienį palaidotas iš Šv. mėja. Sirgo trumpą laiką plau- 
Petro par. bažnyčios Antanas čių uždegimu. 
Stankus, plačiai žinomas lietu- Kryžiaus kapuose, 
vis.

Antanas į šią koloniją atvyko
11 metų atgal. Su savo broliu at- į 
sidarė karčiamą. Po keletos me- 
tų jo brolis apleido, o > jo vietą draugijos narė. Yra viltis, kad

Vasario 27 d. iš Šv. Petro lie
tuvių par. bažnyčios palaidota žinių, kad pereitą savaitę buvo

“Darbininko” redakcija ga,vo

susirgęs kun. V. Masevičius, Šv. 
Petro lietuvių parapijos klebo
nas. Bet dabar jau jaučiasi daug 
geriau. Linkime sveikatos.

jos ir kitų labdaringų darbų rė-

Palaidota Šv.
— ---------- r____ Lai Dievas
suteikia amžiną atilsį.

Sunkiai susirgo p. Lapkaus- 
kienė, gyv. Lyon St., moterų

"Gyvojo Rožančiaus 
raslaptys

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
Rožančiaus Paslaptis ata
tinkamai ir Kražiai Ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

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

atėjo V. Jurgelaitis. Vėliau ir 
tas paliko savo dalį Adomaičiui. 
Labai gerai jie sutarė. Taigi jie 
su Antano broliu suruošė iškil
mingas laidotuves. Velionis bu
vo mandagus vyras, choristas ir 
geras parapijietis. Jį visi mylė
jo. Todėl jam mirus, jo karstas 
buvo apkrautas gėlėmis ir labai 
daug užprašė šv. mišių už jo 
vėlę. Gaila netekti tokio žmo
gaus. bet mirtis neklausia kas 

į tu toks, lygiai visus skina. Pra- 
' šome Dievo, kad jo vėlei suteik
tų ramybę.

ji pasveiks. To mes jai linkime.

Taipgi sunkiai serga Petras 
Siauris. Linkime pasveikti.

iVas. 19 d. Aušros Vartų parap. 
erdvi svetainė (nežiūrint blogo 
oro ir visos eilės kitų parengi
mų) buvo pilna publikos, kuri 
atsilankė pamatyti seniai lau
kiamos operetės: “Kaminkrėtys 
ir Malūnininkas”. Reikia pasa- 

i kyti. kad Worcesterio lietuviai 
buvo išsiilgę geros operetės, ir 
pamatę minėtą spektaklį, tiek 
gėrėjosi, kad iki šiai dienai dar 
kalba ir džiaugiasi vaidinimu. 
Kaminkrėtys — Jonas Marcin
kus (Basas) ir Malūnininkas — 
B. Barisas (Baritonas) netikI
vaidinimu, bet ir gerais balsais 
atsižymėjo. Tėklytės rolę pui- 

j kiai atliko Aušros Vartų parapi
jos gražuolė, p-lė Madelina La- 
I pinskaitė. Kaminkrėčio sūnaus

i

i iJonas Kirutis. gyv. Lane St., I 
palaidotas sekmadienį.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. 

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St.. Rosiindale, 

Tel. Farkvvay 0558-W

So. Boston, Mass.

•' r.95I

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

i 1512 Columbia Rd., So. Boston. 
“’Hl i Kasos GL—Marijona Aukštikalniene, 

: ve- UI H St.. So. Boston, Mass.
Jurgis Zabella, gyv. ‘

Clark St. 22 metų amžiaus, ve-. «..., , - , , .. Draugija savo susirinkimus laiko kasdęs, taipgi palaidotas sekmadie- į antrą Utarninką mėnesio, 7:30 vaL 
nį. Buvo vedęs. Paliko žmoną ir'
. .. | Visais draugijos reikalais kreipkitės
du vaiku. i pu a protokolų raštininką.

»V. JONO EV. BL. PAŠALPINCS 
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 Thornas Pk., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

I



Penktadienis, Kovo 3 d., 1939 DARSININKA9 ?

VIETINĖS ŽINIOS
*

ŽINUTES

Kovo 1 d., 7:30 vai. vakare, po 
sodalicijos mėnesinių pamaldų, 
kun. J. Balkūnas pradėjo meti
nes rekolekcijas jaunimui. Įspū
dingai pasakė įžanginį pamoks
ią ir suteikė palaiminimą su Švč. 
Sakramentu. Jaunimo atsilankė 
500.

Kovo 5 d., visi galės išdidžiai 
paminėti Šv. Kazimiero šventę 
dalyvaudami pamaldose, ben
druose pusryčiuose ir paskaito
je.

Kas mano dalyvauti pusry
čiuose patartina tuoj įsigyti ti
kietus, nes girdėjau, kad Vyčiai 
rengs pusryčius dėl tiek žmo
nių, kiek bus pasipirkę tikietų.

REIŠKIAME NUOŠIR
DŽIĄ PADĖKĄ

SVARBUS VEIKĖJŲ SUSIRINKIMAS
C 1 . ■ V 4

KAS, KUR? ’♦ GRABORIAI

Rekolekcijos bus skelbiamos 
vakarais. Jos baigsis sekmadie
nį, kovo 5 d., 9:30 vai. ryte, mi
škinis, pamokslu ir bendra šv. 
komunija.

v

Išpažintys klausomos kas rytą, 
kas vakarą, ir po pietų ketvir- terson, N. J. 
tadienį ir šeštadienį.

Tėvas J. Stašaitis praneša lai
šku southbostoniečiams apie jo 
mylimo tėvelio mirtį ir prašo už 
jį melstis. Jis miręs Lietuvoje 
vas. 11 d. Jo vardas buvo Kazi
mieras. Daug southbostoniečių 
pažįsta kun. J. Stašaitį ir melsis, 
už jo tėvelį. Kun. Stašaitis da
bar gyvena, 138 Belch St., Pa-

“Darbininko” redakcija savo 
uoliam bendradarbiui, kun. J. 

Stacijos bus vaikščiojamos, Į Stašaičiui reiškia gilią užuojau- 
kaip paprastai Gavėnioje, 4 vai. 
p.p., ir 7:30 v. v., penktadienį, 
kovo 3 d.

tą-

Jaunimas yra kviečiamas lan
kytis į šias jų patogiu laiku, re
kolekcijas Šv. Kazimiero garbei. 
Ypatingai visa jaunuomenė ir 
vaikai yra prašomi švęsti šv. 
Kazimierą kovo 4 ir kovo 5.

