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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teis?* va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
DARBININKAS

r

Policistas sulaikė 17 
žmonių už per greitą au
tomobiliais važiavimą. Ir 
jis sakė kiekvienam iš >jų: 
“Tu važiavai 45 mylias į 
valandą”.

“Ne”, atsakė vienas, “aš j 
važiavau aštuoniosdešimts 
mylių”. Kitas sako: “Ne, 
aš važiavau 90 m.”. Tre
čias sako: “Aš važiavau 
virš 90 m. ir užmušiau! 
žmogų ant kelio”. Paskui 
visi sako: “Mes neprašome 
pasigailėjimo. Mes tai ne
verti. Mes esame blogiausi! 
žmonės”.

Tokio atsitikimo nebu
vo. Bet buvo panašus atsi
tikimas praeitą savaitę 
Rusijoje. Iš visų apkaltin
tų nė vienas nesiteisino, 
tik apkaltino save labiau, 
nekaip kiti juos iš pra-! 
džios kaltino. Kodėl toki 
atsitikimai dedasi Rusi jo-! 
je, kada Stalinas paskelbė 
brolybės, lygybės ir lais-; 
ves “demokratišką” kons-! 
tituciją?
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SPORTININKAS APDOVANOTAS TROFĖJĄ

Larry Kelly, žymus Yale Universiteto football sportininkas, už pasižymėji
mus 1936 m. football’o žaidimuose gavo John W. Heisman simbolišką trofėją 
(trophy). Iš kairės dešinėn stovi: Lawrence Kelly, sportininko tėvas: Larry 
Kelly, sportininkas; Walter Conwell, Downtown A. C. prezidentas, kuris įteikė 
trofėją; Mrs. Kelly, motina, ir Virginia Kelly, sesuo.
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T-is Eucharistinis Kongresas 
Prasidėjo Iškilmingai

TEISMAS PRIEŠ SĖDIN-j ŠV. TĖVAS POPIEŽIUS
ČIUS STREIKIERIUS SVEIKESNIS, 0 ARBUO J A- ty, Jo šventenybes Popie-

SI

Manila, P. I. — Vasario
3 d., Kardinolas Dougher-

Amerikoje komunistai 
nusiduoda darb i ni n k ų 
prieteliais ir šaukia, kad 
reikia sudaryti darbinin
kų unijas, kad jų būvį pa
gerinti; bet Rusijoje, kur 
komunizmas įsteigtas, jie 
sudaro darbdavio - kom
panijos unijas. Ten darb- 
davis yra valstybė. Rusi
joje, sovietų unijos, vietoj 
apsaugoti darbininkus nuo 
išnaudojimo, apsaugo Val
stybę, kad ji galėtų smar
kiau darbininkus išnaudo
ti. Devintas Unijos Kon
gresas 1932 m. pasakė:! 
“Darbininkų organizacijų į 
tikslas yra padidinti išdir- 
bystes”. Nė žodžio nepasa
kyta apie darbininko tei-i 
sę gauti tinkamą atlygini
mą už savo darbą. Naujos 
sovietų konstitucijos sky-j 
rius 126 sako, kad darbi-’ 
ninku organizacijų tikslas, 
tai sutvirtinti ir išvystyti 
socialistinę sistemą”. Bet 
kodėl nesutvirtinti ir iš
vystyti vargšams darbi
ninkams geresnį gyveni-! 
mą? Komunistams darbi
ninkai nerūpi. Jiems tik 
rūpi palaikyti galybę savo 
rankose. Jų pačių laikraš
tis “Molodaja Guardija”, 
rugsėjo mėn., 1935 m. ra
šė, kad sovietų kalėjimai 
Sibire prigrūsti darbinin
kais, kurie reikalavo, kad 
Stalinas pagerintų jų gy
venimo sąlygas. “Pravda”, 
gruod. 9,1932 m. rašė, kad 
darbininkai, kurie nesiten
kina savo būviu turi būti 
sušaudyti ar ištremti. Sa
ko laukai žolėmis apžėlę, 
“darbininkus reikia sušau
dyti, sušaudyti”.

Jei Rusija giriasi, kad 
ten nėra nedarbo, ir Ame
rika gali pasigirti, nes ir 
Čia kalėjimuose nedarbo 
nėra. T.

Automobilių Industrijos Ir Unijos Viršininkai Nesusitarė
DERYBOS TĘSIAMOS

i

Trysdešimts T re č i ą j į 
; Tarptautinį Eucharistinį 
Kongresą, šimtai tūkstan
čių žmonių suvažiavo iš 
visų pasaulio kraštų. Po- 

> legatas sveikino 
visus susirinkusius.

Manilos Arkivyskupas 
Mykolas J. O’Dougherty 
pasakė susirinkus i e m s, 
kad Šv. Tėvas prašo visų 
melstis Kongreso metu už 
pasaulinę taiką. “Katalikų 
Bažnyčia visuomet sako 
pasaulinėms valdžioms, 
kad be Dievo meilės pa
saulinė taika neįmanoma”. 

