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Tikesit, Ar Ne...

savo 
vien 
Mes

Kaip gaila, kad neturi
me lietuviško Ripley. Su
sipažinęs su raiba mūsų 
visuomenę, anglų humo
ristas įsigytų tiek medžia
gos, kad ilgą laiką 
“Believe it or not” 
lietuviškai rašytų,
tauta su menku humoru, 
bet užtai kai kurie mūsų 
darbai meniškai humoris- 
tingi.

Štai atbėga pas mane 
kaimynas (didžiau s i a s 
mūsų humoristas), su lai
kraščiu kišenėj.
— Ar girdėjai naujieną? 

Misijonierius garsinasi lai
svamanių spaudoj’!...__
— Netiki?
— Negaliu, kad ir norė

čiau. Tai gal koks jaunu
tis, nežinąs mūsų santykių 
grinorėlis ?
— Taigi, kad ne. Senas, 

kaip... na, aštuntą kryželį 
jau pradėjo.

— ?! Tai gal 
kas?
— Neburnok! 

kiausias. Dar 
čiu.

Nuoširdžiai šypteliau.
— Su paukščiu, sakai? 

A! Dabar tai suprantu. 
(Čia atėjo mintis, kad jam 
žvirbliukai galvoj).
— Su poaukščiu, suprask, 
su poaukščiu! Dignitaras.

Na, čia tai jau man pa
čiam žvirbliukai į galvą 
pasisiūlė. Ar aš pakvaišau, 
ar pasaulio smegenys pra
dėjo krikti? Tiesiog neįti
kėtina. Bet, peržvelges at
neštąjį laikraštį, pama
čiau, kad tai tikra tiesa.

O, Ripley, kodėl tu ne 
lietuvis?...

nezaležni-

Katalikiš- 
su poaukš-

Genys.

Kol mi$tai Prakeikė 
Savuosius
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teista vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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250 NepiliečiiĮ Netenka 
WPA Darbų

Kansas City, Mo. kovo 9, 
WPA vyriausybė praneša, 
kad Kansas City ir Jack- 
son valstybėse, apie 250 
darbininkų bus atleisti 
nuo darbų, nes jie nėra A- 
merikos piliečiai... Čia da
roma aiški neteisybė. Ka
da žmonės turi kiek nuo
savybės, tada valdžia iš
reikalauja nuo ju visokių 
mokesčių, ir neklausia ar 
tu pilietis ar ne, bet mo
kesčius valstybei turi mo
kėti. Bet kada nelaimė 
žmones prispaudžia ta pa
ti valdžia tik piliečiais te
sirūpina. Reikia žinoti, 
kad daug žmonių pasilie
ka neniliečiais visai ne dėl 
savo kaltės. Bet piliečiai 
ar nepiliečiai, valstybės y- 
ra pareiga visiems teikti 
pagalbą.

Franco Išstatė Blokadą 
Radikalų Uostuose
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popiežiaus Vainikavimas Kovo 12
i 
i

Pijus XII Laimina Amerikon

250,000 NORI DALYVAUTI 
POPIEŽIAUS IŠKILMĖSE

AMERIKOS ATSTOVAS DALY
VAUS POPIEŽIAUS IŠKILMĖSE

Vatikanas, kovo 9, —Ka
dangi yra nepaprastas su
sidomėjimas Popiežiaus 
I vainikavimo iškilmėmis, 
tai Pi jus XII pareiškė, kad 
iškilmės, kurios tęsiasi 
penkias valandas, bus lai
komos lauke, kitaip minios 

Lietuvos orinio susisiekimo linijos keleivinis lėktuvas, vardu “Darius”. To-; žmonių negalėtų sutilpti į 
kiais lėktuvais nuo šių metų pavasario atidaromas susisiekimas oru tarp Kau- j bažnyčios ^vidų ir apeigų 
no Klaipėdos ir Palangos.

Burgos, Ispanija, kovo 9 
— Gen. Franco pasiryžo 
sulaikyti visus laivus, ku
riais veža ginklus ar amu
niciją Ispanijos radika
lams, kurie dar tebesilaiko 
Madride ir Valencijoj. Jo 
karo laivynas stovi sargy
boje. Laivyno viršinin
kams įsakyta skandinti 
visus laivus, nežiūrint ku-/^YJ»^biv •

rios valstybės, kurie 
niauks į radikalų kontro-. 
liuojamus uostus. Ispani
jos vandenyne patruliuoja 
dabar gen. Franco kariniai 
laivai, submarinai.

Naciai Duosią Ir Žydams ROOSEVELTAS REIKALAUJA
Darbus

I
—

I
Berlynas, kovo 9 — Vo-i 

kietijos nacių vyriausybė ■ 
išleido dekretą, kuriuo ir 
žydams bedarbiams žada
ma duoti darbus, nes esą

- - ’* ta. Bet žydai negalėsią 
dirbti su “arijais“. Vadina- j 
si. naciai pradeda atitaisy-i 
ti savo klaidas. Buvo per Į 
toli nuėję.

DARBININKŲ UNIJŲ 
VIENYBES

—----- - --------------------

Ispanijos Radikalų Laivai
Pasiekė Afriką

VDV. nematytų. Tačiau ir lauke 
-----  į nebus galima visiems ma-

VVashington, D. C.
9, — Prezidentas Roose- 
veltas reikalauja, kad dar
bininkų unijų Amerikos 
Darbo Federaci jos ir CIO 
sudarytų vienybę. Unijų 
vadai suvažiavo Washing- 
tone į pasitarimą. Pirmą 

Pran- Pasitarimo dieną, CIO va-

i Į

I I
I
I

i

tyti, nes jau 250,000 žmo
nių prašė Vatikano vyriau
sybės duoti jiems iškilmės 
bilietus.

ti jo atstovas. Kad Roose- 
veltas paskyrė savo atsto
vą Popiežiaus iškilmėse 
dalyvauti, Vatikanas di
džiai nustebo, nes to nesi
tikėjo. Tai pirmą sykį A- 
merikos prezidentas tai 
padarė. Jis paskyrė atsto
vą Kennedy, nes us yra at
sižymėjęs katalikas veikė
jas.

Ispanijos sostinėje Mad
ride įvyko radikalų per
versmas. Radikalų: anar- 
kistų ir socialistu karinin
kai nuvertė Negrino val
džią. Negrino šalininkai, 
komunistai, likę be vadų 
(vadai: Negrinas ir kiti 
pabėgo į užsienius), pada
rė sukilimą prieš naują a- 
narkistų - socialistų tary
ba, kurios viršūnėje yra 
gen. Miaja. Daug komu
nistų sušaudyta. Gen. Mia
ja sukilimą numalšino. 
Spėjama, kad jis be mūšio 
pasiduos gen. Franco.

Brooklyno lietuvių ko
munistų laikraštis jau 
prakeikė visus tuos, kurie 
prašalino Negrino valdžią. 
Naująją valdžią, kuriai 
vadovauja gen. Miaja, va
dina buržujine, trockisti- 
ne, fašistine. Kaip greit 
gen. Miaja ir kiti virto 
trockistais, fašistais ir tt.

Ispanijos Radikalai Išduoda 
Vieni Kitus

Vatikano Miestas, kovo 
9 — Pasiruošimas Šv. Tė
vo Pijaus XII vainikavimo 
iškilmėms eina visu smar
kumu. Pontifikališko Teis
mo Prefektas jau paskel
bė vainikavimo iškilmių 

i tvarką. Šv. Petro aikštėje 
stato barikadus, kad 
galėtu sukontroliuoti mi
nias žmonių, suvažiavusių 
pamatyti ir dalyvauti vai
nikavimo iškilmėse.

Pontifikalės Šv. mišios 
prasidės maždaug apie 
8.T5 vai. ryte. Vainikavi
mo iškilmės tęsis apie 5 
valandas.

Vainikavimo ceremoni
jos bus transliuojamos per 
radio iš Vatikano.

Vatikanas, kovo 9, —Po
piežius Pijus XII. kalbėda- 

; mas su Amerikos Kardino- 
ir Munde- 

lein, pasakė: “Mes su 
džiaugsmu prisimename, 
kada 1936 m. lankėmės A- 
merikoje ir dabar sutei
kiame Apaštališką palai
minimą visiems gyvento
jams“. Popiežius Piius 
XII gražiai moka kalbėti 
angliškai.

kovoĮiais O’Connell

B i žerta, Afr ką, kovo 9, 
— Vienuolika Ispanijos 
radikalų valdžios karo lai
vai, kada generolas Fran
co užvaldė kraštą, suspėjo 
nuplaukti į Afrika, i------ . _
cūzi jos valdomą dalį ir te- ^as Jobn L- Lewis pasiūlė 
nai Prancūzijos valdžiaiAmerikos Darbo Fedeiaci- 
pasiduoti. Franco tuojau -i°s va^ams užmiršti visus 
pareikalavo, kad Prancū- skirtumus ir nesutikimus 
ziios valdžia įsakytų Ispa- ir sudaryti vieną Jarbmm- 
ni jos laivus jam sugrąžin- kų ^ni.ia. c.r_s 
ti. nes dabar Ispanijos ki- 
tos valdžios nebėra, 1 
tik Franco, ir L__.----- .
iam priklauso. Italija na-<t 
reiškė protestą Prancūzi- 
lai uz priėmimą l---------
laivu ir pareikalavo, kad 

i iš Bizerto uosto i 
pašalinti. nes tai esą nėr 
daug arti Italijos kolonijų.

Londonas, kovo 9, — A- 
merikos atstovas Anglijai, 
Joseph Kennedy, yra pa
skirtas prezidento Roose- 
velto važiuoti i Vatikane, 
ir Popiežiaus Pijaus XII 
vainikavimo iškilmėse bū-

ikų unija, arba Amerikos 
~ . i kurį į-

kaip e*tū CIO, Amerikos Darbo 
n« Federacija ir Geležinkelių

Brolijos. Iš tu trijų didžių- 
i unijų būtų sudaryta 

radikalu darbininkų federacija ir 
būtų išrinkta valdyba. Jis 
taip pat įnešė, kad nei jis, 
nei Green nebūtų renka
mas į valdybą; jis prašė, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas darytu įtekmę į Ame
rikos Darbo Federaciją, 
kad unijų vienybė galuti
nai būtų sudaryta. Tačiau 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadovybė pareiškė, kad 
Lewis pareiškimų negali 
priimti, bet turi pirma 
daug kitų dalykų apsvars
tyti. John Lewis pareiškė, 

j kad valstybės Darbo skv- 
irius turėtų prisidėti ginčo 
išsprendimui tarp tų dvie- 

i iu uniju. Prezidentas Roo- 
įseveltas vėl pakartojo sa
vo minti, būtent, kad tos 
dvi organizacijos turėtų 
kuogreičiausia savo gin
čus užbaigti.

(Platesnis aprašymas a- 
nie Popiežiaus vainikavi
mo ceremonijas telpa 4 šio 
numerio puslapyi).Hendaye, Prancūzija, — 

Kovo 9, — Ispanijos radi
kalų valdžia suįro; prezi
dentas Azana jau seniai 
pabėgo ir rezignavo, mi-

nasiskelbęs save diktato
rium, įsakė visus sušaudy
ti, kurie tik parodys kokį 
nors pasipriešinimą jo įsa
kymams. Sakoma kad ko- 

nistras Negrinas su savo munistai, j 
komunistais taip pat pa- klavę, griežtai pareiškė 
spruko į Prancūziją; liku- pasipriešinimą Miaja įsa- 
sieji dar vis nenori naši- kymams. Kituose miestuo- 
duoti Franco valdžiai, se komunistu sukilimai 
Franco dabar nekovoja, taip pat pasireiškia, 
nes jis nenori naikinti i
miestu nei varginti žmo- Iš Prancūzijos Negrinas, 
nių; jei norėtu, jis galėtų buvęs Ispanijos radikalų- 
Madridą ir likusius kelius komunistų vadas, pareiš- 
miestus, kuriuose dar ra- kė, kad jis planavęs su ki- 
diknlsii užsilaiko
be didžiu sunkumų. Kad Kalba Ispanijoje karą ilgai 
radikalai visai jau nugalė- ■ pratęsti, bet jam nepasise- 
ti, tai aišku ir iš to, 1— 
dabar jie vieni kitus pra
dėjo kaltinti už baisias žu
dynes ir karo sukėlimą. 
Generolas Segismundo Ca- 
sado sako, kad Negrinas 

į su savo komunistais dėjęs 
visas pastangas, kad į- 
traukti Europos tautas į 

i Ispanijos kara. Dabar na- 
!tvs radikalai susiskaldę į 
partijas: l-------- -— „
narkistai paskelbė kova į nop tautos ta valdžia įau 
komunistams. Madride
daug komunistu buvo su
šaudyta ir daugybė areš
tuota. Generolas Miaia

i

gerai apsigin- iie bfltu 
‘ i pareiškė

Anglija Jau Prisirengus 
Karui

GEN. MIAJA NUMALŠINO 
ANTRĄJĮ KOMUNISTŲ 
SUKILIMĄ MADRIDE

“V-bė” ragina WS skyrius 
suvažiuoti ir nustatyti veiki-' 
mui gaires. Bet negali surasti 
kas galėtų sušaukti suvažiavi
mą. Mes pagelbėsime “V-bei” 
tą svarbų klausimą išspręsti. 
ALRK Federacijos Centras 
skelbia visuotiną suvažiavimą, 
kur vieną sesiją skiria WS rei
kalams. Rodos, nutarė kviesti 
ir WS skyrių atstovus. Tas 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 11 
ir 12 dd., New Yorke, tuoj po 
Lietuvių Dienos Pasaulinėje 
Parodoje.

paimti!tų kraštų komunistu na- 
Kad galba Ispanijoje karą ilgai 
_ ix nratpeti LaF iam npnusiop- 
kad ke ir jis visa pralaimėjęs. 

Gi generolas Miaja, dabar
tinis radikalų diktatorius, 
pareiškęs, norą sudaryti 
taiką su generolu Franco. 
Dvidešimts keturi buvu
sieji radikalų valdininkai 

Į orlaiviais paspruko į Pran- 
cūziia, jų valdžios nebėra. 

; Teisėta ir tvarki valdžia 
idi ouoioAaiuc ; Ispanijoje dabar vra Fran- 
socialistai ir a-ico- Visos didžiosios Euro-

Londonas, kovo 9, — An
glijos karo ministras Les- 
lie Hore - Belisha, pareiš
kė, kad dabar Anglija jau 
yra prisirengus sutikti Eu
ropinį karą.
Šauliai Minėjo Putvio-Put- 
vinsko Mirties Dešimtmetį

Kaunas, kovo 5 d. šauliai 
minėio Šaulių Sąjungos į- 
kūrėjo Putvio - Putvinsko 
mirties dešimtmetį.

i

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, kovo 11 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi

ninkų Radio programa. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražios lietu
viškos programos iš WCOP radio stoties, Boston. r.i

pripažino. Jungtinės vals
tybės šiuo metu pasistatė 
save i juokingą padėti. 0- 
ficialiai ios dar turi atsto
vą valdžios, kurios nebėra, 
ir Washingtonas dar pri- 
nažista Ispanijos radikalu 
atstovą. Jeig’u nebėra val
džios ir i kitas rankas ii 
perėjo, tai kaip su ja besi- 
skaitvti? -Amerika turėtu 
tuojau pripažinti generolo 
Franco valdžią Ispanijoje.

ROOSE VELTAS PRIEŠINGAS 
AMERIKOS NEUTRALUMUI

VVashington, D. C. kovo 
9. — Prezidentas Roose- 
veltas stačiai pareiškė, 
kad jis yra priešingas A- merika 
merikos neutralumo įsta 
tymams. Dabartinis įsta 
tymas yra. kad iškilus ku 
riame nors krašte karui, 
Amerikos valstybės negali; 
parduoti nei siųsti karo1

I

gen. Miaja kareivių. Krau
jas liejosi gatvėse. Gen. 
Miaja eriežtai yra pasmer
kęs buvusį radikalų pre- 
mierą Negrina už jo ko
munistinį režimą ir jo na- 
stangas tęsti Ispanijos ci
vilį kara.

Gen. Franco kareiviai ai
škiai girdėjo šaudymosi 
Madrido gatvėse.

Prancūzijos konsulas 
matės mūšius Madrido 
latvėse, nes mūšiai ėję ir 
ties Prancūzijos ambasa
dos langais. Komunistai 
norėjo nuversti ir gen. 
Miaja valdžią.

Madridas, Ispanija, kovo 
9 — Po smarkios kovos 
per visą naktį Madrido 
gatvėse, gen. Mia ja pavy
ko sutriuškinti antrąjį ko
munistu sukilimą prieš 
taip vadinamą tautinę ap
sigynimo tarybą. kurią 
sudaro socialistai, anar- 
kistai ir kiti. Tai buvo ka
ras karėje. Gen. Miaja, 
komunistams sukilus, iš
leido ultimatumą. Reika
lavo į tris valandas pasi
duoti. Komunistai supra
to pavojų. Pasidavė. Ko
munistų vadai, kaip jau 
žinome, pabėgo į užsie
nius. Liko tik vadukai ir 
eiliniai nariai - kareiviai. 

Gera pamoka eiliniams 
komunistams. Kada susi
daro pavo jus, tai vadai J 
skubiai nabė^a. Jie nepai
so kas atsitiks su eiliniais 
nariais bile tik jie išnešė 
kudašių.

Iš Hendave, Prancūzijos, 
nraneša. kad gen. Franco 
kareiviai, kurie yra veik 
nuo pradžios Ispanijos ei-į
vilio karo įsistiprinę Uni- šios dienos. Šv. Tėvas ilgai 
versiteto mieste. Madride kalbėjosi su Vokietijos at- 

kad dabartį- pasakoja. kad Madrido stovu. Tikimasi, kad Vo-

i

i

i

Vokietijos Atstovas Popie
žiaus Audiencijoje

Vatikano Miestas, kovo 
9 — Popiežius Pijus XII 
priėmė audiencijon Vokie
ti jos atstovą. Dr. Karl-Lu- 
dwig Diego von Bergen 
Vatikanui užvakar, bet tas 
įvykis nebuvo žinomas iki

ginklų kariaujančioms 
tautoms. Rooseveltas ir jo 
šalininkai pareiškė, kad A- 

nrivalo prisidėti 
prie taikos nalaikymo ki
tuose kraštuose, o pildy
mas neutralumo istatvmų 
nepadeda taikos išlaikyti. 
Ir manoma, 
nis Amerikos nusistaty- ^atvėsę įvyko baisūs mū- kietijos katalikai 
mas bus pakeistas.