Kovo 2, su mišiomis palaidota
Amelija Šimkienė, gyv. 79 

Baxter St. Paliko tris dukteris 
ir sūnų. Patarnavo graborius D. 
Zaleskas.

Šiuomi reiškiame nuoširdžiau
sią padėką dalyvavusiems sve
čiams ir viešnioms mūsų duk
ters Lorcttos - Florencijos krik
štynose, vasario 26 d. Ypatingą 
padėką reiškiame kūmams — 
p. Antanui Pinkevičiui, Bro- 
ckerts Brewing Co. prezidentui, 
kuris tiekėsi atvažiuoti liet iš 
Meriden, Conn. ir poniai Juoza- 
finai Savickienei iš So. Bostono. 
Nuoširdžiai dėkojame garbės 
svečiams vyriausiam “Darbinin
ko” redaktoriui kun. K. Urbona
vičiui ir kun. K. Jenkui. Reiškia
me gilią padėką už suteiktas 
naujagimei dukrelei dovanas: 
p. Juozui Diliui, pp. Griganavi- 
čiam, pp. Ivaškam, p-lei B. Ka- 
voliūtei, pp. Kumpam, pp. Ne- 
vieram, p. A. Pinkevičiui, pp. 
Puodeliam, pp. Razvadauskam, 
pp. Savickam, ir pp. Siauriam.

Taipgi labai dėkojame vyriau
siai šeimininkei p-lei Marijonai 
Sakalauskaitei už pagaminimą 
skanių valgių ir jos pagelbinin- 
kėms pp. D. Januškevičienei ir 
O. Siaurienei.

Antanas ir Petronėlė Pcldžiai.

KIEK ŽINOTE?

I •

PAKTARAI

Graborius S. Barasevičius su- 
kolektavo pinigų ir palaidojo 
bažnytiškai Petrą Raudonį, gyv. 
175 Silver St.

Lietuvis Dantistas
A I IGruJiireA.L AapOCIUS

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

— LDS 1-mos kp. narė p. D. 
Januškevičienė padov anojo 
“Darbininko” salės langams pa
puošti gražius “dreiperius”. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRepshisi,M.D.
(REPŠYS)

lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

— Kitą savaitę “Darbininko” 
administracija įsteigs rašomųjų 
mašinėlių pardavimo skyrių. 
Prie šio skyriaus bus įsteigta ir 

• mokykla, kurioje bus mokoma 
sistematingai rašyti typwrite- 
riu. Rašomąsias mašinėles gali
ma bus įsigyti labai prieinamo
mis sąlygomis — bus duodama 
išsimokėti $1.00 į savaitę. Kas 
norėsite įsigyti gerą rašomąją 
mašinėlę, kreipkitės į “Darbi
ninko” administraciją.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETMSTAS

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

;ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

J. L Makarais, 0. D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provaa.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E SL (Kampas Broadvvay) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

HnLGrigatas 
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thornas Pk, Tel. S. B. 1043

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAS:

o Beacon St., Boston.
Room «27. Tel. CAP 6154

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

. Tel ŠOU 4673

Ketvirtadienį, kovo 9 d., 7:30 vai. vakare, “Darbi
ninko” salėje, 330 E St., (“Darbininko” name) Įvyks 
veikėjų susirinkimas, kuriame bus pasitarta kaip sėk
mingiau Lietuvos Vyčių 17 kp. vadovybėje suruošus 
tuojau po Velykų naujos “Darbininko” Intertypos fon
dui šokius. Taipgi bus sudarytos įvairios šokių rengi
mo komisijos. Nuoširdžiai kviečiame kaip įvairius vei
kėjus-jas, taip ir L. V. 17-tos kp. narius skaitlingai šia
me susirinkime dalyvauti.

ŠOKIŲ RENGIMO KOMISIJOS VARDU —
Pranas Razvadauskas, pirm., 

Steponas Mickevičius, ižd., 
Jonas Varnas, rast., 

A. Peldžius, ‘ Daro.” adm.

Pirmutiniai Po Velykų Šokiai
Beagiani Lietuvos Vyčiu Algirdo 17 Kuopos

PENKTADIENĮ

Balandžio - April 14, 1939 
IMfanicipal Bldg. Salėje 

PROĄPWAY, SO. BOSTON, MASS

Kiek laiko atgal, tūlą So. Bos- ’ 
tono vaikiną pašaukė telephonu I 
mergina, neva jo meilužė iš toli- i 
mos valstybės. Bet šaukėja buvo 
vietinė, o tik nudavė ir vaidino 
kitą merginą. Vaikinas buvo iš
kviestas į vieną vietą, ir ten 
šaukėja ir jos draugai turėję 
gardaus juoko. Bet yra sakoma:1 
“Geriausiai juokiasi tas, kuris 
juokiasi paskiausiai”.

Broadway 600.

j
j Aš ir vėl pastebėjau aną naktį 
žibutį ant N. pirštelio. Bet ji ne- 

jsisako, kas jai jį davė. Sužino
siu. Vaikinas davė, ar ne? Kas 
jis toks?

—
Mūsų du jaunikaičiai labai 

karščiuojasi dėl kelių dalykų, 
bet ypatingai dėl dviejų, bū- 

Itent: vienas rūpinasi “long dis- 
tance calling”, o kitas būtinai 
nori žinoti kas tas “Broadway 
300”. Širdužiai, perdaug nesirū- 

i pinkite, nes galite susilaukti 
(daugiau “komplimentų”.

Broadvvay 300.
________

Klausyk, Vitai! Perdaug ne-

i.

I

ę.
Visas pelnąs skiriamas naujos “Darbininko” Intertypos erzink merginų, nes gali sukelti 

Fondui. Visi kviečiami dalyvauti ir paremti gražų į jose pavydą, o tada bus blogai,
tikslą. ! -------------

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 833 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 3637. i

Josephf.Casper 
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dienų ir Nakų. 
Residence: 198 M St., So. Boston 

Tel ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960

Jaunime, kiek žinote apie Ko
munizmą ir komunistų darbuo
tę? Komunizmo klausimas ne 
naujas. Pereitais metais Bostono 
Kolegijos studentai kalbėjo virš 
150 kartų, daugiausia į suaugu
siųjų minias. Viena iš šių stu
dentų grupių atvyks kalbėti mū
sų jaunimui, kovo 6 d., 8 vai. 
vak., Šv. Petro par. svetainėje, 
492 E. 7th St., So. Boston. Jo
kios įžangos nebus. Atsiveskite 
ir draugus, pripildykite salę. 
Parodykite anglams kolegis- 
tams, kad ir mes esame intere
suoti šiuo klausimu. Užtikrinta, 
kad laiko nepraleisite veltui.

