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Dienraščio “Draugo” 
bendradarbis dr. K. M. ra
šo:

“Velykų metu siuntinė
jama draugams ir pažįsta
miems Velykų sveikini
mai. Siųskime katalikiš
kus sveikinimus, kurie pri
mintų prisikėlusį iš miru
siųjų Išganytoją. Paliau
kim siuntinėję beprasmius 
zuikučius, vištukus, pava
sario gėlių atvaizdus.

“Gražių velykinių atviru
kų galima gauti katalikų 
spaustuvėse. Atatinkamus 
vaizdelius pirkdami, pa- 
remsime katalikišką mintį 
ir įstaigas”.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL SOUth Boston 2380 PENKTADIENIS (Friday) KOVAS (March) 1 D., 1940 M„ No. 17.
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Lietuvos Generalinis* 
Konsulatas New Yorke pa
kvitavimu Nr. 25 paduoda, 
kad Vilniaus reikalams vi
so gauta aukų $6,056.06.

Generalinis Konsulatas 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams, aukų rinkė
jams ir visiems prisidėju- 
siems darbu ir kt.

Kaunas, vasario 27 d. Iš
eivijos tautinei veiklai de
rinti, centralizuoti,, rūpin
tis užsieniuose gyvenan
čiais lietuviais, nustatyti 
sistemingo veikimo gaires 
prie DULR sudaryta spe
ciali komisija iš R. Skipi
čio, Kviklio, Dr. Račkaus 
ir Daukšos.

A igjna Katalikus | Apaš
talavimo Daibą

»

Londonas, vasario 29, — 
Darbininkų laikraščio re
daktorius, R. J. Walsh, 
kalbėdamas darbininkų 
susirinkime pasakė: “Jei 
mes, katalikai, nepakeisi
me žmonių dvasios ir jų 
nepatrauksime prie Krikš
čioniškų principų, tai pasi
baigus šiam karui, nebus 
padarytos geresnės sutar-( 
tys, kaip buvo iki šiol. Ka
da dabar komunistai yra 
visų pasmerkiami, katali
kams yra gražiausia proga 
kelti savo aukštus idea
lus”.

šeštadienį, vasario 17 d. nuo 2 vai. iki 3 vai. po pietų įvyko ' Darbininkų 
Radio programa. Antrasis programos pusvalandis buvo skiriamas Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį paminėti. Toji programa buvo transliuojama ne tik 
ilgomis bangomis iš WCOP stoties, bet ir trumpomis bangomis iš WRUL ir 
WRUW stočių, Boston, Mass. Programa pasiekė lietuvių kolonijas Jung. Vals
tybėse, Lietuvą ir kitas užsienio valstybes.

Šis vaizdas parodo Lietuvos Nepriklausomybes minėjimo programos daly
vius, būtent, Cambridge lietuvių parapijos radio chorą, kalbėtojus ir vedėjus.

Iš kairės j dešinę sėdi: pp. Emilija Sabienė, Julijona Sutkiūtė.
A  A.— —.5-. UL I- — !—” — *• ‘ bimnkų 

uskafte,
Antroje eilėje sėdi iš kairės į dešinę: p. Antanas F. Kneiz;

Radio programos vedėjas; pp? Paulina Gailevičiūtė, Florencija 
Margareta Grybaitė, Bronislava Sangevičiūtė.

Trečioje eilėje stovi iš kairės į dešinę: Adv. Antanas Mileris iš Worcester, 
kuris pasakė kalbelę anglų kalboj; kun. Jonas Švagždys iš Brocktono, LDS 
Centro Pirmininkas, kuris pasakė kalbą lietuvių kalboj; pp. Povilas Remeika; 
muzikas Mamertas Karbauskas, Cambridge lietuvių par. vargonininkas ir ra
dio choro vedėjas; Vincas Samalis; Jonas Kalinauskas; Jonas Mockevičius; 
Kastantas Samalis. Foto j Kumpa

Bolševikai Didžiuojasi Karo 
Laimėjimais

Britanija Suvaržė Žydus 
Palestinoje

Londonas, vas. 29 — Bri
tanijos valdžia, kuri užtik
rino žydams ir arabams, 
kad jų reikalavimai bus 
patenkinti Palestinoje, 
šiandien visiškai sulaikė 
žydų įsigyvenimą kaiku- 
riose agrikultūros vieto
se. Viename apskrityje vi
siškai uždraudė žydams 
pirkti žemę ir įsikurti, o 
kitame apskrityje aprube- 
žiavo pirkimą.

Žydai tokiam aptvarky- 
mui griežtai priešinasi.

Maskva, vasario 29, — 
Sovietų Rusijos vyriausy- 
)ė praneša, kad jos ka
riuomenė dar užėmė 13 
Suomijos tvirtovių ir ver
žiasi į krašto vidurį. Patys 
Rusijos žmonės nebetiki 
tiems vyriausybės praneši
mams, nes niekada nebu
vo pranešta apie nepasise
kimus, tik laimėjimus, o 
karas nesibaigia.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ ROOSE
VELTO ATSTOVĄ

Turkija Atšaukia Visus Savo 
Laivus

Istanbul, Turkija, vas. 29

VAŽIUOKITE 
LIETUVON 

Per 

DARBIMINKO 
Laivakorčių

Suomiai Bombarduoja Bolševikų 
SusisiekimusLondonas, vasario 29 — 

Anglijos vyriausybė svars
to apie siuntimą ginkluo
tos kariuomenės į Suomi
ją prieš sovietų Rusijos no 29 
užpuolimus. Tuo būdu An- nai bombarduoja sovietų 
glija ne tik pagelbėtų šuo-1 Rusijos geležinkelių susi- 
miams apsiginti nuo prie- siekimus ir karines stovy- 
šų, bet sulaikytų Rusijos 
siuntimą pagalbos Vokieti-i 
jai, nes Anglijos laivynas. 
bombarduotų Rusijos lai- J 
vus. Britai sako, kad jiems 
vistiek reikės eiti į karą 
prieš Rusiją ir delsimas 
nieko nepadės.

Į

Helsinki, Suomija, vasa-ikino, arba paėmė iš 
a 29, — Suomijos laku- 1310 sovietų Rusijos

klas. Jie praneša, kad bu
vo sunaikinta, nuo pat ka
ro pradžios iki šiol 521 Ru
sijos orlaivis. Ir apskai
čiuojama, kad tie orlaiviai 
Rusijai kainavo $42,500, 
000 dolerių. Suomiai taip 
pat praneša, kad jie sunai-

Įvertina Amerikos Vyskupų Raštą

iš viso 
1310 sovietų Rusijos tan
kų. Kaikuriuos jų suomiai 
galėjo susitaisyti ir dabar 
ginasi prieš bolševikus, 
pačių sovietų Rusijos gin
klais. Bolševikai privertė 
suomius pasitraukti į ant
ras apsigynimo vietas. Jie 
esą tik dešimtį mylių nuo 
Suomijos miesto Viipuri. 
Suomiai pasitraukdami 
suspėja , visus gyventojus 
išvežti, taip kad jie nepa
tektų į bolševikų nelaisvę. 
Nors bolševikai po ilaų ir 
žiaurių gyventojų žudymų 
privertė suomius pasi
traukti ir užėmė keletą 
miestų, bet tai nereiškia, 
kad Suomiai jau nugalėti. 
Jie yra nusistatę ginti sa
vo kraštą iki paskutinio 
žmogaus. Ir jeigu jie gau
tų pagalbą iš kitų kraštų, 
bolševikus išvytų iš savo 
krašto. Stalinas manė už
grobti Suomiją į šešias 
dienas, o jau praėjo trys 
mėnesiai ir laimėjimai ne
žymūs.

Edward 
“Dar

bas”, redaktorius, sako: 
“Džiugu yra matyti, kad 
Katalikų vyskupai tokius 
teisingus nurodymus pa
teikė ekonominiais klausi
mais. Tas jų raštas daug 
gero padarys darbinin
kams”... Protestonų minis- 
teris Arthur Kinsolving 
sako: “Katalikų Bažnyčia 
seniai pralenkė mus susi
rūpinimu tais žmonėmis,

Washington, vasario 29, nurodymus”...
— Žymiausieji Jungtinių Keating, laikraščio: 
Amerikos valstybių vadai 
ir įvairių laikraščių redak
toriai didžiai įvertina A- 
merikos Katalikų neseniai 
išleistą raštą “Bažnyčia ir 
Socialinė Santvarka”. To
jo rašto vyraujanti mintis, 
yra, kad reikia sugrąžinti 
Dievą į vyriausybę, auklė
jimą, socialinį ir ekonomi
nį gyvenimą, jei norima, 
kad blogybės, kurias da
bar spaudžia ir vargina kurie yra vargo ir skurdo 
žmones būtų pašalnotos, prispausti dėl neteisingos 

pa- ekonominės santvarkos’*...
Senatorius James Mead 
sako: “Dorovinis atnauji
nimas yra būtinai reikalin
gas šalies gerovei. Katali
kų vyskupų nurodymų se
kimas atneštų Amerikai 
gerovę”.. Senatorius Fran
cis T. Mahoney sako: “Aš 
pilnai sutinku su Katalikų 
Vyskupų nurodymais ir at
sidėjęs studijuoju jų raš
tą”.

Kaikurie Bažnyčios prie
šai pareiškė, kad vyskupų 
raštas kalba apie tikybą. 
Tame yra visa svarba. Kad 
tikyba nebūtų pašalinta iš 
gyvenimo, tikrai nebūtų to 
skurdo ir vargo, kurie 
šiandieną darbininkai ken-

v •

I

Nekatalikai žmonės 
reiškė, kad tai yra svarbus 
socialinis raštas, vertas a- 
tidžiai skaityti ir įgyven- 
dyti. Jie pastebi, kad Kata
likų Bažnyčios vadai nuo
širdžiai trokšta įvesti A- 
merikoje teisingą sociali
nę santvarką.

Vyriausybės advokatas, 
Robert H. Jackson sako: 
“Katalikų vyskupų raštas 
yra labai svarbus, tiksliai 
nurodąs blogybių priežas-

Visos ŠatasJLratosi 
Komunizmo

Vatikanas, vasario 29,
Jo Šventenybė, Popiežius tis ir priemones jas paša- 
Pijus XII priėmė Jungtinių linti”... David Dubinsky, 
Amerikos valstybių prezi- darbininkų unijos vadas 
dento Roosevelto atstovą sako: “Visi, kurie tikrai

—- Turkijos vyriausybė į-' ir ilgai su juo kalbėjosi Eu- trokšta pagerinti Ameri- 
sakė visiems savo laivams i-z- r>~ ,— j——------- •—
grįžti į savo uostus iš už
sienių. Tai ženklas, kad 
Turkija ruošiasi karui, ku
ris numatomas greitoje a- 
teityje.

STALINAS BIJOSI NETEKTI 
KOMUNIZMO

ropos taikos reikalais. Po 
pasikalbėjimo su šventuo
ju Tėvu, Roosevelto atsto
vas, Mr. Taylor, laikrašti
ninkams pareiškė didį pa
sitenkinimą ir pagarbą Po
piežiui.

Mergšių Organizacija Mel
džiasi Už Suomius

kos darbininkų gyvenimą, 
turi džiaugtis sulaukę Ka
talikų Vyskupų tikslius • čia...

Maskva, vasario 29, — 
Stalino tėviškėje, Tiflise 
buvo pastatytas jo moti
nai paminklas. Motina 
mirdama paliko 9,000 rub
lių ir prašė, kad ji būtų pa
laidota su bažnytinėmis a- 
peigomis. Stalinas apie sa
vo motiną taip sako: “Ma
no motina buvo sena, ir 
mūsų manymu jos tikėji
mas į Dievą buvo kvailys
tė. Bet turime atsiminti, 
kad ji buvo taip išauklėta. 
Mes už tat turime dėti vi
sas pastangas, kad paimti 
jaunuomenę į savo rankas, 
kitaip mūsų komunizmas 
yra žuvęs”.

i.u _____________

Londonas, vas. 29 — Bri
kų karo orlaiviai vėl lekio-

jo virš Berlyno, Hambur
go ir vokiečių laivyno ba
zių ir išmetė daug propa
gandinių lapelių. Jokių 
nuostolių nepadarė, 
britai ne bombomis,

Brussels, Belgija, vasa
rio 29, — Belgijos Katali
kų merginų organizacija 
nutarė per ištisą savaitę 

nes melstis ir daryti atgailą
bet už Suomijos žmones, ku- 

propagandiniais atsišauki- riuos bolševikai taip žiau- 
mais kariauja. ' riai žudo.

KATALIKAI DARBDAVIAI 
RŪPINASI DARBININKAIS

Londonas, vasario 29, — 
William Brake Ltd., pra
monės darbdaviai pareiš
kė, kad visiems darbinin
kams, kurie turi vaikų, 
mažiau penkiolikos metų 
amžiaus, bus mokamas 
pragyvenimo atlyginimas, 
nustatant pagal vaikų pavyzdį.

Paryžius, vasario 29,— 
Visos Europos šalys nori 
visai atsikratyti komuniz
mo. Prancūzija panaikino 
komunistų partiją; jų va
dams, Thorez ir Andre 
Marty atėmė pilietybės 
teises. Belgijoje labai įsi
galėjo reikalavimas, kad 
vyriausybė panaikintų ko
munistų partiją. Olandijo
je vyriausybė seka kiek
vieną komunistų žygį. Šve
dijos vyriausybės seime 
buvo pareikalauta, kad ko
munistų partija būtų pa
naikinta šalyje, nes tai yra 
sovietų Rusijos agentūra. 
Prancūzijoje komunistai 
dabar tik slaptai veikia. 
Valdžia uždraudė jiems 
spausdinti savo laikraštį 
L’Humanite, tačiau komu
nistai jį vistiek išleidžia. 
Jis atspausdintas ant visai 
plono popierio ir nesiunti- 
nėjamas paštu, bet slaptai 
išdalinamas. Yra tik ketu
rių puslapių, labai mažo
mis raidėmis spausdina
mas ir tesveria tik ketvir
tą dalį uncijos. Vyriausy- 

. bė sužinojo, kad komunis- 
*tai tą laikraštį spausdina 

Londonas, vasario 29, — Maskvoje ir slaptai plati- 
Vokietijos nacių vyriausy-Įna Prancūzijoje. Rusijos 
bė uždraudė Katalikų ku- • susidomėjimas su Vokieti- 
nigams išleisti savo žurna- • ja smarkiai sukrėtė Ame- 
lą Luksemburge. I rikos komunistus.

Vokiečiai Pradėsią Smarkų Karą
Berlynas, vasario 29, — 

Sakoma, kad nuo kovo 15 
dienos vokiečiai pradėsią 
smarkų karą prieš Angli
ją ir Prancūziją. Visiems 
kareiviams, kurie atleisti 
keletai savaičių, įsakyta 
grįžti prieš kovo 15 dieną.

dybinius žiedus aitduoti 
Stalino valdžiai. Stalino 
valdžiai reikalingas auk
sas ir sidabras pirkti ka
riškus ginklus ir žudyti 
nekaltus žmones.

Naciai Sulaikė Kunigų

Bolševikai Reikalauja 
Žmonių Žiedų Londonas, vasario 29,

Maskva, vasario 29, — 
Bedievių susirinkime Mas
kvoje, tūla Masa Petruše- 
va, pareiškė, kad šliubiniai 
žiedai yra senas kapitalis
tinis palikimas ir juos rei- 

Ji sakė: i 
“Žmonės vedybinius žie- į 
dus privalo atiduoti vals- ninku Radio programa, kurią išpildys Lawrence lietu-

Darbininkų Radio Programaskaičių. Darbdaviai prane
ša, kad ir nedarbo metu' 
darbininkams vistiek busima panaikinti.
mokamos algos, kad jie 
crnlptii tinkamai nra^vven- ><»*»-J,tybei. Sovietų valstybei y- vių parapijos Vyrų kvartetas, solistė p. Libby, vado- 

' * - * ' ra reikalingas auksas ir si- vaujant muzikui Povilui Sakui. Prašome pasukti savo

šeštadienį, kovo 2 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi-

ti. Reikia tikėtis, kad dau- ra reikalingas auksas ir si- vaujant muzikui Povilui Sakui. Prašome pasukti savo 
giau darbdavių paseks tą dabras”. Susirinkusieji nu- radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražios 
------- Įtarė versti žmones savo ve-1 lietuviškos programos iš WCOP stoties, Boston, Mass.
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{VAIRIOS ŽINIOS Jėgas Varosi Pirmyn

Zmo Karininkas Budrys
rtvnjKluS Panašių ži

Naujos Anglijos lietuviai

WltLIAM C. AtV/ATER & CO., INC

Coal Corner

HEfcBfeRt C. EALES, INC

Paminklai ant kapŲ

JAMES H. WILSON

Vaikas Nužudė Savo Tėvą

Krasnojarsk, Sibirija,

WėHe$ Išvyko | Berlyną
Pilniausias pasirinkimas baldų

Suomijos atsto-

Kongresas Užgyrė Paskolą

J. O. NEILL SUPPLY CO

1# Sedfdrd St
POTVYNIAI KALIFORNIJOJ

STACIJOS

Kaina tik 25c
FRANK L ALLEN LUMBER CO

Stalai ir Statybai Medžiaga

San Francisco ir apylin
kėje dėl smarkaus lietaus 
kilo nauji potvyniai. Daug

Anglijos amatninkų ta
rybos generalė taryba pas
kyrė tūkstantį svarų Suo
mijai pagelbėti. Kitos dar
bininkų organizacijos taip 
pat remia Suomiją.

nuostolių Berkley mieste
lyj.

UettfVos PBeflį UžNfs- 
truoti Išradimai

40 Itaėif Mainterig Už 
EkspHazijoje

t n__ m—— i-------M8SKYB i BVfflSinO JIIIK|« 
Valstybių Ambasadorių

dainininkai, 
muzikai, or-

“DARBININKAS”

Plymouth Xve, at Rodmari Nevvport, R. I

Geležies išdirbiniai — Maliava ir Statybos medžiaga

666 Pleasant Št., Fafl River, Mass,

San Francisco, Cal., vas 
29

Angliai — Aliejus — Koksasvargoninkai- 
savo susirinkime

Angliai — Koksai — Aliejus pečiams

Arsa, Itdfija, vas. 29 —Į 
Arsa anglies kasykloje ki
lo ekspliozija, kur užmuš
ta 60 darbininkų ir apie 
100 sužeista. Kasykloje 
dirbo keli šimtai darbinin
kų. Arsa kasyklos yra Is- 
tria provincijoj.

METŲ DARBAS REIKALINGAS 
ISPANIJOJE

Mažeikiai — ' 
se ūkiuose gero! 
galvijai 
sni 
dienomis bevežant 
žeikius bekonus 
sai sušalo, kiti nušalo ko
jas ir teko pripiauti. Sodi
ninkai skundžiasi, kad bus 
nušalę jaunieji vaisme
džiai. Miškuose randama 
sušalusių paukščių. Ne 
Vienas keleivis nušalo ran
kas ir kojas 
nių gaunama iš įvairių 
Lietuvos vietų.