1

I

1

i susi- 
šiai tarp komunistų ir lauks šviesesnio rytojaus.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

CIO Kovoja Už Darbininkų 
Grąžinimą

Lietuvos Prezidentas Svei
kino Naujai Išrinktąjį 

Popiežių

Newark. N. J. kovo 9, — 
Apie 200 J. E. Mergottj 
kompanijos darbini n k ų 
buvo atleista nuo darbų,; 
nęs darbininkai pirmiau 
buvo paskelbę sėdėjimo 
streiką. Kada Jungtinių tybės Prezidentas telegra- 
Amerikos valstybių Aukš- . .
čiausias Teismas išsnren- 
dė. kad sėdėjimo streikas 
yra nelegalis dalvkas, tai 
kompanija paskelbė, kad 
streikieriu daugiau į dar
bus nepriims. Darbininkų 
unijos. CIO vadai pasakė: 
“Darbininkų streikas yra 
teisėtas ir mes laimėsi
me”... Teismas pareiškė, 
kad kompanija gali atleis
ti nuo darbų darbininkus 
už neteisėtus nusikalti
mus. Bet ar darbininkai 
neturėtų taip pat teisių pa
šalinti kompanijų vadus, 
kurie baisiai neteisėtai ap- 
seina su darbininkais, pa- Valstybes sekmadienį, ko- 
vyzdžiui. kada darbininkai 
yra baisiai skriaudžiami ir 
išnaudojami, kada streiko 
metu, kompanijos nusam
do mušeikas, kurie darbi
ninkus sumuša ir sukruvi 
na? Dar valdžios įstaty
mai nepilnai apsaugoja 
darbininkus nuo kapitalis
tų - išnaudotojų.

Kaunas, kovo 4 d. Vals-

ma pasveikino naujai iš
rinktąjį Popiežių, kuris 
taip pat telegrama padė
kojo už sveikinimus.

Kennedy Paskyrimas Gali 
Būti Santykių Atnaujinimo 

Pradžia

Vatikano Miestas, kovo 
9 — Šv. Tėvas Pijus XII ir 
visi Kataliku Bažnyčios 
vadai džiaugiasi prez. Roo- 
sevelto gestu, kada jis pa
skyrė ambasadorių Joseph 
Kennedy atstovauti Jung.

Atidarytas Antano Smeto
nos Lituanistikos Institutas

Darbininkų Unijos Sukėlė 
Riaušes

VVestvvood. Cal. kovo 9. 
Amerikos Darbo Federaci
jos ir CIO unijų darbinin
kai sukėlė dideles riaušes. 
Valdžia turėjo šaukti gin
kluotą kariuomenę riau
šes malšinti. Valstybės gu
bernatorius Olson Įspėjo 
Amerikos Darbo Federa
cijos vadus prieš kursty
mus priešingu unijų darbi
ninkų i riaušes. Astuoni 
darbininkai iš Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
buvo areštuoti už mušty
nes. Reikia apgailėti, kad 
nacių darbininkų unijose 
loki nesutikimai iškyla.

m KAREIVIŲ

I

Indų Vadas Laimėjo Streiką

BRITANIJA PLANUOJA PA
SIŲSTI 300,

' į PRANCŪZIJĄ
_____________ ♦---------------------------------------------------------------

Londonas, Anglija, kovo Viena Moteris, Žiauriai 
9. — Anglijos valdžia pla
nuoja siųsti 300,000 karei-' 
vių į Prancūziją, jeisru kil
tu karas, pareiškė karo se
kretorius Hore-Belisha, 
užgirdamas 161 milijoną 
svarų sumą armijai, kuri 
dabar svarstoma parlia- 
mente.

Gen. Franco Paskyrė Kuni
gausi! Alkį Atstovu 

Anoliidi
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Sumušė 10 Vyry

sius 25 metus ledo rėžis pa
slinko žymiai arčiau prie I 
ašigalio. Dideli būriai žu-: 

' vų, mėgstančių šiltą van- i 
, denį, atsirado tokiose vie-: 
' tose, kur pirma jų nebūda- i 
; vę. Kad ledo mažiau turi 
[ Barenco jūra, tai pastebi 
visi prekybiniai laivai, ku- i 
riems tenka būti tenai be
veik periodiniai.

Kurį laiką tą Šiaurės aši- 
i galio atšilimą buvo linkę

v •
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Londonas, Anglija, kovo 
9 — Šiomis dienomis gen. 
Franco paskyrė Ispanijos 
atstovu Anglijai kunigąik-Rajok, Indiia, kovo 9 —

Mohandas K. Gandhi buvo štį Albą, asmenini buvusio 
paskelbęs bado streiką. Jis karaliaus Alfonso draugą, 
buvo nusiteikęs badauti Anglijos valdžia labai nuo-

Iš Copenhagen, Danijoje, 
pranešama, kad ten ponia 
Hansen Aarhus, dideliuo-į _ 
se savo namuose gyvenda-; priskirti Golfstromo tek- 
ma, laikė 10 danų vyrų mes pakitėjimui. Tačiau 
kambariuose. Jau kuris; Golfstromu negalima pa
laikąs buvo praslinkęs, aiškinti vandens atšilimo 
kai visa ta 10 vyrų uz is- ^šiauryje, kur Golfstro- 

. gyventą laiką jos kamba- Įmas nesiekia. Golfstromas 
yriuose, buvo jei įsiskolinę. taip pat neveikia Sibiro u- 
: Ponia Hansen pareikalavo pi„ tuo tarpu per pasta
bų užsimokėti. Jįe, vieton j___ ■_ _ -- _ -
atmokėti poniai už išgy- užšąla vėliau ir išleidžia sa- 
ventą pas ją laiką, pra-jvo ledus ankščiau, 
dėjo savo daiktus išjos: w.lx
kambariu kraustvties ki-! Eina siltyn klimatas ir 

pusrutulyje. 
Valparaizo,

i 
i

ruosius 25 metus tos upės

b2 Asmeniškai Lydimos

I
Pirmoji Gegužes-May 31 d.

(nepersėdant iki Klaipėdos)
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija va
dovauja VI. Mučins- 
kas. Švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas. 
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. Iš čia lai
vu “MARIEHOLM” i 
Klaipėdą

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamų musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorko*

DROTTNINGHOLM kovo 18, bal.15 
GRIPSHOLM kovo 30, geg. 4 

i KUNGSHOLM birž. 3, rugp. 19

dėjo savo daiktus iš jos 
kambarių kraustyties ki-į 
tur. Ponia protestavo. Ta- Pietiaiame 
čiau jįe nekreipdami nė Bombėjuje, 
mažiausios domės j tai, tik 
juokėsi iš jos protestų. Kai

i kol Rajok provincijos vai- širdžiai priėmė naują gen. 
dovas duos indų gyvento- Franco ambasadorių.

Anglijos valdžia labai pa- i-------- - — - -
tenkinta Ispanijos nauju' kambarių kraustyti ki-

jams nlatesnias teises. Ra
jok valdovas Thakore Sa- 
heb buvo griežtai nusitei
kęs prieš indus. Nenorėjo 
nė klausyti jų reikalavi
mu. Bet Anglijos vyriau- 

įsybė jį nerkaibėjo. Jis pa
žadėjo išpildyti indų reika
lavimus. Gąndhi badauda- 
: mas buvo visai nusilpęs. ’

!I Į 
Anglijos valdžia labai pa-

vo 12 d.. Popiežiaus vaini
kavimo ceremonijose. Tai 
esąs žingsnis atnauiinti 
santykius tarp Vatikano 
ir \Vashingtono. kurie bu- i Bet užbaigęs streiką, vėl 
vo nutraukti 1867 m., kada mradeda atsitaisyti. 
Popiežium buvo Pijus IX. —- -------- —

Dabar Vatikanas turi sa
vo atstovą \Vashinp-toneI 
be diplomatinio i galio jimo.

Kai kurie sako, kad at
naujinti santykius, tai rei
kią štai ką padaryti:

1. Įsteigti Jung. Valsty
bių legaciją Šventajame 
Soste.

2. Paskirti Šv. Tėvo nun- 
ciiu \Vashingtonui.

3. Paskirti Amerikos 
Kardinolą, kuris gyventų 
Vatikane ir aktyviai daiv-

“ reikalų
Litua- vedime Popiežiaus vadovy

■ bėję.

Kaunas, kovo 6 d., daly
vaujant Ministrui Pirmi
ninkui kun. Mironui. Sei
mo Pirmininkui šakeniui, 
ministrams, vilniečiui Sta
siui. mokslininkams ir lat
vių atstovams, atidarytas vautų Bažnyčios 
Antano Smetonos 
nistikos Institutas

3. Tiesioginė Ekskursija j
II „
| Švedu Amerikos Linijos Laivu
lut
l

iIl

GRIPSHOLM”

vidutinė metinė tempera
tūra pakilo, kas paaiškinti- 

ambasadoriu. Kada dar- tur išsigabenę pradėjo ir| musų?la'
biečių atstovas parliamen- • butuose esančius patiesi- jnetos atsllimu- 
te reikalavo, kad Anglija mus (Lįnoleum) į volelius Papanino ekspedicija nu- 
nasiųstų laivus Į Ispaniją Į vyniotįes ir visi vienam' statė, kad ledo laukai slen- 
išvežti radikalus iš Isnani- kambarin susiėję dar dau- ka dabar Į ašigalį du kar- 
ios, tai premieras Cham- į gįau įš jos tyčioties ir į tu greičiau negu rodė ank- 
berlain griežtai pasiprieši- į juokties, __ ] — - - ...
no ir pareiškė, kad jis ne- pasidarė jau perdaug! • kaičiavimai. 
nons turėti nesusipratimų inp.iučioniis „žsimkinusi i 
su gen. Franco.

Kreipkitės j savo vietinį agentą, ar

Swedish American Line
154 Boylston St., Boston, Mass.

t

vas ir gruodis buvo šil
čiausi per visą šimtmetį. 
Tuo pat laiku sovietų mok-p-niai Hansen istyvesniųjų tyrinėtojų aps- slininkai temoją Rudol.

Į Ji nejučiomis užsirakinusi 
kambario duris, ir pagro
busi rankosna gerą įnagį, 
— visus iš eilės savo skoli
ninkus įnamius, pradėjo 
taip galingai ir čigoniškai 
“šventinti”, jog pastarie- 

. ... . siems apie apsigynimą nė
teikti paskolą Kinijai. Sa-; glijoje, beplaukdamas vai-. pagalvoti nebebuvo laiko.

Anglija Skolins Pinigus
Kinijai i

I
Londonas, kovo 9. — An- i 

glijos valdžia nutarė

■ Nepaprastai Ilga Butelio 
Kelionė

I

į koma, kad tai nutarta tik 
: pasitarus su Amerikos vy- 
Įriausybe. Kinija nori 25 
į milijonus dolerių paskolą.

Vienas anglas, Mr. T. J. 
su-’Nantman, iš Harlech, An-

i
Naciai (sako Žydams Eiti 

Prie Darby

pho saloje, 560 kilometrų 
Meteorologiniai 1938 me- į nuo ašigalio, pranešė, kad 

tų užrašai tarytum patvir
tina minėtus stebėjimus, peratūra dažniausiai buvo 
Anglijoje, pavyzdžiui, ko- buvusi aukščiau nulio.

gruodžio mėnesį ten tem-

tele juros pakraščiu, rado Pakliuvę Į tokią pragariš- 
vandeny plaukiantį butelį, 
o jame kokį tai raštelį. 
Raštely štai kas parašyta:

Brangus Butelio Radė
jau! — Šį butelį įmečiau į 
jūrą, 17 d. sausio, 1918 m., 
išplaukęs iš Rio de Janei- 
ro iš laivo “S.S. Marian 
van Dremen”, kurs pri
klauso vienai Holandų 
kompanijai Rotterdame. 
Įmetė jas butelio, yra pir
mas aficieras N. J. Jonės, 
iš Swansea. South Wales,

I

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

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

/

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAV, 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
. parengimams.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav.

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

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

It
.<■

ką pirtį ir matydami dar 
didesnį sau pavojų, jos į- 
namiai šaukėsi pagalbos ir. 
maldavo jos pasigailėjimo. 
Tačiau vieton pasigailėji
mo, — p-nios Hansen kir-i 
čiai dar smarkiau į jų nu
garas švilpė... Supliekusi 
visą 10 vyrų taip, jog kai- 
kurie ir paeiti neįstengė, 
ji atrakino duris ir išmetė 
visus laukan.

“Nukentėjusieji” jos į- 
namiai vyrai, prakirstomis 
galvomis, išmuštomis ran
komis, kruvinomis nosi
mis, išpurtusiais spran
dais bei subraižytais vei
dais, vos įstengė nueiti po- 
licijon pasiskųsti. Tačiau 
policija atsisakė ją kaltin
ti, sakydama, kad tai turi 
būti stebuklas, kad viena 
moteris 10 vyrų galėjo j 
taip supliekti...

Vadinasi, p-nia Hansen I 
prie padarytos sau skolos,; 
dar gerokai ir “magary- Į 
čių” pridėjusi, paskiau I 
nuo visa ko laisva savo va- Į 
lia atsisakė.

J. Butkevičius.
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i* s£ tetams gelbėjo. Raudona- 

sis Kryžius užpirko daug
"j * kviečių ir siuntė Į Ispani- 
Ž
Žl- - ~---------------------

Berlynas, kovo 9, — Na
ciai išleido Įsakymą, kad 
visi žydai, kurie neteko 
savo pramonės ar narduo- 
tuvės, būtų pristatyti prie 
darbų. Daugybė žydų da
bar yra be darbu, nes jie
buvo pavaryti dėl jų tau-*Britanijoje”.
tybės.

I

Gegužės-May 31,1939
Manantieji vykti i Lietuvą, nelaukite ilgai — 

pradėkite ruoštis kelionei dabar. Ypač Lietuvos 
piliečiai turėtų iš anksto rūpintis kelionės reika
lais, nes jiems reikalinga atlikti daug formalumų: 
kaip tai: išgauti reentry permit (grįžimo doku
mentai). Lietuvos pasas, išpildyti Inccme taxai ir 
t. t. ‘ 
savo keleiviams visus reikalingus dokumentus do
vanai. Prašome užsisakyti vietas dabar. Kurie iš 
anksto padaro rezervacijas, tie gauna laive gėrės- 
nius kambarius už tą pačią kainą. $

i
1

J. Butkevičius. Buildingand Modernizing Headųuarters

KIBIRKŠTYS
Šioje šalyje Įvairūs ko

mitetai, organizacijos rin
ko pinigus, darbužius ir 
kitokius daiktus Ispanijai. 
Jung. Valstybių valdžia 
taip pat kai kuriems komi-

43 Canton Street, Tek 372, Stoughton, Mass.

ia. Bet dabar, kada Ispani
jos lojalistai - radikalai 
taDo sutriuškinti, tai visi 
komitetai, visos tos orga
nizacijos savo veikimą su
stabdė, rodos, kad Ispani
jai pagalba būtų visai ne
reikalinga. Raudonasis 
Kryžius, ir tas, rodos, ne
besiunčia kviečių į Ispani
ją. Kodėl?

Jėzuitų savaitraštis “A- 
merica” ragina katalikus 
uoliau pastūmėti Ispani
jos gyventojų šelpimo dar
bą pirmyn. Ispaniją reikia 
šelpti ne ginklais, ne amu
nicija, kaip kad šelpė viso 
pasaulio radikalai ir jų 
simpatizatoriai, bet mais- 

: tu, kuris visiems reikalin
gas, neišskiriant ir radi
kalų.
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“Darbininko” Laivakorčių Agentūra parūpins f ;\/Ą 711 ITF
l’nlrtii’in c i’icne Ir o 1 i rril cr rl nl’ 1 t m on t 1 1 q * AM. • i * A ■
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Darbininko" Laivakorčių
Agentūra

366 W .Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2680

♦ a •* A

“Darbininko” Laiva
korčių Skyriaus vedė
jas yra A. Peldžius, 
kuris yra patyręs šioje 
biznio srityje per dau
geli metų. Visais ke
lionės reikalais kreip
kitės:

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

26S0.
7F

g Juozas Kasinskas
g ? Ine.
y J Laidotuvių Direktorius 
£ J Patarnavimas Dieną ir Naktį 

į- ; 602 Washington Blvd.
£ J BALTIMORE, Md.

!; Telephone Piaza 8595
£ į Limosinai dčl visokių reikalų.

'<aw.sw«wa,vwi

VMfe Žemėje Eina Siltyn

NTDRA-
’S. cr^:tV> 

PA7A^NAV!«A\ ' 
į. CfąiA'JN

LAIVAI ’

Brooklyno tautininkų - lais
vamanių organas “V-bė” pripa
žįsta jau. kad ir Vatikanas yra 
galingas. Rašo: “Bet šioje kri
zėje labai didelį vaidmenį suvai
dins Lenkija. Vatikanas. Jung
tinės Valstybės ir. žinoma. An- 

iglija”.
Toliau rašo:
“Naujasis Popiežius Pijus XII j 

gali suvaidinti didesnį vaidmenį 
tarptautiniame gyvenime negu 
manoma".

SLA., laisvamanių - so
cialistų kontroliuojama 
'organizacija, keliasi į Pitt-

“Observer”, pasiremda- į 
mas duomenimis, gautais| 
iš 58 sovietų meteorologi-į 
jos stočių mokslinių at-! 
šiaurio ekspedicijų prane
šimais, priėjo prie išvados, 
kada mūsų planeta pasta
raisiais metais žymiai pa
šilo ir ateityje galima tikė
tis šiltesnių vasarų ir ma-j 
žiau žvarbių žiemų.

Pirmuoju įrodymu yra 
tas faktas, kad ledo laukai 
arktikos ir antarktikos rė- ~ 

ižiuose traukiasi vis labiau > 
į ašigalius. Per pastaruo-

sburgh’ą. Taip nutarusi 
Pildomoji Taryba. Pitts- 
burghe pirksią namą, o se
nąjį New Yorke pertaisy
sią gyvenimui kitiems.