IŠ LDS 1-MOS KUOPOS 
VEIKIMO

ĮVAIRUS SKELBIMAI

RENGĖJAI.

— “Darbininko” administraci
ja ką tik gavo J. E. Vyskupo P. 
Bučio parašytą labai naudingą 
knygą — “JĖZUS KRISTUS”. 
Knyga turi 514 puslapių, gerais 
apdarais. Kaina $2.50. Reikėtų 
kiekvienai šeimai šią knygą įsi
gyti-

Vasario 25, aprūpintas Šv. Sa
kramentais mirė Steponas Bu
tėnas. Amerikoje pragyveno virš 
30 metų. Lietuvoj jau seniaus 
mirė jo žmona, sūnus ir duktė. 
Paliko tik vieną gyvą dukterį 
Lietuvoje, Ukmergėje.

Palaidotas su bažnytinėmis 
pamaldomis vasario 28. Laidoji
mu rūpinosi p. Vozbutienė.

PARSIDUODA 5 kamb. cotta
ge su piazais, elektra, garadžius 
ir 3 lotai. Gera vieta Vištoms 
auginti. Randasi Bellingham, 
Mass. 25 mylios nuo Bostono. 
Kaina $1,500. Atsišaukite. Fra- 
ser, 11 Pacific St., So. Boston, 
Mass. (3)

So. Bostono United American 
veteranų 12 posto lietuviai na
riai prašo pranešti visuomenei, 
kad to posto naujų narių vajus 
prasidėjo. Susirinkimai įvyksta 
antrą ir ketvirtą trečiadienį mė
nesio, 318 Broadway, So. Bos
ton, 8 vai. vakare.

Stepono Dariaus 317 postas 
paskelbė naujų narių vajų. Kvie
čia visus lietuvius veteranus pri
sirašyti prie to posto. Ateikite į 
posto svetainę C St.. So. Boston.

“PILOTO DUKTĖ”

Jau 37-tas sezonas kaip veika
las “Piloto Duktė” vaidinamas 
scenoje Roxbury Mission para
pijos svetainėje. Tą veikalą vai
dina įžymios artistės. Jų yra a- 
pie 75. Tai labai gražus ir ga
vėniai tinkamas veikalas. Vai- 

I dina kiekvieno ketvirtadienio 
i vakarais ir sekmadienį po pietų. 
; Specialus vaikams
. - --

1

į vaidinimas 
bus šeštadienį po pietų, kovo 4 d. 

Šis vaidinimas bus per visą 
gavėnią. Taigi visiems bus pro
ga pamatyti. Tikietus galite už
sisakyti iš anksto, rašydami: 
Pilate’s Daughter Ticket Office. 
Mission Cburch, Roxbury, Mass.

Šidlauskus Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Antradienį, vasario 28 d., š. m. 
8:00 vai. vakare, Šv. Petro par. 
salėje, 492 E. 7th St.. So. Bos
ton, Mass. įvyko LDS 1-mos kp. 
mėnesinis susirinkimas, kuria
me tarp kitų bėgančių kuopos 
reikalų buvo nutarta: —

Remti rengiamuosius Lietuvos 
Vyčių 17 Algirdo kuopos šokius, 
kurie įvyks balandžio 14 d. š. m. 
Šokiai yra rengiami “Darbinin
ko” Naujos Intertypos fondui.

Išrinkta trys atstovai į LDS 
Naujos Anglijos Apskričio kuo
pų atstovų susirinkimą, kuris į- 
vyks kovo 19 d., š. m.. 3 vai. po 
pietų “Darbininko” naujoje sa
lėje, So. Boston, Mass. Išrinkti 
atstovauti 1-mą kuopą: V. Va
latka, V. Savickas, St. Grigana- 
vičius.

Nutarta užprašyti šv. mišias, 
Šv. Juozapo, LDS organizacijos 
globėjo šventėje, 8:30 vai. ryte Į 
ir dalyvaut maršavime visiems 
nariams “in corpore”.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
daug dalykų buvo apsvarstyta. 
Buvo prisiminta ir apie kuopos 
eilinius piknikus, kuriuos ma
noma šiais metais turėti. Šie rei
kalai kaipo nebaigti palikta to
limesniam apsižiūrėjimui.

Korcspondcn t as.

vice pirm., Ona Petrušytė — li
ra vice pirm., Jonas Varnas raš
tininkas, Vincas Averka — li
ras rašt., Stasys Mickevičius — 
iždininkas, Ona Razvadauskai- 
tė — ižd. padėjėja.

Kad šie šokiai būtų sėkmingi, 
nutarta ketvirtadienį, 
dieną, 7:30 vai. vakare, 
ninko” salėje sušaukti 
Vyčių 17 kp., narius, 
“Darbininko” prietelius 
kėjus ir iš jų išrinkti 
šiems 
prašome kovo 9 dieną atvykti į 
“Darbininko” salę.

Taipgi šiuose šokiuose bus 
duodama atsilankiusiems sve
čiams bei viešnioms tris gražios 
dovanos: — RCA Miget auto- 
matic tuning radio, Elektrikinis 
gražus laikrodis ir lovos lempa. 
Dovanos brangios ir gražios.

Rap.

I

kovo 9 
“Darbi- 
kaip L.

Lietuvis Pkimberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS.
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadway.

•r

Telephone
SO. BOSTON 

1058

Queen Am Laundry. Ine.
7-9 Ellery St

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šj darbą mums.

BayViewM»tor Serviee
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapdėiūnas ir Peter Trečioką' 
Savininkai. v

“My Goodness”, kaip tūlas! 
aukštas, tamsių plaukų ir gražus 
jaunikaitis iš “flats” moka gerai 
šokti. Jis ypatingai pasižymėjo 
Studentų šokiuose.

Oial Norvvood.

Užmušė Sešus Gatvekario 
Katastrofoje

?ip ir ted
bei vei- 
įvairias

Antradienį, vasario 28 d.
■ i pavakarį, Boston Eleva- 
„J. gatvekarys važiavo 
Seaver gatve ir ant užsisu
kimo nušoko nuo bėeūų iršokiams komisijas. Taigi trenkė j du medžiu Toje

i DŽIAUGIASI LAIMĖJUSI

Vasario 18 d. “Darbininko” 
Intertypo šokiuose Anna Grif- 
fin, (lietuvaitė ištekėjusi už ai
rio), 171 W. 5th St., So. Boston, 
Mass. laimėjo gražų Zeneth ra
dio, Nr. 1117. Radio labai paten
kinta.