Kablegrama buvo pra
nešta Jo Šventenybei Po
piežiui apie Kongreso ati
darymą.

Philipinų Salos gyvento- 
Toks teisėjo Gadola ną kalbasi su lankvtajais Per sePtynius metus 
’• ■ > • - J rengėsi prie šito Kongre

so. Rengėsi ne tik vietos 
ištaisymui ir parke alto
riaus pastatyme, bet dva
siniai. Visose parapijose 
buvo prisirengimo reko
lekcijos, maldos.

Kongresas baigsis vas. 7 
d. iškilminga procesija ir 

vartojimą prieš darbinin- ventojai susirašę įteikė palaiminimu Šv. Sakra- 
kus. Vietinė policija prašė, teismui prašymą, kad Švč. mentu. Vakare, 8 va.1., Die- 
kad gubernatorius Mur- Sakramento bažnyčios vui padedant, Jo Švente- 
phy duotų įsakymą atsių- varpai nebūtų skambina- nybė_ Popiežius per radio 
sti kariuomenę į streikG mi tris sykius į dieną, nes kalbės i Eucharistinio

Vatikanas —Vas. 4 d.— 
Nors kartais jaučia smar
ku skausmą kojose ir ran- . 
koše, bet Jo Šventenybė P*eziaus ' VI ęn 1Q Q11 Popiežius rūpinasi Bažny
čios reikalais, kasdieną 
priima lankytojus, Kardi
nolus, vyskupus ir pasau
liečius ir uoliai tvarko i- 
vairius reikalus. Vasario 
7 d. užbaigoje Eucharisti
nio Kongreso Maniloj, Po-, 
piežius yra pasirengęs per 
radio kalbėti, kad ten su
sirinkę maldininkai galėtų 
išgirsti jo palaiminimo žo- 

tors dirbtuves. džius.
. Streikierių va<^ai \r dar-! Pranešama, kad naktyje 

—_________ _______ __ • jis tegalįs miegoti tik apie

Flint, Mich. — General 
Motors korporacija lai
mėjo bylą circuit teisme. 
Teisėjas P. V. Gadola iš
davė įsakymą (injunetion) 
prieš streikuojančius dar
bininkus, įsakydamas sė
dintiems streikieriams

I dirbtuvėse tuojau jas ap- 
; leisti. Darbininkai tą turi 
padaryti laike 24 valandų.

Teisėjo Gadola įsaky
mas yra labai priešdarbi- 
ninkiškas, nes jis įsako ne 
tik sėdintiems streikie
riams apleisti dirbtuves, 

! bet draudžia streikieriamskė, kad jis esą įsitikinęs, ’ KATALIKIŠKAS UNI-
kad Unija atšauks savo VERSITETAS PAGERBĖ ir pakietuoti General Mo- 
darbininkus, kurie strei
kuoja sėdėdami dirbtuvė
se, ir jam nereiksią prašy
ti teismo išduoti įsakymą 
darbininkus išmesti jėga. 
Tas parodo, kad General 
Motors korporacija bijosi

! toliau eiti su teismo pagel- 
! ba prieš darbininkus. Bet 
gal dar nėra prisirengus 
daryti tą žygį, nes darbi
ninkai pareiškė, kad jie 
geruoju nepasiduosią. .

Policijos viršininkas or-

Detroit, Mich. — Prez. 
Roosevelt, kad išvengus 
didesnių riaušių, pareika
lavo, kad General Motors 
korporacijos ir Industri- 
jinės Organizacijos virši
ninkai pradėtų derybas. 
Industrijinės Organizaci
jos pirmininkas Lewis vi
suomet į>uvo pasiruošęs 
deryboms, bet General 
Motors viršininkai Lewi- 
s’ą ignoravo ir jokių dery
bų su juo nenorėjo pradė
ti. r 
reikalavus pradėti dery- rius siųsti į streiko lauką 
bas, Michigan valstybės vykdyti teismo įsakymą, 
gubernatorius Frank Mur- Spėjama, kad gub. 
phy tuojau pasiuntė laiš- , Murphy įsikiš i. ____
ką General Motors korpo- pralieti kraują. Darbinin- 
racijai ir 
Organizacijos pirm. Lewis baisūs, 
ir Homer Martin, United priimti General Motors. 
Automobile Workers pre-! 
zidentui, kuriuo kvietė abi 
pusi pradėti derybas.

Trečiadienį, vasario 4 d. 
abiejų atstovai susirinko 
tartis pas Teisėją George 
Murphy, gub. brolį. Dery
bos ėjo per 6 valandas, bet 
susitarti nepavyko. Tik 
nustatyta planas taikiai 
užbaigti streiką.