Zurich, Šveicarija, vas. 
29 — šiandien Sumner 
WeŲes, Jung. Valstybių 
pasekretorius išvyko į 
Berlyną, kad išgauti prez. 
Rooseveltui Adolfo Hitle
rio nuomonę pasauliniais 
reikalais.

ANANIS MARIANAPOLIO KO
LEGIįOS ATLETIKOS VADAS

Pramonės ir Prekybos 
Departamente užregis
truoti šie Lietuvos piliečių 
išradimai: P. Narutavi
čiaus, Kaune — jogurtui 
gaminti aparatas, J. Kvit- 
nerio, Kaune — guminis 
pirštinukas su 2 eilėmis še-

Šiaurinėje Kaliforni
joje, nuo Tehachapi kalnų 
iki Oregon linijos, įvyko 
baisūs potvyniai. Smarkus 
lietus ir tirpstantis snie
gas nuo kalnų buvo prie
žastimi išsiliejimo upių. 
Keturi tūkstančiai žmonių 
liko be namų. Potvyniai 
padarė milijoninių nuosto
lių.

rių dantims valyti ir dantų 
smegenims masažuoti, E. 
Totor aitėš ,Panevėžio vals
čiaus, Vyčių k. — kilnoja
mas virtuvės garo šutintu
vas, L. Gotfrydo, Vilniuje
— būdas gaminti vatai iš 
linų pašukų, J. šalmuko, 
Kaune — gesintuvo pato
bulinimas, O. Gorzkowskio
— izoliacinės medžiagos ir 
šaltinių produktų: terpen
tino ir kanifoli jos iš me
džio žievės gaminimo bū
das, J. Gaučid, Kaune — 
patobulintas gaidų spaus
dinimas spaudavimu ir J. 
Reimeikio, Pašvitinio vals
čiaus, Trivalakių k. — pa-

So. Bostone.[tobulinta alui stag^

sėsi iki 5 valandos.
Sakoma, kad kalbėtasi 

labai nuoširdžiai ir atvirai 
bendrais abiejų' valstybių 
reikalais.

vasario 29 — Iš patikimų 
šaltinių sužinota, kad Vo
kietija pasiūlė Rumunijai 
garantiją rubežių, jeigu, ji 
už tai pasižadės padidinti 
aliejaus, kviečių ir kitokios 
žaliavos siuntimą į Vokie
tiją. Vadinasi, Vokietija 
iiori gauti Rumunijos pre
kybos monopolį.

Rumunija dabar yra su
sirūpinusi, nes sunku iš
spręsti kas būtų geriau: 
ar pasitikėti Vokietijos 
nuoširdumui ir priimti 
siūlomą garantiją, ar stip
rinti visas savo karines jė
gas nepriklausomybės gy
nimui? šią savaitę kara
lius Carol turi išspręsti 
vienaip, ar kitaip, nes kitą 
savaitę pas jį atvyksta Vo
kietijos ekspertai ir oficia
liai įduos savo pasiūlymą.

Vokietija paskelbė pa
siūlymą, kaip tik po to, ka
da Rumunijos ministrų 
kabinetas pradėjo svarsty-

----------

Kaikuriuo- 
ikai apšalo 

[vijai, paukščiai ir kiti 
ulkūs gyvuliai. Speigų 

' j Ma- 
vieni vi-

146SėcohdSt.
795 Purchasė Št.

Fall RiVer 
New Bedford

Anglų spauda su dideliu j Vasario 29, — Keturiolikos 
v ’ metų berniukas, Simon 

Cubakovi, nušovė savo tė
vą, Atanazą. Berniukas 
sako, kad jo tėvas išnieki
nęs ir sudraskęs Jėzaus 
Kristaus paveikslą. Sovie
tų Rusijos teismas nuteisė 
berniuką sušaudyti.

mas.
Anglijoj yra šimtai sava

norių, kurie tik laukia įsa
kymo vykti į Suomiją ir 
ginti jos nepriklausomybę. 
Jų išvykimo laikas laiko
mas paslaptyje.

Savanoriai bus paruošia
mi karui Suomijoje. Juos 
treniruos Anglijos karo 
viršininkai.

Londonas, Anglija, vasa 
rio 29 
vybė praneša, kad Britų 
vyriausybė pasiūlė suomių 
valdžiai, kad Kermit Roo- 
sevelt, kuris rezignavo 
kaipo Britų armijos majo
ras, būtų paskirtas vado
vauti Britų savanoriams 
Suomijoj.

Kermit Roosevelt yra sū
nus buvusio prez. Theodo- 
re Roosevelt, kuris pereitą 
rudenį apsigyveno Angli
joje ir įstojo į tos šalies ar
miją.

Suomijos oro biuro virši
ninkai sako, kad ne tik 
Britų savanoriai, bet suo
miai, estia ir skandinavai, 
pasisiūlę savanoriais, pa- 

į geidauja, kad Roosevelt 
būtų jų vadas, nes jis esąs 

! visais atžvilgiais tinka-

Helsinki, Suomija, vas. Pereitais metais gruo- 
29 — Pranešama, kad so- džio 14 d. Darbininkų Ra- 
vietų Rusijos naujos karo dio programai suėjo lygiai 
jėgos eina pirmyn. Rau- penki metai. Tai jau šioks 
donarmiečiai žūt - būt nori toks jubiliejus, ir priimta 
užimti strateginį suomių minėti, 
miestą Viipuri. i

nusistebėjimu rašo, kad p. 
Vitas Ananis iš Cambrid- 
ge, įžymiausias sportinin
kas, pasižymėjęs football’o 
ir kituose kolegijų žaidi
muose, apsiėmė vadovauti 
“mažos katalikų instituci
jos” sportininkams.

p. Vitas Ananis birželio 
mėnesyj užbaigs Bostono 
Kolegiją. Detroit Lions, 
profesionalis football rate
lis, p. Vitui Ananiui pasiū
lė gerą vietą su dideliu at
lyginimu, bet jis, būdamas 
lietuviu, priėmė Mariana
polio Kolegijos pasiūlymą.

Vitas Ananis yra vienas 
iš įžymiausių studentų iri jUng. Valstybių amba- 
kolegijos football’o žvaigž-J sadorių, Laurence A.
’ :. Sveikiname Mariana- Į Steinhardtą«pagerbti. 
polio Kolegiją, gavusią to- Dalyvavo Amerikos kon- 
kį įžymų sportininką va-|SUias, sekretoriai ir taipgi 

kolegijos atle-: sovietų užsienių reikalų 
tams! Sportininkui Ana-Į komisarai. Bankietas pra- 
niui linkime geriausių sek-Ridėjo 2 vai. po pietų ir tę- 
mių

ti karaliaus dekretą sumo
bilizuoti visą šalies indus
triją ir ją paimti į valdžios 
kontrolę. Rumunijos karo 
vadovybė ruošiasi paskelbę dė 
ti mobilizaciją ir kovo 1 d. 
pašaukti prie ginklo dar 
200,000 kareivių, kurie bu- dovauti 
vo rezerve, kad sudaryti 
1,600,000 armiją.

Be to, Vokietija garan
tuoja, kad nė Vengrija, nė 
Bulgarija, nė sovietų Rusi
ja neturės jokių teritoriji- 
nių reikalavimų iš Rumu
nijos, jeigu tik Rumunija 
priims jos pasiūlymą. Vo
kietija sutinka pasirašyti 
nepuolimo sutartį su Ru
munija.

Tačiau, labai abejojama, 
kad Rumunija priims Vo
kietijos pasiūlymą, nes ta
da jai susidarytų pavojus 
iš alijantų pusės. Rumuni
ja tikisi daugiau iš alijan
tų, prie kurių neseniai pri
sidėjo ir Turkija, jos kai
myninė valstybė.

Dabartinės vyriausybes Velionis buvo kilęs iš 
nusistatymas yra įvesti tautiškai sąmoningos lie- 
šalyje pilną Katalikybę, tuviškos šeimos, buvo bai- 
Divorsai yra griežtai už- gęš Rygos lietuvių gimna- 
drausti. Visose mokyklose žiją. 
įsakyta mokyti tikybos da- .— ~
lykus. Vienuoliai sugrįžta KuniCJdS Išgelbėjo 
ir santykiai su šventuoju MtfefSkę
Sostu bus greitu laiku su-( --------
daryti. Laikraštis dar pa- Paryžius, vasario 29, — 
stebi, kad tai yra genero- Kunigas Duchesne šoko į 
lo Franco nuopelnas; jis šaltą kanalo Thiou vande- 
išgelbėjo Vakarų Europą nį id išgelbėjo skęstančią 
nuo bolševizmo. Jo mintis inoteriškę.

Maskva, Rusija, vas. 29, 
— Vakar sovietų premie- 
ras ii" užsienių reikalų ko
misaras Molotov suruošė 
šaunų bankietą sovietų už- nėję 
sienių reikalų kambariuo-

ČHARLĖS L. DEANE
Sherwin - Williams Maliavos
Sėliakas. maliava ir enamelin X

29 Rordėn St., Tel. 3980 Fall River, Mass.

Londonas, vasario 29, — yra: “Viena šalis, viena Vi 
Laikraštis ‘The Times’ ra- suotinė Bažnyčia”, 
šo, kad bažnyčių atstaty-. 
mas ir įvedimas tvarkos 
Ispanijoje užims daug me-' 
tų; reikės įdėti daug turto 
ir darbo pašvęsti, kad visa 
atstatyti. Laikraštis paste
bi, kad civilinio karo metu 
radikalai nužudė 4,200 
kunigų, viename Madride 
buvo nužudyta 851; tai dar 
nepriskaitant vienuolių ir 
seserų. “Likusieji kunigai 
turės sunkų darbą dirbti, 
kad sugrąžinti savo buvu
sius persekiotojus prie 
Dievo”.

užjaučia. Bet radio prog
ramos rėmėjai pageidauja, 
kad programos vedėjai 
duotų progą pamatyti vi
sus radijušninkus, būtent, 
tą mūsų jaunimą, kuris da
lyvauja radio programose 
šeštadieniais.

Darbininkų Radio ir lai
kraščio “Darbininko’ va
dovybės, pasikviėtusios į 
talką artimuosius rėmėjus 
nutarė surengti radio pro
gramos jubiliejinį koncer
tą balandžio - April 21 d. 
š. m., Municipal Building 
svetainėje, 
Koncerto programą pasi
žadėjo išpildyti Naujos 
Anglijos lietuvių parapijų 
radio grupės: 
dainininkės, 
kestros ir kt

Parapijų 
muzikai 
pasižadėjo vadovauti radio I 
grupėms.

Todėl jau dabar galime 
užsitikrinti, kad koncerto 
programa bus graži, įvairi I 
ir turininga.

Naujosios Anglijos pla
čioji visuomenė ne tik tu
rės progą pasiklausyti gra
žių dainų, muzikos ir šo-1 
kių, bet ir pamatyti mūsų 
jaunimą, jo vadus, kurie 
per 5 metus šeštadieniais 
išpildė gražias lietuviškas 
programas.

Koncerto tikietai jau pla
tinami. Patartina iš anks
to įsigyti, nes tą vakarą 
gali pritrūkti vietų svetai- 

o iš anksto įsigyję 
užsitikrina vietas.

Koncerto rengėjai radio 
programos ir “Darbinin
ko” rėmėjams užtikrina 
speciales vietas. Rėmėjais 
gali būti tie, kurie įsirašy
dami įneš mažiausia dole
rį. Priimame ir stambes
nes rėmėjų dovanas.

Darbininkų Radio prog
ramos jubiliejinis koncer
tas bus tikrai nepaprastas. 
Koncerto pelnas skiriamas 
laikraščiui “Darbininkui”.
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Religija Galingesnė Už

nes
Pa-

Šv. Tėvas prašo pasimelsti už tikėjimo laisvę, 
šiais laikais religijos priešai perdaug įsivyravo, 
saulis priėjo prie tokio moralinio bankroto, kad duo- ■ 
dasi valdomas tokių žmonių, kurie yra aiškiai prieš 
religiją nusiteikę ir užsimoję visiškai ją panaikinti. 
Didžiausia bedievybės tvirtovė tai Sovietų Rusija. Ten 
nėra laisvės bet kokiais atžvilgiais, o religinė laisvė 
tai jau varžoma ypatingu uolumu. Sovietų Rusija ofi
cijaliai subedievinta. Kaip prie carų Rusijos valstybi
nis tikėjimas buvo pravoslaviškas, taip dabar prie 
bolševikų bedievybė yra oficijaliai privaloma. Valdan
čioji Rusiją komunistų partija oficijaliai bedieviška, 
ne vien tuo atžvilgiu, kad nariai neturi tikėjimo, bet 
jie įpareigojami tikėjimą naikinti. Visi komunistai pri
valo būti ir bezbožnikų (bedievių) partijos nariais. Tad 
sovietų vyriausybė yra pasiryžusi subedievinti ne tik 
savo kraštą, bet, jei bus galima, tai ir visą pasaulį. Kur 
tik siekia bolševikų įtaka — Europoj ar Amerikoj — 
ten pirmų pirmiausia platinama bedievybė, kaipo bū
tinas komunizmo pagrindas.

Nedaug ką geriau ir Vokietijoj. Naciai reiškia 
viešos paniekos bet kokiai religijai, ypač katalikiška
jai. Bet paniekos neužtenka. Jie prideda ir neapykan
tą, kuri prasiveržia aikštėn tikrai brutališku būdu. Jie 
nežmoniškai tramdo visus religijos pasireiškimus. Ko
vot prieš religiją tai svarbiausias nacių uždavinys, nes 
pati jų valstybės ideologija remiasi ant senoviškos ger-' 
manų stabmeldystės. Naciai ir bolševikai kits kitą ne
kenčia ir paniekoj laiko, bet jie draugiškai susitinka 
ant vieno bendro tilto bedievybės. Čia jų siekimai 
tapatingi — visur ir visokiais būdais naikinti religiją.

Šv. Tėvas geriausiai už visus mato dorovinį pasau
lio susmukimą. Jis gauna tiksliausių žinių apie katali
kų vargus bedievių persekiojamose šalyse. Jeigu jau 
mums, gaunantiems tik žinių nuotrupas, pasaulio pa
dėtis atrodo apverktina, tai jam, aiškiai matančiam 
dalykų stovį, persekiojimas tikėjimo atsiskleidžia vi
soj baisumoj. Bet jis tiki ir žino maldos galybę. Smar
kios bedievių pastangos, bet Dievo ranka kur kas ga
lingesnė. “Nedorybė pati save sunaikina”. Tą aksijo- 
mą net patys radikalai pripažįsta, tik jie ją šitaip iš
reiškia: revoliucija suėda savo vaikus. Taip. Stalinas 
ir Hitleris nejučiomis tą taisyklę vykdo. Karas jiems 
padeda. Iš kruvinų perversmų užgimsta sveika morali
nė reakcija. Revoliucijų buvo daug ir visos išnyko. Re
ligija vis ta pati. Ji galingesnė už revoliuciją. K.

Vaikų auklėjimo klausi- ra aišku, kad sutartinai su 
me Katalikų Bažnyčios y- gamtos reikalavimais ir 
ra šitokis mokslas: Tėvai Dieviška santvarka, vaikų 
turi prigimtinę pirmeny- auklėjimo ši teisė ir parei- 
bės teisę ir pareigą rūpin- ga visų pirma pareina 
tis savo vaikų auklėjimu, tiems, kurie pradėjo gam- 
Ir nors tėvai, reikalų ver
čiami, galėtų tą pareigą 
skirti kitiems, tačiau jie 
pasilieka pilnai atsakingi 
už savo vaikus. Pijus XI, 
enciklikoje “Krikščioniš
koji Moterystė”, sako: “Y-

nelyginant savo tėvų dalis 
ir lig jų asmens išplėtimas. 
Dėl tos priežasties, būtent, 
kad vaikai jau iš prigim
ties yra tėvų dalis, jie lie
ka tėvų globoje, kol jie 
patys pradės valdytis sa
vo protu ir savo valia. Tė
vų teisės yra nepanaikina
mos ir nė valstybė negali 
jų pasisavinti, nes tos tei
sės, kaip ir žmogaus gy
vybė eina iš vieno šaltinio 

I — Dievo”.
Enciklikoje “Sapietiae 

Christianae” Leonas XIII 
sako: “Tėvų yra pareiga 
dėti visas pastangas, kad 
jų teisės nebūtų varžomos, 
ar paneigtos, ir tikrai rū
pintis, kad jų vaikų auklė
jimas pasiliktų jų globoje, 
kaip Katalikų Bažnyčia 
reikalauja”.

Tačiau, nors šeima ir tu
ri pirmenybę vaikų auklė
jime, ji neturi tinkamų 
priemonių pilnai tą darbą 
užbaigti; ir čia valstybė 
privalo ateiti šeimoms į 
pagalbą. Popiežius Pijus 
XI, enciklikoje “Krikščio
niškas Jaunuomenės Auk
lėjimas”, sako: “Šeima yra 
netobula bendruomenė, 
nes pati savyje neturi visų 
priemonių savajai tobuly
bei pasiekti. Tuo tarpu 
valstybė, turėdama savyje 
visas tikslui, kuris yra vi
suomenės laikinoji gerovė, 
reikalingas priemones, yra 
tobula draugija”. Bet šia
me darbe valstybė turi ne
peržengti savo ribų. “Vals
tybė turi rūpintis visuo
menės gerove. Ir šiuo at
žvilgiu, tai yra, visuome
nės gerovės atžvilgiu, val
stybė stovi aukščiau už

Bažnyčios Dalis Auklėjime
» i u-----------

Žmogus yra sutvertas 
amžinai gyventi su Dievu. 
Jo galutinis tikslas yra 
Dievas. Kadangi šeima ir 
valstybė yra žemiškos 
draugijos, tai jos neturi 
priemonių pakelti žmogų į 
antgamtinį gyvenimą. Ir 
kadangi dieviškieji daly
kai yra begaliniai svarbes
ni už žemiškuosius, tai 
Bažnyčios teisės ir parei- 

' gos auklėjimo srityje per
viršija žemiškųjų draugijų 
teises. Pijus XI sako: “Au
klėjimas pirmiausia pri
klauso Bažnyčiai, ir tai y- 
patingu būdu, dviem ant
gamtinės tvarkos dėsniais, 
kuriuodu Dievas pats jai 
vienai išimtinai suteikė, ir 
todėl tuodu dėsniai yra 
aukštesni už visus kitus 
dėsnius, kylančius iš gam
tinės tvarkos”.

tos darbą gimdymu ir ku
riems yra griežtai uždrau
sta palikti pradėtą darbą 
nepabaigtą ir šitaip išsta
tyti vaiką tikrai pražū- v • • ••ciai .