I
VYČIAI

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw.V.Warabow
(VVRUBLIAUŠKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORVVOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRUS SKELBIMAI

katastrofoje užmušta šeši 
1 asmenys ir 27 sužeista.
Konduktorius E. F. Hanley 
sako, kad stabdžiai nevei
kė, ir todėl jis negalėjęs 
sulaikyti pakalnėn prieš 
užsisukimą važiuojančio 
-atvekario. Jis, kaip pa
prastai tokiuose atsitiki
muose yra daroma, kalti
namas ir turėjo užsistatyti 
$2,000 kauciją. Bęt kompa
nija nerado, kad jis būtų 
kaltas. Konduktorius išli
ko gyvas ir beveik nesu
žeistas, tik labai išsigando 
ir rytojaus dieną negalėjo 
stoti į teismą. Byla atidėta 
iki kovo 15 d.

CAMBRIDGE, MASS.

>
♦I Juozas M. Dilis

Laikrodininkas
Parduodu įvairiausios rūšies auk

sinius ir sidabrinius daiktus. iJTaipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass-

MISIJOS
Moterims - merginoms misijosi 

prasidėjo vasario 26. Klausyto
jų kas vakarą prisirenka skait
lingai, nepaiso nei blogo oro. 
Misijonierius Tėvas Alfonsas 
Jagminas. MIC. labai gražiai iri 
įspūdingai sako pamokslus. Jo 
pamokslai trumpi.

Moterų Misijos baigsis kovo 5, 
3 vai. po pietų. Visos moterėlės 
privalo pasistengti užbaigoje' 
dalyvauti.

PecheHShoe Store
I

Lietuvos Vyčių Algirdo 17 kp. 
yra viena nuoširdžiausių kuopų 
laikraščiui “Darbininkui”. Ji vi
suomet paveda visus spaudos 
darbus “Darbininkui” ir labai 
skaitlingai atsilanko į jo visus 
parengimus. L. V. 17 kp. jau se
nai yra nutarusi daryti kokį 
nors parengimą “Darbininko” 
naujos Intertypos fondui, bet 
laukė atitinkamos progos. Vasa
rio 27 d. Vyčių kuopos atstovai 
susirinko į “Darbininko” salę ir 
vienbalsiai nutarė tuojau po Ve
lykų — balandžio 14 dieną, Mu
nicipal Building salėje, So. Bos
tone suruošti didelius šokius. 
Šiam parengimui sudarytas pre
zidiumas iš sekančių asmenų:

Pranas Razvadauskas — pir
mininkas, Antanas Gaputis —

5 d.. 9:30
17-ta AI-

Kazimiero 
“in

•UOZAS PEČIULIS, Savininkas

Sekmadienį, kovo 
vai. ryte, Liet. Vyčių 
girdo kuopa švęs Šv. 
(Vyčių patrono) šventę, ir
corpore” susirinks išklausyti šv. 
mišių, Šv. Petro parapijos baž
nyčioje, ir priims šv. komuniją.

Tai yra svarbi diena Vyčiams. 
Kuopos valdyba kvietė biznie
rius, profesionalus, choristus, 
sodalietės ir studentus kartu su 
Vyčiais dalyvauti šv. mišiose, ir 
po to bažnytinėje svetainėje 
pusryčiuose.

Vyčiai ir Vylės, turi gražią 
progą viešai parodyti ištikimybę 
brangiai organizacijai, idea
lams, draugiškumą. A.E.L.

I

VYRŲ MISIJOS

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

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims Ir vaikams.

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

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

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Kovo 5, 7:30 vai. vakare, pra
sidės vyrams misijos. Kaip mo-! 
terims misijonicriaus pamokslai 
patiko, bcabejo vyrai nemažiau 
jais gėrėsis. Raginama, kaip se
ni, taip ir jauni, vyrai skaitlin
gai lankytis į misijas. Vyrų mi
sijos baigsis kovo 12. 3 vai. po 
pietų.

Peter’s Boston St. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų —Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

Peter Pilvinis, Sav.

Povilas Bushtnanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Btignaičiui, * Cambridge. 
Mass. — Tamstos prašymą no
rėtume išpildyti, bet ne visada 
galėsime tą padaryti.

S.

Perims SąCash Marint
POVILAS BALTRUSICNAS. Sav.

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

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

Visi skelbkitės “Uarbiuiuke”.

—
Didžiausia apgavystė y- į 

ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

IŠPILDAU INCOME ! 
TAX RETURNS

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

Tel. Šou 4673

A. J. YOUNG
(JANKAUSKAS)

TAX ACCOUNTANT
Jis viską kuogeriausiai padarys

101 Baxter St., So. Boston, Mass.



Penktadienis, kovu o d.. 1939

Rytinių Valstybių Žinios HARTFORD, CONN

ROCHESTER, H. Y
>

C. BROOKLYN, N. Y
»

PAMALDOS UŽ ŠV. TĖVĄ

O BRITAIN, CONN

taip puikiai atliktą darbą, ir va
karo vedėjui už jo ypatingai 
gražų vakaro vedimą. Po vaka
rienės buvo šokiai.

e 
j 
i
5

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖ

1

t nausko. Jaunos Mintys — žižiū- 
no ir Palankėj — Pociaus išpil- 

, dė šv. Cecilijos choras. Po to 
. klebonas tarė padėkos žodžius 
jaunimui ir vadovei p-lei Rovai- 

programąVasario 19 d., šio miesto lie-; tei. Choras užbaigė 
tuviai garbingai paminėjo Lie- Lietuvos himnu. Reikia pasaky
tu vos Nepriklausomybės s
kaktį. dalyvaudami pamaldose 
“in corpore” su Amerikos ir Lie
tuvos vėliavomis. Iškilmingas 
šv. mišias atnašavo kun. Pranas 
J. Valiukas, o nepaprastai gra
žų pamokslą, apie reikalą gerbti 
savo gimtinę šalį, pasakė klebo
nas kun. Jonas M. Bakšys, šv. 
Cecilijos choras, vadovystėje p. 
1. Rovaitės, labai gražiai giedojo 
laike pamaldų. Laike Offerto- 
rium p-lė Marė Pikūnaitė giedo
jo solo "Avė Maria". Pamal
doms pasibaigus, palaiminimas 
Švč. Sakramentu. Po to sugiedo
tas Lietuvos himnas.

paminėjo Lie- j
Nepriklausomybės su- ti. kad visa programa buvo labai 

išpildyta, 
buvo iš- 

jie tinka- 
tos "Ves-

gražiai ir tinkamai 
Daugelis tų jaunuolių 
šaukti atkartoti, nes 
mai sudainavo. O jau
tuvės". tai ištikrųjų priminė ves
tuves Lietuvoje. Tikrai natura- 
liškai buvo suvaidintos. Pasibai
gus programai. įvyko šokiai a- 
biejose svetainėse, kur žmonės 
linksminosi.
Apsaugok Aukščiausias

tą mylimą šalį.
Kur mūsų tėvynė,

kur bočių kapai: 
Juk tėviška Tavo

malonė daug gali 
Mes Tavo per amžius

vargingi vaikai... 
Maironis. Vyturys.