Susitarimui patiektas 
šiokis planas: 

! 1. Pripažinti uniją kaipo įvairių įstaigų.
. vienintelę darbininkų a- —’—-----
. gentūrą visokius klausi- 
į!mus spręsti su kompanijo- 
. mis.

2. Įvesti 30 valandų dar- 
’ibo savaitę, 5 dienos po 6

valandas į dieną ir mo-
! kesnis ] 
’ viršlaikį. ~

3. Panaikinti dalių dar- svetainėse ar mokyklose;
bą (piece work). - 1 . _ . ... -

DIPLOMATĄ

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TEJL.^BQITOH

CEąiAUN

I
Washington, D. C. Vas. bininkai labai nustebo to-

4 d. — Amerikos Katali- kiu teisėjo Gadola draudi- keturias" valandas, bet die- 
kiškas Universitetas pa-,mu. Toks teisėjo Gadola ną kalbasi su lankytojais 
gerbe praeitą trečiadienį, sprendimas nepatenkina įr savo lig-a bei nuovargiu 
Jose Carlos de Macedo So-įnei gubernatoriaus Mur- nesiskundžia 
arės, buvusį Brazilijos už-'phy. General Motors kor

poracija norėtų tuojau vy
kinti teismo išduotą jai į- 
sakymą, bet bijosi kraujo 
praliejimo, nes gub. Mur
phy yra griežtai pasisa-

sienių reikalų ministerį 
Amerikai, suteikdamas 
garbės Teisių Daktaratą.

NORĖJO BAŽNYČIOS 
VARPUS NUTILDYTI

RADIKALAI W PUSĘ j*®
JU jvtvr t j w prcivtc- x vuvrjvo v n oiiiiiinuo ~ . UIIHIA1I lAHlililAi r ~

Prez. Rooseveltui pa- ganizuoja policininkų bū- Į KUNIGU ISPANIJOJ 
alovno TAT-orJčfi Harv. viiKS čilieti i atvedi Ir n lonlra v

Vatikanas — Ispanų ko- 
ir neleis tegijos Romoj kunigai pa

skelbė Vatikano laikraš- 
Industrijinės kų reikalavimai nėra taip , *yje» ka^ prieš radikalų •- 

kad jų negalėtų sigalejimą Ispanijoje bu
vo apie 32,500 kunigų ir 

' 60 vyskupų. Iš kunigų a- 

KATALIKAI GELBSTI PO- radikalai nužudė. Nužudy- 
.......... .............. Įa ii vyskupų, bet jų visų 

identifikavimas dar nenu
statytas.

Kiti kunigai radikalų 
vadomuose plotuose arba 
slapstosi, arba įkalinti ir 
jų likimas nežinomas.

Iš dvidešimts trijų vys
kupijų pranešta, kad kone 
visos bažnyčios sunaikin
tos — apiplėštos ir sude
gintos.

Pažymima, kad palygi
namai nedidis skaičius 
vienuolių seserų nužudy
ta. Jos išvarytos iš vienuo
lynų ir liepta gyventi pri
vačiuose namuose.

Revoliucijos pradžioje 
keli šimtai kunigų paspru
ko ir radikalų valdomų 
sričių ir atvyko į Romą. 
Paskiau iš jų apie 200 grį
žo atgal į Ispaniją — į 

yra atviros nelaimingie- nacionalistų valdomas sri- 
siems *1S-

Katalikiškų organizacijų 
ninkus neteisėtai atleistus nariai, mokyklų ir kolegi- i NUTEISTI LENKĘ KO- 
iš darbo. __ 1*’ ~

7. Bendras susitarimas buojasi potvynio srityse, 
dėl greitumo produkcijos. Gražiai tame darbe atsi-

8. Kolektyvis susitari- žymėjo ir daug pagyrimų 
susilaukė Katalikų Jau
nuolių Organizacija.

—

Indianapolis, Ind. —Vas.
4 d. — Tiek daug žmonių 
nukentėjo nuo potvynio, 
kad visų pagalba yra rei
kalinga. Ir pagalba yra 

i teikiama jiems valdžios ir 
........................   Raudona
sis kryžius atsidėjusiai 
darbuojasi. Labai didelį 
pasišventimą ir meilę pa
rodė nukentėjusiems kuni
gai ir vienuolės. Indiana- 
polio diecezijos vyskupas 

. įsakė parapijų klebonams 
laikas ir pusę už Priimti nukentėjusius ir 

i priglausti juos bažnyčiose,

nežiūrint jų įsitikinimų,
4. Įvesti minimum algas, vis08 katalikiškos įstaigos
5. Senesniems darbinin- 

kams duoti pirmenybę.
6. Priimti atgal darbi-

mas įvairiais klausimais.
Tokį tai planą pasiūlė 

deryboms, kuris abiejų 
pusių buvo priimtas. Dery
bos tęsiamos.