(sakymas Tėvams
Bažnyčios įsakymas tė

vams yra šitokis: “Tėvai 
yra įpareigoti rūpintis, ti
kybiniu ir doroviniu savo

PreL Macijausko Misijų
Marsrutas

Cambridge, Mass. — Nuo va
sario 18 d. iki kovo 3.

Providence, R. I. — Kovo 3, 
iki kovo 10 dL misijos.

Amsterdam, N. Y. — Kovo 10, 
11 ir 12 d.čL 40 Valandų Atlai
dai.

Springfield, III. — Kovo 17 iki 
Velykų, kovo 24 d. misijos.

šeimą, kuri tiktai valsty- 
Jėje pasiekia sau tinkamą 
žemiškąją tobulybę”. Tai
gi ant kiek žemiškoji gero
vė reikalauja, ir ant kiek 
tėvai neturi tam tikslui 
tinkamų priemonių, vals
tybė turi teisę įsikišti į vai
kų auklėjimo darbą, ir tuo 
atžvilgiu stovi aukščiau už 
šeimą.

Bet, be šeimos ir valsty
bės, Dievas įsteigė dar kitą 
draugiją, Bažnyčią, kurios 
pasiuutinybė ^ra rūpintis 
žmogaus antgamtiniu ir 
amžinu gyvenimu. Taigi 
Bažnyčia yra trečioji drau- . 
gija, įpareigota rūpintis 
vaikų auklėjimu. Pijus XI 
sako: “Trečioji draugija, 
kurioje žmogus, per Krik
štą gema dieviškam Malo
nės gyvenimui yra Bažny
čia”. Ir jos auklėjimo dar
bas yra nepriklausąs nei 
šeimai nei valstybei. Ji tu
ri visišką teisę ir tinkamas 
priemones aprūpinti žmo
gų antgamtiniais 
kais. “Bažnyčia yra ant
gamtinė ir visuotinė drau
gija, tobula, nes ji turi sa
vyje visas priemones savo 
tikslui, kuris amžinasis 
žmonių išganymas; taigi 
ji yra aukščiausia savo 
srityje”.

Ir kadangi žmogaus auk
lėjimas turi apimti jo visą 
gyvenimą, žemiškąjį ir po
mirtinį, tai Popiežius sa
ko: “auklėjimas už tat pri
klauso toms trims būti
noms draugijoms, kiekvie
nai atatinkančiu laipsniu, 
kuris atitinka, pagal esan
čią Dievo nustatytą tvar
ką, jų tarpusavį tikslų at
žvilgių santykiavimą”.

i »

Atsistatydinus Belgijos 
kariuomenės vadui Ge
nerolui Van den Bergen, 
naujai paskirtas šis gin
kluotoms Belgijos jė
goms vadovauti Genero
las Michiels.

Bažnyčios teisės nepa
neigia šeimos ar valstybės 
teisių auklėjime, bet jas

nyčia nėra priklausomą so Dievui. Bažnyčia, kaip 
kurios nors žemiškos val
džios tiek savo kilmės, tiek 
savo auklėjimo pasiunti
nybės vykdyme”.

Ir kadangi pats Dievas
paskyrė Bažnyčią mokyti priemones tam uždaviniui 
visas tautas, tai jokia že- atlikti”.
mišką valdžia neturi teisės

darbą trukdyti, ar “Taigi kiekvienas

nepriklausoma Mokytoja 
“turi teisę ne tik savo tie
sioginio tikslo srityje, bet 
ir tame visame, kas sudaro 

i reikalingas ar naudingas

Toliau, Pijus XI sako: 
jos darbą trukdyti, ar “Taigi kiekvienas kitas 
siaurinti. Toliau, tikybos ir žmonių mokslas ar moky- 
doros mokslas negali būti mas, iš esmės priklausęs 
atskirtas nuo kitų mokslų, visiems pavieniams ar 
Vaikai, pavesti Bažnyčios bendruomenei, priklauso 
globai, yra reikalingi ne taip pat ir Bažnyčiai, kuri 
tik tikėjimo ir doros turi teisę nepriklausomai 
mokslo, bet ir kituose da- juo naudotis ir pirmų pir- 
lykuose išlavinimo. Bažny- miausia spręsti, kiek jis 
čia turi teisę ir pareigą pri- gali būti krikščioniškam 
žiūrėti visą jų auklėjimą, auklėjimui pageidaujamas 
nes visas žmogus priklau- arba priešingas”.

I
I
i

I

I

Bažnyčios Pareiga
Bažnyčia turi teisę dabo

ti, kad auklėjimas nebūtų 
vedamas klaidingu keliu, 

i arba pragaištingas vaikų 
sielos išganymui. Ypatin
gai ji turi teisę spręsti, kas 

!yra krikščioniškam auklė
jimui naudinga, kad prie
šinga. Šitos teisės, šių die
nų valstybės vadai, nenori 
Bažnyčiai pripažinti. Kad 
Bažnyčia turi tokią teisę 

į yra neužginčijama. Pir
miausia, ji nėra valstybės 

'dalis; ji yra tobula, nepri-

džia danguje ir žemėje”, 
daly- Ar yra žemėje kita draugi

ja paties Dievo įsteigta, 
kuriai būtų duota tokia 
valdžia, kaip Bažnyčiai?

Taigi paties Dievo įkūri
mas Bažnyčios duoda jai 
valdžią ir teisę rūpintis 
vaikų auklėjimų. Toliau, 
Pijus XI sako: “Antrasis 
dėsnis yra antgamtinė mo- 
tinybė, pagal kurią skais-l klausoma draugija. “Ir ka- 
čioji Kristaus Sužiedotine į dangi Bažnyčia yra tobula 
— Bažnyčia savo sakra- draugija ji turi niekieno 
mentais ir savo mokslu nepriklausomą teisę pa
gimdo, maitina ir auklėja rinkti primones savo tiks- 
sielas dieviškame malonės į iui”. Bažnyčios pasiuntiny- 
gyvenime. ‘ 
gustinas teisingai sako: 
Kas nenorės turėti Bažny
čios už savo motiną, tam 
Dievas nebus tėvu”.

Bažnyčia duoda vaikams 
antgamtinę gyvybę. Baž
nyčia* yra antgamtinė 

apsaugoja, nes ji sako: — žmonių motina ir už tai tu- 
“Ieškokite visų pirma Die- ri pirmenybę auklėti Krik- 
vo karalystės ir Jo teisy- ščionį vaiką, kaip ir jo 
bės, o visa kita bus jums 
pridėta”. Bažnyčios teisė 
auklėjimo darbe aiškiai y- 
ra nurodyta jos Įsteigėjo 
šiais žodžiais: “Man duota 
yra visa valdžia danguje ir 
žemėje. Eidami tad moky
kite visas tautas; krikšty
dami juos vardan Tėvo, ir 
Sūnaus, ir Šventosios Dva
sios. Ir štai Aš esu su ju
mis per visas dienas iki pa
saulio pabaigos”. Iš tų žo
džių aišku, kaip Pijus XI 
sako: “kad Bažnyčia, savo 
Dieviškojo Įkūrėjo yra pa
statyta tiesos pagrindu ir 
šulu, mokyti žmones Dievo 
tikybos ir saugoti jai pa
vestą palikimą, visą ir ne
liestą, rikiuoti ir ugdyti 
žmones ir jų bendruomenę 
ir darbus įpročiui padoru
mui, gyvenimo grynumui, 
pagal apreikštojo mokslo 
taisykles”.

Taigi Šv. Au-įbės tikslas yra aukščiau-
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gimdytojai. Valstybė pai
ma vaiką jau paauklėtą ir 
jos auklėjimo priemonės 
yra apribotos. Gyvybė, ku
rią Bažnyčia duoda vai
kams, yra daug prakilnes
nė, svarbesnė ir vertesnė 
už gimtinę gyvybę, kuria 
valstybė rūpinasi. Valsty
bė tesirūpina vaikų žemiš
ku gyvenimu, būtent, kad 
jie būtų geri piliečiai; bet 
Bažnyčia juos išauklėja 
amžinos, šventos Dievo 
karalystės piliečiais. Ir 
kam nėra aišku, kad Baž
nyčios teisės vaikų auklė
jime yra daug aukštesnės 
už valstybės?

rųjų, pagal Krikščionišką
jį mokslą, visus dalykus 
jis turi nukreipti į Visaga- 
į Dievą, savo galutinį tik
slą. Visi jo veiksmai, doro
viniai geri ar blogi, tai yra, 
ar tai jie sutinka su pri
gimties ir dieviškais įsta
tymais, ar jiems priešingi, 
yra pavesta Bažnyčiai 
spręsti”.

Tą Bažnyčios teisę pri
pažįsta protaujantieji 
žmonės. Įžymūs moksli
ninkas, A. Manzoni, sako: 
“Bažnyčia nesako, kad do
rovės auklėjimas jai vienai 
tepriklauso, bet sako, kad 
jai visiškai priklauso. Nie
kuomet ji nesakė, kad šalę 
jos ir be jos pamokymo 
žmogus negalįs pažinti nė 
vienos dorinės tiesos; ji tą 
pažiūrą, kuri buvo beišky
lanti keliariopomis išvaiz
domis net atmetė keletą 
sykių. Tačiau ji sako, kaip 
yra sakiusi ir visuomet sa
kys, kad dėl to, jog Jėzaus 
Kristaus įsteigta, jog 
Šventąją Dvasią Jo vardu 
jai Dievas Tėvas atsiuntė, 
ji tiktai viena iš pat pra
džios turi ir niekuomet ne
gali prarasti dorovinės tie
sos pilnybės, kurioje telpa 

i visos atskirosios dorovi- 
Inės tiesos, kaip tos, kurias 

Jis sakė: žmogus gali patirti papra-

sias. Jai yra Dievo duotas 
įsakymas mokyti visus 
žmones ir vesti juos į ga
lutinį tikslą — Dievą. Pi
jus XI sako: “Kiekvienas 
mokymas, kaip ir visi kiti 
Žmonių veiksmai, yra būti
nai susiję priklausomybės 
ryšiu su galutinu žmogaus 
tikslu — ir dėl to negali 
nutolti nuo Dievo įstatymo 
taisyklių, kurių Sergėtoja 
ir mokytoja yra neklaidin
goji Bažnyčia”.

Šią tiesą tiksliai nusakė, 
amžinosios atminties, Po
piežius Pijus X.
“Ką tik žmogus darytų,! stomis proto priemonėmis, 
kad tai ir būtų žemiškieji taip ir tos, kurios sudaro 
dalykai, jis neprivalo už- apreiškimo dalį, arba gali 
miršti antgamtinių; iš tik- būti iš jo išvestos”.

Apšvietos Skleidėja

Bažnyčios PraHnumas
Reikia stebėtis, kad žmo

nės, kurie be svyravimų 
pripažįsta valstybei visas 
teises auklėjimo darbe, pa
sipiktina, kada Bažnyčia 
pareiškia savo teises, ypačvaikų auklėjimu, taip kaip

ir jų kūnišku ir valstybi- prieš valstybės sauvališką 
niu lavinimu, ir aprūpinti teisių pasisavinimą. 
juos žemiškais gyvenimo ’—' •
reikalais”. Taigi visai ne
krikščioniška ir klaidinga 
mintis yra, kad vaikai pri
klauso valstybei, o ne tė
vams, ir kad valstybė turi 
visišką teisę jų auklėjime. 
Toki mintis yra priešinga 
prigimties teisei ir Bažny
čios mokslui.

Popiežius Leonas XHI, 
enciklikoje, ‘Rerum Nova- 
rum’, sako: “Vaikai yra

. Kai- 
kurie ir katalikai sako, 
kad Bažnyčia kišasi į vals
tybės reikalus. Bet iš kur 
valstybė gavo savo teisės? 
Ar ne iš Dievo? “Nes nėra 
valdžios, kaip tik iš Dievo; 

į kurios gi yra, jos Dievo 
pastatytos” (Rom. 13, 1). 
Be tos Dievo pasiuntiny
bės, tiesa, valstybė galėtų, 
savo galybe, priversti žmo
nes pildyti jos įsakymus, 
bet ji neturėtų teisės. Tas

Teisės Pirmenybė
Nors, rodos, ta Bažnyčios 

teisė turėtų būti visiems 
aiškiai suprantama, bet. 
šiandieną, kada valstybės-Pijus XI sako: 
reikalauja sau turėti visas 
teises, kaikurių yra sako
ma, kad auklėjimo daly
kuose Bažnyčios teisės 
priklauso nuo valstybės, 
būk tai valstybė jai sutei
kia tokias teises, šitokią 
nuomonę Popiežius griež- 

j tai pasmerkia. Bažnyčia y- 
ra gavusi nuo paties Dievo 

; pilną ir nepriklausomą val
džią save srityje. Pijus XI 
sako: “Todėl savo auklėja
mosios pasiuntinybės tie
sioginiame darbe, būtent, 
tikyboje ir elgesio nusta
tyme pats Dievas Bažny
čią padarė dieviškojo mo
kytojavimo dalininke ir iš 
Dievo malonės neklaidin
ga; todėl ji yra aukščiau-

pats Dievas, kuris įsteigė 
valstybę, taip pat įsteigė ir 
Bažnyčią. Abiejų teisės 
paeina iš to paties šaltinio 
— Visagalio Dievo. Taigi, 
arba Bažnyčiai turi būti 
pripažinta tokia pat teisė, 
kaip ir valstybei, arba val
stybės teisė pasilieka be 
pagrindo ir be išteisinimo.

Bažnyčios įkūrimas ir 
jos pasiuntinybė yra daug 
aukštesnė už valstybės. 
Valstybei Dievas paliko 
natūraliai susidaryti, bet 
įkurti Bažnyčią, Jis at
siuntė Savo Vienatinį Sū
nų, Jėzų Kristų, kuris yra
Karalių Karalius ir viešpa- šioji ir saugiausioji žmo- ■ 
taujančių Viešpats, Ku-. nių Mokytoja. Neišvengia- 
riam yra “duota visa vai-į mu tat nuoseklumu Baž-

i

Taigi iš viso tai, aišku, kymas turi būti vedamas 
kad Bažnyčia turi neliečia- pagal Dieviškąjį surėdimą. 
mą teisę rūpintis vaikų “Bažnyčios darbas visose 
auklėjimu. Ir gal niekas kultūros srityse yra dide- 
nededa tiek pastangų liai naudingas šeimoms ir 
žmonių auklėjimui, kiek tautoms, kurios be Kris- 
Katalikų Bažnyčia. Kurio- taus prapuola”. Taigi Baž- 
je tik šalyje leidžiama nyčios susirūpinimas auk- 
Bažnyčiai veikti, tenai pa- Įėjimo klausimu teikia vi- 
kila apšvieta ir kultūra, sai žmonijai neapsakomai 

“Bažnyčia daug naudos. Kur tik Baž- 
pilna teise palaiko litera- nyčiai yra uždrausta rū- 
tūrą, mokslus ir meną, pintis vaikų auklėjimu, 
kiek to būtinai reikia, arba kur jos teisės yra paneig- 
nors naudinga, krikščio- tos, ten pasireiškia skau- 
niškam auklėjimui, ir vi- dūs auklėjimo vaisiai. So- 
sam jos uždaviniui — gel- vietų Rusijoje vaikai pasi
dėti sielas; ji tai daro darė savo tėvų išdavėjai, 
steigdama ir palaikydama niekintojai; savo artimų 
savo mokyklas ir įstaigas priešai. Teisingai tat Po- 
kiekvienoje mokslo srity- piežius sako: “Kas pasau- 
je ir visokiame kultūros liui gali būti pavojingiau, 
laipsnyje. Dar gi nereikia kaip nepriimti Kristaus?”, 
manyti, kad vadinamasis Kada Dievas yra pašalin- 
fizinis auklėjimas būtų tas iš gyvenimo, tada vi- 
svetimas motiniškam jos sas gyvenimas turi sugriū- 
auklėjimui, nes ir jis yra ti, nes nebėra jam pagrin- 
priemonė galinti krikščio- do ant kurio statomas ir 
niškam auklėjimui padėti palaikomas.
ar pakenkti”. i juo greičiau žmonės su-

Klaidinga būtų manyti, pras Krikščioniškojo auk- 
kad Bažnyčia, Dieviškoji Įėjimo svarbą ir reikalą, 
įstaiga, neturėtų rūpintis tuo veikiau susilauks vi- 
visais mokslo ir kultūros suomenės gyvenimo gero- 
reikalais. Kiekvienas mo- vės ir tvarkos. T.

• v
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Penktadienis, Kovo 1 d., liMU DKKBINiMKKa

WORCESTER, MASS.

Sv. Kazimiero Parapija
SVARBUS SUSIRINKIMAS
LDS 7 kuopos svarbus mėne

sinis susirinkimas įvyks kovo 3 
dieną, tuojaus po mišparų, Šv. 
Kazimiero par. salėje.

Nariai užsilikę su mėnesinė
mis duoklėmis, malonėsite atsi
lyginti. Be to “Darbininko” 
skaitytojai galite atsilankyti ir 
atnaujinti savo prenumeratas.

Patarnavimas dykai.
Komitetas.

vičienė, o K. Banys $4.00. Po 
$2.00 — J. Naujokaitis, J. Sa
kaites, A. Adamskienė, A. Va- 
latkevičiUs, M. Virbašienė.

Po $1.00 — aukojo — A. Am
brazevičienė, P. Jurgelionis, A. j 
Morkūnienė, J. Galevičius, O. j 
Antanavičienė, A. Piliponiūtė, 
O. Stepanauskienė, P. Blavac- 
kienė, P. Nemurienė, M. Valat- 
kevičiėnė, D. Valatkevičienė, K.1 
Pauliukonis, J. Dirsa, A. Mile
ris, K. Pilipavičienė, M. Bart- 
kevičienė, R. Seilius, P. Seiliū- 
tė, M. Morkūnienė, Prel. Macie- 
jauskas, K. Bundzienė, M. Gra- 
žulienė, V. Barysas, C. Barysie
nė, M. Lučinskaitė, B. Sarapas, 
M. Kalėtskienė, M. Bakšytė, J* 
Svirskas, Dr. Karpavičius, E. 
Baltramaitienė, P. Kvietinas, 
S. LinevičiUs, V. Liutkienė, A. 
Kandrotas, J. Palubeckis, Š. 
Bugnaitis, J. Slavickas, E. Vait
kienė, Dr. Vaikšnoras, U. Urba
navičienė. J. Stanevičius, J. Sta
šaitis, J. Ramanauskas, M. Gri
galienė, D. Uždavinis, J. Remi- 
jauskas, M. Krapavickienė, A. 
Struckus, J. Buividas, P. Leng- 
vinis, A. Kašėtienė, A. Valins
kas, A. Laukaitienė, M. Dabra- 
valskaitė, V. Seniuliukė, P. 
Maukus, O. Taurienė, A. Bulvi- 
čius, Šimanskis, B. Tamošiūnas, 
A. Krikščiūnaitė, Simniskienė, 
M. Grabauskienė.