KONCERTAS
Nors tą dieną oras buvo blo

gas. lijo ir buvo baisiai slidu, 
bet jau 6:30 vai. vakare parapi
jos auditorija buvo pripildyta. 
Programą pradėjo klebonas, 
prabildamas į susirinkusius ir 
pareikšdamas, kad daina lošia 
labai svarbią rolę Lietuvos ko
vose dėl nepriklausomybės, ir 
toji daina ir šiuo laiku tebelošia 
tą rolę, stiprindama tautos sū
nus laikytis savo tautybės. Pa
žymėjo, kad daina patraukia ir 
mūsų jaunimą burtis į krūvą ir 
jaustis lietuviais, nes be lietu
viškos dainos tasai jaunimas bū
tų pakrikęs ir greitai ištautėtų. 
Koncerto programa: 1. Star 
Spangled Banner. 2. Gimtinė Ša
lis ir Ant Kalno Klevelis — Či- 
žausko. išpildė Šv. Cecilijos cho
ras. 3. Piano solo, pasirenkant— 
V. Bartulis. 4. Ateik. Ateik ir 
Vasilkeliai — Kuprevičiaus, so
lo p-lė Marė Pikūnaitė. 5. Sielos 
Ruduo — žižiūno ir Muzika — 
Vanagaičio išpildė oktetas: J. 
Jurgelionienė, M. Pranskunienė. 
A. Kumparskaitė. I. Mociejūnai- 
tė. P. Jurgelionis. P. Pranskū- 
nas. B. Rumbutis, ir P. Beliuke- 
vičius: 6. Nokturnas — Bačiu- 
lio. duetas — išpildė Alena Ma
tulytė ir Bronius Samuolis:
piano solo, parinkta, p-lė Olga 
Mociejūnaitė. 8. Ant Tėvelio 
Dvaro — Šimkaus. Gale Lauko 
Toli — Andrulio ir Namo. Namo 
— Šimkaus išpildė vyrų choras, 
tarpuose tų dainų. Bronius Sa
muolis sakė eiles “Nedaugei 
Mūsų” — Maironio. Po trumpos 
pertraukos, buvo išpildyta ope
retė “Vestuvės”. — Pociaus. 
Vaidintojai: Ūkininkas — Jonas 
Sedlickas: Jo žmona — Florence 
Sedlickienė: Svočia — Ella Po- 
luikienė: Jaunikis — Jonas
Pranskūnas: Jaunoji — Alena 
Braziūtė: pabroliai, pamergės— 
Jaunimas. Paskutinioji koncerto 
dalis: Kur Bėga Šešupė — Sas-
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Kalbų tarpuose šoko broliai—j 
Jonas ir Juozas Vinkevičiai. O- 
nutė Valinčiutė (Ji taipgi pasa
kė ir eiles. Tai tikra scenos 
žvaigždutė). Taipgi eiles pasakė 
J. Skrabuliukas. Onutė Valin- 
čiūtė buvo pasipuošus tautiniais 
drabužiais.

Vilniaus reikalams surinkta 
$28.00.

Baigiant programą, šv. Cecili
jos choras sudainavo tris liau
dies dainas.

Po to įvyko vakarienė. Daly
vavo daug svečių ir viešnių. Pa- 
vakarienevę, vėl turėjome progą 
išgirsti gražių kalbų. Vakarienę 
skaniai pagamino ponios E. Bu- 
tienė. R. Janušonienė, M. Stas
kevičiene. Rengimo komisijoje 
buvo šie: pp. P. Poškus. J. Mak
simavičius. J. Petkevičius, K. 
Žalnieraitis. ir mūsų kolonijos 
nenuilstanti darbuotoja p. J. Ja
nušonytė.

IŠKILMINGAI MINĖJO 
SUKAKTI

Vasario 19 d. šios kolonijos 
lietuviai gražiai paminėjo Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktį.

8 vai. rytą. Šv. Andriejaus lie
tuvių par. bažnyčioje įvyko ge
dulo šv. mišios už žuvusius Lie
tuvos kovotojus ir Lietuvos in
tencijai. Šv. mišias užprašė L. 
Legiono S. Radzevičiaus 4 Pos
tas. Posto nariai “in corpore” 
dalyvavo šv. mišiose. Taipgi da
lyvavo ir moterys, legionierių 
pagelbininkės. Žmonių buvo pil
na bažnyčia.

Laike šv. mišių giedojo Jaunų
jų choras, vadovaujant ir vargo
nais grojant muz. K. Žalnierai- 
eini.

Po mišių varg. Žalnieraitis 
vargonais grojo Lietuvos himną.

2 vai. po pietų. Lietuvių Sąry
šio svetainėje įvyko VVS sky
riaus surengtos prakalbos. Pir
mininkui P. Poškui susirgus, 
programos vedėju buvo p. J. 
Maksimavičius, skyriaus vice
pirmininkas. Programą pradė
jus. tvarkiai į svetainę įėjo L. 
Legiono 4 Posto ir Moterų Au- 
xiliary nariai su savo vėliavo
mis. Tuo laiku pianu skambino 
Lietuvos maršą p. K. Žalnierai
tis.

Šv. Cecilijos choras, vadovau
jant varg. Žalnieraičiui. sugiedo
jo Lietuvos ir Amerikos himnus. 
Po to sekė kalbos.

Kalbėjo kleb. kun. A. Vaške
lis. advokatai — A. Povilaitis ir 
T. Kubilius. Dr. A. Nevulis. 
councilmanas J. Savonis. J. 
Stankus. J. Valis. Principaliu 
kalbėtoju buvo p. J. Simutis. 
Lietuvos Generalinio Konsulato 
sekretorius. Visų kalbos buvo į- 
domios ir patriotini.