TVashington, D. C. Vas
bet kokios jėgos 4 d. — Chevy Chase gy-

kalbės i Eucharistinio 
lauką, bet gubernatorius tai esą bereikalingas triu- Kongreso dalyvius ir su- 
atsisakė. kšmas, ardąs jų ramybę. Teiks palaiminimą.atsisakė.

Taigi greičiausiai ir teis
mo įsakymas liks nefVyk- 
dintas. Spėjama, kad Pre
zidentas Roosevelt ir gub. 
Murphy privers General 
Motors ir United Automo- 
bile Workers vadus susi
taikinti.

TAUTA BE DOROVĖS 
YRA ŽUVUS

I

I

kšmas, ardas ju ramybe, teiks palaiminimą.
Teisėias Jenning Bailey Bendrai su tos brangios 
jų reikalavimą atmetė, iškilmės dalyviais ir mes 
pasakydamas, kad pirma melsimės už pasaulinę tai- 
reikėtų panaikinti kitus, kad Kristaus ramybe 
triukšmus, kurie žmo- į įsigyventų žmonių gyveni
nėms neduoda naktimis me-
miegOtl ISPANIJOS SUKILĖLIAI

NORI UŽIMTI MALAGĄ
iVERČIA UŽREGISTRUO

TI DVIRAČIUS
i 
i

Los Angeles Cal. Vas. 4 
d. — “ ■
prezidentas Lions Klubo, kė nuo vasario 3 d. kas 
kalbėdamas apie reikalą norės važiuoti dviračiais 
turėti tvirto būdo žmonių (bicycles) turi juos užre- į 
pasakė: “Tauta bė doro- gistruoti policijoje. “Dvi-! 
vės yra žuvus, kai Roma račiais važiuojantieji gat- 
senovėje žuvo. Proto išla- vėse sudaro didelį pavo- 
vinimas be dorovės išauk- jų”, sako policijos virši-i 
Įėjimo yra pavojinga”. ninkas. Be to, labai daug 
ATIDEDAMA GALINGO- dviračių pavagia ir polici-

SIOS X"1 nS

STATYBA Bet kada dviračiai bus už.
Susisiekimo registruoti, tai lengva ir j 

norėdama vagilius nutverti Svar-

E. Bridgevvater, Mass.—
Edwin Kingsley, Policijos viršininkas įsa-

jų studentai atsidėję dar- MUNISTAI UŽ DEMONS-
i TRACIJAS PRIEŠ KA-

RIUOMENĘ

G. M. ATIDEDA TEISMO 
{SAKYMĄ VYKDYTI 
Flint, Mich. — General 

Motors advokatas pareiš-

Čilės
• saugu- 

kuriuo vy-

Santiago 
riausybė parengė 
mo įstatymą, 
riausybė įgaliojama imtis 
drastiškų priemonių prieš 
komunistus.

/

vy-

Varšuva — Varšuvos 
teismas sausio 14 d. nutei
sė 11 komunistų iki dvie
jų metų kalėti sunkiųjų 
darbų kalėjime. Komunis
tai nuteisti už tai, kad, va
dovaujant 19 metų am
žiaus komunistei žydei, 
surengė demonstracijas 
prieš lenkų kariuomenę.

Kaunas — 
ministerija, 
šiais metais 
giau lėšų aktualiesiems 
mūsų krašto susisiekimo 
sumanymams vykdyti — 
naujiems plentams ir siau
riesiems geležinkel i a ms 
statyti, telefono tinklui 
provincijoje plėsti, nutarė 
šiemet susilaikyti nuo 
naujos galingosios radio 
stoties statymo. Šiemet 
numatytų radio stoties 
statybai pinigų dalis, 600,- 
000 lt., paskirti susisieki
mo reikalams. Pakartoti
no radio stoties statybos 
konkurso medžiaga bus 
palikta ateičiai.

turėti dau-
i nutverti. Svar

biausia tai, kad tokiu bū
du gal bus galima suma
žinti nelaimes, kurios atsi
tinka dėl dviratininkų ne
atsargaus važiavimo.

Gibraltar — Ispanijos 
sukilėliai puola Malagą, 
pietini uostą palei Medi- 
terranean jūres. Mūšiai ei
na ant sausžemio ir ore. 
Sukilėliams pavyko užimti 
Ojen, 5 mylios į šiaurę 
nuo Marbella. Raudonųjų 
karinės jėgos žiauriausiu 
būdu kariauja, kad išlai
kyti svarbų Malagą uostą. 
Abejose pusėse daug su
žeistų ir užmuštų.

Sukilėliams užėmus mie
stą Ojen, daug kareivių iš 
raudonųjų pusės perėjo į 
sukilėlių pusę. Iš Morocco 
sukilėliai susilaukė dau
giau karinių orlaivių.