PONTIAC —LA SALLE

CHEVROLET — OLDSMOBILE

1782 Main St., Phone 3000, Brockton, Mass.

Wm. H. Bassett Co

134 Main St., Brockton, Mass.•»

\ 231 Main St., Phone 700, Bridgewater, Mass. |
? ' : —į
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

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

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

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

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

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

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

DARBININKAS

Lietuvos Kariuomenės Partizaniškos Kovos Su Bolševikais
Pirmieji Nepriklausomybes Žingsniai Faktų Šviesoje

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ___________ $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams .......................... $5.00
Užsienyj 1 Rart savaitėj metams $2.5<>

Pats svarbiausias ir di-j 
džiausiąs laikinosios vy
riausybės uždavinys buvo ’ 
kuo greičiausiai iš Lietu
vos išvaryti 
Bolševizmas

1919 m. rudeni pradėta 
organizuoti Vilniuje, Į 
1919 m. sausio 5 d. bolše-1

m. vasario mėn. pradžio- ultimatumą, reikalaudami 
je Kėdainių apylinkėse, “baltgvardiečių 1----
1918 m. gruodžio 29 d. išformuoti.

bandas
Tačiau niekas 

vikams užėmus Vilnių, karininkas Variakojis bu- to ju ultimatumo nepa- 
toliau buvo organizuoja- vo paskirtas Panevėžio sri- klausė.
ma Alytuje,
Kėdainiuose.

366 West Broadway, South Boston, Mas*.
Telephone SOUth Boston 2C80.

bolšeyikais rodo jų par
tizanišką pobūdi. Tokios 
Lietuvos besiorganizuo
jančios kariuomenės 
partizaniškos kovos su 
bolševikais vyko ne tik 
ties Kėdainiais ir Alytu
mi, bet ir kitose vietose, 
kur bolševikai veržėsi i 
Lietuvą.

Tos kovos būtų buvusios 
daug sėkmingesnės, jeigu 
gausiai į Lietuvos kariuo
menę plaukiantiems sava
noriams būtų buvę pakan
kamai ginklų. Ano meto 
partizaniškos kovos dvasią 
vaizdingai charakterizuoja 
šis Pagirių (Ukmergės ap
skričio) gynimo skyriaus 
pirmininko Reikalos raštas 
Kėdainių komendantui:
— 5 kovo 1919 m. 7 vai. 

vak. aš išėjau pochodan į 
Siesikus per Pagirius. Vai- 
vadiškius, Dainius, Biti
nus, Vidugirius. Perėjęs 
visas tas vietas, miške prie 
Siesikų tolumo apie verstą 
7 kovo 6 vai. ryto atiden
giau ugnį. Pas mane buvo 
šautuvų ugnis, puliamiotų 
ir bombų (puliamiotas bu
vo paskolintas nuo vokie
čių). Neprietelis atsiliepė 
tik šautuvų ugnimi, davė 
apie dešimtį šovimų. Bū
čiau daręs nastupleniią ir 
paėmęs Siesikus, jei bū
čiau turėjęs daugiau ap
ginkluotų žmonių, bet ap
siskaitęs. kad apginkluotų 
žmonių bus mažai, vakare 
su širdies skausmu pagrį
žau namo. Taigi labai mel
džiu, kad duotumėte dau
giau ginklų, užtatai, kad 
žmonių turiu 120, o ginklų 
52 šautuvų, taigi 70 žmo
nių sėdžia namuose be dar
bo.

Tas dokumentas mums 
vaizdžiai rodo mūsų krašto 
žmonių didelę neapykantą 
į kraštą besiveržiantiems 
bolševikams. Lietuvos kai
mas buvo pasiryžęs žmo
gus prieš žmogų kautis su 
bolševikais. 1919 m. pir
maisiais mėnesiais mūsų 
kariuomenė dar buvo per 
silpna su bolševikais pra
dėti reguliarų karą ir pla
tesnio masto operacijas. Ji 
su bolševikais galėjo ka
riauti tiktai partizaniškai 
ir, reikia pasakyti, kad

tos mūsų besikuriančios 
kariuomenės partizaniš
kos kovos su bolševikais 
daugeliu atžvilgių buvo 
naudingos: jos gana 
smarkiai terorizavo bol
ševikus ir trukdė jiems 
veržtis giliau į Lietuvą, 
klaidindavo bolševikus 
apie mūsų karo pajėgų 
kiekybę ir kokybę, Į mū
sų kariuomenę traukė 
savanorius ir juos prati
no prie kautynių.

Mūsų kariuomenės parti
zaniškos kovos su bolševi
kais tai buvo lyg ir savo
tiškas įvadas į lietuvių re
guliarų karą su bolševi
kais, kurį lietuviai vėliau 
sėkmingai per keletą mė
nesiu laimėjo. A. Vaidotas. 

“L. A.”

bolševikus, 
labiausiai 

grėsė Lietuvos nepriklau-1 
somybei, ir laikinoji vy- Tuose centruose sudarius 1919 m. sausio mėn. 
riausybė visas krašto pajė- kiek didesnius mūsų ka- džioje iš rytų bolševikams vos dvare rekvizavo paša- 
gas pirmiausia turėjo nu- riuomenės branduosius, 
kreipti prieš šį baisųjį prie- 1919 m. vasario mėn. pra- link, sausio 7 d. Variakojis ną užklupo 18 bolševikų 
šą. ėdžioje ir buvo pradėta prie- su 10 ginkluotų vyrų per žvalgų būrys ir 6 savano-

Ramygalą, Okainiųs ir Šė
ta pasitraukė į Kėdainius. 
Karininkui Variakojui iš 
Panevėžio į Kėdainius 
traukiantis io 10 vyru sa
vanorių būrvs pakeliui 
nuolatos didėjo, ir sausio
13 d. jis į Kėdainius atvy- ševiku jėgas Šėtoje iu pul
ko su daugiau kaip 100 vy- ti nesiryžo ir sustojo Aukš- 
ru savanoriu būriu, kuris 
turėjo nemažai arklių ir ki
tokio kariuomenei reika
lingo turto. Kėdainiuose į 
Panevėžio srities apsaugos 
būrį ir toliau gausiai plau
kė savanoriai. Jie buvo ka
riškai mankštinami ir ruo
šiami kautynėms. Bolševi
kai, sausio 9 d. užėmė Pa
nevėžį ir Ukmergę, slinko į 
vakarus ir sausio pabaigo
je savo rankoie, be kitko, 
jau turėjo ir Šėtą, kuri nuo 
Kėdainių tėra vos 18 km. 
atstumo. Bolševikai žino
jo apie Kėdainiuose esantį 
Panevėžio srities apsaugos 
būrį ir jam buvo atsiuntę

Kaune ir ties apsaugos viršininku.' Vasario 1 d. septyni Pa
čia jam neilgai teko būti: nevėžio srities apsaugos 

mm „ ----- pra- būrio savanoriai Arvista-

pradėjus slinkti Panevėžio rą. Juos bekraunančius šie-

šą. ‘ džioje ir buvo pradėta prie-
Bolševikai pirmiausia ir bolševikams,

stipriausiai įsigalėjo Lietu- Į Lietuvos kariuomenės 
vos rytuose ir šiaurėje. Čia kovas su bolševikais gali- 
dar prieš raudonosios ar- me suskirstyti į šiuos trys 
mi jos atvykimą vietiniai laikotarpius: I-sis laikotar- 
komunistai kai kuriuose pis nuo 1919 m. vasario I 

-.................. miesteliuose buvo įkūrę mėn. ligi tų pat metų gegu-
darbuotojas, jis nemėgsta viešumo, bet kai kiek įsigi- tarybų valdžia ir saviškai žės mėn. Šio pirmojo laiko- 
lini į jo biografiją, tuojau pastebi, kad jis daug yra' ‘ T -------> •
tautai nusipelnęs. Gimęs Marijampolės apskrity, Pa- 
prienėje, 1892 m., Matas Zujus mokėsi Prienuose, pas
kui Seinuose ir kiek privačiai pasimokinęs, išlaikė eg
zaminą į Petrogrado Dvasinę Seminariją, bet rusų val
džiai trukdant užtvirtinimą, 1913 m. atvyko į Ameri
ką. Kiek pasimokęs Valparaiso, 1914 m. buvo priimtas 
į “Draugo” redakciją, kun. F. Kemėšio redagavimo lai
kais. Čia išbuvo pusantrų metų redaktoriaus pagelbi- 
ninko rolėje. Sutaupęs kiek lėšų, vėl nuvyko į Valpa
raiso mokytis. Po 9 mėnesių lėšos išsibaigė, ir Matas 
Zujus vėl buvo priverstas ieškoti darbo. Šiuo kartu 
įstojo į “Kataliko” redakciją, Tananevičiaus laikais. 
Kiek padirbėjęs, vėl gryžo į Valparaiso. Reikia stebė
tis to jaunuolio pasiryžimui vis daugiau apsišviesti.

1916 m. Vyčių valdyba pasikvietė Matą Zujų re
daguoti “Vytį”. Tą pareigą eidamas per 4 metus, jis 
išugdė “Vytį” į rimtą dvisavaitinį žurnalą. Bet štai 
Lietuva įsigijo nepriklausomybę, ir patriotingas jau
nuolis 1920 m. vyksta į tėvynę. Puolant lenkams, jis 
įstoja Lietuvos armijon, Karo Mokyklos 4-ton laidon. 
Išbuvo iki Velykų. Likusius 6 mėnesius karo tarnystės 
atliko Karo Mokslo skyriuj — “Kario” redakcijos šta
be. Pabaigęs karo tarnystę, kurį laiką buvo apmokamu 
bendradarbiu katalikiško dienraščio “Laisvė”.

1923 m. grįžo į Ameriką ir porą mėnesių padirbė
jo “Drauge” ir Federacijos sekretoriate. Nuo Kalėdų 
vėl užėmė “Vyties” redaktoriaus vietą, kurią išlaikė 6 
metus. Už uolią darbuotę pakeltas į Vyčių garbės na
rius. 1925 m. vėl išvyko Lietuvon, kur išbuvęs keletą 
mėnesių, grįžo į Chicagą ir dirbo prie “Draugo”. Nuo 
1926 m. pakviestas į “Garso” redaktorius, tą pareigą 
eina iki šiai dienai.

Kaip matome, p. Zujaus karjera yra įdomi ir įvai
ri. Visam jo gyvenime ypač pasireiškia du dalyku: no
ras mokytis ir pastovus, nežinąs kliūčių pasiryžimas 
dirbti visuomenės darbą. Tiek metų išbuvęs įvairiose 
redakcijose, jis turėjo daug progų nuodugniai susipa
žinti su lietuvių laikraštija svetur ir tėvynėje. Ilgiau
siai dirbo amerikiečiams, kurie jį brangina kaipo vie
ną iš nedaugelio veiklesniųjų katalikų inteligentų išei
vijoje. Geriausias jo sumanumo ir takto patikrinimas 
tai tas faktas, kad per 12 metų sėkmingai redaguoja 
stambiausios mūsų organizacijos organą. Nuoširdžiai 
linkime p. Zujui dar ilgus, ilgus metus toj dirvoj dar
buotis. K-

Kovo 10, sukanka “Garso” redaktoriaus Mato Zu- 
jaus 25 metai literatinės darbuotės. Tylus ir kuklus

pradėję šeimininkauti. A-.tarpio Lietuvos kariuome-j 
pie 1919 m. vasario mėn. nės kovos su bolševikais1 
vidurį bolševikai jau buvo buvo partizaniško pobū- 
giliai į Lietuvą įsibrovę ir.džio. II-jame laikotarpyje, 
užėmę maždaug šią linija: j kuris tęsėsi nuo 1919 m. 
Lydą — Perlo jus — Varė-.gegužės mėn. ligi tų pat 
na — Stakliškės — Jėznas ■ metų rugpiūčio mėn., Lie- 
— Žasliai — Vepriai — Šie- į tuvos kariuomenė su bolše- 
sikai — Pagirys — Ramy- Į vikais vedė reguliarų karą, 
gala — Krekenava — Po- II-sis Lietuvos kariuome- 
ciūnėliai — Baisogala — nės kovų su bolševikais lai- 
Šiauliai — Kuršėnai. Bol- kotarpis, kuris tęsėsi nuo 

1919 m. rugpiūčio 30 d. li
gi 1920 m. sausio 5 d., bu
vo pozicinio karo laikotar
pis.

Pirmosios besiorgani
zuojančios lietuvių ka
riuomenės kovos su bol
ševikais prasidėjo 1919

I

Maskvos Metodai Nebeveikia

rius suėmė. Tik vienam iš 
iu pasisekė pasislėpti į 
šiaudus. Lietuviai sužinoję 
anie ši įvykį, pasiuntė ke
liasdešimt savanoriu būrį 
vvtis suimtuosius. Būrys 
sužinojęs apie dideles bol-

tu iu Kaplių kaime. Vasario 
2 d. anie 18 vai. bolševikai 
iš kulkosvydžių apšaudė 
Aukštuosius Kaplius, iš 
kur lietuviai atsišaudyda
mi pasitraukė į Kėdainius, 
o iš čia į Kalupius pasiuntė 
užtvara. Vasario 7 d. stipri 
bolševikų žvalgyba puolė 
lietuvių užtvarą Kalpiuose 
ir po smarkaus susišaudy
mo trvs lietuvius paėmė į 
nelaisvę.

Vasario 8 d. bolševikai 
sutraukė prie Kėdainių di
desnes jėgas ir savosios ar
tilerijos padedami vėl puo
lė lietuvius. Smarkios ko
vos tęsėsi kelias dienas, kol 
vasario 11 d. lietuviai bol
ševikus išvijo iš Šėtos. To
se kautynėse žuvo pirma
sis savanoris Povilas Luk
šys ir sunkiai buvo sužeis
tas savanoris Antanas Se
reika. Vėliau jam buvo am
putuota ko ja, ir jis yra Pir
masis mūsų karo invalidas. 
Iš bolševikų nusės buvo ke
letas nukautu, keliolika 
paimtu į nelaisve, taip pat 
lietuviams iš bolševiku te
ko ir nemažas karo grobis. 
Šios kautynės Lietuvai bu
vo labai reikšmingos, nes 
jomis buvo sulaikytas bol
ševiku žvgis. kuriuo jie bu
vo pasiryžę dešiniuo ju savo 
snarnu sunti Kauna.

Besikūrianti Lietuvos 
kariuomenė taip pat 
stengėsi atremti ir kairį
jį bolševiku kariuomenės 
soarna, kuriuo buvo no
rima Kauną supti iš pie
tų.

Su kairiuoju bolševikų 
snarnu grūmėsi pirmasis 
pėstininku pulkas. 1918 m. 
gruodžio 18 d. I-sis nėst. 
pulkas, susidedąs iš 25 ka
rininkų ir 33 savanoriu ka
reiviu. iš Vilniaus trauki
niu atvyko i Alytų, kur įsi
kūrė vokiečiu iiems užleis- 

įtose Saratovo kareivinėse, 
įčia pulkas buvo toliau ple
čiamas ir 1919 m. sausio 5 

į Katalikai be jokios bai- d. jis Jau turė jo daugiau 
mės gali prisidėti prie — 
merikos Darbo 1-----------
jos, prie CIO, arba prie 
Railroad Brotherhoods, 
nes tos unijos neieško pa- 

___ ___ neigti žmonių tikybos, bet
smerkė ČIO. ‘Tačiau fak-žiūri, kad pagerinti jų gy- 
---------------------------------- venimą. Kataliko net yra 

kilo ispanų kariuomenė, gen. Franco vadovaujant. Ko- priedermė prisidėti prie 
munistams teko vėl dėtis su bendruoju frontu ir ko
voti prieš bendrą priešą.

Dabar, generolui Franco karą laimėjus, kandida
tams į Leninus išbėgiojus ir lojalistams besirengiant 
pasiduoti, bolševikai padarė paskutinį desperatišką 
mostą: sukilo prieš savo talkininkus bendrafrontie- 
čius, kad tik ilgiau pratęstų karą ir daugiau Ispanijos stoja už darbininkų uni jų 
žmonių išžudytų, štai kokia yra tikroji priežastis įvy- vienybe. LDS remia teisė- 
kusių Madride susišaudymų. Bet atrodo, kad paskuti- tas unijas ir ypač pritaria 
nės bolševikų pastangos bus sutramdytos ir jų veikla visoms pastangoms, ku- 
Ispanijoj likviduota.

ševikai taip greit suspėjo 
užimti tokį dideli Lietuvos 
plotą dėl to, kad Lietuva 
nesuspėjo suorganizuoti 
savo kariuomenės, kuri bū
tu pajėgusi atremti bolše
vikų veržimąsi.

Lietuvos kariuomenė

I

I

I

Ar Darbininkai Susilauks Vienybės?
Prezidentas Rooseveltas, 

atjausdamas visuomenės 
norus, įsakė Amerikos 
Darbo Federacijos va
dams ir CIO viršininkams 
suvažiuoti į paskirtą vietą 
ir užbaigti savo pragaiš

tingą kovą. Jau nuo 1936 
metų tos dvi darbininkų 
didžiosios unijos, vietoje 
kovoti už darbininkų ge
rovę, kovoja viena prieš 
kitą, ir taip silpnina unijų 
įtekmę.

Nelemtos Kovos

tas yra, kad CIO suorgani
zavo tūkstančius ir tūks
tančius darbininkų ir iš
kovojo jiems geresnį pra
gyvenimą, kuriais Ameri
kos Darbo Federacija pir
miau nesirūpino ir neno-

į rėjo užsiimti. Amerikos 
i Darbo Federacija organi
zavo amatninkus pagal a- 
matus, o paprastieji darbi- 

i ninkai buvo palikti be jo
kios globos, be jokio užta
rimo. Dėka CIO jau šian
dieną ir paprastieji darbi-

Darbininkams vienybė nijomis, bet pamato, kad 
yra būtinas reikalas. Kaip unijų vadai kovoja vieni 
darbininkai galės išreika
lauti iš darbdavių sau pra
gyvenimo atlyginimą, jei
gu jie ir susidėję į unijas 
kovos vieni prieš kitus. 
Kur yra Amerikos Darbo 
Federacijos skyriai, tenai 
CIO nori įsibrauti, o kur 
CIO įsigalėjo, ten Ameri
kos Darbo Federacija ke
lia triukšmą ir maištą, 
kad CIO sunaikinus. Toki 
dalykai darbininkams ne
ša didžius nuostolius. 
Darbdaviai norėtų daryti 
sutartis su darbininkų u-

prieš kitus, kad sudarytos 
sutartys nepildomos. Val
stybės įstatymai dabar y- 
ra palankūs darbininkų u- ninkai kovoja už savo bū 
nijoms. Ir jei Amerikos vį vieningai.
Darbo Federacija ir CIO kauja, kad CIO yra komu- 
nesudarys vienybės, dar
bininkai vėliau neturės 
tokios progos susiorgani
zuoti, koki dabar jiems y- 
ra duodama. Unijų kovos, 
kaip ir visos kovos, yra 
pragaištingos. Ir nuo jų 
nukenčia ne unijų vadai, 
bet paprastieji darbinin
kai.