JAUNŲ VAIKINŲ KLUBAS
Vasario 18 d. Jaunų Vaikinų 

klubas suruošė pirmą pasilinks
minimo vakarėlį, kuriame daly-' 
vavo virš 300 jaunuolių lietuvių 
iš visos apylinkės. Vakarėlis į- 
vyko Lietuvių svetainėje. Tiks
las: pagerbti adv. Algirdą Povi
laitį. kuris šiais metais išrink
tas pirmininku Lietuvių Jauni
mo Conn. Apskrityje. Dalyvavo 
ir miesto mayoras. Rengimo ko
misiją sudarė šie: pp. A. Kve
daras. R. Matulevičius. V. Pava
saris. J. Šarka, J. Brazauskas ir 
kiti. Valio, lietuviškas katalikiš
kas jaunimas. T.M.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS 
PAVYKO

Užgavėnių vakare. Šv. Rožan
čiaus draugija suruošė vakarėlį. 
Dalyvavo daug žmonių. Grojo 
orkestras. Visi linksmai pralei
do laiką. Buvo ir dovanų laimė
jimas. Dovanų “krautuvėlę” 
buvo įsirengęs lietuviškas “žy
delis”. p. A. Valinčius.

Siūlų lenkimo lenktynėse lai
mėjo pp. E. Gelevičienė ir M. 
Žaliauskienė. Pastaroji jau pra
gyveno daug metų, bet jaunes- 
niom neužsileidžia.

Kad vakarėlis pavyko, tai gar
bė šioms narėms: pp. Valinčienė, 
0. Gudinienė ir M. Ravickaitė. 
Joms pagelbėjo pp. V. Vaznis. A. 
Valinčius. Draugijos narės ta
ria visoms ir visiems pasidar- ■ 
bavusiems širdingą ačiū.

BROCKERT’S ALE

60 EIIsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

Soutii Boston

PHONE
So. Boston

VASARIO 16 D. PAMINĖJI
MAS PAVYKO

VVS skyrius ir kitos draugijos 
bendrai surengė Lietuvos Ne
priklausomybės 21 metų sukak
tį paminėti vasario 19, Lietuvių 
mokyklos svetainėje. Žmonių 
atsilankė veik pilnutė svetainė. 

. Programa buvo sekanti: pir
miausia lietuvių mokyklos mo- 

New Yorko, Eliza- i kiniai suvaidino veikaliuką iš 
'Šv. Kazimiero gyvenimo; taipgi 
padainavo keletą dainelių. Šią 
programą surengė ir išmokino ’ 
Seserys Pranciškietės.

Po to Šv. Cecilijos choras, va- ' 
dovaujamas vargonininkui p. 
Balsiui, sudainavo keturias dai
neles ir Lietuvos ir Amerikos 
himnus. Sekė kalbos, kurias pa
sakė kun. dr. Starkus iš Maria- 
napolio Kolegijos; V. M. Čeka
nauskas. kun. J. Ambotas ir K. 
Žalnieraitienė. Kalbos publikai 
patiko, o ypač kun. dr. Starkaus 
kalba tiek visiems patiko, kad 
norėjo, kad dar ir daugiaus kal
bėtų.

Negaliu aplenkti nepaminėjęs 
ir solistų, kurie išpildė dalį pro
gramos. Mikutis ir Jonukas Kri- 
pukai padeklamavo tai dienai 
pritaikintas eiles, o jų tėvas 
Matas sudainavo porą dainelių, 
taip pat ir Taraila sudainavo 
solo. Programa nors buvo ne 
perilgiausia, bet buvo graži.

Padaryta rinkliava Vilniaus 
lietuviams. Surinkta $17.50. Pi
nigai bus pasiųsti į Vilnių už- 
prenumeravimui lietuviškų laik
raščių neturtingiems lietuviams 
ir kitiems apšvietos dalykams.

VVS skyrius ačiuoja visiems 
atsilankiusiems ir aukavusiems 
dėl šio tikslo. Nors apatinėje sa
lėje įvyko kita privatinė parė, 
ir daugelis dalyvavo tenai, bet 
daug daugiau atsilankė į šį pa
minėjimą.

Antradienio vakare, blynų ba
lius ir šokiai puikiai pasisekė. 
Žmonių buvo daug, o blynų dar 
daugiau. Prie puikių blynų, bu
vo ir gera muzika, kuri visus 
paliksmino. Klebonas nuošir
džiai dėkojo visiems svečiams už 
atsilankymą, nes matyt ir buvo 
iš Chicagos, 1 
beth, Jersey City ir kitų miestų.

Gaidukas.

asario 15 d. įvyko iškilmin
gos pamaldos už Šv. Tėvą Pijų 
XI. šv. Mišios buvo atnašauta 
su asista. Laike mišių keli choro 
nariai savo giedojimu pagražino 
pamaldas. Laike ofertorijos p.' 
Brundzienė giedojo solo. Žmonių j 
atsilankė skaitlingai. Pritaikin- Į 
tą iškilmėms pamokslą pasakė į 
kleb. Paulionis.

I 
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Paminkline Prisikėlimo Bažnyčia 
Kaune

Kaip iš paveikslo matome, lietuvių tautos švento
vės išorinė statyba jau baigta. Šis didingas paminklas 
savo grožiu primena Montmart Švč. Jėzaus Baziliką 
Paryžiuje, o savo iškilumu — Amerikos dangoraižius. 
Šiemet anksti pavasarį bus sparčiai varomi vidaus į- 
rengimo darbai, reikalingi dar daug pinigo. Iki šiol 
Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios statymui išleista 
arti 800.000 litų, o aukų gauta apie 500.000 litų. Tačiau 
mums pažįstamas kun. F. Kapočius, statybos darbams 
Vykd. Komiteto pirmininkas tikisi, kad Dievui laimi
nant ir geraširdžiams patriotams remiant, po metų-ki- 
tų Tautos Šventovė bus jau pašventinta.

Kas iš gerb. skaitytojų šiai Prisikėlimo bažnyčiai 
norėtų įtaisyti langą, altorių ar suteikti piniginę auką, 
prašome siųsti Prisikėlimo bažnyčios įgaliotiniui Ame
rikoje, kun. Pr. M. Jurui, 94 Bradford St., Lawrence. 
Mass. arba į Lietuvą kun. dekanui F. Kapočiui, Aukš
taičių gat. 4, Kaunas, Lithuania.