Sukilėliai taip pat bom
barduoja ir Madridą, bet 
kol kas jie ten negali pa
sivaryti pirmyn.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, vasario 6 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa iš WCOP radio stoties, Bos
ton, Mass. Programą išpildys Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos, Worcester, Mass. Radio Grupė, vadovau
jant muzikui Juozui Žemaičiui. Kalbą pasakyti pa
kviestas kun. M. Brundza, kuris atvykęs iš Lietuvos 
lanko lietuvių kolonijas Amerikoje ir šiomis dieno
mis lankosi Bostono apylinkėje.

Prašome pasukti savo radio ant 1120 kilocycles 
ir klausytis gražių dainų, muzikos ir- kalbų. -

I



Penktadienis, yasario 5, 1937
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VIETINES ŽINIOS)
Sekmadienį, vasario 7 d J Kiek laiko atgal pirko 

“Darbininko” štabas vyk- naujus automobilius šie 
sta į Hudson, Mass., kur biznieriai: p. K. Šidlaus- 
LDS 56 kuopos surengtose kas, turįs biznį 918 Broad- 
prakalbose kalbės darbi
ninkams apie įvairius šių 
dienų aktualius klausimus.

-4>' .4
DARBININKAS

I
2

' "VaISoTiE IR PARDUODAME RAD1OS IR REFRIGIATORIUS 

GARSIAKALBIAI STĄNLĘY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 05S8 

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

tas jos balso, nors p-lė H. 
buvo užtikrinusi, kad mu
zikos nėmaž npmokąpti ir 
negalinti dainuoti. Tačiau 
hipnotizmo įtakoj ji parei
škė ne tik vokalinius, bet 
ir nepaprastus sceninius 
gabumus.

JUOZAS M. DIL1S
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvay 
So. Boston, Mass.

t
i
i 

vvay, pirko nąpją Buįck ir 
p. A. J. Nemaksis, t1’™“*. 
biznį 414 Broadwąy, pirko tuos, kurie žudo nekaltus, 
naują Nash. Matyt, kad beginklius kunigus, žudo 
tikrai yra biznio padidėji- ir terorizuoja nekaltus pa- 
mas. Girdėt, kad ir kiti saulionius žmones; -jis 
biznieriai įsigyjo naujus džiaugiasi tais, kurie ren- 
automobilius, bet “Darbi- ka aukas, ir pats priside- 
ninko” raportęriui dar ne- da kaulyti ir rinkti aukas 
davė “rido”, taį ir negaliu iš suklaidintų lietuvių 
pasakyti kas ir kokius au- darbininkų, Ispanijos bu- 

į gaujoms, kurios 
siaučia ir žudo žmones, de
gina bažnyčias.

Taigi nuo tokių “laisvės, 
lygybės, meilės, brolybės” 
skelbėjų kaip “Keleivis” ir 
jo talkininkai “kunigai” 
apsaugok mus Viešpatie! 
Darbininkai turi saugotis 
ir yengti keleiviečių ir jų aprašinėja anglų spauda, 

kaip baisios Paroda tęsis iki vasario 12 
arba kitu lim- dienos. Taigi patartina 

ligų. Nelaimė kiekvienam lietuviui nu- 
. Jokios į-

meilės, brolybės priešai; 
žiaurių žudymų, jeigu tik
tai žudytojais yra socia
listai - komunistai, šali- 

tųrįji įlinkai. “Keleivis” remia

Pereitą savaitę atvyko 
iš Vakarinių valstybių 
kun. J. Zabulionis, nuošir
dus “Darbininko” bendra
darbis, kuris pernai atvy
kęs iš Lietuvos lanko A- 
merikos lietuvių kolonijas.,> , .
Vykdamas į Lawrence su- tomobilius turi. Geriausio ; dėlių 
stojo So. Bostone ir lankė- pasisekimo, 
si “Darbininko” red. ir _ 
pas vietinį kleboną kun. Šią savaitę sugrįžo iš 
P. Virmauskį. Tą pačią. Bermudos p. Algirdas Šid- 
ęlieną išvyko i Lawrencei lauskas. vaistininkas, ku-

I RIMŠOS PARODU GAU
SIAI LANKO LIETUVIAI

krautuvę. Sudegus namui, 
iškolektavęs iš apdraudos 
kompanijos $3000.00. Jie 
sako, kad tai buvo padary
ta apgaulingai. Dedonis 
taip pat turėjęs gaisrą še
ši metai atgal adresu 484 
Market St., Lowell, AJass. 
ir gavęs iš apdraudos 
kompanijos $3000.00. De
tektyvai, nenorėdami lau
kti, kad sueitų 6 metai ir 
kad kaltinamasis pagal į- 

j statymus galėtų išvengti 
i teismo, sako, >ad jiems pa 
'vyko išgauti prisipažinimą j 
j iš padegėjo, sėdinčio kalė- 
ijime, kad ir Dedonio įstai- 
• ga buvo padegta.