Kaikurie šū- I
jI

i

Komunistinė revoliucija paprastai turi du etapu 
bei laikotarpiu: pirmiau įvyksta taip vadinama buržu
azinė arba prirengiamoji revoliucija, o paskui jau tik
roji — bolševistinė. Nors iš prirengiamosios revoliuci
jos bolševikai tik šaiposi (Leninas visada tyčiodavosi 
iš įvykusios vasary 1917 m. “buržuazinės” revoliuci
jos), bet be jos negali apseiti. Tokio stambaus perver
smo, kaip nuvertimas caro, karaliaus ar prezidento, 
bolševikai vieni pravesti negali. Tam reikia pagalbos 
visų kairiųjų elementų, kuriuos bolševikai su pašaipa 
vadina buržujais, bet su jais iš vieno dirba, net ir per
versmui įvykus, kol jų pačių rengiamoji revoliucija 
nepribręsta. Taip buvo Rusijoj ir Meksikoj. Taip turė
jo būti Ispanijoj ir Prancūzijoj, bet čia kažkas užkliu
vo ir rusišku metodu sudaryti planai nepavyko.

Pradžioje Ispanijos perversmas, rodos, ėjo kaip 
buvo suplanuotas. Bendromis kairiųjų pajėgomis nu
vertus Alfonsą XII, pirmasai respublikos prezidentas 
Zamora turėjo vaidinti Kerenskio rolę. Vaidinti tai vai
dino, bet prastai ir perilgai. Po dviejų metų jį likvida
vus, Ispanija dar nebuvo priruošta bolševistinei revo
liucijai. Teko ieškoti kito tinkamesnio Kerenskio, ir 
buvo nužiūrėtas Azana. Bet Azana turėjo savo sumeti
mus: jis norėjo būti ne Kerenskiu, o Leninu. Be to, 
kandidatų į Leninus dar daugiau atsirado, būtent Ca- 
ballero ir Negrinas. Visi trys bolševikams buvo nepri
imtini, bet teko jų valdžią pakęsti, kol nepribręs ko
munistinė revoliucija. Tad komunistams reikėjo dar 
du metu su bendruoju frontu kamuotis. Pagaliau, 1936 
m. viskas jau buvo priruošta. Nustatyta komunistinio 
perversmo diena, bet štai nauja bėda: vos kelioms die-

CIO Darbai
Amerikos Darbo Federa

cijos vadai yra nusistatę 
suardyti CIO. Kodėl tas y- 
ra daroma sunku suprasti. 
Apie tryliką metų atgal, 
pats Amerikos Darbo Fe
deracijos pirmininkas 
Green užgyrė darbininkų

organizavimą pagal indus
trijas. Bet kada vėliau 
John L. Lewis suorganiza
vo milijonus paprastų 
darbininkų į unijas, Ame
rikos Darbo Federacijos 
pirmininkas griežtai pa-

nistinė. Kiekvienoje dar
bininku unijoje yra viso
kių pažiūrų ir be pažiūrų 
žmonių. Ir Amerikos Dar
bo Federacijoje yra ko
munistų. Bet jeigu jie įsi
veržia į unijos vadovvbes. 
tai kas čia kaltas? Kalti 
patvs darbininkai. kad 
nenori unijoms vadovauti.

Pareiga Dėtis Į Unijas

1 A- kaip 300 kareiviu. Tų pat 
Fedėraci- metu sausio 25 d. Daugų 

apvlinkėje pasirodė bolše
viku žvalgai ir buvo pasius
ta 1-io pulko užtvara sulai
kyti bolševiku slinkimui į 
Alvtu. Vasario pradžioje 
pulkas jau turėjo 650 sava
norių kareivių.

Vasario 10 d. lietuviai 
puolė bolševikus ties Jėz- 
nu, bet čia jie, mūsų ka
riuomenėje tarnaujančio 
rusų karininko Četuchino 
išduoti, skaudžiai nukentė
jo: žuvo 18 lietuvių raiteliu. 
Vasario 13 d. lietuviai iš 
Jėzno išmušė bolševikus, 
paėmė keletą jų į nelaisvę, 
o taip pat laimėjo ir nema- 

; riomis būtu galima suda-: žą karo grobį. Tą pat dieną 
Prancūzijoj komunistams taip pat nesiseka. Tie- rvti viena didelę darbinin- bolševikai puolė Alytų ir 

* ’ * * ' ’ ......................... ’ . šiose kautynėse žuvo 1-jo
Reikia tikėtis, kad darbi- pešt. pulk, vadas karinin

kas Antanas Juozapavi
čius.

Čia mūsų pavaizduotos 
besikuriančios Lietuvos 
kariuomenės kovos su

unijos, kuri jam ir kitiems 
darbininkams padės išrei
kalauti iš darbdavių pra
gyvenimo atlyginimą.

LDS ir organas “Darbi
ninkas” visuomet stojo ir

Vokietijoje paskelbtas 
dekretas, pagal kurį kiek
viena vokietė mergaitė, 
kuri yra ne vyresnė kaip 
25 m., privalo metus būti 
dirbusi žemės ūkyje.

Šitas įsakymas liečia vi
sas mergaites, nežiūrint 
kur jos gyventų. Kiekviena 
turės gauti iš ūkininkų to
kį pažymėjimą, kad yra 
metus ūkyje dirbusi. Už tą 
vienerių metų darbą ūki
ninkai joms nieko nemo
kės. tik duos maistą ir rū
bus.

v •

sa, Bliumas kiek įmanydamas vaidino Kerenskio rolę, • ku vienybe, 
bet jam pasitraukus, pasirodė, kad ir čia vieno Kerens-1 ” 
kio neužteks. Prirengiamoji buržuazinė revoliucija ne- rinkai susilauks galingos 
ivyko. Gi tuo tarpu prancūzų tauta apsižiūrėjo, prade- Į vienybės. kuri yra ne tik 
io atsigauti, ir — proga naujam Leninui iškilti pras- iiems didžiai reikalinga.
ivyko. Gi tuo tarpu prancūzų tauta apsižiūrėjo, prade
io atsigauti, ir — proga naujam Leninui iškilti pras- iiems
linko. Maskvos metodai Vakarų Europai kažkaip ne- bet ir visai visuomenei bus 

iloms prieš planuojamai revoliucijai prasidėsiant, su- tinka. K.

I 
I

naudinga. T.
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Antanas V. Mažukna, MIC.

Popiežiaus -Vainikavimo Iškilmės
tajam Tėvui sostas.

šventajam Tėvui užė
mus sostą, kardinolas de
kanas nuima popiežiaus 
mitrą ir uždeda paliumą.

LAIŠKŲ DĖŽUTE
? > f \ i i i
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Sekmadienį, Šv. Petro tojami sekantieji ir pana- 

Bazilikoje, Romoje, įvyks- šūs šūkiai: 
ta naujojo popiežiaus Pi- popiežius”, 
jaus XII-tojo vainikavi- tų popiežiui” ir t. t. 
mo iškilmės. Nėr pasauly- Skirtai valandai išmušus 
je iškilmingesnių ir įspū- per bazilikos didžiąsias 
dingesnių apeigų. Toj die- bronzines duris pasirodo 
noj per penkias valandas iškilmingoji procesija, ku-

Dr.A.F.Budreski< Manau geriausia ką gaspadi- 
nė pai uošia, tą ir srėbkim. Nors 
aš jau nusenęs diedas, tik jau
nystės dienas perleidęs Lietu
voje, o vienok meilė tėvynės 
neišdylsta. Savųjų pažįstamų 
neturėdamas, o kiek galėdamas 
rašau, prašydamas, kad aprašy
tumėte iš įvairių Lietuvos gy
venimo sričių, iš kur nebūtų: 
Klaipėdos, Palangos, ar kito ku
rio Lietuvos kampelio, nes tai 
mūsų prosenelių, tėvelių ir mū
sų pačių gimtinė žemelės, mūsų 
pranokėjų ginta, krauju laisty- 

Į ta, o ir dabar atvaduota krauju.

“Darbininko” No. 15 perskai
čiau du laišku, kuriuose pareik
štos dvi skirtingos nuomonės ir 

Tuomet Šventasis Tėvas Į dvi skirtingos meilės Cleveian- 
atnašauja speciales Šv. diškės A. M...nės ir Michiganie- 
Mišias, kurios yra per- tės A. S...nės kaslink tėvynės1 
traukiamos duoti progą e- Lietuvos. Vienai yra labai ma- 
santiems kardinolams bei lonu skaityti ir žinoti kas deda

mi si gimtoje šalelėje, kur kiekvie
ną mus motulė užčiučiavo, už
lingavo, ir kurioj jaunystės die
nelės praleistos ir takeliai pra
minti. Antrai, matyt, jau Lietu
vos meilė antraeilis dalykas.

, kad 
žmonės, 

nuo tėvy- 
vedėjai, ar-i kardinolą apkabina ir pa-1 nės. Jie nori, kad lietuviški lai- 

bučiuoja. Kiti arkivysku- kraščiai vien tik rašytų iš Ame- 
pai, patriarkai ir vysku- rikos žinias, ir kiek iš VVashing- 
pai bučiuoja popiežiaus tono- žinoma, ne visiems vieno
ko ja ir dešinį kelį. das apetitas ir noras. Vienas

nori rūgščių kopūstų, kitas 
Po ŠV. Mišių popiežius prėskos sriubos, dar kitas kito- 

vėl užima sostą. Dabar į- kios. Tai jau gaspadinei sunku 
vyksta svarbiausias ir į-Į įtikti.
spūdingiausias visų vaini
kavimo apeigų momentas 
— uždėjimas tiaros, t. y. 
trilypinės mitros ant po
piežiaus galvos. Tą apeigą 
atlieka kardinolas deka
nas, kuris dėdamas tiarą 
ant popiežiaus galvos loty
niškai gieda: Detroite, darbininkų u-

... .. , . x. nijų kova eina tolyn, šeš-
Prnmki tiarą papuoštą tadfeių, kovo 4, prasidėjo 

trejomis karūnomis, ir ži-Įvienos pusės unijos sei
mas. Kitos pusės seimas 
atsibus Clevelande kovo 
27. Detroite seimą veda 
Homer Martin, kuris atsi
skyrė nuo CIO. Jis atsi
skyrė dėlto, kad komunis
tai valdo daugumą ratelių. 
Šiame seime dabar esą 
236 delegatai, ir pagal pir
mininko pranešimą, tie 
delegatai perstato 200,000 
darbininkų, beveik visi au- 
Įtomobilių dirbtuvių darbi-j nes yra gavėnios laikas 
ninkai. Seimą atidarė su;Mišios paskirtos 9:15. 
malda kun. Clancy.

Sekmadienį, kada vyko 
seimo posėdžiai priešingi 
šiam seimui elementai per 
radio kalbėjo ir paniekino 
seimą ir jo nutarimus, ta
čiau tuo pačiu laiku sei
mui prisiuntė iš New Yor
ko sveikinimus p. Dubins- 
kas, siuvėjų unijos pirmi
ninkas. Siuvėjų unija ne
priklauso prie CIO, ir taip 
nori padaryti automobilių 
darbininkai. Detroito au
tomobilių dirbtuvių darbi
ninkams nieko kito neli
ko daryti, kaip tik skirtis 
nuo komunistų, kurie pa
sigrobę unijos vadžias ve
da darbininkuose kovą. 
Tas visas dalykas turi 
greitai užsibaigti, nes ne
galima laikyti dvi unijas. 
Kaip dabar, kad yra. Vie
noj ir toj pačioj dirbtuvėj, 

i|vieni priklauso prie vie
nos, o kiti prie kitos uni
jos. Abi pusės priešingos, 
o kas nukenčia, ar ne dar
bininkas, kuris užmoka 
algas savo vadams, ir iš to 

.nieko gero neturi. Darbi- 
Man daug kartų teko da- j ninkai turi suprasti, kad 

tik viena unija gali pasi
tarnauti jų interesams. 
Nutarta visiems unijis-
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“Lai gyvuoja 
“Ilgiausių me-

kitiems aukštiems sve 
čiams pareikšti savo pa
garbą bei ištikimybę nau- 

įvyks Bažnyčios per šimt- rią lydi ceremonijų vedė-; jam visos krikščionybės 
mečius sustatytos liturgi- jas. Seka Vatikano karei- Ganytojui. Kiekvienas meiie ^raems aaj 
nės apeigos, kuriose kiek- viai. diplomatijos atstovai,! kardinolas pabučiuoja po- Jos išsireiškimai parodo, 
vienas judesys turi savo šimtai kunigų ir vienuolių, t piežiaus koją ir ranką ir Michigane jau senyvi 
reikšmę, kiekviena apeigų Vatikano valdininkai ir į- šventasis Tėvas kiekvieną | ir taip jau nutolsta 
dalelė turi savo istorinę vairių skyrių 
vertę, kiekvienas vartoja
mas dalykas: tiara, mitra, 
smilkalai ir t.t. turi savo 
gilų istorinį pobūdį ir dva- J 
sinę reikšmę. Toj dienoj,' 
vainikuodama Šv. Petro į- 
pėdinį ir Kristaus Vieti 
ninką, 
vartoja visa tai ką bran
giausia turi. Į šias įspū- sis Tėvas sėdėdamas ant

Bažnyčia nešiamosios kėdės iškil
minguose rūbuose su auk
sine brangakmeniais pa
puošta mitra. Ant piršto 
žalias, auksinis Žvejo žie
das. Aplink šią kėdę eina 
purpuriniais, brangiai pa
puoštais rūbais palydovai. 
Virš šios kėdės yra neša- 

|mas atitinkamas baldaki
mas. žodžiu, Bažnyčia ap
supa popiežių visa kuo turi 
brangiausia.

Procesija atlydi Šventąjį 
Tėvą į Švenčiausiojo Sa
kramento koplyčią, kuri 
yra pačioj Švento Petro 
bazilikoje. Čion popiežius 
pasimeldžia prie Švenčiau
siojo ir priima bazilikos 
komiteto pagarbos pareiš
kimą. Procesija tuomet 
slenka toliau į bazilikos 

didžiojo alto
riams prie kurio yra pa-
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j Dr. Harry J. Mongeau
| Dentist
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Dr.6.W.G.Gflbert
Dentist

XXXXXXX\X

Bažnyčia viešai

dingas apeigas
Įdeda reikšmingą veiksmą, 
kuris perspėja popiežių iš
kilmingos procesijos me
tu, kuomet vienas patar
naujančiųjų tris kartus 
degina linų pluokštelius ir 
kartoja: “Šventasis Tėve, 
taip praeina pasaulio gar
bė”.
Šventasis Tėvas jau prieš 

šias iškilmes turi pilną po
piežiaus galią gaudamas 
ją tuo momentu, kuomet 
jis Sikstino koplyčioje, 
gavęs du trečdaliu visų 
balsų atsako kardinolui 
dekanui, kad sutinka su 
Dievo valia ir priima po
piežiaus sunkiąsias parei
gas.

Šioms retoms iškilmėms 
Švento Petro Bazilika yra
puošiama kuo puikiausiai, navą prie 
bus maldininkų užimta.
Šioj dienoj dažnai bus kar- ruoštas iškilmingas Šven-

; Brockton Sausags Mfgs. Co. |

; 370 No. Montello St., Brockton, Mass. |
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kivyskupai, patria r k a i, 
vyskupai viršininkai ir pa
skučiausia garbingieji 
kardinolai savo ilguose 
purpuriniuose rūbuose.

“Lai gyvuoja popiežius”. 
Staiga pasigirsta sidab

rinių trimitų garsai. Ir 
štai pasirodo pats Šventa- t

Dėl “Darbininko” turinio, tai 
mano nuomonė, kad pasiliktų 
toks, kaip dabar. Mes negalime 
reikalauti geresnio turinio, kaip 
dabar. Yra žinių iš viso pasau
lio, ir gražiausių straipsnių. Tai 
mano geriausias apetitas ir 
skonis. K...ras M...da.

Westfille, III.

Detroito Žinios
Šv. Petro Parapija bai smarkus, ir nevienas 

gavo biškį apdraskyti.

*
Dr.LCJocoy

į Dentist
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Dr. J. G. Phaneuf
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; Dr. Andrew J. Gorman
✓

| Dentist
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i

Šv. Petro par. Tennis ra-! 
teliui pusėtinai gerai seka
si. Nors pirmas metas ta
me žaidime, bet nelabai 
pasiduoda savo oponen
tams. Rodos gerai užbaigs 
metą. Žaidikai esą sekan
ti: Miglinas, Litvaitis,
Prasukąs, Visoskis, Saba- 

i liauskas ir Tonelis.I
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j Dr. Jobn P. Malinsky
ii Dentist I
i F <
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noki, kad esi Tėvas kuni-Į 1 

gaikščių ir karalių. Viso L 
pasaulio valdovas, mūsų ! 
Išganytojo Jėzaus Kris- 
taus vietininkas, kuriam i 
yra garbė ir šlovė per am- : 
žiu amžius”.

Tuomet atgiedama vai
nikavimo litanija.

Popiežius tuomet atsis
toja ir jau apvainikuotas 
tiara iškilmingai tris kar
tus laimina esančią bazili
koje maldininkų minią. 
Toliau popiežius iškilmin
gai yra išlydimas ant bal
kono virš Šv. Petro aikštės 
ir ten vėl laimina susirin
kusiųjų minią.

Norėčiau perspėti skai
tytojus, kad gali įvykti ne- 
Kurių šių iškilmingų apei
gų dalių permainymas. 
Pavyzdžiui gali naujasis 
popiežius pradėt iškilmes 
išeidamas už Vatikano sie
nų ir priimti oficialus Va
tikano miesto raktus. To
liau gali Šventasis Tėvas 
po atnašautų Šventųjų 
Mišių pakeisti tiaros vai-l 
nikavimo vietą. Paprastai 
tiaros vainikavimas į- 
vyksta prie didžiojo alto
riaus pačioj bazilikoj, bet 
šis svarbus momentas ga
li įvykti ir balkone prieš 
susirinkusią didžiulę mi
nią bazilikos aikštėje.