Po ilgos ir sunkios ligos, su
laukus 35 metų, pasimirė Mari-į 
joną Galevičiūtė. Palaidota iš i 
Aušros Vartų par. bažnyčios 
pirmadienį vas. 26. Dideliame i 
nuliūdime paliko tėvus ir vieną! 
brolį.

SNBUNMAM.FA.
KETURDEŠIMTĖ

Keturdešimtė mūsų parapijoj 
Nelaba mirtis iš mūsų tarpo įvyksta ketvirtą sekmadienį 

išplėšė jauną ir malonaus būdo 
^jaunikaitį, vos 24 metų sulau
kusį, Edvardą Atkočių. A. a. 
Edvardas kasė sniegą prie gele
žinkelio ir nepatėmijo atvažiuo- j—r —--------------------------

■ jančio garvežio, kuris ir užmu- gerai padarė ir joms pareikštas

Gavėnioj.
Moterys buvo užprašytos ap

valyti bažnyčią prieš Keturde- 
šimtę. Po išmaliavojimo reikė
jo apvalyti. Moterys tai labai

nandoah’e yra gražiausia ir de
koravimu įdomiausia visoj A- 
merikoj. Mums lietuviams labai 
įdomu ir malonu, gal dėlto, kad 
dekoracijos ir spalvos yra lie
tuviškos.

Parapijietis.

čius, J. Tareilaitė, Palianskienė, 
P. Kondrotas, Mrs. Beržetiene, 
Stepsienė, Varnienė, Seilius, 
Skiotis, Zokas, Utkienė, Juozai
tienė, Juškauskas ir Kilkevi- 
čius.

i

Šv. Kazimiero parapijos Fede
racijos skyriui vadovaujant, iš 
kilmingai minėta 22 metų Lietu
vos nepriklausomybės Šventė 
vasario 16 dieną. Tą dieną 8 vai. 
rytą šv. Kazimiero par. bažny
čioje buvo atlaikytos iškilmin
gos šv. mišios už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės.

7:30 vai. vakare bažnytinėje 
salėje įvyko koncertas ir patri- 
jotiškos prakalbos.

Koncertą puikiai išpildė pa
rapijos choras, vadovaujant 
muzikui Žemaičiui. Mokyklos 
vaikučiai, vadovaujant Sese
lėms Kazimierietėms, gražiai 
suvaidino keletą vaizdelių, ypač 
mūsų Vilnius. Čia mažas būrelis 
scenoje atėjo nešinos kiekviena 
po raidę kur pasidarė gražus 
vaizdas — “Mūsų Vilnius”.

Vakarą atidarė klebonas kun. 
A. Petraitis ir perstatė adv. A. 
Milerį vesti programą.

Kalba miesto mayoras — Wm. 
Bėnnett, Dr. Karpavičius, Dr. 
Vaikšnoras. adv. J. Ginkus, J. 
Grigaitis, J. Dirsa, K. Pauliu- 
konis. Solo dainuoja — J. Rog- 
lytė. Smuiko solo — mok. G. 
Vaitekūnaitė. S. Bugnaitis pui
kiai skambino kanklėmis, — 
Kur Nemunas ir Dauguva. Kal
ba kun. A. Petraitis it kun. J. J. 
Jakaitis. Gerb. svečias kalbėto
jas savo gražia įspūdinga kalba 
apvainikuoja minėtą gražų va
karą, kuris baigėsi 12 vai. nak 
ties. Publikos buvo tiek daug, 
kad dauguma neteko sėdynių. 
Prie to buvo renkama aukos 
Vilniaus reikalams.

Aukojo šie: Šv. Kazimiero Se
selių pasidarbavimu mokyklos! Velionis Worcestery išgyveno 
vaikučiai $10.00; kun. A. Pet- 35 metus. Dideliame nuliūdime 
raitis $10.00. Po $5.00 — V. paliko žmoną. 
Rįmša. A. Keršis, R. Kantake- Lietuvoje du brolius.

šė jį ant vietos.
Laidotuvės įvyko vas. 27 d. iš 

Aušros Vartų par. bažnyčios, 
kur už velionio vėlę mišias at
našavo kleb. kun. K. Vasys.

Edvardas didėliame nuliūdi
me paliko tėvus, vieną seserį ir 
tris brolius, bei Skaitlingą būrį 
draugų.

visos parapijos dėkingumas.

i
Mūsų parapija turi garbės 

savo tarpe turėti jaunikaitį, ku
ris išrinktas kaipo tinkamiau
sias dideliam spektakliui “Kris
taus Kančia” vaidinti Kristaus 
rolę. Vargiai visoje diecezijoje 
būtų kitas tinkamesnis tą rolę 
vaidinti kaip Kastantas Aksti
nas. Kovo 14, 15, 16 dd. milži
niškoje Worcester auditorijoje 
tūkstančiai žmonių turės progą 
pamatyti šį gavėnios veikalą.

Viso su smulkiomis aukų su
rinkta $140.62.

Jeigu gerbiamųjų aukotojų 
kaikurie pavardės negerai už
rašytos, tai nuuoširdžiai atsi
prašau, nes taip jas gavau užra
šytas. Dusmeniškis.

Kadangi nuo metinio bazaro 
atliko daug gražių daiktų, tai 
klebonas Sumanė viską išleisti, 
kviesdamas parapijomis atsilan
kyti sekmadienį, kovo 3 d., tuoj 
po mišparų į parapijos svetainę, 
kur bus vienos dienos bazaras. 
Atsilankiusieji turės progos iš- 
laimėti reikalingų ir brangių 
daiktų.

Aušras Vartų Parapija

Užpereitą sekmadienį, She- 
nandoah’o lietuviai katalikai 
apvaikščiojo 22 metų sukaktu
vių Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį.

Per visas mišias bažnyčioje 
buvo kalbama apie tai ir žmo
nės buvo užprašyti melstis, dė
koti Dievui už nepriklausomybę 
ir apsaugą Lietuvos ateityje.

Sekmadienio vakarą, Vyčių 
kuopa surengė minėjimo prog
ramą savo svetainėje. Vakaro 
vedėju buvo Andrius Akalaus- 
kas. Programa susidėjo iš lietu
viškų dainų ir kalbos, kurią pa
sakė kunigas J. Karalius, kle
bonas. Jis pasveikino vakaro 
rengėjus ir kalbėjo apie Lietu
vos nepriklausobymę ir mūsų 
pareigas link Lietuvos. Pažymė
tina, kad programą rengė ir da
lyvavo veik visi iš jaunuomenės, 
čia gimę ir augę. Tas parodo, 
kad jaunuomenė Lietuvos ir lie
tuvių reikalais domisi ir jai tie 
reikalai apeina.

t

BAŽNYČIOS DEKORAVIMAS
Bažnyčios dekoravimas jau 

baigiamas ir reikia pasakyti, 
kad gražiai atrodo. Apart ma- 

! liavojimo daug kitų pataisų yra

Kovo 14 d. vakare, Šv. Jurgio 
par. svetainėje įvyks LRKSA 
40 kuopos “card party”. Bus iš
dalinta daug gražių ir brangių 
dovanų. Taipgi bus ir durų do
vanos. Rengėjai kviečia visus a- 
teiti į rengiamą vakarėlį. Tikie- 
tus galite įsigyti visi, kad ir ne
dalyvausite vakarėlyje ir juos 
grąžinti komitetui — Jonas Ka
revičius, 145 W. Girard Avė., 
Juozas Maksinionis, 227 N. Bo- 
wes St., Ona Mazgelis, 237 N. 
BoWes St., V. Valiuta, 1151 W. 
Centre St., Ieva Juškevičienė, 
401 Va W. Coal St.

Dabar yra gera proga įsirašy
ti į Lietuvių Katalikų Susivie- 
nymą. Rap.

PARAPIJOS CHORAS IŠPIL
DĖ PROGRAMOS DALĮ

Baliuje parapijos choras su
dainavo šias dainas: “Tėve 
Mūsų”, “Kur Bėga Šešupė”, 
“Berneli Nesvajok”, “Ant Kal
no Klevelis”, “Palankėj”, “Ant 
Tėvelio Dvaro” ir “Vasaros 
Naktys”. Vadovavo varg. J. 
Mickūnas. Reikia dėkoti chorui 
ir muzikui Jonui Mickūnui už 
gražiai sudainuotas daineles.

SUVAIDINO “ATVAŽIAVO 
DĖDĖ”

Dalis choristų labai gerai su
vaidino: “Atvažiavo Dėdė”. Pa
dėka priklauso vaidintojams ir

HflLAMLPHIA, PA.

Pasaulio Karo veteranas, 48 
m. amžiaus, Vincas Mahkevi- 
čius, kuris mirė veteranų ligoni
nėje, Ruthland Heights, palai
dotas penktadienį, vas. 23 d. iš 
Aušros Vartų parap. bažnyčios, 
kut prie didžiojo altoriaus už 
velionio vėlę mišias atnašavo 
klebonas kun. K. Vasys. Prie šo
ninių altorių mišias laikė kun. 
J. Bakanas ir šv. Kazimiero pa
rapijos vikaras kun. Padvais- 
kas.

I ............. .
I

tris dukteris ir

Parapijos Moterų ir Merginų
Socialio klubo mėnesinis susi- jvykdinta. Labai didelį įspūdį 
rinkimas, įvykęs vas. 26 d. bu- daro didysis kryžius virš alto- 
Vo skaitlingas, p. V. Vieraitie- 
nės rūpesčiu buvo suvaidintas 
veikalėlis, kur trys svetimtau
tės iš Gharis Corset Co. demon
stravo moterims reikalingas 
reikmenis.

Klebonas kvietė klūbietes į pa- 
gelbą bazarui. Pasižadėjo būrys 
darbininkių, kurios sekmadie
nį darbuosis prie stalų.

Kitas svetys atstovas kvietė į 
klubą prisidėti prie Federacijos! 
skyriaus. Išrinkta 4 atstovės. 
12 draugijų mūsų parapijoje 
sudaro Federacijos 33 skyrių.

Iš raportų paaiškėjo, kad klū- 
biečių rengiamas “Fashion 
show & Bridge” bus sėkmingas.

riaus, kuris kainuoja kelioliką 
šimtą dolerių, ir kurį nupirko 
ir bažnyčiai dovanojo Juozas 
Blujus ir jo žmona.

Gal visai neperdėsiu pasakęs, 
kad Šv. Jurgio bažnyčia She-

Narės platina bilietus ir visos 
ža^a kvotą išparduoti. Vakaras 
įvyks kovo 27 d. parapijos audi
torijoj, parapijos naudai.

Mot. S-gos 69 kps. mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadienį 
kovo 4 d. parapijos kambariuo
se. Beje, S-gietės rengia “Bea- 
no” Motinos dienoje, parapijos 
naudai.

J. K.TAUTMYLA

MŪSŲ KRYŽIAUS KELIAS
Skiriu Lietuvos Konsulams J. V.

(Tęsinys) .
TRYLIKTOJI STOTIS

Jėzus Kristus Nuimtas Nuo Kryžiaus
Vaizdai motinos švenčiausios stovinčios 

po kryžium arba laikančios ant savo kelių ir 
rankų Jėzaus kūną, nuimtą nuo kryžiaus, 
daugiausia žmonių protų ir širdžių sužavėjo.

Marija mylėjo Jėzų švenčiausia meile, my
lėjo ne tik kaipo švenčiausia motina savo sū
nų, bet kartu ir kaipo savo Sutvėrėją, Atpir
kėją ir Dievą.

Išganytojas atliko Jam Dangiškojo Tėvo 
skirtąjį darbą. "Atlikta”, Jis tarė. Ir vėl, “Tė
ve j Tavo rankas aš atiduodu savo sielą”. 
(Mat. 28—45). Nuo kryžiaus buvo nuimtas ir 
paguldytas ant Jo motinos rankų. Ant tų ran
kų, kurios Jį kaipo kūdikį nešiojo ir dabar 
mirusį jo kūną prie širdies spaudžią. Lengva 
suprasti koki sopuliai pervėrė Jos širdį ir sie
lą, kada nuo kryžiaus nuimtą Jėzaus kūną 
paėmė ant savo rankų.

Daugelis motinų bent dalinai ir šiandien 
pergyvena panašius skausmus, kurių sūnūs 
jaunystės žydėjime karo laukuose savo gal
vas paguldė. Kas toms skausmų skausmais 
sugeltoms širdims gali priduoti ištvermės ir 
atsidavimo Dievo valiai, jeigu ne pavyzdys so
pulingos Jėžaus Motinos. Ji yra pavyzdžiu ir

mūsų tautos motinoms, kurios skausmus 
kenčia dėlei savo Vaikų. Ji yra pavyzdžiu ir 
mums visiems, kurių širdys yra skausmais 
suspaustos dėlei kančių mūsų tėvynės.

MALDA
Viešpatie Jėzau Kristau, kursai prieš pat 

savo mirtį ant kryžiaus savo motiną po kry
žium stovinčią per Šventą Joną mums už mo
tiną atidavei, uŽdegk mūsų širdyse karštą, 
meilę mūsų motinoms gimdytojoms ir mūsų 
motinai tėvynei.

Viešpatie, tie, kurie Tave prie kryžiaus 
prikalė, dauguma net ir Tavo prietelių Tave 
apleido. Pasiliko prie kryžiaus iki galo šven
čiausioji Tavo motina. Per Jos rankas atėjai 
į šį pasaulį ir iš Jos rankų grįžai pas dangiš
kąjį savo Tėvą, tuomi stipriai pabrieždamas 
aną tiesą, kad vaikai pirmiausia motinoms, o 
ne valstybei priklauso.

Marija mūsų Išganytojaus ir mūsų moti
na per tą meilę su kuria glaudei prie savo 
širdies kūdikėlį Jėzų ir Jo šventą kūną nuim
tą nuo kryžiaus, išmelsk žmonijai malonės 
daugiau mylėti motiną su kūdikiu ant rankų, 
negu moterį su kūju bei piautuvu rankoje.

KETURIOLIKTOJI STOTIS
Jėžus Kristus Palaidotas Kape.

Juozapas iš Aramatėjos, Žmogus turtin
gas, kursai gal girdėjo Jėzų sakant, kad tie
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savo užduotis kogeriausiai, o y- 
patingai “Simanas V ingi ras”, 
E. N. Tik lieka reikšti padėką 
vaidintojams ir vadui, būtent, 
kun. dr. V. Martuševičiui, “Si- 
manui Vingirui — Edvardui 
Norkui, “Adomui, jo brolvai
kiui” — Albertui Rupšiui, “Jur
giui Spurgiui” — Kazimierui 
Baltrukoniui, “Onai Garnienei” 
— Agnietei Stankiūtei, “Ievu
tei, tarnaitei” — Lucijai Kerna- 
gytei, “Vežėjui” — Petrui Kri- 
žanauskui. Būtų malonu ir daž
niau matyti tokius vaidinimus. 
Lauksime. 1

Patyriau, kad Šv. Kazimiero 
parapijos draugijų baliumi buvo 
visi patenkinti. Viešai tariame 
visiems atsilankiusiems - rėmė
jams Kažimieriečių vardu lietu
višką AČIŪ. K. D.

i

Remkite tuoB profesio-
............. . a |nalus ir biznierius, kurie 
dezisienui kun. dr. Vitui Mariu-18ftvo skelbikais remia 
ševičiui. Visi vaidintojai atliko “Darbininką”.

SUDĖTINIS - TRILYPIS, BA
LIUS PARAPIJAI DAVĖ $532 

SU CENTAIS
Vasario 4 d., Šv. Kazimiero 

parapijos salėje įvyko sudėtinis 
visų priklausančių prie parapi
jos draugijų % bei kuopų balius. 
Sekančios draugijos prisidėjo: 
Šv. Vardo, Šv. Vincento Labda
rybės, Gyvojo Rožančiaus, Mo
terų Sąjungos, Šv. Cecilijos, Pa
rapijos Didysis Choras, Sodalie- 
tės, Akademijos Rėmėjų, Treti
ninkų, Apaštalystės Maldos, 
LRKSA 10 kuopa. Virš minėtos 
organizacijos iš surengto ba
liaus davė parapijai $532 su 
centais, kurie skiriami pataisy
mui parapijinės salės rūsio. Re
montas būtinai reikalingas. Vie
tinis klebonas kun. I. Valančiū- 
nas taria viešą padėką.

Minėtų draugijų atstovai bu
vo sudarę šią veikiančią komi
siją: gaspadoriai — Adomas 
Jablonskis ir Juozas Jakšti; pa- 
gelbininkai: B. Mažeika, J. Bel
skis A. Rinius, E. Aviža, V. 
Rutkauskas, K. Baltrukonis. 
Gaspadinės: O. Jurgaitienė,
Petrašiūnienė, Bagočienė, Kun- 
drotienė, Peledžienė, ir Poške- 
vičienė.’ Laimėjimais rūpinosi: 
J. Belskis. S. Mažeika, P. Ma
žeika, O. Kundrotienė, P. Šavi- 
nis, V. Stankaitis. Januškevi-

DR. ALFREO HAR0

1260 Main St., Brockton, Mass.
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HEVVETT &8MITH CO.
Ėst. 1863

Diamonds — Watches — Optomitrist

140 Main St., Brockton, Mass.

BROCKTON, MASS.

Compliments of

THE MAYFLOWER SHOPPE

HENDRICH INSURANCE COMFANY
Incuranee of Ali Kinds 5

Cor. of School * Main St., Brockton, Mau. £

W. L. DOUGLAS SHOE CO.

MONTGOMERY WARD 4CO.

34 Legion Parkway Brockten, Mass.

173 Spark St., Brockton, Mass.

F. H. SARGENT ASON
Pašaras Dėl Galvijų ir kitų gyvulių 

1000 Montello St. 50 City Hali Sq.
I Tel. 1224 Brockton, Mass.

ką turtus turi, yra tų turtų užveizdėtojais, 
nuo kurių bus pareikalauta apyskaita, Išga
nytojaus kūnui palaidoti uoloje iškaltą kapą 
atidavė. Neturtingu Jėzus Kristus j pasaulį 
atėjo, neturtingu mirė, neturtingai net sve
timam kape tapo palaidotas.

Mirtis, laidotuvės, karstas, kapai, tai žo
džiai, kurie daug liūdesio, skausmų ir ašarų 
savyje slepia. Bet ir tą viską Išganytojas pa
šventė paskutine savo kryžiaus kelio stotimi.