Visi penki areštuotieji

Kai filmos režisierius B. 
Pastoris liepė jai suvaidin
ti kai kurias scenas dar e- 
sant nehipnotizuotai, tas 
bandymas išėjo jos nenau
dai. Bet paskui Dr. Vincė 
ją užmigdė ir hipnotinia- 
me miege komisijos aki
vaizdoje p-lė Horvataitę 
atliko visą scenos darbą 
su tokiu tobulumu, jog 
komisijos nariai buvo su
žavėti. Scenos žinovai pra
našauja jai gerą ateitį, ir 
jau dabar p-lė H. yra kvie
čiama vieno teatro direk
toriaus į scenos darbą. Jos 
dainavimo profesorius ir 
Dr. Vincė tvirtina tačiau, 
kad čia nesą nieko ant
gamtinio, tat esąs ne ste
buklo padarinys. Jos įgim
tu talentu netenka abejoti, 

esa

Pereitą šeštadienį, sau- 
j šio 30 d. p. skulptoriaus 
i Petro Rimšos paroda iškil- 
i mingai atidaryta, Interna- 
j tional Institute, 190 Bea- 
con St., Bostone. Žmonėm 
ypač lietuviai gausiai lan
kosi ir gėrisi p. Rimšos 
kūriniais. Sekmadienį, 
sausio 31 d. gausiausiai 
lankėsi iš Bostono ir apy
linkės kolonijų lietuviai.

Ketvirtadienį, vasario 5 
j d., toje pačioje vietoje į-!'- - - - - - -
Įvyko šokiai, kurių pelną!■ feuvo d ta - 
^rengimo komisija atidavė: — - c ° . ..
skulptoriui Rimšai. Daly- įbus duoti Grand Jur^ 
vavo nemažai žmonių^ I tjk ras užtektinai

Skulptoriaus Petro Rim- rod kad kaltinamiejj 
sos parodą labai plačiai ,„)ti faj <ip h„ą nord„nt.

L

MUZIKAS
;X XX X

RAPOLAS JUŠKA

pas kun. P. M. Jurą, Šv. ris su broliu p. Vytautų,; 
Pranciškaus lietuviu para- mamytei padedant, yed-»; 
pi jos kleboną ir LDS Cen- vaistinę adresu 373 Broad-;

- pirmininką, kur' way, kampas E St. Algir-; 
ir dabar vieši ir pagelbsti das buvo išvykęs 10 dienų talkininkų, 
aptarnauti lietuvius dvasi- atostogų. Bermudoje buvo influenzos 
niais reikalais. tris dienas. Turėjęs “good pamųjų _ . ____________ _____ _

times”. bet grįžo “singe-: tiems darbininkams, kurie vykti pamatyti. Jokios į- 
)liu”. Jis sako: “Gera ten: patiki gražiems socialistų žangos nėra. Paroda atda- 
kur mūsų nėra, bet išva- ir komunistų obalsiams ir ra kasdien 
žiavęs sužinai, kad namuo- - - — - -

: se gerirlisia”.

tro vice - pirmininką, kur’way, kampas E St. Algir- 
ir dabar vieši ir pagelbsti • das buvo išvykęs 10 dienų

kalti, tai jie bus perduoti 
kriminaliam teismui.

Dedonis ir Zanellis ar tik 
nebus lietuviai arba 
kai.

grai

į 
į 
į 
į

t
J
tt-

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas:

98 Tonaivanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053
t

--------------- ------------ ■ - - ~ >

PLAUKU SLINKIMAS

Šią savaitę adv. Kazys 
Kalinauskas, turįs ofisą 
“Darbininko” name, pirko 
naują Dodge automobilių. 
“Darbininko” štabui žadė
jo duoti kada nors “ride” 
naujuoju automobiliu. Ad
vokatas K. Kalinauskas 
ligšiol neturėjo automobi
lio, bet dabar, kaip girdėt, 
rengiasi i vedybinį gyveni
mą, tai ir automobilis rei
kalingas. 1 
Kalinauskui laimingo va
žiavimo.

I
i

Slinkimas, Plaiska- 
nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Process, 
Electric Vibrassagc 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

rk su manim. Veltui 
išbamlvmas.

Dr.Grady,327«s.
Valandos: Antradieniais, ketvirta- 
dieuiais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

v-----  ------

I
bet jam pasireikšti 
kliūčių, ir tik hipnotizmo 
keliu galima pasiekti, kad 
išriedėtų jos pilnas sceni
nis ir vokalinis gabumas. 
Ko p-lė H. be hipnoze ne
galinti veikti, tas pasise
ka jai hipnotizuotai su di
džiausiu pasisekimu.