I
I
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MIRŠTA SENI GYVENTOJAI
Per dvi savaites šioje kolonijo

je mirė trys lietuviai, seni gy
ventojai. būtent, V. Savickas. 
Uršulė Lesevičienė ir M. Šviri- 
nienė. Amerikoje pragyveno a- 
pie 40 metų ir buvo apie 70 m. 
amžiaus. A. a. Švirinienė prieš 
karą buvo išvykus į Lietuvą. Ka
rui pasibaigus grįžo pas savo 
vyrą. Mirė po sunkios vidurių 
ligos.

Visi palaidoti su bažnitinėmis ; 
apeigomis Švč. Marijos kapuose.

Lai būna lengva šios šalies že
melė ir amžina ramybė jų vė
lėms.

Stud. Norbertas Aleksis, sū-: 
nūs komp. A. Aleksio, praleido 
atostogas pas savo tėvelį.

LDS 5 kp. narys, p. Kuzmins
kas po sunkios operacijos svei
ksta.

Klierikas Vilčiauskas turėjo 
sunkią operaciją Šv. Marijos li- 
ganinėje. Linkime pasveikti.

Šioje kolonijoje su darbais ne 
kas. Darbininkai, kurie buvo at
leisti iš darbo, tai jų ir negrąži
na. Yra susitvėrusi CIO unija, 
bet darbininkai nesiskubina į- 
sirašyti. Koresp.

PRIE DIRBTUVĖS OFISO
Vieną kartą teko man matyti 

apie keliosdešimts įvairaus am
žiaus žmones prie vienos didelės 
dirbtuvės ofiso, nekantriai lau
kė pasirodant užveizdos. Jie bu
vo labai apsileidę: barzdos ne
skustos, plaukai susivėlę: dra
bužiai raukšlėti, rodos, kad jie 
gulėjo su jomis: be kaklaryšių, 
marškiniai netvarkoje. Sunku 
buvo atskirti vieną nuo kito.

Man bežiūrint ir belaukiant

DAUG LIGONIŲ
Šiuo laiku daug žmonių serga 

slogomis ir vadinamu gripu. Ga
limas daiktas, kad tiek daug 
serga dėl nepastovaus oro. Pe
reitą savaitę pavojingai susirgo 
p. P. Kochanskienė. Pasimelski- 
me. kad ji pasveiktų, nes ji yra 
uoli veikėja parapijoje ir puošė- kas bus. atėjo vienas žmogus ir 
ja bažnyčios. T. M.

WATERBURY, CONN
Vasario 7 d. L. Vyčių basket 

bąli ratelis turėjo rungtynes su 
Cow Boy rateliu. Vyčiai pralai
mėjo. Šv. Vardo draugijos rate
lis supliekė savo oponentus.

Vasario 11 d. mūsų Vyčiai tu
rėjo basket bąli rungtynes su 
Worcesterio smarkiu rateliu 
Nortons. Vyčiai pralaimėjo, o 
šv. Vardo draugijos ratelis ir 
vėl supliekė savo oponentus.

Vasario 18 d. L. Vyčiai žaidė 
basket bąli su Harleųuins iš New 
Yorko. Vyčiai laimėjo. Šv. Var
do draugijos ratelis 2 punktais 
pralaimėjo.

Per gavėnią basket bąli žaidi
mai bus šeštadieniais. Žais trys 

i rateliai: L. Vyčių. Šv. Vardo ir 
'Mergaičių.

NEWARK,N.J

Vasario 26 d. įvyko parapijie
čių susirinkimas pasitarimui, 
kaip iškilmingiau apvaikščioti 
parapijos 25 m. sukaktį. Prieita 
išvados, kad šį jubiliejų surengt 
lapkričio 26 d., paskutinį sekma
dienį prieš adventą. Pokilis į- 
vyks Knights of Columbus pa
talpose, kurios yra kaipo kata
likų įstaiga ir randasi prieš pat 
Prospect parką, Brooklyne. ka
me šios parapijos daug parapi- 
jonų gyvena. Išrinkta tam tiks
lui komitetas, kuris rūpinsis pri- 
ruošimu to bankieto. Skelbiama 
iš anksto, kad žmonės pradėtų 
taupyti tam tikslui pinigus ti- 
kietams. ir kad diena iš anksto 
būtų žinoma, kad nesusidurtų su 
kitais kokiais parengimais.

I
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A. Sabeika.

NE* HAVEN, CONN

VAKARIENĖ
Sekmadienio vakare, vasario 

19 d. Šv. Trejybės parapijos sa
lėje. įvyko milžinišką parapijos 
metinė vakarienė. Žmonių buvo 
pilna salė, kurių tarpe buvo ma
tyti ir iš toli atvažiavusių senų 
parapijiečių.

Kleb. kun. Ig. Kelmeliui atkal
bėjus maldą, perstatė vakaro ve
dėju kun. Alf. Pauleką, C. SS. 
R., kuris pasveikinęs susirinku
sius, kvietė svečius ir parapijie
čius tarti kelius žodžius: A. Ge
čys. A. Ambrozevičius. V. Bo- 
reika. P. Petrulis. M. Akelis. J. 
Ciprikas. A. Klasčius, ir P. Kyl- 
da. Tarpe kalbų buvo suvaidin
ta graži programa, vietinio var
gonininko A. Giedraičio sureng
ta. kame ir jis pats dalyvavo, 
sudainuodamas kelias daineles.
D. Račkiūtė, M. Mikušaičiūtė ir
E. Tamošiūnas puikiai sudaina
vo ir vaidino “Bernaičių ir Pa
nelių Ypatybes”,, o Rūta Tamo
šiūnaitė. L. Basikiūtė ir M. Bov- 
ce visus stebino savo mikliu šo
kiu. Programos pabaigoje choro 
“pipirų” sekstetas sudainavo ke-

Jų dainos buvo

“PILOTO DUKTĖ” SCENOJE
Kovo 11 d.. 7:30 vai. vakare,

Šv. Jurgio par. svetainėje, 207
York St., parapijos choro mėgė
jos - vaidintojos suvaidins reli-įnė į kurią atsilankė daug žmo- 
ginę dramą “Piloto Duktė”.

Šis gražus ir istorinis veikalas 
vaizduoja, kaip pirmieji krikš
čionys kovojo už katalikų tikė
jimą, nebijodami net mirti.

įžanga 50c. Vaikams 25 centai.
Kviečia dalyvauti —

Parapijos Choras.