Išganytojaus kūnas tapo palaidotas, ka
pas užanspauduotas, sargyba pastatyta ir 
priešai džiaugėsi pergale. Jie manė, kad ga
lutinai tikyba tapo sutrinta ir daugiau neat
sikels. Bet trečioje dienoje linksmą dieną pa
saulis apturėjo. Kristus tikrai iš numirusių 
prisikėlė. “Ir prigimimas atgijo iš naujo.” “Ir 
mūsų sielos iš Viešpaties kraujo, naujas pa
jautas ir troškimus gavo”, sako poetas. “Nes 
jei mes tikime, kad Jėzus mirė ir atsikėlė, tai 
taip Dievas užmigusius per Jėzų atves drau
ge su juo — tuomet mirusieji, kurie yra Kris
tuje, atsikels pirmi”, sako Šv. Povylas. Juk 
mirtis yra perėjimu į nemirtingą gyvenimą. 
Todėl meskime iš savo širdies visokią baimę 
ir nusiminimą, nes mūsų galas ne karstas, 
bet prisikėlimas ir gyvenimas amžinas.

Mūsų tauta, naujos gadynės Erodo ir Pi
loto — Rusijos ir Vokietijos ištarme tapo 
prie kryžiaus nelaisvės prikalta, numarinta 
ir palaidota, spaudos draudimu jos kapas 
užanspauduotas, žandarų sargyba tapo pa
statyta ir buvo manyta, kad ji daugiau neat
sikels. Arti pusantro šimto metų, kaip Lozo
rius nelaisvės karste gulėjo. Bet, malda Mar-

tos ir Marijos asmenyse Kandratavičiaus, 
Mickevičiaus, Valančiaus, Maironio, Bara
nausko, Basanavičiaus ir kitų mūsų tautos 
pranašų, Kristus savo dieviška galybe iš kar
sto ją prikėlė.

štai ir užbaigiam mūsų tautos kryžiaus 
kelią, kuris yra pergale mirties ir prisikėlimo. 
Per kryžių į garbę, prisikėlimą ir gyvenimą.

MALDA
Visagalis amžinasis Dieve, visų šalių auk

ščiausias valdove, per tavo Sūnaus Jėzaus 
Kristaus Karaliaus mirtį ir mirties pergalėji
mą, nužemintai tavęs meldžiame apsaugok 
mūsų tėvynę nuo maro, bado, ugnies ir karo. 
Prikelk mūšų tautos vaduose tikėjimą, viltį 
ir meilę, kad gyventų tikėjimu, ir kad visa 
širdimi ne save, bet Dievą ir savo tautos žmo
nes mylėtų. Duok mums visiems jėgų perga
lėti juodą nusiminimą, raudoną neapykantą, 
ir kerštą, nes mes meile Dievo ir tėvynės no
rime gyventi. Duok mūsų tautai vadų gyve
nimu ir darbais šventų, nes pasaulis šiandien 
yra labiausia reikalingas ne Hitleriu, nė Le- 
ninų^ nė Stalinų, nė Musolinių, kurie net ir 
savo tautos žmones ašarose ir kraujuose 
plukdo, bet šventų Pranciškų, šventų Vincen
tų Pauliečių, šventų Jonų Boskų, kurie ver
kiantiems ašaras ir mirštantiems prakaitą 
nušluostytų, o sužeistiems žaizdas aprištų. 
Duok Viešpatie visiems Lietuvos gyvento
jams teisybės jausmą, dorovės meilę ir su
pratimą savo, kaipo Lietuvių pasiuntinybes, 
ir savo, kaipo žmonių aukščiausią gyvenimo 
tikslą.
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS Detroito Žinios
AMERIKOS VYSKUPŲ RAŠTAS

“Bažnyčia ir Socialinė Tvarka”

2. Žmogaus Neliečiamos Teisės

nei Sesučių, nei mokyklos vai
kučių, visi atjaučia Gerardo liū
desį ir žada jo brangiąją mamy
tę atminti savo maldose’.

TAUNTON, MASS.

Šią savaitę sugrįžo iš laivyno I Sekmadienį, lygiai per pietus, 
tarnybos Vytautas Pongonis. j prasidėjo baisus gaisras prie 
Jis ten išbuvęs keturis metus 
apturėjo aukštą garbę, medalį 
iš kongreso, ir su puikiausiais 
pažymėjimais sugrįžo namo. 
Geras vaikas, gerų tėvų, ir tą 
visą parodė tarnyboje. Prieš į-

...... v. , , ,___ įstojant į J. V. laivyną, tarnavoIs Dieviškojo Apreiškimo mes žinome, kad dar ‘ , v .. .. . . . „•* r .. ir- i- txs . „ mišiose šv. Petro par. bažnyčiojprieš pirmojo žmogaus nupuolimą Visagalis Dievas ♦ n h.
paskyrė darbą žmogui jo kūno ir sielos gerovei. Dar-Į , ®
bininkas yra vertas savo užmokesnio. Jei, tačiau, žino- P?8’ S** apsistos 1 pas
gaus darbas yra laikomas, kaip koks daiktas, kuris tevus’ 
viešai perkamas ir parduodamas už žemiausią kainą,•ir °erų se mių‘ a 10’ ytai ’ 
tada jis nustoja bendruomenėje pildęs savo tikrąjį pas
kyrimą. Koks tai liūdnas išganingo Dieviškosios Ap
vaizdos surėdymo iškreipi mas, kad ‘negyvoji medžia
ga išeina iš fabriko pakeista ir pagerinta, o žmonės pa
žeminti ir išnaudoti”.

Iš Dieviškojo Apreiškimo mes taip pat žinome, 
kad kiekvienas žmogus turi begaliniai brangią asme
nybę. Pijus XI, savo enciklikoje, “Divini Redempto- 
ris”, tą tiesą aiškiai, tvirtai ir gražiai nusakė: , Vasiliaus-

“Žmogus tun dvasišką ir nemirtingą sielą. Jis yra kai Stanislovas ir jo žmona lan- 
asmenybė, paties Kūrėjo nuostabiai apdovanota kūnu kėši pas Vasiliauskus Saginaw, 
ir dvasia. Jis yra tikras “mikrokosmos”, kaip sakyda- Mich. Ten sunkiai susirgęs Va- 
vo senieji, tai yra, mažas atskiras pasaulis, savo verte siliauskų tėvelis. Prašome, kad 
toli pranešąs milžinišką negyvąjį pasaulį. Ir šioje že- Aiefcas Vasiliauskas, daininin- 
mėje ir aname gyvenime paskutinis žmogaus tikslas kas šitą žinelę pastebėtų. Jeigu 
yra Dievas. Pašvenčiamos malonės jis yra pakeltas į būtų galima, atlankytų savo 
Dievo vaikų skaičių ir, tarpininkaujant mistiškam sergantį tėvelį velija m Vasi- 
Kristaus Kūnui, įvestas į Dievo karalystę. Štai kodėl Į lįauskui greito pasveikimo. 
Dievas yra jam suteikęs daug ir įvairių teisių: teisė* 
gyventi, teisė kūno neliečiamumo, teisė į būtinas gy
venimo priemones, teisė siekti paskutinį savo tikslą 
Dievo nurodytu keliu; teisė gyventi bendruomenėje; 
turėti nuosavybę ir ta nuosavybe naudotis”.

Taigi žmogaus negalima panaudoti kaip kokio 
daikto, bet su pagarba reikia į jį žiūrėti, kaip į Dievo 
vaiką. Jo darbas nėra toks daiktas, kurio reikėtų gė
dytis, bet garbingas pašaukimas, kuriuo jis gauna sau 
pragyvenimą ir išpildo gyvenime Dieviškąjį planą. Inos dainos, seni pažįstami, ir 

Ir kadangi tai yra dorovės dėsniai ir dvasinės tie- genas vyras yra maloniausias”, 
sos, visa teisė ir pareiga juos išaiškinti priklauso Baž- publikos pusėtinai susirinko, 
nyčiai, kurią Kristus įsteigė pasauly, kaip žmonių Mo- Tarp kalbėtojų buvo ir kun. Ma- 
kytoją. Mes, kaip Ganytojai Kristaus išrinktųjų, ne-1 sevičius, kuris pritarė pirmesnio 
galime apsileisti savo pareigose šiuose dalykuose, kalbėtojo kalbai, kad kiekvie- 
“Žiūrėkite patys savęs ir viso būrio, kuriame Šventoji nam lietuviui yra nemalonu ka- 
Dvasia pastatė jus Vyskupais valdyti Dievo Bažny- da svetima kariuomenė jų že- 
čią” (Apd. 20, 28). Įmėje stovi, ypatingai iš to kraš

to, kuris spaudė Lietuvą per 
tiek metų.

Praeitą sekmadienį iškeliavo 
į Gary, Ind., C. Eluskis su žmo
na Veronika dalyvauti laidotu
vėse. P. Mažeikienės, Veronikos 
motinos. Velijam šeimai ramy- 

’Įbės, o Mažeikienei amžiną at
silsį.

kampo Mich. ir Livernois. Degė 
per keletą valandų ir nebuvo už- 
gesytas, pakol šešios krautuvės 
ir namai buvo beveik sunaikinti. 
Nesuprantama, kaip dienos me
tu galėtų prasidėt toks gaisras. 
Matoma, kaip baisi ugnis.

Praeitą sekmadienį įvyko ap- 
vaikščiojimas Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių Šv. 
Jurgio parapijoj. Programa bu
vo įvairi ir turininga. Susidėjo 
daugiausia iš gerai žinomų se
nesnių lietuviškų dainų, ir kaip 
vienas kalbėtojas priminė: “Se
nos dainos,

Detroito laikraščiai pažymėjo, 
kad dabartiniais laikais Detroi
te esą geriausia eina darbai, ko 
nebuvo pėr daugelį metų. Malo
nu girdėt tokį dalyką, bet kažin 
kaip atlygins darbininkams. 
Dabartiniais laikais darbininko 
dalis pavojinga kaikuriose dirb
tuvėse iš priežasties, kad kaip 
dirba, tai varo dieną ir naktį, 
bet už trumpo laiko sustoja ir 
darbininkai turi be darbo būti. 
Viena dirbtuvė dabar padarė 
sutartį su darbininkais, kad 
jiems bus darbo per ištisus me
tus. Tai geras dalykas. Maža 
baimė tokioj padėtyj; tik dėl li
gos ar kitokios nelaimės darbi
ninkas nukenčia. Jeigu taip bū
tų visose dirbtuvėse, tą syk dar
bininkas galėtų daugiaus pasi
tikėti savo metinėmis pajamo
mis ir žinotų geriau, kaip savo 
gyvenimą nustatyti. Bet dabar 
kaip atatinka. Kol gerai dirba 
nusiperka namelius išsimokėji- 
mui. Ten sudeda beveik pasku
tinį centą, o po tam užeina ne
darbas ir viską praranda, 
atsitiko ne vienam.

GERB. PROF. KAZYS 
PAKŠTAS 

Baltimoriečiai kaip lietuviai, 
taip svetimtaučiai turėjo pro
gą ir laimę išgirsti vieną iš ga
liausių ir iškalbingiausių mūsų 

Tautos sūnų, vasario 19, 20 ir 
21 dd. Prof. Pakštas yra tikrai 
Dievo apdovanotas. Skaito pas
kaitas apie Lietuvą ir Baltijos 
eraštą keliose kalbose, kurias 
naudoja korektingai, tačiau 
tuomet kalba lietuviškai, tai žo-1 

džiai bėga kaip iš kokio fonta-: 
no. Kaipo žodžiais - piešėjas,' 
sunku būtų kam su juo susily-; 
ginti. Jei prof. Pakštas negali : 
sukelti jausmus ir įskiepyti Lie- Į 
tuvos meilę į klausančiųjų šir
dis, tai vargiai koks kitas kal
bėtojas, tai gali padaryti. Nors 
jo paskaitos liečia rimtus, gi
lius mokslo dalykus, tačiau jis 
žino, kur ir kada įtarpinti vieną 
kitą juoką, kad suteiktų įdomu
mo klausantiems. Buvo tikrai 
malonu turėti tokį svetį mūsų 
tarpe, tik gaila, kad jo negirdė
jo tiek lietuvių, kiek turėjo gir
dėti. Dėkojame gerb. prof. Pak
štui už jo atsilankymą. Gal tu
rėsim laimės vėl kada nors jį 
išgirsti.

ROBERTSON MOTOR CAR CO. g
Geriausias pirkinys tai 1940 Buick J;

25 School St., Taunton, Mass.
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STAPLES COAL CO.
Coal. Coke and Oil

Tel. 1250 Taunton, Mass. >

*

Taip

Iš Detroito konceliarijos gau
ta žinių, kad J. E. Arkivyskupas 
Mooney nuoširdžiai užgiria laik
raštį “Darbininką”, kuris šiais 
metais mini 25 m. gyvavimo ju
biliejų. Kada Bažnyčios Vadas 
taria gerą žodį laikraščiui, tai 
galima žinoti, kad tas laikraštis 
yra tinkamiausias žmonijai. Va
lio, “Darbininkas”!
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PIRMA VELYKINĖ AUKA
Pirma auka didžiosios savai

tės ir Velykų gėlėms buvo su
teikta Altoriaus ir Rožančiaus 
moterų dr-jo6, kuri savo mėne
siniame susirinkime, pereitą 
sekmadienį, iš savo iždo pasky
rė $20.00. ši dr-ja niekuomet 
neapleidžia nė vienos didelės 
šventės, kad nepaaukotų baž
nyčios papuošimams. Tai yra 
didelis nuopelnas mūsų rūpes
tingų parapijos mamyčių.

Sugrąžinimas Darbininkų Kristui
Su didžiu gailesčiu turime pripažinti, kad dauge

lis darbininkų atsitraukė nuo. Kristaus Bažnyčios. Kai
kuriose senesniose šalyse tai yra tiesa net ir apie ka
talikus. Ir tai, kaip sako Popiežius, yra didis papikti
nimas pasauliui. Nežiūrint kaip mes aiškintumėm tą 
apsileidimą, faktas pasilieka, kad Krikščioniškoji tie
sa ir gyvenimo dėsniai likosi didžiai aptemdyti, “taip 
kad prieš mūsų akis stovi pasaulis, kuris beveik sugrį
žo į pagonybę”.

Kad sugrąžinti tuos, kurie neteko tikėjimo ir su 
juo net žemiškos vilties ir meilės, reikalinga iš naujo 
priminti Krikščioniškus socialinio gyvenimo princi
pus. Kad mūsų darbas būtų sėkmingas reikia suburti 
ir išlavinti vadus iš įvairių bendruomenės sričių, kurie|čių ir seniau buvusių žymių vei- 
gerai pažįsta savo bendradarbių mintis ir siekimus, ir kėjų buvo palaidotas šeštadienį, 
kurie su broliška meile galėtų laimėti jų mintis ir šir- vasario 24 d. Tai buvo a. a. Pra- 
dis. “Be abejonės”, sako Pijus XI, “pirmi ir artimiau- nas Annulis^ p^ ilgu8 metus 
šieji darbininkų apaštalai turi būti patys darbininkai; bažnytinio choro iešmininkas ir 
o apaštalai tarp pramonininkų ir komersantų taip pat ištikimas parapijos narys. Baisi 
turi būti iš jų pačių tarpo, šitų pasauliečių, kaip darbi- Hga kankifto velionį per
ninku taip darbdavių, apaštalų uoliai ieškoti, išmintin- daugel mėnesių. Sirgo namie, 
gai išrinkti, tinkamai išlavinti ir yra ypatingoji Jūsų I bet galų gale buvo nuvežtas mfe- 
Šlovingieji Broliai, ir jūsų kunigų pareiga”. Lto ligoninėn, kur ir mirė. Kun.

Dabartinėse aplinkybėse Bažnyčios uždavinys yra Antanas Dubinskas aprūpino li- 
aiškus. Kas gali užginčyti artimus santykius tarp eko- gonį paskutiniais bažnyčios sa- 
nominio neteisingumo ir daugybės, fizinių, socialinių kramentais ir atnašavo laidotu- 
ir dorovinių blogybių? Darbdavių godumas ir noras vių mišias Falaidotas Moly Re- 
praturtėti nutraukia darbininkams teisingą pragyve- deemer kapuose. Poniai Annu- 
nimo atlyginimą, gi blogai sutvarkytas ekonominis lienei, buvusiai mūsų moterų 
stovis neužtikrina darbininkams apsaugos. Visa tai choro nirmininkei ir visai An. tiesioginiai veda darbininkus į skurdą; jie neturi už-Lulių Jįimai ^įame giliausią 

tektinai maisto, drabužių, yra priversti gyventi pras- u2uojautą jų skausmo valahdo- 
tuose būtuose ir skursti. Šitokia darbininkų būklė su- Le gerasis Viešpats juos vi- 
daro blogus šeimos santykius, jaunamečių vaikų nu- Lus paguodžia, kaip Jis vienas 
sikaltimus ir piktadarybes. ui tegaIi padaryti.

Ilgos darbo valandos, kaikuriose pramonėse, pa-| 
kenkia darbininkų sveikatai, ir taip, ligos ir pagreitin-l 
ta mirtis atneša skurdą ir vargą visai šeimai. Kadangi 
žmonės, o ne gyvos mašinos dirba fabrikuose, tai Baž- L 
nyčia negali atsižadėti savo teisės ir pareigos kalbėti . 
darbininkų teisių apgynimui ir aiškiai nurodyti indus
trijos ir ekonomijos srityse dorovinius dėsnius.

Šiandieną daugiausia yra svarstomi šie klausimai:
1— Nuosavybė, 2— Nuosavybė ir Darbas, 3— Apsau- 1. Ar paprastas darbas žmogaus asmenybę žemina? 
ga, 4— Atlyginimas, 5— Įsteigimas Socialinės San-|2. Kodėl žmogaus asmenybė yra prakilni ir brangi? 
tvarkos. Tais klausimais mes pateiksime Bažnyčios 3. Kodėl daug darbininkų atsitraukė nuo Bažnyčios? 
mokslą ir tai darydami, mes seksime, amžinos atmin- 4. Kaip juos galima sugrąžinti?
ties, Popiežiaus Pijaus XI nurodymus, kuriuos jis pa- 5. Kokia yra Bažnyčios teisė ir pareiga socialiniuose ir 
skelbė savo garsiose enciklikose. ekonominiuose klausimuose?

A. A. PRANAS ANNULIS
Vienas iš seniausių parapijie-{vargonininko

MALDOS IR UŽUOJAUTA 
Penktadienio rytą po dviejų 

mėnesių ligos atsiskyrė su šiuo

pasauliu mūsų visų mylimojo
Gerardo Kapri- 

šiūno mamytė. Velionė buvo an
trą kart vedusi ir gyveno Wood- 
lawn, Md. Jos sūnelis tik spėjo 
ją kelias minutes prieš mirtį 
pamatyti. Ligonė buvo be žado, 
tačiau savo sūnų pažino ir su 
juo atsisveikino. Pašarvota pas 
graborių. Sekmadienį po sumos 
kun. dr. Mendelis ir visas baž
nytinis choras susirinkę prie 
velionės atkalbėjo dalį rožan
čiaus ir kitas maldas. Palaidota 
iš Šv. Agnietės bažnyčios, kur 
velionė priklausė per ilgus me
tus. Mūsų mylimąjam Gerardui 
jo didelio skausmo valandoje 
reiškiame krikščioniškąją už
uojautą. Jo mylimoji mamytė jį 
tik apleido ją laikinai. Neužilgo 
jie vėl matys viens kitą. Iki tam 
laikui teilsisi ji Viešpaties ra
mybėje. Pasimatymo mintis te-' 
ramina ir teteikia jam stipry
bės ir kantrybės nešti gyvenimo 
naštą. Kaip kunigai, taip visos 
parapijos draugijos, neskiriant

Klausimai Apsvarstymui

skelbė savo garsiose enciklikose.