Vienas žymusis daugelį 
metų prie Vatikano tarna
vęs asmuo yra išsitaręs: <<•* ' * ■* - 
lyvauti įvairiose iškilmin
gose apeigose: palaimintų 
paskelbimuose, kanoniza
cijose, karališkose cere-jtams balsuoti už vieną u- 
monijose, valstybinėse lai- nią. dėl stiprybės darbi- 
dotuvėse, su visomis, ku- ninku.
riomis yra surištas didelis ------------
religinis, militarinis ir ei- Pereitą sekmadienį buvo 
vilinis iškilmingumas, bet paĮaį^otas gv petro 
ta visa išnyksta sulyginus par bažnyčios Andriejus 
su popiežiaus vainikavimo Kalekauskas, kuris susir- 
iškilmėmis”. gęs mirė Wyandotte ligo-

Taip ir turi būti, nes, yra ninėje. Turėjo 65 m. am- 
vainikuojamas pats Jė-» žiaus. Paliko moterį ir su- 
zaus Kristaus Vietininkas, augusią šeimą. Palaidotas! 
Pijus XII-tasis. Šv. Kryžiaus kapuose. '
(Laisvai vartojau savait- tarnavo graborius S.

, rasti ‘‘The Register” vol. kas. Amžiną atsilsį jo sie- 
XV. No. 10. ir periodinę Iš
spaudą. A. V. M.).

I

I
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\ Brockton Malt Products Co. |
\ 24 East Eim St., Brockton, Mass. I
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Naturally Better

r
S

| 195 Montello St., Telephone 1550, Brockton, Mass.

LUMBER
HARDVVARE

PAINTS
CEMENT

DOORS
WINDOWS

MASON SUPPLIES

Taunton Lumber Co.
“AL" VVJLBUR, General Manager

243 North Montellr. St, Tel. 1910, Brockton, Mass.

I

į

i
Kitą sekmadienį pripuo

la mėnesinė Šv. Komunija 
Šv. Vardo draugijų, vyrų 
ir vaikų.Visi nariai būtinai 
turi savo pareigą atlikti,

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas atsibus antradie-

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie sav 
skelbimais remia “Darbininką”.

Richman Bros. \
MEN’S CLOTHING ANO FURNISHINGS

Brockton, Mass. a 
4%%XX-XXX*X*XX%-%%%%XXXXX%%XXX-X%-XX-XX%X-XX-XXNX-XX%%-X-%%-XX%*

nio vakare. Visi nariai pri-’jg 
būkit, nes yra svarbių nu
tarimų.

ME>.“

/ 46 School St.,

I
J Brockton Malt Products Company 

WINES, BEER &LIOUOR
| 24 East Elm St., Brockton, Mass.

Pa- 
Ro-

Šv. Petro par. baskct- 
bollininkams nekaip šią 
savaitę pasisekė. Žaidė 
orieš Highland park Kazo-

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji- įus> jr tapO supliekti 32 
mo. Ksenofontas. prieš 27. žaidimas buvo la-

Praeito sekmadienio E- 
vangelijoi yra žodžiai iš
tarti Šv. Petro, laike persi- 
mainymo V. Jėzaus ant 
kalno Tabor: “Viešpatie, 
gerai mums čia būti”.

Kaip mes gavėnios metu 
įeinam į bažnyčią atiduoti 
Dievui garbę, mes taip pat 
galime ištart tuos žodžius, 
nes tikrai yra mums ten 
gerai būti. Praleistas lai
kas, kad ir trumpiausias, 
Dievo garbei, visuomet už
simoka šimteriopai. Gerai) 
tam žmogui, kuris gali pri
būti bažnyčioj; kuris ten 
gali duoti savo sutvėrėjui 
garbę; kuris gali ten ati
daryti savo širdį; padėkoti 
Dievui už visas gerybes ir 
prašyti pagelbos savo da
lykuose. Tas žmogus aptu
ri Dievo malonę. Bet anas 
žmogelis, kuris per savo 
puikybę arba blogus drau
gus negali būti toje šven
toje vietoje, ką jis apturi. 
Nerami sąžinė, savęs nea-j 
pvkanta, ir neapykanta: 
savo artimo. Daug tokių 
matosi, ir ką jie turi iš to 
gyvenimo. Turi tik piktu
mus, neapykantą ir nera
mumą. Nėra ramumo jo 
cvvenime. Prisilygina sa- 

I ve prie beždžionės ar kito 
rvulio. Ar tai gerai tam 

žmogui. Todėl supraskime 
reikšmę Šv. Petro žodžių, 
kad: gerai mums būti arti i 
Jėzaus Šv. Sakramente;! 
gerai mums ten pasimels 
ti, o už mūsų praleistą lai 
ką prie maldos, Jėzus pri-j 
žadėjo, kad už tą laika bus 
atlyginta. Tat gavėnios | 
metu dažnai lankykime 
bažnyčią. Nepraleiskime 
nė vienų pamaldų. Bus 
mums pasaulyje malonu ir j 
užsitarnausim daug malo-‘ 
nių dėl savo amžinos atei-i 
ities.

I
GOODYEAR DENMAN TIRES

GOODYEAR MACK & MULE SATTERIES t
Ž

\ Metcalf & Sons Oil Co. \
\ 53 Clifton Avė. Brockton Distributors \
į VVALTER ANDERSON. Associate Dcaler J

^p(XM0t9H(M000M3(3(3(XM(9»(3n0»«^
I Harry tfeatherill

Brockton, Mass.
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Economy Service Stations Co.
F i ve Conveniently Located stations to serve you

BROCKTON — RANOOLPH — STOUGHTON

GEORGE A. TIBBETTS and NICK SPADEA. Proprietors

i
I
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i Stengel's Delicatessen Store
|| Avon & Brockton, Mass.
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| 36 Perkins Avė., Cor. Montello St., Brockton, Mass.
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Brockton Wholesale Beverage
•r

, ŽUkMtfdbK.į 20 Ho. Montello St., Brockton, Mass. |
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Iš L.D.S. Veikimo
ENCIKLIKA APIE BEDIEVIŠKĄ 

KOMUNIZMĄ
L Sveikinimas ir Apaštališkas 

Laiminimas
Pažadėjimas atsiųsti Atpirkėją apšviečia pirmąjį 

žmonijos istorijos puslapį, todėl tvirta viltis susilauk- Į 
ti geresnių laikų švelnino liūdesį dėl prarastojo rojaus. 
Šita viltis lydėjo žmonijos giminę jos erškėčiuotame 
kelyje, kol, atėjus laiko pilnatvei, pasirodė pasaulio Iš
ganytojas ir tą lūkestį išpildė. Jis pradėjo naują vi
suotinę kultūrą, krikščionišką kultūrą, kuri buvo ne
palyginti daug aukštesnė už visas tas kultūras, kurių! 
iki tol su dideliu vargu buvo pasiekusios kaikuriosj 
pranašesnės tautos.

Tačiau kova tarp gera ir pikta, ta liūdna gimto- i 
sios nuodėmės paseka, nepaliovė siautusi pasauly. Se-' 
nasis gundytojas niekada nesustojo suvedžiojęs žmo-j 
nijos savo apgaulingais pažadais. Štai kodėl amžių, 
bėgyje matome perversmą einant po perversmo, iki! 
pat mūsų laikų revoliucijos, kuri jau beveik visur siau- i 
čia ar bent rimtai grūmoja, savo platumu bei smarku- į 
mu pranešdama visus iki šiol Bažnyčios pergyventus 
persekiojimus. Ištisoms tautoms gręsia pavojus at
kristi į dar žemesnę barbariją, nei toji, kurioje sken
dėjo didesnė žemės dalis prieš Išganytojo atėjimą.

. Šitas grūmojąs pavojus, kaip jūs, Garbingieji Bro
liai, jau spėjate, yra bolševistinis ir bedieviškas komu
nizmas, kuris nori sugriauti socialinę tvarką ir pasi
kasti po pačiais krikščioniškos kultūros pamatais.

Komunizmo Pasmerkimai
t

Tokio pavojaus akivaizdoje Bažnyčia negalėjo ty
lėti ir iš tikrųjų netylėjo. Ypač netylėjo Apaštališkas 
Sostas, kuris savo ypatinga misija laiko ginti tiesą ir 
teisingumą, o taip pat visas tas amžinas gerybes, ku
rias komunizmas neigia ir su kuriomis jis kovoja. Jau 
nuo pat tų laikų, kai inteligentiniai sluogsniai mėgino 
atpalaiduoti žmonijos kultūrą nuo moralės ir religijos 
saitų, — jau nuo tada Mūsų pirmatakai atvirai ir aiš
kiai atkreipė pasaulio dėmesį į žmonijos dechristiani- 
zacijos pasėkas. Kai dėl komunizmo, jau 1846 m. Mū
sų garbingas pirmatakas, palaimintos atminties po
piežius Pijus IX, viešai jį pasmerkė, patvirtindamas 
vėliau tą pasmerkimą “Syllabuse”. Jis atmeta smerk
tiną vadinamojo komunizmo doktriną, kuri yra radi
kaliai priešinga gimtajai teisei ir, jei kada pasiektų 
galybės, visiškai sugriautų visas teises, institucijas ir 
nuosavybę. Vėliau kitas Mūsų pirmatakas, nemiršta
mos atminties popiežius Leonas XIII, savo enciklikoje 
Quod Apostolici Muneris, komunizmą vadina “pavo
jinga užkrečiama liga, kuri griaužia žmonių bendruo
menės smegenis, ir gali juos visiškai sunaikinti”. Su 
aiškiu žvilgsniu kalbamasis popiežius įžūrėjo, kad ma
sinis technikos amžiaus bedieviškas judėjimas savo 
šaknis turi toje filosofijoje, kuri jau keli šimtai metų 
kaip stengiasi atskirti mokslą ir gyvenimą nuo tikėji
mo bei Bažnyčios.

Pijaus XI Žodžiai Pirmiau
Ir Mes patys mūsų popiežiavimo laikais nekartą 

aiškiai, pabrėždami nurodėme, į bedievystės bangą, 
kuri kyla nuostabiai smarkiai. Sugrįžus iš Sovietų Ru
sijos, 1924 m., mūsų pagalbos misijai, Mes pasisakėme 
prieš komunizmą tam tikroje prakalboje, kuri buvo 
nukreipta į visą pasaulį. Mūsų enciklikose Miserentis- 
simus Redemptor, Quadragesimo Anno, Caritate 
Christi. Acerba Animi, Delestissima Nobis, mes aiš
kiai ir iškilmingai protestavome prieš persekiojimus 
Rusijoje, Meksikoje ir Ispanijoje. Visi dar tebeprisi
mena Mūsų kalbas, kurias pasakėme pereitais metais, 
pirmiausia, atidarydami pasaulinę katalikų spaudos 
parodą, toliau, audiencijoje, suteiktoje Ispanijos pabė
gėliams, ir pagaliau Kalėdų švenčių proga. Net atkak
liausi Bažnyčios priešai, kurie iš Maskvos diriguoja 
tą kovą prieš krikščionišką kultūrą, savo nuolatiniais 
puolimais, žodžiu ir veiksmu, liudija, kad ir mūsų lai
kais popiežiai ištikimai tebegina krikščionišką religi
jos šventovę ir kad jie dažniau ir įtikinamiau nei ku
ris šio pasaulio autoritetas kreipia dėmesį į komuniz
mo pavojų.

Naujo Pasmerkimo Reikalas
Nežiūrint į tuos pakartotinus tėviškus įspėjimus, 

kuriuos dideliam mūsų džiaugsmui, Jūs Garbingieji 
Broliai, skelbte skelbėte ir aiškinote tikintiesiems 
savo ganytojiškuose, net kolektyviai rašytuose laiš
kuose — nežiūrint į visa tai, apsukriems agitatoriams 
dirbant, pavojus kas dieną auga. Todėl laikome Mūsų 
pareiga prabilti iš naujo ir paskelbti dar iškilmingesnį 
dokumentą, eidami Šventojo Sosto, to tiesos Mokyto
jo, papročiu, tuo labiau, kad tokio dokumento paskel
bimas atitinka ir viso katalikiško pasaulio pageidavi
mą. Mes tvirtai tikime, kad Mūsų balso atgarsis bus 
išgirstas visur ten, kur esama laisvų nuo prietarų pro
tų ir žmonijos gerovės geidžiančių širdžių, ypač dar 
todėl, kad Mūsų žodžius šiandieną, kad ir skaudu 
mums tai sakyti, patvirtina vaizdas karčių vaisių, ku-

WATERNJRY, CONN NASHUA, N. H.
KĄ TURIME DARYTI ?

Ar nereikėtų mums daugiau 
susidomėti LDS 5-tos kuopos 
vargo ir ligos prispaustais na
riais. Jie įsirašė prie mūsų or
ganizacijos su gerais norais. 
Kada jie buvo sveiki, turėjo 
darbą ir pinigų, apsimokėdavo 
už laikraštį “Darbininką”. Da
bar, kada neteko darbo, ar tai i mėnesinis susirinkimas. Vaka- i 
apsirgo, negali, arba labai sun-Įrėlio rengimas palikta valdybai, 
ku apsimokėti, ką mes darome j Susirinkime dalyvavo visi na
šu jais? Pasiunčiame keletą pa-Iriai ir taipgi Dvasios Vadas 
raginimų, kolektorių, kad apsi-lkleb. kun. Pijus Liutkus.

, mokėtų už organą “Darb.”. Na- 
įrys neapmoka, gal negali ap- 
Į mokėti, be ištyrimo mes iš- 
• braukiame jį iš knygų. Centras 
siuntinėja jam organą per kurį 

: laiką, manydamas, kad vėliau 
j apsimokės. Pagaliau nesulauk- sėkmės. 
1 damas ir nieko nežinodamas a- 
j pie nario padėtį, sulaiko jam 
i “Darbininką”. Žmogus lieka 
: laikraščio ir draugų apleistas, 
i Skauda jam širdį kada taip jam 
' atsitinka. Bet. ką žmogus darys, 
turi kentėti ir apsiprasti, būda- 

i mas visų apleistas dėl to, kad 
neturi pinigų.

■ LDS vietinės kuopos nariai 
turėtų tuo klausimu susidomė
ti ir surasti būdus, kad tokius 
narius palaikyti ir pagelbėti ne
laimėje.

I

LDS 65 KP. VEIKIMAS
Metiniame kuopos susirinki* 

me išrinkta nauja 1939 m. val
dyba ir pravesta keletas svar
bių nutarimų, būtent:

1. Nutarta surengti savybės 
vakarėlį paminėjimui 20 metų

I

kad L. klubas užsiprenumeravo 
“Darbininką” metams.

Po susirinkimo pirmininkė 
pakvietė visus narius į kitą sve
tainę. kur įvyko pramogėlė. 
Pasakyta kalbelių ir sudainuo
ta gražių dainelių. Pirmiausia 
turėjo garbę tarti kelius žo
džius šios kuopos organizato
rius, kuris tik vienas likęs iš 
pirmųjų narių. Vakarėlio prog
rama visiems patiko.

LDS 65 kp. susirinkimas į-

Edward G. Walsh
Bonded Commission Dealer Brightcn Yards

Dealer in HORSES and CATTLE

New Milkers and Springers Alvvays on hand

z
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\ MOOakSt, Tel. 7535—6630, Brockton, Mass.
✓
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kuopos gyvavimo. sausio 22”čL vyks sekmadienį, kovo 19 d. 
|Tą pačią dieną įvyko ir kuopos tuoJ P° P^kutiniųjų šv. mišių. > 
'mėnesinis susirinkimas. Vaka-Į Korespondentas.^

į REDAKCIJOS ATSAKYMAS. || 

Tamstos prašymą, šig suvėluo- z 
tą korespondenciją patalpinti. Z 
išpildome. Tikimės, kad ir Tam- 

jsta savo pasižadėjimą, rašyti 
1 dažniau ir laiku išpildysite. 
Į Prašome rašyti.

2. Rengti kortavimo vakarėlį 
parapijos naudai. Komisijon iš
rinktos: Ona Skirkeviėienė ir 
Ona Nadzeikienė. Dovanas su
nešė nariai. Vakarėlis įvyko 
vasario 2 d. ir buvo geros pa-

3. Nutarta rengti prakalbas, 
kurios jau įvyko vasario 12 d. 
Rengimo komisijoje buvo: K. 
Nadzeika ir S. tllčickas. Susi
rinkime prisirašė nauji nariai: 
Kazys Gaidys ir Antanina Ta- 
mulionienė.

Vajaus metu p. A. Zautrienė 
gavo prenumeratą “Darbinin
kui”, o p. Nadzeika pranešė.

BROOKLYN, H. Y.

J. Totilas, 
Kuopos Rašt.

Tai gražus ir remtinas p. J. 
Totilo sumanymas. Visos kuo
pos turėtų susirūpinti vargo, 
skurdo ar ligos prispaustais 
lietuviais darbininkais. Mes ne
galime atstumti nuo savęs žmo
gaus. ypač nario, kuris dėl ne
turto neišgali užsimokėti mo
kesnių. Jeigu tokių narių yra 
kuopose, tai reikia apie juos 
pranešti ir centrui.

i
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Brockton Gas Lighl Co.
Į
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LDS 10 kuopos narys, rėmė
jas Katalikiškos Spaudos. Vin- j 
cas Savitskas. netikėtai susirgo. 
Dabar randasi ligoninėje. Pada
ryta operacija.

LDS 10 kuopos nariai ir LR 
KSA 115 kuopos nariai linkime 
greit pasveikti ir vėl kartu dar
buotis. Draugas.

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA. sinaudoti Dievo malonėmis 

atlaidų laike.
PARENGIMAS SESERIMS 

MOKYTOJOMS
Sekmadienį, kovo 19 d.. įvyks 

kortavimas ir dovanų trauki
mas mokytojų Seserų Kazimie- 
riečiy naudai. Šv. Andriejaus 
parapijoje. Daiktus dovanoms 
aukojo šie asmenys: ponia J. narių. 
Daniels.
Balnis. K. Dudonis. W. Strogos. susirinkime 
G. Barvainis ir K. Žemaitis.