PARAPIJOS VAKARIENĖ 
GERAI PAVYKO

Vasario 19 d., įvyko Šv. Kazi
miero parapijos metinė vakarie-

KEARNY, H. J

atsistojo prie jų. Jis buvo apsi
skutęs. susišukavęs plaukus ir 
gražiai - švariai apsirengęs. Jis lias daineles, 
nestovėjo galvą nuleidęs ir ne- gražios, linksmos ir puikiai su 
žiūrėjo į žemę nusiminęs. Prie
šingai. jis buvo gyvas, pilnas 
drąsos, energijos ir pasiryžimo. 
Jo veidas buvo malonus, akys 
linksmos žiūrėjo tiesiog su vilti
mi įateitį.

Pagaliau, praslinkus tūlam lai
kui, pasirodė tarpduryje užveiz- 

,da. Išėjęs perleido visus akimis. 
Pastebėjęs tą vieną, pasišaukė. 
Kitiems pasakė: “Nothing do 
today”.

Paklausiau vieno žmogaus: — 
“ką tamsta maniai eidamas dar
bo ieškoti”? Jis man greit atsa
kė: “maniau, kad negausiu dar
bo”. Taip ir jvyko, kaip manė. 
Žmonės dažnai sako: “Įvyko 
taip, kaip maniau”. Todėl, reikia 
visados gerai manyti. J. Totilas.

dainuotos. Jų kostiumai ir links
mi veidai tikrai žmones patrau
kė. Taipgi su sekstetu, Jurgis 
Balukas 12 metų, puikiai daina
vo ir impersonavo Giedraičio 
dainą “Aš gi Vyras". Žmonėms 
Jurgis taip patiko, kad kelis 
kartus turėjo išeiti ir pakartoti 
tą pačią dainą. Po dainų, vakaro 
šeimininkės: P. Demskienė ir P. 
Laukžemienė tarė kelius žo- 

Į džius. Joms pabaigus, visos šei
mininkės su vargonininko pagel- 
ba sudainavo kelias daineles, 
kurioms pritarė visi esantieji.

Po kalbų ir programos, kleb. 
kun. Ig. Kelmelis nuoširdžiai dė
kojo visiems parapijiečiams už 
jų atsilankymą. Vargonininkui, 
chorui ir šeimininkėms už jų

t

Vasario 12 d. Šv. Vardo drau
gija iškilmingai minėjo savo 20 
metų gyvavimo sukaktį, savoje 
svetainėje.

Įžanginę kalbą pasakė senasis 
pirmininkas p. J. Vaitekūnas. 
Po to perstatė programos vedė
ju naują pirmininką p. K. Ma
čiulį. šioje šalyje gimusį jaunuo
lį. Kalbas pasakė šie: p. J. Ka
tilius. draugijos vice-pirminin- 
kas; V. Kemežas. jaunųjų sky
riaus pirmininkas; J. Stasilio- 
nis, Vyčių korespondentas: p. 
Nekrašas: K. Jeruševičius, LR 
KSA 165 kp. pirmininkas: coun- 
cilman J. Healy; adv. K. Pavi- 
lauskas prisiuntė telegramą; 
graborius p. Ašakunas.-

Draugija per 20 metų gražiai 
darbavosi. Pirmaisiais savo gy
vavimo metais nupirko 8 skly
pus žemės dėl naujos bažnyčios 
ir atiduoda parapijai kaip tik 
statys bažnyčią.

Kalbų tarpuose šv. Vardo 
draugijos benas visus linksmi
no muzika, vadovybėje p. V. Je- 
rusevičiaus, Jr.

į Programai pasibaigus, įvyko 
šokiai. Grojo draugijos pirmi
ninkas p. K. Mačiulis su savo 
orkestrą. Svetainė buvo gražiai 
išpuošta.

Visi linksmai praleido laiką.

nių. Pasirodo, kad visi suprato 
reikalą paremti šį taip naudingą 
parengimą.

Stalai papuošti ir apdėti įvai
riais skaniais valgiais: šeiminin
kės pasipuošusios baltais drabu
žiais gamino valgius; jaunos 
choristės, pasipuošusios juodo
mis suknelėmis ir baltais žiurs- 
tukais, tarnavo prie stalų, kas 
sudarė gražų reginį. Visiems 
susėdus prie stalų, klebonas kun. 
M. Pankus pradėjo vakarą mal
da ir kvietė visus stiprintis. 
Tarnaitės prisilaikė mandagu
mo ir pagirtinos tvarkos. Pri
klauso padėka ir garbė visoms 
šeimininkėms bei virėjoms.

Pasisotinus, trumpą kalbą pa
sakė kun. M. Pankus, dėkoda
mas visiems už suteiktas aukas 
vakarienei, ypatingai pareiškė, 
kad iš mūsų biznierių gavo gra
žią paramą, taipgi ir iš pavienių 
žmonių. Šv. Kazimiero parapijos 
choras sudainavo kelias gražias 
naujas daineles, ir taipgi suvai
dino trumpą monologą, kuriuo 
prijuokino publiką. Choro vedė
ja p-lė A. Kripienė. nors gyve
na Hartford’e, bet savo pareigas 
atlieka kuopuikiausiai ir nesi
gaili pašvęsti laiko lavinimui 
naujų giesmių ir dainų. Kalbas 
pasakė mūsų vietos žymus gra
borius Jonas Markevičius, A. 
Bakaitis ir J. Mišeikis. Vakarie
nei užsibaigus, įvyko šokiai prie 
smagios orchestros.

L. Vyčių N. Y. ir N. J. aps
kričio bovvling lygos rungtynė
se dalyvavo vietiniai Vyčiai že- 
nočiai su vaikinais. Iš trijų žai
dimų ženočiai laimėjo du. Po 
žaidimo įvyko draugiškas vaka
rėlis. Korespondentas.

Susivienvmo 116 kuopos tvark
darys ir ilgametis narys Izido
rius Gvildys griuvo ant ledo ei
damas gatve ir susilaužė ranką. 
Dabar randasi gydytojo prie
žiūroje. Kuopos valdyba ir kuo- 
nos nariai apgailestauja ir linki 
savo nariui Izidoriui greit pa
sveikti ir sugrįžti į mūsų tarpą.

šiuom tarpu labai daug žmo
nių serga slogomis ir kurie nesi
kreipia greit pas gydytoją, bet 
tikisi patys išsigydyti, gauna 
plaučių uždegimą. Girdėti, kad 
ir lietuvių serga. Gargždiškė.
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