Everything to furnish your Honie 4
Taunton, Mass. |:

XMkXXX\XXXXXXXXXXXXXWXX\XXX\V

ODAMS DYE HOUSE, Ine. S
Expert Dyers Steam and Dry Cleaning 2

Ofice: Plaut: 5
14 Weir St. Taunton, Mass. 94 Tremont St.
LXXXXX*3S«XXXVXVXXX1LVXXXXeXVXXXVXX.X.VXXXXXXXXXXXX,x*

MtXWMV%.VXX*X.VXXXXXXXX.XXVXXXXXXXXXXXXVX.y

TAUNTON VVHOLESALE CO., Ine. g
14—16 School Street g

Distributors of the Famous Narragansett Ale g

CABRAL’S DAIRY
“Mothers Know Best By Tęst” 

Pasteuriaed or Raw Milk and Cream

213 Hart St., Taunton, Mass.

MORTON LAUNDRY COMPANY

Taunton, Mass.

I SANDERS LUMBER COMPANY

„ l6t%X.%%*XX%*X-XXX*1S%%%XX%%VX%VXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

36 Weir St., Tel. 610 Taunton, Mass.

AČIŪ p. BUDRIUI
Parapijinės mokyklos vaiku

čiai dėkoja ponui Konsului iš 
New Yorko už jo malonų atsi
minimą ir jo prisiųstas dovanas. 
Ponas Budrys ar nebus tik pir
mas svečias iš Lietuvos, kurs 
mūsų vaikučius apdovanojo? 
Tas parodo jo tikrai duosnią 
lietuvišką širdį ir jo artimus ry
šius su jaunesnios kartos lietu
viais čia Amerikoje. Valio mus 
aplankiusiam ir apdovanoju
siam p. Konsului Jonui Budriui!

X

XXS*%'XXC%%%VXX-XXXX%%%%XVXXXV’!

1OLSON’S
Gelių Namas

26 Broadway Tel. 1713 R
278 Bay St.. Tel. 1718 W

X**X*M*X%«%XS%X*X%1lXX%'XX.XX%XVXVXXXXXXXXXXXXXXX%'i

1

HALL THE FLORIST
Puikiausi žolynai ir gėlės šventėms

28 School St.. Tel. 1422 Taunton, Mass.

PAPER HANGING PAINTING

Bronis Kūprinąs
General Repairs

A. C. LEVVIS&CO., Ine. |
Prie pat kampo Main St.. g

6 Trescott St.. Tel. 3007, Tauton, Mass. 8

XJSSS3£3OM0SX%%%%%%%%X.X.%VX%XX.'XXXXX.VX‘XXtl

TAUNTON HARDVVARE <& PLUMBING 
SUPPLY CO.

12 Main St., Taunton, Mass.
.%XXXXX%<»XXXW*%W*X%%%X.X.X»M<X%X%XXXXXXX%XXXXXXXXXX
X»^XXir*WMS3SXX%«<%XX%.'W*Mt%%%%XXXXXXXXXXXXX%XXXXXXX'

1216 James Street
CALvert 5282

Baltimore, Md.

Juozas Kasiusios
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza8595
Limosinal dėl visokių reikalų.

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

VVALDRON HARDVVARE COMPANY
Įvairūs geležies išdirbiniai bei įrankiai ir maliava

2 44 Weir St., Tel. 1742 Taunton, Mass.
*,S«<XX<SWM«MWSSV»«SS%<««MXVX%«WM-XX.«<MVXXXXXXXXXXXXXXXX*

%XMM3L1t«3S*%XVXW«X'X'«.XX%X%-X%XXXXXXXXX

HOMER’S JEWELRY
Diamonds — Watches

13 Main St., Taunton. Ma3s.

N ASO N OILCOMPANY
Aliejus Namų Apšildymui

Tel. 0100 Taunton. Mana.

,X3CX%S06XMSWX%WXS6«3S3SX%3t%3CSSS%%%%%%'X%xt%%XXX'X%.%XXXX.XX'

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir PTažiai Ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c._ 
“Darbininkas”, 366 W. Broad- 

way, So. Boston, Mass.

O. J. 8ULLIVAN, Ine.

General Contractors

BROVVN PHARMACY
Drugs and Prescriptions carefully compottnded

426 Bay St.. Taunton, Mass.
«3S<XWWlSJSireW<W%XXXXX.XX%XXXXXXXXXXXXXXXXX-

įxx<vVi?«*x-x«*«MrwxM%wvxx%x-Kx.xxxxxxxx%x’Xxxxxx

RANDALL OEAN & CO., INC.
Insurance of Ali Kinds

38 Grocker Bldg., Tel. 328 Taunton, Mass.

15 Randall St.. Taunton, Mass.

'^VWVWWW\^WWWWWWV

BOSTOCK FURNITURE COMPANY
Complete Household Furnishings

10—12 Trescott St., Taunton, Mass.
;XXX^X^WX^%%'%%W%XX.VXVXX'XX'XXXXXXXXWX.X>XKXJXV<
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.labai aukštai pakilus kultūroje.

KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE I

GARDNER, MASS.

. _ ___ _ .... šv. Kazimiero parapijos cho- vos kiek laiko atgal ir labai gra-
Taipgi tėvynės diplomatai yra Iras turėjo trijų mylių pasivaik-1 žiai darbuojasi, skelbdamas

Žmonės gausiai lankosi ir 
klauso gražių pamokslų. Misijos 
baigsis sekmadienį, kovo 3 die
ną.

Vaikams. misijos prasidėjo 
trečiadienį, kovo 28 d. ir baigsis 
šeštadienį, kovo 2 d.

sniegu. Automobiliams važinė- NEW BEDFORD, MASS. 
ūmas trukdomas.Jir—r-1 -t t.

Pastaraisiais laikais seno 
sumažėjo darbai. Dau 
darbo.

atlikę milžiniškus diplomatinius 
darbus, be jokio kraujo pralieji
mo. Lietuva ramiai gyvena 
tarp savo kaimynų, kurie pagie
žos liko auka, veda karus, sker
džia savo gyventojus ir naikina 
turtus.

“Iš praeities tavo sūnūs, te 
stiprybę semia”. Ištikrųjų, gal 
mes šėmiam stiprybę iš praei
ties bočių pergyventų laikų ir 
tokį karštą pasišventimą dėl 
lietuvybės. Būtų labai geras 
daiktas, kad mes visi labiau su- 
sipažintume su Lietuvos istori
ja.

! Lai gyvuoja laisva ir nepri
klausoma Lietuva su sostine . .

O kaip nemalonu yra prisimin- Vilniumi! P. Aukštikalnis. pie Jaummo- ^ai

i irrr*—»* s~.ii, ■frį.^įįj^

I Vaizdas labai aiškus, nors 
mes ir gyvenome kitame žemės 
skritulio plote, prisitaikę prie 
geresnių gyvenimo aplinkybių, 
tačiau nekaip negalime užmirš
ti savo tėvynės Lietuvos. Ypač 
tų trolių ir sesučių, kurie už 
okeano gyvendami, taip stro
piai darbuojasi, kad Lietuva ne
tiktais visados būtų nepriklau
soma, bet kad ji stiprėtų su 
kiekvienais pergyventais me
tais.

ščiojimą, ir pas pp. Atkins, jų • Dievo žodį. 
Brick House kepė dešrukes ir 
turėję “good time”. pp. Atkins 
įstaiga yra Derry Road.

VISOS DRAUGUOS ŠVENTĖ
16-tą VASARIO

Vasario 18-tą dieną, pusė po 
dviejų Miller’s Opera House, į- 
vyko Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvių paminėjimas. 
Tai antras toks įvykis mūsų ko
lonijoj.

Nors šiais metais neturėjome 
miesto valdybos, tačiau, turėjo
me labai turtingą ir įvairią 
programą vadovybėje Jono Vai
tiekaus. Programoje turėjome ti, kad atsiranda daug tokių 
porą profesionalų kalbėtojų: 
adv. S. Watkievich ir iš Worces- 
terio adv. Tamulionį. Na, žino
ma, dalyvavo ir Aušros Choras, 
(be jo Gardneryje negalima ap- 
seiti). Choro mokytojas p. Jur
gis Stačiokas buvo užimtas baž
nytiniais darbais, tai jo drau
gas Fred Merrell vedė chorą. 
Dainos išėjo gerai; publikai pa
tiko. Buvo rinkliava dėl Vilnie
čių. Aukos sieks gal šimtą do
lerių. Pasitaikė labai graži die
na, buvo svečių iš apylinkės ko
lonijų. Buvo keletas iš Fitch- 
burg’o ir gražus būrelis iš A- potų tyroniški bandymai lietu- 
thol’io. Abelnai programa vi- vius nutautinti nepavyko, o 
siems patiko* šiais laikais mūsų nepriete-

Gal atspėsiu sakydamas, kad liams toks darbas dar labiau 
mes visi susirinkom apvaikš- nepavyks. į
čioti nepriklausomybę ne žin- Na tai kas, kad mūsų tauta y- 
geidumo dėlei, bet gavę progą ra maža, bet ji garbinga. Kitos 
atėjome visi, kad pareikšti savo daug didesnės tautos kila civi- 
prielankumą ir meilę Lietuvai lizacijoj ir kultūroj, mūsų tau- 
tėvynei.

-A

Kovo 3 d. šv. Kazimiero pa* 
: rapijos jaunimas kasmet pralei- 
'džią iškilmingai. Tą dieną, 10 
vai. ryte, šv. Kazimiero par. į- 

' vyks iškilmingos šv. mišios jau
nimo intencijai. Jaunimas ben
drai priims šv. Komuniją. Po 
mišių, bažnytinėje svetainėje 
turės bendrus pusryčius. Tai 
bus paminėjimas šv. Kazimiero, 

, jaunimo globėjo, šventės, ir 
kartu mūsų parapijos globėjo.

Pereitais metais dalyvavo a-

Studentų kuopos vakarėlis 
sekmadienį, vasario 25 d., para
pijos svetainėje, pavyko. Juda
mieji garsiniai paveikslai vi
siems patiko. Pagirtina, kad 
jaunimas taip gražiai veikia pa
rapijoje.

Pope Optical Co
Mbert R. Barker

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

197 M Al N ST Tel. «-1«M^
WORCESTER MASS

’75 M»ir. St. Webster. Ma»

Wi1fiam J. Chisholm :
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas’ '

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R 1 

Telephone ,
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6288 i

NEW BEDFORD, MASS.

DR. CLARENCE A. LeBLANC

f

f
i

{

brolių ir sesučių, kurie stengia- ( 
si užmiršti, kad jie yra gimę lie
tuviais. Iškraipo savo gražias 
lietuviškas pavardes, neva per- 
sistato save kokiais tai svetim
taučiais ir sau kvailai mano, rutulu, u. ^važiai

kad dabar tai padarė lietuvybei 
galą. Kaip tokie mūsų broliai ir 
sesutės apsirinka. Juk lietuvio 
išvaizdos, lietuvio kraujo nega
lima permainyti. Svetimtaučiai 
nepajuoks mūsų tautos, bet pa
juoks tuos, kurie savo tautą ap
leido ir jos gėdinasi. Į

Seniaus, gilioj praeityje dės-.

HASHUA.N.H.
DARBAI

Dirbtuvėse darbai sumažėjo. 
Kaikurios dirbtuvės atleido 
darbininkus. Nashua Mfg. kom
panijos blankietų skyriuje dirba 
tik po 4 dienas. Jackson Mill 
sustabdė virš šimto audimo ma
šinų. Keletą darbininkų atleido. 
Dabartiniu laiku Nashua sunku 
darbas gauti. Prie miesto dar
bų, kur dirbo nepiliečiai, tai vi
sus atleido.

Antanas Norkūnas, sūnus An
tano ir Leonoros Norkūnų, ga
vo policininko darbą. Tai pir
mas lietuvis policininkas New 
Hampshire valstybėje. Second 
National Bankoje gavo kasie- 
riaus pagelbininko darbą Alek
sandras Virkauskas. Toje ban- 
koje taipgi dirba pp. Ona Sin
kevičiūtė ir Juozapa Narinkevi- 
čiūtė.

I ---------------

gražus ir gausus būrys. Tos 
šventės minėjimą įvedė buvęs 
kleb. kun. dr. A. Bružas ir da
bartinis kleb. kun. dr. P. Liut
kus nuoširdžiai pritaria ir pa
laiko. Tikimės, kad ir šiais me
tais visas parapijos jaunimas 
susirinks ir pasimels prie savo 
patrono, globėjo Šv. Kazimiero.

Sekmadienį, kpvo 3 d., Šv. 
Jurgio par. bažnyčioje 8 vai. šv. 
mišios bus atnašaujamos L. Vy
čių kuopos intencijai. L. Vyčiai 
susirinks bendrai pasimelsti 
prie savo patrono ir globėjo šv. 
Kazimiero ir priimti šv. Komu
niją. Po mišių įvyks bendri pus
ryčiai.

LORRAINE COFFEE COMPANY Į
772 Purchase St. 1110 Acushnet Avė. L

New Bedford. Mase.
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KAPLAN BROS.
BALDAI

We Solicit Your Credit

Suvienytų draugijų Vilniečių 
šelpimo komitetas suruošė va
karą, kur judomus paveikslus 
rodė p. Januškevičius, vasario 
25 d. Dalyvavo virš trys šimtai 
žmonių. Pelno liko $41.00. Da
bar Vilniečių šelpimo komitetas 
jau sudarė $540.00.

Vasario 23 d. p. Antanas F. 
Kneižys buvo išvykęs į New 
Yorką ir dalyvavo Federacijos 
Tarybos suvažiavime. Grįžo šeš
tadienio rytą. CSN.

Sodalietės ir Studentai suvai
dins veikalą “Judas”, kovo 17 
d., šv. Jurgio par. svetainėje, 
St. James Avė. Teko girdėti, 
kad daug pastangų deda jauni
mas, kad vakaras būtų sėkmin
gas. • Girdijęa.

NORfOOO, MASS.

Ii

1182 Acushnet Avė.
1020 So. Water St.,

139 Pleasant St.,

New Bedford
New Bedford

Fall River

DR. SAMUEL K. SEGALL DAVIS A HATCH
Urmu Groseris

28 Union 8t. Tel. 4544
New Bedford, Mase.

j ta neatsilieka, dar prabėga 
daugelį kitų tautų kultūros kū
riniais! Šaltai apsvarsčius savo 
tautos vertę, nereiks nė vienam Kleb. kun. Dr. P. Liutkus iš- 
gėdytis, kad mes esame gimę dalino parapijiečiams Šv. Kazi- 
lietuviais. jmiero parapijos istorinę kny-

Šiandiena mes daug geriau gutę. Visi parapijiečiai paten- 
suprantame savo tautos trūku- kinti šiuo leidiniu ir nuoširdžiai 
mus. Užtat kiekvienas geras lie- dėkoja už išleidimą klebonui ir 
tuvis savo darbais stengiasi “Darbininko” spaustuvei už at- 
kiek išgalėdamas trūkumus pa- spausdinimą. Paveikslai drau- 
šalinti ir pastatyti lietuvių tau- gijų labai aiškiai išėjo, 
tą ant daug geresnių pamatų/ Dabar mūsų parapijos kuni- 
Daugelis didesnių tautų išnyko gai lanko parapijiečius. Jie 
begyvendamos ištautinimo prie- j džiaugiasi, kad žmonės labai 
spaudas. Bet mūsų tauta, ačiū 
Dievui, dar labai gerai gyvuoja.

Paskutiniais 22 metais Lietu
vos Nepriklausomybės džiaugs
mu kaupina kiekvieno lietuvio 
širdį, nors jis ir tik biskutį at
jaustų Lietuvą. Per tą tokį 
trumpą laiką mūsų tauta yra

Pereitą sekmadienį įvyko vie
tinio Federacijos skyriaus susi
rinkimas. Buvo išklausyta ra
portas iš Katalikų Seimelio, ku
rį išdavė p. Petras Rakauskas, 
ž.

NEW BEDFORD VVHOLESALE & 
BEVERAGE CO.

Wine — Beer — Alės
Acushnet Avė., New Bedford, M

nuoširdžiai priima ir remia pa
rapiją.

šioje kolonijoje lietuviai ko
munistai ir bendrai laisvama-

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
27-tos KUOPOS

M. S. Mass. valstybės direkto
rė p. E. A. Sykes kasdiena eina i niai vasario 18 d. surengė neva
geryn, bet dar tebėra gydytojo Lietuvos nepriklausomybės mi- 
priežiūro je. nėjimą. Kalbėjo Mizarą iš

Sąjungietė p. O. Warabow po Brooklyno ir A. Kupstis iš So. 
automobilio nelaimės, palengva ~ 
sveiksta.

i Linkime abiem narėm greitu
1 laiku visai pasveikti ir vėl daly-
1 vauti Sąjungiečių darbuotėje. į sivaizdinkime raudonųjų ben- 
į Kuopos susirinkimas įvyks drame parengime surinkta tik 
pirmadienio vakare kovo 4-tą, $12.30. Be to, bendrafrontinin- 
bažnytinėje svetainėje, 26 St. i kai nepasako ką jie su tomis 
James Avė., paprastu laiku. Vi-į aukomis padarė: pasiuntė Lie
sos narės kviečiamos dalyvauti. Į tuvai ar Maskvai? Jeigu Lietu

vai, tai gerai, kad nors tiek pri
sidėjo. CSN.Atstovai, kurie buvo Naujos 

Anglijos Lietuvių Katalikų sei- 
melyj džiaugiasi, kad turėjo prasidėjo misijos, kurias skel- 
gerą kelionę ir seimelis buvo į- bia kun. Kidykas, S. J. Tėvas 
domus.

Pirmadieni, vasario 26 d., šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje

Kidykas yra atvykęs iš Lietu-

Po Velykų Pirmasis

BALIUS-ŠOKIAI
Rengia šv. Jono Ev. BĮ. Pašai pine Draugija

Šeštadieni, Kovo - March 30,1940
Municipal Building Salėje, So. Boston, Mass.

AL STEVENS’ ORKESTRĄ
Visas pelnas skiriamas “Darbininko” Intertypos Fondui 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti

Įžanga 40c.