Bilietus smarkiai platina:

I

ty

GYVOJO ROŽANČIAUS 
DRAUGIJA

Gyvojo Rožančiaus draugija 
yra viena iš seniausių Katali
kiškų organizacijų šioj parapi
joj; prie jos priklauso apie 220

if t
I Brockton Transportation Company $ 
\ 181 No. Montello St.z Tel. 68, Brockton, Mass. 5
z S
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120 Market St., Tel. 835, Brockton Kampelio), Mass. i 
1
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Kibart Motor Sales, Ine.
STUDERBAKER DISTRIBUTOR

ILGAI GYVENO
Pereitą savaitę mirė apie 95 

metų amžiaus senis, W. Porter. Petras Staniškis. ponios Urbie- Pirmininkė 
Jis buvo paskutinis šio miesto 
kareivis, tarnavęs šios šalies ci
vilinio karo armijoje. Daug ką 
pergyveno ir nemažai patyrė. 
Jis labai mėgo skaityti laikraš
čius ir knygas. Taip pat buvo 
nepaprastai geros atminties. 
Galėjo atsiminti atsitikimus iš 
savo jaunystės dienų. Pas jį 
lankydavosi aukštesnių mokyk
lų mokiniai ir klausydavo jo is
toriškų apysakų. Jis dažnai sa
kydavo. kad Abraomas Lincol- 
nas ir Jurgis Mashington'as 
buvęs prakilniausi vyrai.

j Sakė jis matęs, kaip Lincol- 
no ašaros riedėjo per skruostus, 
kuomet ėjęs per miestą Rich- 
mondą. Išlaisvinti vergai, ištie
sę ranką, norėdami palydėti jį 
šaukė:

“Lai gerasis Dievas laimina 
tave Prezidente Lincolne”.

|| Bay Statė Bakery, Ine. S
į! Tel. 3663 Brockton, Mass. i

k\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

NAMŲ RUOŠOS KURSAI 
Prie parapijinės mokyklos at-

Fr. Pūkas, ponia J. Vasario 6-tą dieną metiniame 
išrinkta sekanti 

valdyba 1939 m.: Pirmininkė— 
Teofilė Andrulevičienė: Vice- 

— Ona Matusevi-
į nė, Adomaitienė. Staniškienė čienė: Kasininkė — Marė Siga- 
ir kitos Seserų mokytojų rėmė-; raitienė; Sekretorė — Rožė 
jos. Taipgi Šv. Andriejaus par. Ryan. Iždo globėja — Marcelė 
mokyklos vaikučiai lenktyniuo- Bartašienė ir Pranė Barisienė. 
darni darbuojasi savo mokytojų 
Seselių naudai.

Laikams pablogėjus, ir vaikų 
skaičiui lankančių parapijinę
mokyklą sumažėjus. Seserų fi- sidarė namų ruošos kursas 7 ir 
nansinė padėtis pablogėjo. Tuo & skyriaus mergaitėms. Jos tu- 
labiau, kad joms kaipo vienuo
lėms negalima skųstis. Turi bū
ti linksmios ir patenkintos, kad 
ir vargas ir skurdas spaudžia.

Taigi, kad padaryti mokyto
jas bent laikinai tikrai paten
kintomis. !
Staniškio, Maldos Apaštalavi-' kelienė. Emilija Asipauskienė. 
mo draugija rengia minimą va-' Konstancija Sosnauskienė ir 
karą. Gerbiami lietuviai ir pa- Lucija Urbanavičienė. Rap. 
rapijiečiai. suprasdami padėties 
ir reikalo svarbumą, padaryki
me

>XXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXX%XXXXXXXXXXXXXXXXX%XX’s žI i15
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ri tas pamokas antradieniais ir 
ketvirtadieniais 6-tą valandą 
vakare.

Kursus veda ir prižiūri sekan
čios moterys: Dr. S. Brazaus
kienė, Uršulė Vasiliauskienė, 

sumanymu p. Petro Ona Matusevičienė. Adelė Juš-

I
I

UŽBAIGĖ SLAUGĖS MOKSLĄ
Panelė Margareta Stoknytė 

šiomis dienomis sėkmingai pe
rėjo New Jersey valstybės kvo
timus ir užbaigė slaugės moks
lą. Dabar. Margareta eina slau-t 

, ges pareigas Šv. Elzbietos ligo-į 
ninėje New Jersey valstybėje.

Margaretos motinėlė, sesutės 
ir ji pati priklauso prie LDS 5- 
tos kuopos. Linkime gerų sėk
mių. J. Totilas.

Sveikiname LDS organizaci
jos narę ir naują profesionalę 
p. Margaretą Staknytę ir lin
kime Dievo palaimos naujoje 
profesijoje. LDS Centras.

šį vakarą tikrai sėkmingu.
F. P.

SKENANDOAH, PA

Kovo 12 d. Moterų Sąjungos 
j Apskritys turės suvažiavimą 
Tamaęua'oje. f šj apskritį pri
klauso kuopos iš Shenandoah. 
Tamaųua ir Minersville. Proga 

1 sąjungietėms pasikviesti kuo
pą iš Girardvile. kadangi nau
jai susiorganizavus.

Sąjungietės per šiuos mažus 
procesija ir bus giedama Visų seimelius (apskričio suvažiavi- 
Šventų litanija. mus) ?a,i jvykdinti daug įdo-

Kaimynai lietuviai kunigai dalykų. Proga didelė. Ka- 
dalyvaus tuose atlaiduose ir dangi didelis būrys sąjungiečių 
teiks pagelbą: svečių kunigų ti- delegačių suvažiuoja į šiuos su
kimąsi apie 20. Visi Mt. Carme-i sirinkimus. Beje — reikia jau- 
lio lietuviai ir apylinkės leng- nameč*M skyrius. Sesutės Kazi- 
vai galės atlikti Velykinę ir pa-

MOUNT CARMEL, PA
40 VAL. ATLAIDAI 

'Keturiasdešimts valandų 
laidai Šv. Kryžiaus bažnyčioj į- 
vyks kovo 12. 13. ir 14 dd. At
laidai prasidės sekmadienį, ko
vo 12. per Sumą su iškilminga

at

Šventų litanija.

riuos jau išaugino tos griaunamosios idėjos. Tie pa
dariniai, kuriuos Mes buvome numatę ir į kuriuos esa
me skatinę, plečiasi neapsakomai greitai;
kaip tuose kraštuose, kur komunizmas jau viešpatau
ja, taip lygiai ir visuose kituose kraštuose, kuriems jis 
grasina.

i
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Brockton, Mass. ;i
PLYMOUTH & DE SOTO

•f Tel. 945,

John Asiaf
z Councilman

CHARLES G. FIELDS. Prop.

12 POLISHED ALLEYS

28 Main Tel. 8698 Brockton, Mass.

I

mierietės šiuo metu turi vajų 
Akademiją padidinti, ir t. t.

pp. F. Gibai susilaukė labai
jie vyksta ?ra^’os dukrelės, p. Gibienė per 

ilgą laiką buvusi Šv. Jurgio 
par. choro narė. Gerai žinoma 
solistė. Kažin ar dukrelė seks 

'savo mamvtės pėdas?
"________

Klausiniai Apsvarstymui Už trumpo laiko mūsų bažny-
. * , X- • F • , , 'čioje bus dedama naujos grin-
1. Ar dabartinis komunizmo pavojus yra didelis dvs Iš grindinių pHlų: Enė.

pasauliui? j ________
2. Kaip Bažnyčia visada žiūrėjo į komunizmą?!

Koks pirmas Popiežius jį pasmerkė? !_______
3. Kaip Pijus XI žiūrėjo į komunizmą? Kodėl pa- save skelbimais

rašė naują encikliką tuo klausimu? “Darbininką”.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

remia
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\ Brockton Wall Paperi Paint Co.
/ Wall Paper. Paints & Varnishes — Wholesale & Retail
/ 42 School St., Brockton, Mass. \
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EDGARS
BROCKTONS

LEADING DEPARTMENT STORE

Mr. C. Murphy. Prop.

195 Main Street Tel. Brockton 1

!
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Penktadienis. Kovu 10 d.. 1939 DARBININKAS (S

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

GALITE PASIRINKT PUIKIAUSIUS ATOSTOGOS LIETUVOJE

NASHUA, N. H
Pereitą sekmadienį, kovo 5. 

šv. Kazimiero parapijos jauni
mas iškilmingai paminėjo Lie
tuvos Globėjo šv. Kazimiero 
dieną. Susirinko išklausyti šv. 
mišių 10 vai., kurias atnašavo 
vikaras kun. J. Bucevičius: 
choras gražiai giedojo mišias 
keturiais balsais. Ypatingai 
gražiai atsižymėjo sugiedodami 
Šv. Kazimiero garbei himną. 
Pamokslą pasakė klebonas kun. 
P. Lutkus. primindamas kelis 
bruožus iš Lietuvos karalaičio 
gyvenimo ir įrodydamas reikš
mingumą šv. Kazimiero Lietu
vai ir Lietuvos žmonėms.

Po mišių įvyko pusryčiai pa
rapijos svetainėje. Stalai buvo 
puikiai prirengti ir gražiai pa
puošti. Atkalbėjęs maldelę ir

Rašo
Jonas Mončiūnas

(Tęsinys.)
Vilniuje bažnyčios gra-

ir kaip galiu važiuoti į Pa
langą? Sako: “Važiuok, 
kad ir šiuo pačiu trauki
niu”. Sakau jam, kad tik 
dabar grįžau iš Vilniaus. 
Tuoj pradėjo klausinėti, 
kaip ten gyvena lietuviai? 
Paaiškinau, kad skursta 
ir vargsta mūsų broliai. 
“Ir visur”, jis sako. Tik ne 
čia, Kaune? “Taip”, sako, 
“ir čia mes...” Sakau, 
iskūskitės ir bus gerai. 0 
i jis sako: “Kam? Mūsų 
' valdžia sur...jus, sulenkė
jus. Mes gyvename 6 šei- 
: mos viename name ir turi
me po kelius kambarius:

,4 šeimas lietuvių ir 2 len- 
Kairinjp Mes lietuviai turime

1 daug nukęsti nuo lenkų, ir 
nėra kam pasiskųsti”.

Vievyj buvo linksma, o 
čia Kaune vėl slogutis — 
nusiskundimai. Nusimi
niau. Iš stoties einant, su
sitikau vieną kunigą, A- 
merikiečiams gerai žino
mas, ir jam pasakiau ką 
esu girdėjęs iš vieno pilie
čio stotyje. Jis man atsa
kė: “Gal ne taip blogai, 
bet tame daug tiesos yra”. 
Sakau, tai blogai.

Bus daugiau

Kailinius Savo Namuose!

B. Koraitis

i pasveikinęs visus atsilankiu
sius. kun. Lutkus pavedė Tarnui 
Grigui pusryčių tvarką. Garbės) 
kalbėtojas, svečias iš \Vorces-' 
ter i bet Nashuoj gimęs ir au- i 
ges), advokatas Kazimieras Ta-i 
mulonis gražią pasakė kalbą. 
Trumpai, bet jausmingai kalbė-l 
jo į mūsų jaunimą. įrodydamas. I 
kad tik tikėjimas ir tikėjimo! 
priedermėse užsilaikymas gali 
palaikyti vienybę ir gerą dvasią i 
lietuvių tarpe.

Prie svečių stalo sėdėjo pro- i 
fesionalai: Tarnas Grigas, adv. 
Kazimieras Tamulonis. Stephen:

I

White. Antonia Swakla. Jonas i 
Grigas. Dr. Kazimieras Umpa. i 
Mrs. A. Tamulonis. Adv. Leo- i 
nardas Velička. Juozas Mikelio-1 
nis. Ona Čaplikas. Teofilia Vai-1 
čiūnas. Petras Česnulevičius. į 
Justine’ Backer. Helen Swakla. 
Rose Atkins. Kazimieras Kaz
lauskas. Mrs. A. Kazlauskas. 
Mary Stacknis. Teisėjas B. De- 
gasis negalėjo pribūti, nes šeš
tadieni buvo automobilio sužei
stas ir dabar randasi Memorial 
ligonbutyj.

Prie prirengimo šio iškilmin
go apvaikščiojimo nemažai pa
sidarbavo Sodaliečių grupė, ir 
prie stalų patarnavimo, ponios 
Mithchell. Atkins. Andrikienė ir 
Zautrienė.

i

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

Tel- Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 VVALNUT AVĖ.
Tel. Nonvood 1020

I

Pope Optical Co.
Al bert R. Barker

NORWOOD, MASS.

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

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

275 Main St., Webster. Mass.

WilliamJ.Chisholm
) GRABORIUS 'Į

> "Asmeniškas Patarnavimas” '»

: 331 Smith St, :•
) PROVIDENCE. R. I. IĮ
' Telephone: /
Į Ofiso: Dexter 1952 <[
) Namu: PI. 6286 ,*i

I

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Pereitą sekmadienį, kovo 5 d.. 
L. Vyčių kuopos nariai "in cor- 
pore" dalyvavo šv. mišiose 8 
vai. ryte. šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje ir priėmė Šv. 
Komuniją.

Tuoj po šv. mišių įvyko ben
dri pusryčiai Verne Inn. Visi 
dalyviai turėjo progos pasakyki 
keletą žodžių. Pažymėtina, kad 
vįsi kalbėjo lietuviškai. Prog
ramą pradėjo trumpa kalbele 
kuopos pirmininkas p. Bronius 
Kudirka. Toastmasteriu pa
kvietė p. Petrą Rakauską, ku
ris labai sumaniai vedė progra
mą. Principaliu kalbėtoju buvo 
p. Anelė AidukonyTė. pp. Karo
lius Klimavičius ir Jonas Čuba- 

; navičius kalbėjo įdomiai ir var- Į 
tojo gražią lietuvių kalbą.

Už pusryčių suruošimą pri
klauso garbė L. Vyčių kuopos 
narėms pp. Onai Gaidulytei ir 
Marijonai Avižinytei.i

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
WORCESTER. MASS. 

Tel. 4-3501 ir 4-3865

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.

žios, bet tik apleistos, nes 
nieko netaiso dabartiniais 
laikais, išskyrus Katedrą, 
kuri pradėjo griūti. Per
kant atvirutes, Katedros 
zakrastijoj, zakristijonas1 
parodė ir sako: “Čia tai 
bažnyčia Šv. Petro ir Povi
lo, kuri yra gražiausia vi
soje Lenkijoje”. Sakau 
jam, kad žmonės sako, 
kad čia Lietuva. Jis man 
atsakė: “Gal ir bus kada, 
bet dabar Lenkija”. Įdo
mu, ar tik tas zakristijo-' 
nas ne lietuvis? ]
Šv. Petro ir Povilo bažny-! 
čios pusėje yra parašas iš į 
lauko pusės: Lituenia. Ne-! 
žiūrint kaip lenkai neken
čia lietuviškumo, bet jo iš
naikinti negali. Naikinda
mi lietuviškumą, turėtų 
apdraskyti, o gal ir su
griauti daug istorinių pa
statų.

Parvažiavus į Lietuvą, 
važiuojant iš Vievio į Kau
ną, daug kas klausinėja, 

^kaip ten Vilniuje? Mums 
atrodė, kad mes važiuoja
me iš kokio tolimo krašto, 
kada pradėjo klausinėti. 
Mažai kas įdomavosi apie 
Ameriką, o daug kas apie 
Vilnių.

i Štai ir Kaunas. Stotyje 
visi linksmi. Klausiu kada
JXXXXXXXXXXXXXXXXXK3£S«SB«3C 
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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.

I
I 
i

NE ATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

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

Sekmadienį, kovo 12 d.. 8 vai. 
rvte. Šv. JurgioI ~ e

■ bažnyčioje įvyks
I Vardo draugijos
; draugijos nariai 
; šv. Komuniją.

—
Pereitą sekmadienį, vakare, 

judamieji garsiniai paveikslai, 
kuriuos rodė pats kleb. kun. S. 
Kneižis. pavyko. Buvo nemažai 
žmonių. Tai buvo Tretininkų 
draugijos vakaras. A’CS.

lietuvių par. 
šv. mišios Šv. 
intencijai. Tos 
bendrai priims I 

i

I

411 WASHINGTON street 
Boston, Mass.

LAWRENCE, MASS
Kovo 5 dieną. Sodalietės. va

dovaujant tėveliui J. Skalan- 
džiui. vaidino ‘Marija Magdalie- 
tė”. Lošimas gražiai pavyko. 
Visi grįžo namo patenkinti. Jei
gu pelno padaryta arti 850. Vai
dinime dalyvavo šios ypatos: — 
Marija Magdalena — Ona Ja- 
kobauskaitė, Morta — E. Būt-

kevičiūtė. 
bauskaitė. 
čioniūtė. 
kevičiūtė. 
čiūtė.

Benita — D. Jako- 
Miriama — L. Šven- 
Marcelle — M. Griš-
JUlijona — J. Savi-

Faustina — O. Astrava- 
kaitė. Gerlinda — B. Baubaitė. 
ir Šokėjos: N. ir G. Laliūtė, E. 
ir H. Zenavičiūtė. E. Tamašaus
kaitė. ir L. Slauta.

-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3CX<XXXXXX%XXXXXXXy

; Lawson Coal Grain Co. \
z D & H Cone-cleaned Anthracite <
z 5
z 64 AM ES ST., MONTELLO, MASS. '
z 5
<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

Kovo 6 dieną, lankėsi tėvas 
Thomas Grossmannas. OMC.. 
Tretininkų Vizitatorius. Po pie
tų jaunuolius įrašė į Šv. Pran- j z 

ciškaus juostelės broliją, o va-1 
kare. 7 vai., davė labai įdomią 
kalbą parapijos jaunimui.

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

Šv. Grigalius

Chas. M. Hickey Ine. t
FUNERAL DIRECTOR įz 

, Brockton, Mass. <
S

Šv. Jurgio par. bažnyčioje Šv.: 
misijas skelbia Tėvas Alfonsas) 
Maria. Žmonės gausiai lankosi, 
ypač vakarais. Misijos užsibaigs 
sekmadienį, kovo 12 d.. 3 vai. 
po pietų. Lietuviai, katalikai 

į pasinaudokite proga. įsigykite 
i Dievo malonių.