Siiop
30 d.
savo

Stanley’s Radio 
praneša, kad sausio 
atidarė Norwoode 
skyrių adresu 1044 Wa- 
shington St. arti Dean St. 
Norvvoode, lietuvių centre. 
Stanley Radio Shop savi
ninkas inžinierius Stasys 
Beleskas kviečia visus a- 
teiti ir pamatyti išstaty-: 
tus vėliausios mados 1937 
m. radio, refrigeratorius 
ir washing i 
Stanley’s Radio 
1044 Washington St. Nor- 
wood ir 343 Broadvvay, 
So. Boston.

penki kaltinami , už tai, Linkime Stąnley s Radio 
kad jie samdę namų pade- Sh°P geriąųęįų,sėkmių, 
gėją, kad paskui, namui _____ _____ •___ __

L nuo 1 vai. po 
duodasi išnaudoti. ! pietų iki 10 vai. vakare.

Remkite tuos profesio-
nalus T ^?nierius’ kufie AREŠTAVO 5 (TARIAMUSįsavo skelbimais remia
Darbininką”.

r. salė-,---------------------------------------------------------------

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ
Prakalbu rengimo komisija, ku-l“ 

lios Įvyko sausio 31 d. pa 
! j>-. Cambridge. Mass. nuoširdžiai; 
j dėkoja laidotuvių direktoriui p.i 

S. Barasevieiui ir sūnui. 254 V,'.• ; į
Broad'vay. už nuvežimą į ( am- į 

‘r kitų i
• kadi

p. Barasevičius visuomet pasitar
nauja geriems tikslams, už tai jis 
'.ertas visu paramos.

Linkime adv.!kl"' M, li,l""lz,;s
, . . ’ Kalbėtojų. Reikia pastebėti.

DAKTARAI
a......................... ........... ..........
Z

Tel. S. B. 2805-R
LIETUVIS z

OPTŪMETRISTASl
į
I

3

Išegzamiuuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 
šinu ir amlklijonlš-

= koše (aklose) akyse sugrąžinu 
s šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
I 447 Broadway, South Boston

2

z

i

a"*1""-........ ................ ... .
Į Tel. So. Boston 0823 

LIETUVIS DANTISTAS

IDR. M. V, GASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

f Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki f 
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-| 
įsas uždarytas snbatos vakarais ir j 
s nedėddiėnlats, taipgi seredomis nuo i 

12-tos dieną uždaryfak ’ *
Taipgi nuimu ir X-Ray 

ši......... ......... ........ .......................

iĮ
'■•3

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 Iki 9 I. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Rnbatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)
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NAMU FADEGIME
ADVOKATAI

rašo;
remia

“Keleivis” No. 5 
“Ne visi kunigai 
kruvinąjį fašizmą. Yra ir 
dorų kunigų, kurie stoja, 
už teisybę ir gina Ispani
jos demokratiją. Štai, 
mums prisiųsta iš Roches- 
rerio dienraščio iškarpa, 
kur pranešama, kad Ro- 
chesterio bažnyčių federa
cija renka Ispanijos loja-i 
iistams (suprask raudo
niesiems komunistams, so
cialistams ir anarkistams 
Red.) drapanas, vaistus ir 
pinigus”.

Čia aiškiai suprantama, 
kad “Keleivio” Maikis kai-i 
ba apie protestantų pry-i 
cerius, o ne apie katalikų 
kunigus, nes katalikų ku-| 
nigai Rochestery neturi 
jokios federacijos. Protes
tantų pryčeriai yra labai 
susiskaldę. Vieni remia, 
kaip “Keleivis” sako, fa
šizmą, kiti socializmą ir 
komunizmą, treti kapita- ■ 
Iizmą ir t.t. Dėlto taip yra, 
kad protestantai susiskal
dę į sektas ir neturi vieno 
Vado, Ganytojo, kaip Ka
talikų Bažnyčia.

Amerikos socialistams 
vadovauja protest a n t ų 
pryceris Thomas; pas ko
munistus taip pat yra įvai
rių sektų prycerių. Taigi 
nėra ko stebėtis, kad ir 
“Keleivio” minimi “kuni
gai” remia Ispanijos rau
donuosius, kurie Ispanijoj,: 
civilio karo metu, nužudė 
apie 16,0Q0 kąt. kunigų' 

i ir tūkstančius pasaulionių 
katalikų; sudegino tūks
tančius katalikų bąžnyčių.

, Bet, rodos, tuo neturėtų j 
idžiaugtis, kad ir soęialis- 
taf* nes jie skelbiasi di
džiausi laisvės, lygybės, 
meilės, brolybės lalipin- 

: jie smerkia fašistus 
lužudymą, ” vieno kito 

komunisto. Taip, jie skel
biasi, bet praktikoje yra 
didžiausi laisvės, lygybės,

į

I

Tel. Trowbridge $330.