J

Bostono. Kairieji puola katali
kus dėl minėjimo prakalbų, nes 
katalikų vienybė ir sąmoningu
mas parodo jų silpnybes. Tik į- DR. UBALDE PAQUIN

1279 Acushnet Avė.,

3nSWJ3O«3S3S30SWS363SS0«3S3S3S383OS36SS3S3S3SSS3SSSS«3S36SaO^

FRATES DAIRY

LAVRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapijos 

choras praleido sekmadienio po
pietį Palangoj. Po “Sunday- 
school” atsilankė kun. J. Ska
landis. Sniego buvo daug, die
na graži, ir visi turėjo “real 
good time”. Kepė, čirškino 
“frankfurts”, ir važinėjosi ant 
sniego.

Tas pats choras, vad. muz. P. 
Sakui, kovo 3 d., išpildys baž
nytinį koncertą, 7:00 vai. vaka
re, be įžangos.

Sodalietės vasario 25 d., turė
jo savo “Whist Party”. Pirmąją 
dovaną laimėjo J. Karsokas.

Parapijos misijų savaite pra
sidės kovo 11 d., ir baigsis ko
vo 17 d. Vadovaus kun. F. Auk
štikalnis, S. J.

Tabernakuliumo draugijos na
rės prie bažnyčios durų, sekma
dieniais po mišių, priiminėja 
aukas padabinimui Viešpaties 
karsto ir altoriaus Velykose.

Acushnet Avė., New Bedford, Mass.
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DR. W. L. ROUS8EAU
2055 Acushnet Avė.

SHIPYARD PAINT CO.
Išpardavimas maliavų urmu ir mažmenomis 

978 Purchasa 8t, New Bedford, Mass.

Sekmadienio vakarą, vasario 
25 d., kun. J. Skalandis rodė 
“movies”. žmonių prisirinko ne- 
daugiausia. Pelnas skiriamas 
parapijos naudai dėl padabini- 
mo bažnyčios.

Dar gatvės tebėra užverstos

DR. E. G. LaRIVIERE
1394 Acushnet Avė.,

Gražinama, maliavojama po 
galerija bažnyčios sienos.
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H. P. HOOD &SONS, Ine.
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Penkiadienis, Kovold., 1946 i
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Įvietmės zlmos
ŽINUTESz .J . ...••*

Vas. 26 d., kun. dr. K. Matu
laitis, MIC., važiuodamas iš mi
sijų, laikytų Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje, Philadelphia, Pa., į 
Lowell, Mass., sustojo atsilaiky
ti šv. mišias, šv. Petro par. baž
nyčioje, So. Boston, Mass. ir at
lankė kleboniją, šią savaitę, šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje, Phi
ladelphia, Pa., jaunimui skelbta 
misijas kun. J. Vosylius, MIC.

ei jų. Pasirodykite, jaunime, 
Dievui, šv. Kazimierui ir para
pijiečiams. '*

Šeštadienį yra Popiežiaus Pi
jaus XII vainikavimo metinės. 
Tplč jaunimas, savo rekolekci
jose, nepamirš pasimelsti, tą 
dieną, už šv. Tėvą.

Vas. 28 d., po pamaldų, šavo 
susirinkime, Tretininkų brolija 
nutarė padėti kelti parapijos 
metinio išvažiavimo fondą, kurs 
įvyks, birželio 16 d., 1940, Ro
muvos parke, Montello, Mass.

Tą rytą kun. A. Baltrušiūnas 
laikė šv. mišias, Šv. Petro par. 
bažnyčioje.

Visas jaunimas laukia savo 
Metinių Rekolekcijų, šv. Kazi
miero garbei, kurios, kun. Ge- 
raldui, C. P., vadovaujant prasi
dės penktadienį, vžkdre, po Sta-

DAKTARAI

Tel. Kirkianti 7119

Pauline Luzackas, MD„ 
(Lietuvė gydytoji) 

Broadway,
Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
” Nuo 6 iki 8. 

Sekmadieniais pagal sutartj.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis 
optometristAs 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

»R">

York, kovo 12 d. Įvilktuvių ofi
ciozas bus J. E. Vilimas Kardi
nolas O’Connell. So. Bostono 
lietuviai kunigai negalės pakvies 
timu pasinaudoti, nes jų para
pijos bažnyčioje įvyksta 40 va
landų atlaidai, kovo 10, 11, 
dienomis.

L. VYČIŲ PATRONO 
DIENA

12 itaunaš — Ryšium 
lenkų priešvalstybinės 
ganizaeijos susekimu 
likvidavimu Vilniuje, 
sienių Spauda atkreipė

or- 
ir 

už- 
di-

b

Šv. Kazimiero dieną L. Vyčiai 
švenčia ateinantį sekmadienį, 
kovo 3 d. So. Bostono Vyčių 
kuopa šią šventę švęs taip pat 
iškilmingai ateinantį sekmadie- 

i . -- - «<įn cor_

metų. Paėjo iš Užūgosčio para- P01^” įklausys šv. mišias šv. 
.pijąs. Amerikoje pragyveno 28 Petro ParaP- bažnyčioje. Po šv> 
__ __________________ -r___ _ I mišių įvyks bendri pusryčiai pa

rapijos bažnyčios svetainėje. 
Pusryčiuose dalyvauti kviečia
mi visi Vyčiai ir kitos jaunimo 
organiazeijos: studentai, choris
tai, sodalietės ir kiti. Taip pat 
kviečiame dalyvauti ir senes
niuosius bei visus profesionalus. 

F. G.

Vasario 27 d., mirė, savo na
muose; 66 Tudor St., trumpai 
sirgęs, Juozapas Nauskūnas, 44 n^‘ Visi.Vyčiai 9.30 vai.

delį dėmesį į faktą, kad 
. lenkai
su
je,

j dar nėišmoko 
lyti tojfe valštybė- 

knrtoje galėjo prisi
glausti nuo kafo siaubo ir 
kad jiė sudaro netvarkos 

ir neramumą ži-
kad 
elerhe

metus. Paliko motiną Ievą, dvi 
seseris ir brolį. Laidojamas ko
vo 1 d., 9 vai. ryte, iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, Šv. Mykolo ka
puose. tt

Sekm., 9:30 vai. ryte, šv. mi
šios bus giedamos šv. Kazimie
ro Draugijos intencijai. Su Ka- 
zimieriečiais eis prie Šv. Komu
nijos visas parapijos jaunimas. 
Kiti žrnotiės turėtų eiti ant kitų 
šv. mišių. Per minimąsias visi 
netilps.

Tiiojaii po jaunimo bendros 
Šv. Komunijos, įvyks, po bažny
čia, bendri pusryčiai. Pusry
čius reikia iš anksto užsisakyti. 
Kitaip jų galėtų pritrūkti.

Vakarė, 7:30 valandą, po baž
nyčia, tėvas K. Jenkus duos iliu
struotą paskaitą apie šv. Tere
sėlę. Vakarą rengia Maldos A- 
paštalystės draugija ir kviečia 
visus atsilankyti.

NAUJAS KAPAS

Vasario 20 d., palaidota ilgai 
sirgusi visuomenės veikėja, O- 
na Jankienė, 53 metų amžiaus, 

i gyv. 1428 Columbia Road, ryte 
i 9 vai. iš Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčios su šv. mišio
mis, Šv. Benedikto kapuose, 
Roxbury, Mass. Mirė Vasario 17 
dieną.

Šv. mišių auką atnašavo kun.

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Švęsime Šv. Kazimiero Dieną. 
Nors jaunimo rekolekcijos baig
sis sekmadienį Popiežiaus palai
minimu, po šv. mišių, 9:30 vai. 
ryte, misionierius pasiliks at
švęsti SU jaunimu šv. Kazimiero 
Dieną. Kovo 4 d., iš ryto, atsi
bus daug šv. mišių. Vakare bus 
giedami mišparai, misionieriaus 
pamokslas ir šv. Kazimiero re
likvijų sveikinimas. Vaikai, jau
nimas ir tėveliai, kas galite, iš
klausyti mūsų Patrono dienoje 
šv. mišias ir ateikite pasimelsti 
į vakaro pamaldas?

Souihbostonieciai gavo už- 
kvietimus į šventinimus ir į pri
micijas nuo būsimų tėvų Mari
jonų} Naudžiūno, Šmigelskio ir 
Kuprevičiaus. Jie gražiai dar
buojasi rengdami primicijų ban- 
kietus kun. A. Naudžiūnui kovo 
10 d., kun. M. Šmigelskiui kovo 
17 d. Kun. Kuprevičius laikys 
savo primicijas Providence, R. 
■L, kovo 31 d.

F*,

(VAIROS SUSIMAI
I LIETUVĄ... 
AR AMERIKĄ

Vikingu laivais
Per Gothenburgą, Švediją 

Laivų išplaukimai 
Iš New Yorko —

Drottningholm Kovo 16, 
Balandžio 27.

Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti, kaip Tam
stos api.cli.ikej vietinis laivokorčių 

agentas.

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

dinį. Laikraščiai taip pat 
pabrėžia, kad siekimų pra- 
vadyrai yra iš įvairių Len
kijos sričių atbėgę lenkai 
inteligentai, kurie Vilnių 
nori padaryti lenkų są
mokslininkų centru. Laik
raščiuose reiškiamas pasi
tenkinimas, kad Lietuva 
pagaliau ėmėsi žygių pa
daryti galą tokiam avan
tiūristų veikimui ir kartu 
nurodoma, kad Lietuvos 
įstaigoms tenka nugalėti 
kaikurių sunkumų.

Karaliaučiaus “Preussis- 
che Zeitung” rašo: “Vil
nius yra vienintelis didelis 
buvusios Lenkijos mies
tas, kuriame dar gali pasi
reikšti lenkų nacionalistų 
veiklumas. Vokietijos ar 
Sovietų Sąjungos užimto
se srityse dėl tų valstybių 
įstaigų griežto nusistaty
mo tokios aspiracijos (sie
kimai) yra neįmanomi. 
Maža Lietuvos valstybė 
turi sunkumų apsisaugoti^ 
nuo lenkų požeminės veik
los... Lietuvos įstaigos ne
gali visados veikti taip, 
kaip jos norėtų, nes turi 
laikytis tam tikro atsargu-

■■UUKaUKBCdMiMHBMHHi

Husdvinias frisforo Dvaras

i

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gąsdiną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

Tikrinant esančius Vil
niaus krašte dvarus, pa
aiškėjo, kad kai kurie iš jų 
buvo įgyti neteisėtai. Pa
vyzdžiui, vieno dvaro sa
vininku prieš Didįjį karą 
buvo lietuvis. 1919-20 me
tais, vykstant kovoms tarp 
lietuvių ir lenkų, dvaro 
savininkas įstojo į Lietu
vos kariuomenę. Gen. Želi
govskiui užėmus Vilnių, 
tas dvaras buvo su konfis
kuotas ir atiduotas buvu
siam Lenkijos ministrui 
pirmininkui Prystorui, o 
60 ha miško nusavino len
kų valdžia. Kadangi dva
ras buvo įgytas neteisėtu 
būdu, jis iš Prystoro atim
tas ir paimtas j žemės re- 

' mo katalikų Bažnyčios at-' formos fondą. Iš aplinki- 
I žvilgiu. Tačiau įvairių šie- niy bežemių ir mažežemių 
'kimų iniciatoriai (suma- jau gauta daug prašymų 
nytojai, pravardyriai),'paskirti jiems žemės, 
varo fanatišką propagan
dą ir aktyviai daly-' 
vau ja sąmoksluose. Yra 
žinoma, kad Vilniaus sri
ties lenkai, prie kurių pri
sidėjo pabėgėliai iš visų Į 
Lenkijos sričių, turi dide
les ginklų atsargas. Prieš 
kurį laiką Lietuvos vyriau
sybė, sekdama vokiečių i 
pavyzdžiu, pagrasino mir
ties bausme už ginklų lai
kymą. To įsakymo įgyven
dinimas esąs abejotinas, 
nes kalbama, kad lenkai, 
padedant kunigams, dide
lę ginklų dalį paslėpę. 
Taip, pavyzdžiui, buvo su- 

i režisuota eilė laidotuvių.
Išyta daug šv. Mišių. Taipgi ne-; vietoje lavonų karstuose, 
' mažai gėlių vainikų puošė jos kurie iš bažnvčiu iškilmin-

Joseph Havel, netoli Phi- 
ladelphijos, kuris atsisa
kė apklausinėjamas, 
duoti bet kokių žinių dėl 
mirusio Jurgio Kopp.

Oueen Anri Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabūžlal 
būtų tvariai Itplautl, 

paveskite i] darbą mums.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėja*.
Sodevvall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių iSsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

324 E St., So. Boston.
TEL. tfU 1452 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

t

REIKALINGAS lietuvis siuvė
jas, kuris turi patyrimą savo a- 
mato. Geras atlyginimas. Atsi
šaukite adresu: P. Gruntmeyer, 
681 No. Main St., Montello, 
Mass. Tel. 3782. (27-1)

I
I

Res. Šou 3729 Šou 4618

Limuanian riimnure uo.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bostono Arkidiecezijos kuni
gai gavo pakvietimus į iškil
mingas Šv. Pallium Įvilktuves: 
Jo Ekscelencijos Arkivyskupo 
Pranciškaus J. Spellmano, D.D., 
Šv. Patriko katedroje, New

ADVOKATAI

Telephone 
tf. BOSTON 

l£l

BayVlewMetof$efvite
STU0EBAKĖR

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

•t

5=^

A J. YOU^G 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP <154 

101 Baxtet St.< So. SootOn, Mm*. 
TėL ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Srighton 

Tel. STA 8659____
Tel. 3826 Namų Tel. 3307

Prisiekęs Advokatas 
hiMtnr lt £rfhae 

Veda Tieoltlas provaa.
Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732 

Namų: TALbot 2474
Z T“ t

LucyN. Yatim
LIETUVE ADVOKATĖ 

(JĖKiMAŪčbtt) 
i4HdpeŠt., 

Greenfield, Mass.

K. Urbonavičius. Taip gi ir na
muose pašventino kūną ir atkal
bėjo maldas. Kūną lydėjo iš
rinktos narės iš Lietuvos Duk
terų Draugijos ir vietinės 13- 
tos Moterų Sąjungos kuopos, į 
kurioje velionė dagiausia laiko 
ir sveikatos padėjo.

A. a. Ona buvo plačiai žinoma 
visuomenei, nes yra daug kalbė
jusi Moterų Sąjungos reikalais, 
kaip tai suorganizavime kuo
pų, M. S. apskričio. Nemažai 
dirbo ir kitose organizacijose. 
Taip gi ir parapijos veikime 
daug gelbėjo. Visų buvo gerbia
ma.

’ Velionė paėjo iš Punsko para
pijos, Lietuvoje. Amerikoj^ pra
gyveno 30 metų. A. a. Ona Jan
kienė paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Domininką, sūnų Joną, 

i seserį Magdaleną Pajau jutę ir 
daug giminių ir pažįstamų.

Už velionės sielą buvo užpra-

mažai gėlių vainikų puošė jos kurie iš bažnyčių iškilmin
gai buvo vežami į kapus, 

kuriuos no-
karstą. Daug lydėjo į kapus.

Liūdi jos šeima, giminės ir buvo ginklai, 
draugai netekę visuomenės vei- reta paslėpti”.
kėjos, bet ypatingai liūdi Mote-! Laikraštis reiškia paši
rs Sąjungos organizacija ir joSĮ tenkinimą, kad Lietuva ė- 
narės.

Ilsėkis Ramybėje! I
Sąjunaietė.'

|mėsi žygių lenkų sąmoks
lininkų organizacijai likvi- 

Sąjungietė.\^UQi^

Rengiantis Prie Ekonominio 
Centro Konferencijos

Telef. Arlington 5537-J

Laismuotas Kontraktorius

Vaizbos Butų ir Profesio 
naių Sąjungų Žiniai

I
i

Statau naujus 
ir taisau se
nus namus.

Darbas pilnai 
garantuotas.

„į. J. Kirsis
32 Hawthorne Avė.,

ARLINGTON, MASS.

NAUJA VAISTŲ KNYGA

Sveikata Ligoniams
Gydymas visokių ligų Šaknimis, 

Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 85 centai). 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS
j 248 W. Fourth St., So. Boston, Mass.

DYKU BANDYMAS 
NUOREUMAT

VALGOMOJO DAIKTO KRAUTUVES
Rlrittl pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

i skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma- 
' deniai patarnauja. Nuėję J bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
į suriSte “Darbininke".
i

i Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILU AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

i Perkins Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
7S3 8roadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY.

Tel. SOUth Boston 936f 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Profesionalai. biznieriai, pramonių 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
»al verti skaitytoją paramos.

Vl«f clrnlhkitZs “Darbininko"

Mes tori m puikų Me
todą duo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui,, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit k»n- 
tėtl kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-

Draugijų Valdybų Adresai

pJgų Metodų, 
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILN$ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI ISBAN- 
DYYMUf, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
yaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau {
ROŠBE PRDDUCTS CO. Dept. k-9 

2708 W. Farwell Ava Chicago. UL

LIETUVOS DUKTĖRŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirrrk — F. Zaletskienč.

564 E. Broadvay, So. Boston, Ma3s. 
Prot. Rašt — Ona Ivaškiene.

440 E. Sixth St, So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. —; Marijona Markoniutė,

4115 Washingt on St., Roslindale, 
Tel Parkway 0558-W

Iždininke — Ona StAitiuBūtS,
105 Wešt 6th St.. So. Boston. Mass. 

rvarkdarė — Ona Mizgįrdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston.

Ka4ot GI—-Marijona AUkštikalnlenė,

_ _ laiko kas
antrą utaminka mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, “ - -

/Įsais ' ’
W1

t ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

— Dna Mizgir 
jmbla Rd., So.

Amerikos Lietuvių Ekonomi-l 
nio Centro Valdyba nutarė i 

j' šaukti Vaizbos Butų ir Profe- 
' sionalų Sąjungų specialių iga- 
! liotų atstovų suvažiavimą įsta- į 
j tams ir statutui formaliai pri- ’ 
! imti.

Tame suvažiavime bus pa-, 
tiekta Vaizbos Butams įvairūs 
veikimo ir artinimosi planai.

Vaizbos Butai ir Profesionalų l 
Sąjungos prašomos svarstyti 
suvažiavimo klausimą dabar ir 
parūpinti savo delegatui kelio
nės išlaidas. Kadangi tai bus 
konstitucinis suvažiavimas. I 
praktiškiausia bus nuo kkkvie-! 

no Vaizbos Buto ir Profesionalų ai verti skaitytoju paramos. 
Sąjungų siųsti po vieną atstovą.! Visl “^rbininite’’.

PRAŠYMAS
Po naujų metų beveik visi 

Vaizbos Butai ir Profesionalų 
Sąjungos rinko savo naujas val
dybas. Prašome prisiųsti Eko
nominiam Centrui valdybų var
dus ir antrašus. Padarykit tai Į 
tuojau, neatidėliodami.