Z 
Z 

Superior Baking Company '
z

? 14 Loucraft Avenue, TeJ. 6601, Brockton, Mass. ;
z z
AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXf

e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy 
z •
Z Most Complete line of Foreign & Domestic Liauors & Wines
z 
z 
z
Z 
Z 
Z 
z 
z 
z

z z
z 
z 
z 
z 
z 
z

Catalano Wine&Liquor Store

Brockton, Mass

lh Kovo 20 dieną, atvyksta tėve
lis J. Kidykas. S. J., kuris duos 
savaitę, misijų. Jos baigsis ko
vo 26 d.

i

Rūpesčiu Palangos prižiūrėto
jo, Petro Raznausko. sudaryta 
Palangos puošimo komisija, į 
kurią įeina apie tuzinas parapi
jos darbuotojų, jaunų ir senų. 
J komisiją įeina: Petras Raz- 
nauskas, Lalys. K. Bauša. F. 
Volungė. V. Bauba. V. Mizeris. 
J. Micka. A. Švenčionis. P. Na-1 
viekas ir kiti. Jie pasiryžę gegu
žės 30 d.
pikniką. Jau imasi darbų, ne 
laukdami

suruošti milžinišką

vasaros.

$
i 

z
I

REMEMBER THE ALAMO" 
OUR CATERER BEST FOODS IN TOWN

Liquors if desired — Exceller>t Dmners and Suppers 35c and up. 
Wholesome meals served with fresh vegetables — No Canned Goods 
Th<- Alarno ir. B:<><<:t'>n is not affiliated with any other restaurant 

bvannp a similar name.

49 Legion Parkway Brockton, Mass

i 
l f \

i
i

i

> FUNERAL DIRECTOR
z 403 Main St., Brockton, Mass.

z^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXX%XX'XXXXXX*XXXXXX«X%X%«X%%Xe

»\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*X*2

BEST WISHES EROM

> ST0DGHT0N12 w STOBGHTOM

TO OUR

STOUGHTON FRIENDS

OVER 77 YEARS OF HONEST DEALING

115 MONK ST.

Kovo 19 d.. Šv. Pranciškaus) 
parapijos vaikučiai rengia te-, 
atrą “Dolores“ arba “Per Ug-Į 
nies Skausmą”, penkių aktų I 
drama. Jiems vadovauja Sese-' 
rys vienuolės.

Kovo 12 dieną, Palangoje, so
dalietės savo vasarnamyje, tu- 

“Weenie Roast”.
A ušrelė.

WASHIHGTOH, D. C.

ZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXX^ 

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXX 
i____________________________________________________________________________ _

Jack Spillane's
GULFSTATION 24 HOUR SERVICE

274 N. Main St., Tel. 7291, Brockton, Mass. i
>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXX”XXXXSX^

*

I John E. Daniels Leather Co.
z

!

Pabaltijo Amerikos draugija z 

iškilmingai minėjo Jurgio Wa- Z 

shingtono gimtadienį, Lietuvos * 
ir Estonijos nepriklausomybių ✓ 
sukaktį, vasario 22 d., vakarie
ne ir muzikale programa. Vaka
rienėje dalyvavo kun. C. A. 
Musselman, O. P., švedų liute- 

j romi dvasininkas. Lietuvos am
basadorius Amerikai, pulk. Po
vilas Žadeikis su žmona, Latvi
jos. Estonijos, Suomijos ir kitų 
valstybių ministeriai ir Jung. 

z i Valstybių kaikurie viršininkai, 
z ’ Toastmasteriu buvo Dr. Ellis 
ziHaworth. draugijos pirminin-j 
/ j kas.z' I 5 
!

Brockton, Mass. $, j.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Gasoline — Fuel Oil — Range Oil — Lubricants — Oil Burner Service 

Distributors of Ouiet May Oil Burners
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z

^.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> 
I 

z 
z 
z 
z 
z 
z 
z

\ Socony-Vacuum OilCo.Jnc
I I

74 Plain, TeL5675, Brockton, Mass.

Best JVishes

I

15 East Street,

Boston, Massachusetts

i

i _______________________________________________.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS0»6XXSCXXX%XXXXXXX«%MSXX^

ii Your Pharmacy, Ine. |
' LEO A. BEAULAC, Reg. Pharm. Mgr. fc

z 6861/2 No. Main Street, Brockton, Mass. £
J Prescriptions Filled
4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXAXXXXXXXXXX* 

! *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXX1fc

Pasakyta gražių ir turiningų • J 

kalbų, sudainuota įvairių dainų. / 
Estonijos ir Suomijos atstovai, / 

negalėjo dalyvauti, tai jie tele-1 * 
gramomis sveikino dalyvius. z 

Vakarienė prasidėjo Lietuvos' z 
ir Estonijos himnais ir užsibai-1 z 

gė Amerikos himnu. *
Vakarėlis praėjo gražioje nuo- £ 

taikoje. Rap. ’

Genevieve Zmudin
ELECTRIC NEEDLE SPECIALIST

94 PLYMOUTH ST.. TEL. 339, BRIDGEVVATER, MASS

BROCKTON OFFICE — 13 MAIN ST.. TEL. 2650
Fordham Beauty Shop System

Offices: — FALL RiVER — MIDDLEBORO — NORVVOOD 

kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXX'
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IviETlNĖS ŽINIOS!
L------- —-------- 1

Plevokas. Buvo grįžęs iš ligoni
nės pas savo motinėlę. Bet, ko
vo 7 d., daktarui Arentui pata- 

Iriant, ligonis tapo nuvežtas į 
Šv. Elzbietos ligoninę, Brigh- 
ton, Mass. Girdėti, ten kiek at- 

■ sigriebiąs sunykusioje sveika- 
itoje.

ŽINUTĖS

Šv. Kazimiero dieną pagerbė 
mūsų Kazimierus — kun. K. 
Urbonavičių ir kun. K. Jenkų. 
Iš vakaro bažnytinės draugijos, 
k- t. Maldos Apaštalystė, Treti
ninkai, Rožantinės, Blaivinin
kai, ir kitos, ir pavieniai žmonės 
suteikė kunigams Kazimierams 
dvasinių ir medžiaginių dovanų. 
Seselės išpuošė 
altorių. Marijos 
tės rytą, išpildė 
suteikė dovanų
vadui kun. K. Jenkui. Per kelias 
dienas ėjo dovanos ir sveikini- sūnų Petrą ir dukterį Pranciš- 
mai mūsų Kazimierams. Ad ką. Dabar turi vieną sūnų ir 
Multos Alinos.

i
i

šv. Kazimiero 
vaikučiai šven- 

programėlę ir 
savo dvasios

Į

PADIDĖJO ŠEIMA
Trečiadienį, kovo 8 d., anksti 

rytą, pp. Jono ir Elzbietos Kum
pų, gyv. “Darbininko” name, 
366 W. Broadway, šeima padi
dėjo. pp. Kumpai susilaukė gra
žios dukrelės. Jie iki šiol augino

I

Kita iškilmė pas mus įvyksta, 
kovo 12 d., 7:30 vai. vak., baž
nytinėje salėje, W. 5th St. Mat 
atvažiuoja lietuviai kolegistai 
su patrijotingu vaidinimu: “Už 
Tėvynės Laisvę”. Jų tai metinis 
So. Bostonan atsilankymas ir 
vaišės. Jie visi tą dieną užmirš
ta Marianapolio kolegiją. Vi
siems South Bostoniečiams pro
ga kaip tik atminti kolegiją.

dvi dukterį, p. Elzbieta Kumpie
nė ir mažoji dukrelė yra St. 
Margarets ligoninėje, Dorches- 
ter. geroje sveikatoje Dr. Duse- 
vičiaus priežiūroje, p. Jonas 
Kumpa yra Intertype operato
rius “Darbininko” spaustuvėje, 
nuoširdus darbininkas. LDS 
Naujos Anglijos apskričio pir
mininkas.

Sveikiname pp. Kumpus su 
šeimos padidėjimu ir linkime 
geriausių sėkmių.

Vėl sunegalėjo kun. Jonas BAIGIA PASVEIKTI

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Pirmutiniai Po Velykų Šokiai
Rengiami Lietuvos Vyčių Algirdo 17 Kuopos 

PENKTADIENĮ

Balandžio - April 14, 1939 
Municipal Bldg. Salėje 

BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Gros Longin Buinis Orkestrą 
Visas pelnas skiriamas naujos “Darbininko” intertypos 

Fondui. Visi kviečiami dalyvauti ir paremti gražų 
tikslą.

E

RENGĖJAI.

I

IŠ FEDERACIJOS SKY
RIAUS VEIKIMO

Federacijos 3-čiojo skyriaus 
susirinkimas įvyko, dalyvau
jant Dvasios Vadui kleb. kun. 

i P. Virmauskiui ir kitiems val
dybos nariams ir atstovams.

Apsvarsčius einamuosius rei- 
; kalus, išduotas raportas iš įvy
kusio vasario 16 d. minėjimo, 
kuris taip puikiai pavyko.

Federacijos 3-sis skyrius reiš-

p. A. J. Namaksis vasario 14 
d. turėjo nelaimę. Skaldydamas 
malkas nusikirto kairiosios ran- 

Ikos nykštį. Nusikirto taip, kad 
I galas piršto laikėsi tik odos. p. i 
■Namaksis tuoj buvo nuvežtas į

f

Tel. ŠOU Boston 2305-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

:ose (aklose) akyse sugrąžin
šviesą tinkamu laiku.

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

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3
Residence:

16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAS:

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

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

Tel. ŠOU 4673 Ro8 . -

I
i

I 
trobesius. Gyveno netingė- į 
damas, kaip įmanydamas į 
gerino ūkį. Bet štai susida
rė išmokėjimo keli šimtai 
litų. Kaip pats ūkin. pasa
koja niekaip jų negalėjo 
išmokėti. Nenorėdamas ū- 
kio silpninti, geriau nuta
rė pats su šeima pakęsti 
vargą ir pardavė gražų, a- 
pynaujį gyvenamąjį namą. 
Visa šeima apsigyveno vie
name tvarte, sienoje iškir

stus langą ir sumūrijus pe
čių. Taigi jau antri bene 
metai gyvena tvarte ir 
tvarko ūkį kaip įmanyda
mas. 1938 metais buvęs už
sisakęs net kult, pievai žo
lių sėklų ir pirkęs page- 

1 rintos veislės veršiukų, 
į Pats ūkininkas, jo žmona 
ir dar mažoki vaikai vieni

SUNKIOJE PADĖTYJE GELEŽINĖ
IŠTVERMĖ

j Į____
V. (Telšių v. 
valdo kelioli- 
ūkį. Turėjo

Ūkininkas
Judreikių k.) 
ką ha žemės 
gyvenamąjį namą ii- kitus

Dievas mūsų tavęs
Lauk, lauk, lauk.
Paupely y r kalnelis, 
Kur ugnelė, kaip žvaigždelė, 
Dieną nakt. smelk, smelk, smeik. 
Ten Ruginis su Žvaginiu 
Dievui ožius smaug, smaug, 

smaug.

I

kia nuoširdžią padėką muzikui 
Rapolui Juškai ir jo vadovau
jamam chorui už išpildymą Vy
tauto Didžiojo kantatos. Taip 
pat dėkuoja sekantiems kalbė
tojams: adv. K. J. Kalinauskui, 
kun. Ė. Urbonavičiui, kun. P. 
Virmauskiui ir adv. Jankaus
kui. Be to. reiškia padėką vi
siems dalyvavusiems toje prog
ramoje.

Federacijos 3 Skyriaus vardu, 
Sekr. Ant. Kučis.

GRABORIAI

S.Barasevičiuslr Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIU GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

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

RUDENINĖ OŽIO ŠVENTĖ

pa- 
na- 
ga-

nimo: įgrįsta šlapias, 
žliugęs ruduo, norėtųsi 
muose pabuvoti, o čia 
nyk ir ganyk, tad ir nenuo
stabu, jog piemenys krei-

Sulaukę vėlyvo rudens, t.
y., Visų Šventųjų, mūsų 

į krašto piemenys turi savo
tišką ožio (ožkos) šventę, 
kurios paročiai ir apeigos
yra lyg kokios atošvaitos piasi į gamtą, prašydami 

.; giliosios mūsų praeities, žiemos, kad galėtų greičiau;
“iesto. kur gydytojai GyveuiHjg dažnai matome, uždaryti tvartan galvijus

i būtinai norėjo visai nupiauti 
pirštą, nes jie nebemanė, kad 
galėtų nukirstas pirštas prigyti. 
Bet p. Nemaksis nedavė piauti. 
Po ilgų pasitarimų, j

u kad, senajai kartai ką nors ir baigtųsi taip įkyrėjęs 
į1 jau pasmerkus, užmiršus, ganymas.

vaikai ir piemenys tai dar
OžioPo ilgų pasitarimų, gydytojai kurį laiką išlaiko, 

prisiuvo pirštą taip, kad šian- šventes, kaip man papasa- 
dien jau baigia priaugti. j kojo vienas žmogus, tiks- 

p. Namaksis yra real estate ir I las išplaukia iŠ paprasto,1 
kasdieniško piemens gyve-apdraudos pardavėjas.

Didelis Gaisras So. Bostone
t

Trečiadienį, kovo 8 d., prieš 2 
vai. rytą buvo iššaukti gaisri
ninkai iš visos apylinkės gesin
ti kilusį gaisrą arklydėje, West 
Fourth St., tarp E ir D Sts. 
prie pat Bigelow mokyklos. Tos
arklydės savininku yra Timo-į 
thy Sullivan. Sudegė 20 arklių.; 
daug vežimų, šienas ir kitokių1 
daiktų. Kadangi namas mūri-; 
nis, tai sienos liko, bet visas vi-; 
dus išdegė. Namas buvo trijų’ 
aukštų. Gaisrininkai dirbo apie 
6 valandas. Didelis vėjas ir šal
tis trukdė gesinimo darbą. A- 
pylinkėje gyvenantieji žmonės 
turėjo išsikraustyti, nes gais
ras sudarė rimtą pavojų. Bet 
gaisrininkai kitus namus ap
saugojo. Tik vienas buvęs tuš
čias namelis kiek apdegė. Gais
ras padarė $25,000.00 nuostolių

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
IŠSIRENDUOJA poolroom 

30 X70 pėdų tinkama šiam biz
niui, ping pong stalas. Taipgi 

I krautuvė tinkama likerių štorui, 
i
i restoranui ar kitokiam bizniui. 
Atsišaukite — Millers krautuvė
je, 261 W. Broadway, So. Bos
ton. (5-5)

Po rugpiūtį ir rugsėjį. 
Vesim tave, juodbarzdėli, 
Ant to tai kalnelio, 
Kur Ruginis su Žvaginiu 
Garbei šlovei dievų mūsų 
Ir tave pasmaugs, 
ir tave pasmaugs.

Ši ožio aukos dainelė, 
kaip tik, rodos, ir atsklei
džia paslaptingąją uždan
gą, būtent, piemenų daro-į ūkį apdirba, mokesčius ap
mos apeigos iššaukti žiemą moka ir dar taupo kiek ga- 
labai lengvai galėjo kilti iš iėdami, kad kada nors ga- 
ožio aukojimo dievų garbei lėtų vėl pasistatyti gyve- 
apeigų, o ožys kaip tik ir namą jį namelį. Skolos už- 
buvo dievų mėgstama au- sitraukti bijo, 
ka. Aukojant gyvulius su- ūkis man brangesnis negu 
sidarė ir aukos apeigos, ku-1 patogumas. Paprastai, kai
rios įvairiais atsitikimais, ;me taip yra, kad, kas sko- 
kartais būdavo ne visiškai i Įą banke pasidaro, tas iš 
vienodos. įjos įr nebeišbrenda.

Taip pat negalima pralei
sti ir vieno pasakymo, ku- mas prie savo žemelės, lai- 
riuo kalbama apie krikš- svfs ir pareigos yra tikrai 
čioniškąją išpažintį, būten.' didvyriškas, bet tas jo pa- 
“ožį išvedė” — išpažinties! siryžimas neturi tinkamų 
išėjo. Reikia manyti, kadį sąlygų duoti gerą vaisių, 
tik apsikrikštijusiam lietu-i Panašių ūkininkų yra
viui išpažinties sąvoka bu-į^auS ir jų gal dar daugėja, 
vo labai svetima, ir jis len-i 
gvai galėjo ją prilyginti! 
kokiai nors senosios dievų; 
permaldavimo aukos sąvo- 
įkai, šiuo kartu ožio aukai.

patarlėmis, posa-į

Ožio šventės apeigos, a- 
pie kurią aš čia kalbėsiu, 
mano užrašytos Pasarčių 
krašte, Zarasų — Rokiškio 
apskr., iš senesniosios kar- Tiesa,
tos žmonių, kurie tose a- kiais sunku pasikliauti, nes 
peigose buvo dar aktyvūs jos laiko eigoje yra labai -i : — "-i ~ 4-^-u~4. • • '• ’ ............

nes, sako,

Toks ūkininko prisiriši-
j
I 
i
Į 
i i
i

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

i

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi-

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw.V.Warabow
( WRUBLIAUSKAS )

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

I
dalyviai ar nors stebėtojai, pakitę, bet vis tik šiuo at-i iiečiu. Daugelyje įstaigų »

Vieną rudens dieną po veju “ožį išvedė”, ar “ožįlyra griežtai reikalaujama, ♦
T T’ X—-______ 4- —___ 1___- — _ ____  —. 11 n s o n v rAnt* w «-» o ' S*a* ^3 a* |

I
greičiau vestinasjkad kiekvienas darbinin-

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADNAY
So. Boston, Mass.

i Visų šventes kaimo pieme- paliko”, :
Inys susitardavo prašyti iš ožio kulto, kaip kitu r J kas būtų Amerikos pilietis 
į žiemos. Pasigaudavę ožį, jo o tuo pačiu jau pats paša- — kitaip neduoda darbo, 
■nesant ožką, ar net baltą a-jkymas < \ ‘7i
• vį, galvą papuošdavę žolė-ikad piemenų keliamos ožioi 
į mis, tošimis ir dviese ves- šventės yra senų laikų ožio; 
į davę apie beržą, o trečias'aukojimų apeigų atošvai-į

■ -■ ta, nes apeigų likučius ir jų JoTkaina 25^

kitaip neduoda darbo, 
sustiprina mintį, į Noktieji išsiimti pilietiš- 

j kas popieras, nusipirkite 
I knygutę “Pilietybės kate- 
Ikizmas”. kuri padės Jums 
> tapti Amerikos piliečiu.

PeterP.PIevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

i įsikandęs uodegą, keliais 
įeidavęs. Apie beržą reikė- 
, davo apvesti tris kartus. 
Vienas piemenų, dažniau
sia pramuštgalvis, įlipda
vęs beržan ir prašydavęs 
žiemos, kartais purtinda- 
mas lapus: “Apsnikite, kad 

I nebereikėtų ganyti, lauke 
; šlapiam šalti, mums vasara 
jau nusibodo”.

Kuris nors piemuo ir pa
mokslą pasakydavęs apie 
vasaros, ypač rudens, var
gus ir visą piemens neda
lią. Pamokslą pradėdavęs 
sava, piemeniška žegnone: 

“Var var vankū, 
Širdin šarkū, 
Čia niekas, 
Čia griekas, 
Čia visa pakusa”.
Apvedę ožį aplink beržą, 

piemenys linksmindavęsi, 
šokdavę ir dainuodavę iš 
džiaugsmo, kad greit ap- 
snigsią ir nebereiksią ga
nyti. Kai gandas apie ožio 
apvedimą pasiekdavęs ir 
kitų kaimų piemenis, šie 
taip pat neatsilikdavę. 
Kartais apvesdindavę ožį 
suginę kartu kelių kaimų 
piemenys. Pats apvedimas 
buvo daromas kerdžių va
dovybėje.

Pabandykime dabar at
sekti šios ožio šventės reik
šmę. Iš vieno papročio, iš 
vienų apeigų mes mažai 
galime ką laimėti, bet už
tenka tik prisiminti užra
šytoji Niemi’o daina: 
“Tu, oželi, juodbarzdėli,

Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI. Auk, auk, auk!

Lietuvis Piumberis
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 Broadvvay.

prasmę dar atsimena seno
ji karta. “A.”

A. Mažiui is.

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

Draugijų Valdybų Adresai

Telcphone
SO. BOSTON 

1058

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena! 
Rožančiaus Paslaptis ata-1 
tinkamai ir gražiai ilius
truota — atvaizduota pa-, 
veikslais. Kaina tik 25c.

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

BayViewMotor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joc. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zalet-skienė.

564 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

1514 Columbia Rd.. S. Boston. Mass. 
Fin. Rast. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St.. Roslindale.
Tel. Farkvvay 0558-Xv 

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd.. So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,
111 H St.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą, utarninką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

| ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

l Pirmininkas, Juozas Svagždys, 
601 6th St., So. Eoston, Mass.

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

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

I Fin. Ražt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mass

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

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

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

PechelIShoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų ISdir 

bySčių čeverykus: vyrams 
moterims ir vaikams.

I

Į

I

GRAŽUS VEIKALAS

“UŽ TĖVYNES LAISVĘ”
Vaidins Marianapolio Kolegijos Studentai,

Kovo-March 12, 1939
Šv. Petro Par. bažnytinėje salėje ant 5-tos gat., 

So. Boston, Mass.
Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare

Pelnas Marianapolio Kolegijai
Veikalas labai gražus ir patrijotingas. Kiekvienam 
būtų pravartu jį pamatyti. Atėję pamatysite puikų 
vaidinimą ir tuomi pačiu paremsite vienintelę Lietuvių 

Kolegiją.

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND

COKE ŠIANDIEN on the
Price

PROTECTION PLAN

L

a nrot>uO

I
I

Peter's Boston St. Garage 
ir 6asoTme Stati on

119 Boston St.,
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Dėl Skubaus Patarnavimo 
šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

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

1  
I
I

Peter Pilvinis, Sav.

Oueen Aim Laundry, Ine.
7-9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti.

pavesite šį darbą mums.



Penktadienis. Kovo 10 d.. 1939

Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, CONN

ŠV. ANDRIEJAUS PARAP.
Keli metai atgal buvo daug 

veikimo šv. Andriejaus lietuvių 
parapijoje, bet užėjus blogiems 
laikams — nedarbui ir veikimas 
sumažėjo.

šios parapijos parapijiečiams 
rūpėjo puošti ir palaikyti Dievo 
namai. Dabar, laikams kiek pa
gerėjus. lietuviai katalikai pra
dėjo rūpintis savo bažnyčios 
pagražinimui. Tiesa, bažnyčia 
yra gražiai numaliavota. bet 
dar trūksta gružių langų. Pe
reitų metų pabaigoje kreiptasi 
į visas katalikiškas draugijas, 
kad jos išrinktų atstovus, kurie 
sudarytų komisiją kelti naujų 
langų įtaisymui fondą. Komisi
ja sudaryta, kurios valdyboje 
yra šie asmenys: pirm. Vincas 
Vaznis: rašt. p. Julė Janušony-; 
tė; ižd. ponia Scalon: patarė-' 
jas kleb. kun. A. Vaškelis.

Komisija nutarė rengti “Bin
go” vakarėlius ketvirtadienių 
vakarais. Buvo neblogos pasek
mės. Į trumpą laiką sukelta virš 
tūkstančio dolerių.

Po Velykų nutarta rengti ba- 
zarą. kuris įvyks balandžio mė
nesi 21. 22. 28 ir 29 dienomis. 
Vėliau rengsime gegužines ty
rame ore. būtent, liepos 4. Taigi 
komisija yra užsibrėžusi dide
lius darbus padaryti, ir atsi
šaukia į visuomenę, kad pritar
tų gausiu atsilankymu į visus i 
parengimus. Vienas iš Komisijas'

TIKĖJIMO PAMOKOS

rie yra pagaminti Centre. Vie
nas ženklelis buvo kaipo pavyz
dys parodytas visoms narėms, 
kuris labai patiko. Paskleista 
tarpe narių laimėjimo bilietė
liai. Tad pasidarbuokime visos.Jau per dviejų pirmadienių 

vakarus įvyko tikėjimo dalykų 
dėstymo pamokos, kurias gra
žiai ir gabiai veda kun. P. Kar
kinas. Šios pamokos yra taiko
mos suaugusiems. Jos tęsis ir 
toliaus pirmadieniais, 7:30 vai. 
vakare, parapijos salėje. Patar-1 vyksta pramogėlės 
tina visiems lankylis j šias pa-' 
mokas, ypatingai, suaugęs jau-j 
nimas turėtų domėtis, kuris * 
dažnai yra persekiojamas pa
gundų.

VAKARAI PARAPIJOS 
NAUDAI

va-
sa-

Kiekvieną ketvirtadienio 
karą. 8 vai. vak., parapijos 
Įėję po bažnytinių pamaldų į- 

parapijos
naudai. Patartina visiems atsi
lankyti. šių vakarų rengimo ko- 
misijon įeina veik

Dauguma jaunimo ir
gražiai darbuojasi. Girdėt jau 
turi ir pelno nemažai. T. M.

visi čia au-
gusieji.

!š SĄJUNGIEČIŲ SUSIRIN
KIMO

Kovo 6. laikytame susirinki-j 
me. prisirašė prie kp. nauja na- j 
rė p. O. Aržuolaitienė. Sveiki-1 
name. Kadangi dabar eina LRj 
KMS Jubiliejinis vajus, tai įsto-j 
jimas dykai, gera proga visoms• 

; lietuvaitėms pasinaudoti. Są- 
| jungieiės nutarė, rankų darbo 
išdirbinių turėt stalą, parapijos 
bazare. kuris įvyks tuoj po Ve
lykų. Plačiai kalbėta apie Mo
tinų dieną, kurioje bus ruošia
ma vakarienė Motinų pagerbi
mui. su programa. Taipgi, tą 
dieną užsiprašė šv. mišias savo 
intencijai ir eis bendrai prie 
Šv. Komunijos.

Nutarė surengti užuojautos 
bei paramos vakarėlį vienai sa
vo narei, gan ilgą laiką sirgu
siai. Nutarta, kad visis narės į- 
sigyt Sąjungos ženklelius, ku-

MARIANAPOLIO ŽINIOS

Vasario 15 d. Marianapolio 
Rūmuose įvyko Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo progra
mą. Paskaitą skaitė stud. Kup- 
raitis. Trumpas kalbas pasakė 
vakaro vedėjas Antanas Kas- ■ 
paras, kun. Dr. Navickas, MIC.;
ir prof. Rimavičius. Dainų pro-; dintojos 
gramą išpildė Marianapolio 

•choras ir solistai.
• — Vasario 16 d.
mus kun. P. Strakauskas iš 
well, Mass. ir rodė mums 
veikslus, pasakojo savo pereitos 
vasaros kelionės įspūdžius iš 

Į 
I

DARBININKAS _
iC. BROOKLYN, N. Y.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
Kadangi Šv. Kazimieras skai

tomas jaunuomenės globėju, tai 
Šv. Jurgio parapijos jaunimas 
pasiskyrė, kaip ir jaunimo 
šventę. Kaip jaunamečiai, tai ir 
paaugęs jaunimas ėjo “in cor- 
pore” prie Dievo Stalo. Kadan
gi ir mūsų klebonas Kazimieras, 
tai surengta buvo jaunamečių 
trumpa programėlė, kurią išpil
dė pereitą sekmadienį po 9 vai. 
mišių, laike pusryčių. Progra
mą prirengė Seserys. Choras 
pirmą kartą taip tvarkingai ė- 
jo prie Dievo stalo visi bendrai, 
laike sumos, pasipuošę visi su 
rožėmis. Po tam turėjo 
čius, į kuriuos atsilankė 
tos kunigai, šią dieną

■ pasirinko kaipo metinę
bendros Komunijos dieną.

I

pusry- 
ir vie- 
choras 
choro

gra-

*

1

Otf

KNAPP BROTHERS, Ine.

C. E. KNAPP, President
E. D. KNAPP. Treasurer

DARBININKAS 
Lithuanian Newspaper

Gentlemen:

j A t. 
V ’

184 Summer Street
Boston, Mass.

February 15th, 1939

FROM THE OFFICE OF C. E. KNAPP

Nineteen thirty nine not only marks the 20th anniversary of Knapp Brothers Incor- 
porated, būt also marks an important step in the further development of this organiza
tion. The consistent growth of our direct-to consumer business season by season, and 
year by year has been most gratifying and now, in our 20th year of operation, our 
volume has inereased to the point where it appears advisable to control our own 
production.

atvyko pas 
Lo
pą-

8

We believe that our setup with an already established and consistent outlet for a 
large number of shoes daily, represents a very favorable and most important element in 
the anticipated success of the factory we are about to establish. The fact that the major 
portion of our production will be confined to a relatively few styles of standardized 
pattern and construction should enable us to produce shoes on a very economical basis, 
as well as to assure the workers of a regular and satisfactory pay envelope. Also that 
the manufacturing costs may be kept sufficiently low to assure the future continued 
growth of our business, we shall operate with a relatively low factory overhead, as the 
cost of executive management will be largely berne by our distributing organization 
rather than the factory.

parapijos 
Visos vai- 

t ink am a i 
Mergaičių 
pasirodys

I

z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
i 1023 Washington Street Horwood, Mass. { 
z >
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxx^

Norwood Malt Company
WHOLESALE DEALER IN

Choice Beers. Wines and Liąuors

We fully realize that in taking this step there will be many problems to overcome, 
būt we feel that in a factory properly financed and backed by the resources of our 
present organization, we should have no difficulty in operating successfully. We feel 
that in coming to Brockton we shall receive from the people of Brockton and the 
workers in our plant that šame spirit of goodwill and loyal co-operation that is now so 
apparent in our present organization which, in turn, is of the utmost importance to the 
success of the Knapp Brothers Shoe Manufacturing Company.

“PILOTO DUKTĖ” 
Jau senai laukiamas šis 

žus gavėninis teatras įvyks ko
vo 11 d., šeštadienį, 
svetainėj, 7:30 vai. 

pasirengę
savo roles atlikti, 
gražus baletas irgi 
šiame veikale.

Kovo 12 d. dieną ši grupė vai
dins Maspethe, parapijos sve
tainėj, 7 vai. Kovo 25, Eliza- 
betho lietuvių parapijoje, o ko-

Bryce Canyon, Utah. Studentai, vo 26, Patersone.
yra jam dėkingi.

— Vasario 22 d. Kolegijos stu
dentai buvo nuvykę į Worces- 
ter. Mass. dalyvauti Katalikų 
Seimelyj. Stud. Ant. Skirius 
skaitė paskaitą: “Ar galima j 
Lietuvybė be lietuvių kalbos”, i 
kuri sukėlė daug diskusijų.

— Vasario 28 d. debatų sek-! 
ei ja debatavo. Kolegijos Rate-' 
lis. kurį atstovavo 
raitis. Skeivis ir Kasparas prieš mingas. 
Gashouse Club. Ine., kurį atsto-; 
vavo stud. Blazaitis, Petrauskas! 
ir Grafas. Studentai visi buvot

bet laimėjo 
Kolegijos Ratelis. Lauksime 
daugiau tokių įdomių debatų.
— Sporto sekcija pradėjo kėg

lių rungtynes su Naujos Angli
jos Studentų kuopomis. Po pir
mo žaidimo šių ratelių stovis 
yra toks:

1. Norwood .....................
2. Marianapolis
3. Providence
4. So. Boston .....................
5. Worcester .....................
— Meno sekcija i

savo metiniu vaidinimu: 
nr,-.t __ ■ - -

Gražu, kad chorai mainosi 
parengimais, nes tokio teatro 
prirengimas daug laiko ir dar
bo atima, tai lai kitos kolonijos 
pamato.

Pereitą sekmadienį keletas 
moterų d-jų buvo surengę Bin- 

stud. Kup- 1 go lošimą, kuris buvo labai sek-

!

BINGO
I

f

iI

S! . .. .z | gerai pnsiruosę,

I

£

LAIVU IŠVAŽIAVIMAS
Šiais metais vėl visos Brook

lyno ir Maspetho parapijos ren
gia laivu išvažiavimą, kuris į 
vyks birželio 4 d.

i

Brooklyno - Maspetho chorų 
sąjunga rengia metinius savo 
šokius balandžio 15 d. Apreiš
kimo parapijos svetainėje.

i 
I

Z

; Brockton Weiding Shop
' 374 No. Montello St., Tel. 6056-W, Brockton, Mass.
/ _ 4\XXXX\XXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>j

We wish to extend to the citizens of Brockton — the Chamber of Commerce — the 
Brockton Industrial Fund — the Brotherhood of Shoe and Allied Craftsmen — the 
Lithuanian Association — and the Brockton Holding Corporation our sincere apprecia- 
tion of their interest and co-operation in the establishment of our factory. We shall do 
everything within our power to make this new plant a credit and an asset to this 
community.

Very truly yours, 
Clarcnce E. Knapp

Trvice the wear in every pair

LDS Naujos Anglijos Apskri 
čio Kuopų Dėmesiui!

Shanley's
VVINES BEER LfOUOR

.................. 5

.................. 4 

.................  3 
.................. 2
-------------  1 instruktorei 
užsiėmus su jau daro žygius pradėjimui dar- 
------- : “Už bo. Lankosi į apylinkės chorus 

Tėvynės Laisvę”, ir dabar važi- ir registruoja jaunimą lietuviš- 
nėja po lietuvių kolonijas.............kiems šokiams. Linkėtina gerų
— Kovo 4 d. Šv. Kazimiero pasekmių. Kad ir čia užimtų 

Pasaulinėje Parodoje, pirmą 
vietą, kaip laimėjo Londone ir 
Paryžiuje.

RENGIASI LIETUVIŲ 
DIENAI

Atvažiavus iš Lietuvos šokių 
p-lei Baronaitei,

Dr. JosephP. Kvaraceus
Šiuomi, remdamiesi viršminė- 

tu nutarimu, pranešame, kad vi
sų atstovų susirinkimas įvyks: 

; sekmadienį kovo 19 d., š. m. 3 j 
■ vai. po pietų, “Darbininko” salė- £ 
je (“Darbininko” name), 366 J 
West Broadway, So. Boston, i $ 
Mass. Šiame susirinkime bus iš- i $ 
rinkta veikimo komisija rūpintis / 
visais LDS N. A. Apskričio pa- /

I

K 

i f

Agents — SINCLAIR REFINING CO.
Authorized Oistributors

and Ray — Fully Automatic Oil BurnersElectrol

The Master j 
Furnace Man f 

I 
J 
f 
/ /

į
! dienoje. įvyko bendri Komuni- 

* Į jos pusryčiai. Kalbėjo atstovai 
£ į visų klasių. Vakare įvyko Kole- 
z i gijos vaidinimas namiškiams, 
z : kuris pav’yko.
z Bronius Rusteika (L. K.)

fg
I

rengimais. Kviečiami visi skait- j 
lingai dalyvauti.

LDS N. A. A. Valdyba — 
Dv. Vadas — Kun. S. Kneižis, 

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

Iždin. — K. Nadzeika, 
Sekr. — T. Versiaekas.

Profesionalai, biznieriai, prnmnnin 
kai. kurie skelbiasi "Darbininke" tik 
»al verti skaitytojo paramos.

z z z z z z z z z z z z z z z
\ 17 School St., Tel. 7040,

; Rand Studio
153 Main Street, Brockton, Mass.

Brockton, Mass

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ
RESIDENTIAL INDUSTRIAL COMMERCIAL

I

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Strangis Electric Co.

t
i

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję i tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

29 Morse Avė. Tel. 7198, Brockton, Mass.

WIRING SERVICE

FRAN'K J. STRANGIS. Prop.

i

♦,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/

Liberty Baking Co. |
Insist on Our Products J

z 27—29Stillman Avė., Tel. 5293, Brockton, Mass. g

Wolverine Oil Company
EVERETT L. WOLFE, Mgr.

39 Freight St., Tel. 3900 - 5523-W, Brockton, Mass.
M

FORO MERCURY

McRae Ouderkirk Co.
Machine and Safe Moving Express and Parcel Delivery

z 159 No. Montello St., Brockton, Mass

Good Bros€0 E’lstvorth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbir Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston Randolph, Mass.

“From Us to YOU — via your 
Milkman”.

“If you want to give your entire 
family extra food value every day, 
be sure to serve 
Vitex Vitamin D

In every quart of this 
nutritional milk there are 400 Vi
tamin D units U. S. P.. extracted 
from Cod Liver Oil. without the 
oil itself. This is the important Vi
tamin D vvhich helps build and 
maintain strong bones and sound 
teeth for you and yours. Order it 
today”. Tel. 4280.

them with our 
Milk.

extra

Producers' Dairy Company
BROCKTON, MASS.

BEST WISHES OF

■, 4iFordSt.,I Tel. 599,

i
į

Brockton, Mass. |

Gilberfs Paint Store į
124 Centre St., Brockton, Mass.