KOLONIJŲ VEIKĖJAMS i
Amerikos įvairiuose miestuo-! 

se ir miesteliuose yra Lietuvių 
biznierių ir profesionalų, nors 
ne visur yra Vaizbos Butai.

< Mums reikalinga vardai iri 
antrašai tų biznierių ir profesio-, 
nalų. Prašome tų miestų ir mie-: 
stelių veikėjų paimti už lc atvi-1 
rutę, surašyti jų antrašus ir pa- • 

j siųsti Ekonominio Centro Vai-j 
dybai. Kurie profesionalai ir j 
biznieriai matys šį atsišaukimą, 
prašomi jie patys atsiliepti ir 
prisiųsti kitų visų savo san-l 
draugų antrašus.

A. L. Ekonominio Centro
Valdyba,
Chas. K. Pikie, Pirm.

629—54th St. Pittsburgh, Pa. 
K. S. Karpius, Sek r. 

6820 Superior av. Cleveland, O.

v •

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Atliekame įvairius plumberio dar
bus — įdedu Oil burnerius, gasą ir 

t. t. Už atliktus darbus duodu 
3 metus laiko išsimokėti.

322 Dorchester St,
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0345

GRABORIAI

S. Barase vičius Ir Sūnus 
seniausias aios Valstybes 

LIETUVIŲ GRaUORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notarei Teises

I

II

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

Gjrven. vieta: S3Š ėorchester Avė.
TeL COLunlbU 2537.

JosėphtCAsfcr
(Kasperas)

LAfdOTUVIŲ 0IRĖKT0RIUS Ir
BALSAM UOTCMĄS 
NOTARY PUBLIC

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Naktų. 
Reaidence: 198 M St, So. Boston.

Tek ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.Pirmininkas, Juozas Švagždys, 

601 6th St.. So. Boston, Mass.
Vice-lpirm. Albinas P. Neviera., 

16 Winfield St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 
Maršalka. Jonas Zaikis,

i 7 Winfield St.. So. Boston. Masa.
I Iždininkas. Andrius Zaieskas, 

702 Fifth St., So. Boston, Mass.

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

I

411 H St. So. Boston, Mass.
Ora’iglja savo susirinkimus laiko kas

•bažnytinėj svetainėj, įjos reikalais kfeųftcitSs 
eolų nltlnlukį ■’

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik 
raf verti skaitytoją paramos . i 

Visi skelbki t ės “Darbininke".

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

D. A. Zalstskai F. L Zaletskss
Graboriai ir Balsamuctojal 

Patarnavimas dieną ir nakt| 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. tfU Boston 0*1$ 
Tel. tfU Bdston 280*
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Rytinių Valstybių Žinios
t 

vairiomis ligomis. Dauguma 
serga pavojingai. Sergančių 
tarpe yra P. Karlonas, kun. P. 
P. Kartono tėvelis, ir Vincas Ra
dzevičius, auksinės žvaigždės 
tėvas, ir kurio vardu sutvertas 
L. L. Stasio Radzevičiaus 4-tas 
postas.

Miesto gydytojo pranešimu y- 
ra apie 60 šeimų, kur serga 
škarletina.

Linkėtina visiems ligoniams, 
laimingo pasveikimo.

C. BROOKLYN, M. Y.
BAŽNYTINIS KONCERTAS

Verbų sekmadienį parapijos 
choras rengia bažnytinį koncer
tą, į kurį turėtų atsilankyti visi 
parapijiečiai. Misijos prasidės 
kančios sekmadienį ir tęsis iki 
Velykų.

BROOKLYN, N. Y
Vasario 24 d. iškilminai palai

dotas iš Karalienės Angelų baž
nyčios p. Dulkių jauniausias 
sūnus Antanukas, dar nepilnai 
trijų metų amžiaus. Jis mirė 
vasario 20 d. Laike iškilmingų 
mišių, kurios buvo su asista, 
gražiai giedojo vyrų choras, ku
rį sudarė apylinkės vargoninin
kai ir vietinio choro giedoriai.

Reiškiama p. Dulkių šeimai 
užuojauta, netekus savo myli
miausio ir jauniausio sūnaus.

p. Dulkė yra Karalienės An
gelų par. vargon. R.

MIRTIS
Vasario 24 d. po trumpos li

gos, mirė General ligoninėje 
Juozas Liutkauskas, 54 metų 
amžiaus. Paliko nuliūdime duk
terį Oną.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Šv. Marijos airių ka
puose.

Lai būna gailestingas dangiš
kasis Tėvas jo vėlei. T.M.

KAD GYVENČIAU 
ŠIMTĄ METŲ

NEW BRITA1N, CONN.
SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS
Pereitą sekmadienį, vasario 25 

d., parapijos salėje įvyko Są
jungiečių kortavimo vakaras. 
Atsilankiusieji smagiai praleido 
laiką, o smarkesnieji žaidime 
gavo dovanas. Rengimo komisi
ja susidėjo iš jaunesnių, kurios 
gražiai darbavosi; pavaišino 
skaniais užkandžiais ir karšta 

-kavute. Sąjungietės nuoširdžiai 
dėkoja visiems už atsilankymą. 
Dėkoja kleb. kun. M. Pankui, 
adv. A. Povilaičiui. Taip pat a- 
čiū ir komisijos narėms, būtent, 
ponioms — M. Staskeliūnienei, 
A. Grigutienei ir panelėms — O. 
Staskeliūnaitei, M. Janušonytei. 
Ypatinga padėka priklauso kuo
pos pirmininkei J. Janušonytei, 
nes ji labai uoliai darbuojasi.

išauklėti sūnūs ir dukterys, pa
statyti ant tikrojo kelio yra 
stipriausi patriotai tautos ir 
valstybės. Gyvenimas paroda 
kiek daug didvyrių išauga iš 
vargdienių šeimynų.

B. P. Štlkauskas.

(šią dainelę parašė ir dainavo
J. SAVONIS)

Ten šviečia skaiščiau saulelė, 
Gimtinėj mano šalelėj.

Kad gyvenčiau šimtą metų, 
Širdis man atjaustų.

Ten tėveliai užaugino, 
Skaityt ir rašyt mokino.

Kad gyvenčiau šimtą metų, 
Širdis man atjaustų.

Motinėlė padainavo,
Kas naktele pabučiavo.

Kad gyvenčiau šimtą metų, 
Širdis man atjaustų.

Rodos jaučiu gėlių kvapą, 
Regiu žalią miško lapą.

Kad gyvenčiau šimtą metų, 
Širdis man atjaustų.

Lėk paukšteli kogreičiausiai, 
Pačiulbėk ten komeiliausiai.

Kad gyvenčiau šimtą metų, 
Širdis man atjaustų.

Juozas Savonis.

I ■ ——  ■■■■■Ii —— - I Į,

kyti į tą labai įdomų parengimą.1 re’ prie šv. Komunijos. Jų, at-
— Klebonas kun. S. Stonis lan-' važiavus į tą parapiją, būta tik

kėši Mt. Carmel, pas savo drau-{8, o dabar išaugo iki 21. Graži 
gą kun. Dr. J. Končių, ) Ketu-' pažanga. >
riasdešimties Atlaidus. Tenai. — Novena prie Šv. Juozapo 
pasakė paskutinėje dienoje pa- prasidės kovo 11 dieną irtęsis 
mokslą. i jkį Velykų. Noveną vesti atvyk-
— Bieliūnai paaukavo nudaži- sta kun Dr Matulaitis.

mui Saldžiausios Jėzaus stovy-1 ___—__—
lai. Lygiai Grikštai paaukavo Į WORCESTER, MASS. 
dėl nudažimo Švenčiausios Mer
gelės stovylai. Garbė tiems pa- 
rapijonams, kurie rūpinasi baž
nyčios pagražinimu.

liūnas, Rockville Furnitūra 
House Co., A. Pateckis, V. Tą- 
mošiūnas. Abi kuopos reiškia 
širdingą ačiū už aukas ir vi
siems svečiams už atsilankymą. 
Laikraščiui “Darbininkui” pa
siųsta iš pelno $14.25. Kuo
poms liko po porą desetkų dole
rių.LIETUVIS GYDYTOJAS 

PASKIRTAS DIREKTORIUM 
Pereitą savaitę anglų laikraš- 

Įčiai pranešė, kad Dr. Fr. Hill 
(Aukštikalnis) tapo paskirtas 
sveikatos direktorium Mason- 
Manistee apskričių Michigan 
valstybėje, kur jo priežiūroje, 
kaipo sveikatos direktoriaus 
bus 40,000 gyventojų.

Pereitą penktadienį, vasario 
23 d. Dr. Hill išvyko į paskirtą 
vietą.

Dr. Fr. Hill yra gimęs Miners- 
ville, Pa., kur baigė pradinius 
ir aukštesnius mokslus. Po to 
užbaigė Pennsylvania valstybės 
kolegiją. Vėliau lankė ir užbai- , 
gė Jefferson medikalę kolegiją 
Philadelphijoj 1930 m. Prakti
kavo Pottsville ligoninėje, Pott- 
sville, Pa., Mercy ligoninėje, 
Wilkes Barre, Pa. Nuo 1933 m. 
praktikavo Waterbury, Conn.

Keli metai atgal įstojo į Yale 
universitetą pagilinti medicinos 
mokslus ir šįmet užbaigė. Dr. 
Hill buvo vienas iš šešių garbės 
sąraše.

Dr. Fr. Hill, gyvendamas Wa- 
terbury, nežiūrint sunkių savo 
pareigų bei studijų, labai pla
čiai veikė lietuvių tarpe, pri
klausė prie Lietuvių Romos Ka
talikų Susivienymo, Lietuvių 
Katalikų Studentų ir Profesio
nalų sąjungos, Lietuvos Vyčių, 
Lietuvių politinių klubų, Lietu
vių Vaizbos buto ir kitų. Taip 
pat pasižymėjo, kaipo organiza
torius. Padėjo suorganizuoti 
Lietuvių Vaizbos butą, Lietuvių 
literatūros lygą, su kuria pa
skutiniu laiku daugiausia dir
bo, įsteigė Connecticut valsty
bėje įvairiuose viešuose knygy
nuose lietuviškus skyrius* su
rinko bei supirko apie 2000 lie
tuviškų knygų ir anglų kalba 
knygų apie Lietuvą ar lietu
vius, kurių randasi apie 1000 
vien tik Waterbury Šilas Bron- 
son viešame knygyne lietuvių 
skyriuje. Dr. Fr. Hill iniciaty
va būdavo kasmet gaunama iš 
vietinių valdžios įstaigų po 25 
dolerius lietuviškoms knygoms 
pirkti, lietuvių skyriui. Šiandien 
mes netik turime lietuvių sky
riuje gražiai apdarytą Lietuvos 
Enciklopediją, bet ir naujau
siai išleistų knygų Lietuvoje ir 
Amerikoje.

Keli metai atgal Dr. Fr. Hill 
gyvendamas Waterbury parašė 
ir išleido lietuvių gyventojų są
rašą arba lietuvišką direktorių. 
Dr. Fr. Hill plačiai rašė recen
zijas apie lietuviškas knygas a- 
merikiečių leidžiamuose litera
tūros leidiniuose. Dr. Fr. Hill 
taip pat dirbo bibliografijos sri- 
tyj ir bendradarbiavo su Lietu
vos ir Amerikos bibliografais. 
Kadangi Waterburio lietuviai 

, sužinojo tik prieš keletą dienų 
i apie Dr. Fr. Hill išvykimą, tai 
[ nors ant greitųjų surengė iš

leistuvių vakarienę, kur dalyva
vo gražus inteligentijos būrys ir 
daugybė vietinių daktarų, kurie 
palinkėjo geriausios laimės nau
joje gyvenimo vietoj, bet kartu 
liūdėjo netekdami gero susipra- 
tusio ir darbštaus lietuvio, ką 
pažymėjo savo kalboj kun. J. 
Kripas iš Hartford, Conn.

Petras Bernotą.

maspfth.Lln.y.
SUSILAUKS NAUJOS 

KLEBONIJOS
Pereitą sekmadienį įvyko pa

rapijos mitingas, į kurį atsilan
kė ir mūsų sergantis, dar šlu
buodamas, klebonas kun. J. Bal- 
kūnas. Buvo tartasi naujos kle-

PARENGIMAI
Gavėnios laiku parengimų ne

trūksta. Vasario 25, įvyko trijų 
draugijų. Gyvojo Rožančiaus, 

{Tretininkų ir Marijos Vaikelių! — Praeitą sekmadienį, Soda- 
lietės mergaitės ėjo ‘in corpo-

Jung. Valstybių Senato
rius Henry Cabot Lodge, 
Jr. iš Massachusetts Lin- 
colno dienoje kalbėjo 
Brooklyn, N. Y. Respubli
konų klubo susirinkime.

bonijos statymo reikalu. Nutar
ta statyti naują kleboniją, kuri 
ligi rudens jau bus užbaigta. 
Kaip girdėt, MaspethieČiai žada 
pastatyti puikią kleboniją, ku
rios išvaizda pagražins Maspe- 
thą, o savo stilium gal bus vie-i 
nintelė lietuvių klebonija Ame
rikoje. Bravo! Maspethas kyla.

X, 
I

' vakaras. Marijos vaikeliai su- 
I vaidino “Petriciją”. Išmokino ir 
rūpinosi Sesutės Pranciškietės, 
Šv. Trejybės lietuvių Mokyklos 
mokytojos. Pasisekė gerai.

Kovo 3, Šv. Cecilijos choras 
išpildys operetę, vadovybėje 
varg. Justo Balsio.

Kovo 10, Lietuvių Ūkesų klu
bas rengia prakalbas su įvairia 
programa. Po Šv. Velykų sve
tainės užimtos iki vasaros karš
čių.

Kovo 31, Šv. Elzbietos Margu
čių Vakarienė.

Balandžio 7, LRKSA 89 kp. 
vakaras. Suvaidins komediją.

Vasario 25, LRKSA Conn. ap
skričio pusmetinis

‘minis suvažiavimas
chester, Conn.

Trilypė Gegužinė 
tybės Apskričių įvyks liepos 21,
New Haven, Conn. Renkitės 

. kuopos ir visi lietuviai dalyvau
ti. Kalakutas.

I

ir priešsei- 
įvyks Man-

*•

Compiiments of
THE GAYFAIR

GREEN MOUNTAIN INN

Always Welcomes A Visit

Auburn, Mass. Grafton St., Worce«ter, Mass.

HARTFORD, CONN.
Conn. Vals-

BAYONNE, N. J.
— Kovo 3 d. sekmadienį, 7:30 

įvyksta parapijos salėje “kozi-

Vasario 6, Šv. Trejybės para
pijos mokyklos svetainėje įvyko 
LRKSA 89 kp. ir LDS 6 kp. 
“bingo” ir šffltiai. Žmonių atsi
lankė nemažas būrelis. Ne tik 
atsilankė, ir daiktelius do-j 
vanoms suai4*vo- Aukavo šie: ’
Poviloniai Broliai, J. Petrukevi-' rių ir bunco” vakaras. Visas 
čius, V. Petraitis, J. Manikas, pelnas skiriamas didžiojo alto- 
A. J. Kaunietis, K. P. Tamošių- riaus pagražinimui. Sodalietės 
nas, The Elman Coal Co., V. 
Dzikas, J. Beržinis, J. Medonis, 
Dr. Al. Schaefer, V. Yokimas, 
United Cleanners & Dyers Co., 
Diamond GrMl, J. Gedraitis, Dr. 
A Shupis, Ainerican Coal Co.,
Ine., Willens Pharmacy, V. Gai- bažnyčioje.

mergaitės rūpinasi tuomi va
karu. S. Novickienė ir E. Nanor- 
tienė renka dovanas tam vaka
rui. Visi parapijonai aukauja 
dovanėles. Entuziazmas didelis 
dėl naujų pagražinimų daromų 

Kviečiama atsilan-

J
TOOMEY AND COMPANY

For all clerical garb made of the best materials. visit us

j
Trumbuti St., Worcester, Mass. ’

i

?

New England Coke yra mygiamas ku
ras. dėlto, kad yra atsakinga*, ekonomiš
kas ir mažai reikalingas priežiūros. Nau
joje Anglijoje yra aprūpinama 175.000 šei
mos. Visi šiais Coksais patenkinti. Užsi
sakyk ir Tamsta.

New
ENGIAND

WATERBURY, CONN

Darbininku Radio 5 Metu Sukakties

t

A KOPPPJ PRODUC’

DAUG LIGONIŲ
Šiuo laiku mūsų kolonijoje y- 

ra daug ligonių, kurie serga į-

I

SUSIRINKIMAS
LRKM Sąjungos 38 kp. susirin
kimas įvyks kovo 4-tą, 8 vai. 
vakare, parapijos salėje. Ka
dangi dabar vajaus laikas, tai 
nėra įstojimo mokesnio. Gera 
proga stoti į Sąjungiečių eiles, 
ypač jaunoms lietuvaitėms, ir 
veikti organizuotai Dievo Gar
bei, Bažnyčios palaikymui ir sa
vo naudai. Priklausydamos są
jungai būsite aprūpintos ligoje 
ir mirus.

Šioje kolonijoje darbininkai 
fabrikuose dirbo dieną ir naktį. 
Bet dabar vėl sumažėjo darbai 
kaikuriose dirbtuvėse. Dirba tik 
po 4 dienas ir po 8 vai. į dieną. 
Tikimės, kad pavasarį vėl pra
dės dirbti pilną laiką.

Waterburio lietuviai labai my
li skaityti laikraštį “Darbinin
ką, ir atrodo, kad laikui bėgant 
mūsų kolonijoje “Darbininko” 
skaitytojų skaičius pasidvigu- 
bins.

Vargingas gyvenimas yra 
žmogui svarbi mokykla. Varge

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ K*RANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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Municipal Building Salėje,
EAST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

Sekmadieni Baland.-April 21,1940
PRADŽIA 7 V AL. VAKARE. ĮŽANGA 40c.

Dalyvaus Įžymios Dainos Ir Meno Pajėgos
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.

Tikietus prašome įsigyti iš anksto. Tikietus platina sekantieji
Marijona KHmontotė, 
Vincas Y'“~ 
M. Karčiauskienė, 
D. Januškevičienė, 
Em. Janutatfene, 
EL Rusiene,
J. Smitais Cambridge

v

Bena Taraškaitė, 
J. Baltušis
St. Grigaravičius,

V. TamutoHis

A. Stonienė,

j. MacKevicius, uununoge 
VI. Paulausko Butanėie 

Lowen,Ma$$. 
Sidabrienė, Worce$tery j 

* Ona Jereckaitė, Lawrence 
U. PaznioMenė, Nonraode Tu— r _ » m i.—. mircneiuene, nasnua

i

0. hraškienė, 
LMartaienė,

• urengenur
"Darbininkas
F.TrJBJ 
J. Slavicko Butaneje 

worcesYerf Mass<

IJ
’f