JOHN REPSHI8, M. D. (REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 jr 6—-8

278 Harvard Street,
j kam p. Inman arti Centrai 8q.,

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS 8. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIG ALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence :
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048

?-----—-..-.... .
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway,
South Boston, Mass

I
I 
I
I
i

Kais 
sTs

f •

Nlassachusetts valstybės 
■ policijos detektyvai areš- 
Į tavo 5 asmenis, būtent, Ja
mes Boliches iš Woburn, 

i Louis Dedonis iš Lowe!l, 
i John P. Gootos iš Allston, 
! Christopher Zanellis iš 
; Lynn ir Constantine Du- 
: kakis iš Lowell. Jie visi 
I

I
I

• v

IŠSIRENDAVOJA
machines. Matai. Vienas 4 kamb. ki-

Qhnn tas 3 kambarių. Renda

i sudegus, galėtų išgauti ap- i UŽHIPNOTIZUOTA MO- 
drauda. Minimų asmenų ,^'*-.,1'

i • *•. c *- >. Trniii iii n i i ii i iniii i

I

XX.

du

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Jei kas norite valgyti tyro bi

čių medaus, galite jo gauti “Dar
bininke”. Kvorta medaus sveria 
3 svarus; kainuoja tik 75c.

į ne
brangi. Ateikite pamatyti, 
1488 Columbia Rd., So. 
Boston, Mass.

S L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKA, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir Įvairiausias. 
ROKI LIAMS, VEŠTUV £ M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. I'ristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ 

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

į areštavimas yra tęsinys TERIS GERAI VAIDINA
■ areštų, kurie vedami per _______
pastarąsias dvi savaites, 
ir jau areštuota apie 20 
asmenų, kaltinamų pade
gime namų ir nuskriaudi- 
me apdraudos kompanijų. 
Namų padegėjas prisipaži
nęs, kad jis buvęs nusam
domas padegti namus ir mo srityje. P-lei A. Horva-

Žymus hipnotizmo tyri
nėtojas, Budapešto ligoni
nės viršininkas, Dr. A. 
Vincė, turėjo progą šiomis 

i dienomis padaryti tokį pa- 
, vykusį bandymą hipnotiz-

ą z . , . — • . ’

jis tai padarydavęs. Da
bar jis sėdi i 
Norfolk kalėjime.

Detektyvai sako, kad 
Boliches namuose buvęs 
gaisras 1932 m. Jis ture-i 

i 1 jęs antrarankių rakandų

i

ž

i

Parašė P. JURGELA
TURINYS: Dariaus ir Girėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldi
no miško paslaptis. Žygio at- 
g ’ ’ 
rėno nuopelnai aviacijai ir mū-
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- į i 

su tautai. Poezija apie LITU- į i
i! 

n

ANIK.N. Skridimo rėmėjai ir 
rėm. komitetai.
384 pusi, su 86 paveikslais; 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50, 

siunčiant paštu 1.65.

Reikalaukite:

DARBININKAS
366 W. Broadtvay, 
So. Boston, Mass.

Cambridge Bottling Ce. Ine

GRABORIAI
Telephone

SO. BOSTON 
1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome 'visokių išdirbysčiŲ auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo

I S. BARASEVIČIUS18
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ames St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

v u- M taitei, teisėjo dukteriai, 
pakutą reikėjo stoti scenon labda

rybės tikslu. Kadangi ta 
artistė - mėgėja dar nie- 

i kuomet nebuvo vaidinusi 
scenoje, tai jau kelias die
nas prieš tai taip nevinosi, 
jog vaidinimo rengėjai 
pradėjo abejoti, ar suge
bės ji atlikti savo uždavi
nį. Laukiamoms kliūtims 
pašalinti jie prieš paskir
tą vaidinipią nuvedė p-lę 
Horvataitę į minėtąjį gy
dytoją, kurs nusprendė, 
kad ji taip negali vaidinti. 

Ji stabčiojo, negalėjo ai
škiai tartį žodžių, apskri
tai buvo matyti, kad sce
nai netinku- Tada Dr. Vin
cė ją užhipnotizavo, įkvė
pdamas, kad vaidindama 
ji būtų visai rami. Toks 
bandymas visai pasisekė, 
ir p-lė Horvataitė suvaidi
no savo vaidmenį kaip rei
kia.

Po kurio laiko ta pati 
mergaitė aplankė vėl Dr. 
Vincę, kuriam pasisekė 
rasti pacientėje didelį me
nišką gabumą; bet jis pa- 
cientėj'e pasireiškia tik ta
da, kai ji yra užhipnoti
zuota. Jis pasikvietė ope
ros dainininką, kuris, iš
girdęs panelę Horvataitę 
dainuojant, buvo sužavė-

JĮ
I

vieta:
1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS 
Joe. Kapočitinas ir Peter Trečiokas 

savininkai

tai mūsų specialybė ir ilgų metų 
praktika. Darbas artistiškas. Kai
nos žemos.

M. A. NORKŪNAS,
P. O. Bos 371, Lawrence, Mass.

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel.’ŠOU Boston 1437 

Residence: 158 W. 7fh St 
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSRAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dienų ir naktį 
Fanerai Home ir Ret.
564 East Broadvay,

8o. Boston, Mass.

Išdirbamu pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonic). 
Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengi
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu apt 
leibclio BERKSH1RE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC. g
4—6 Bęrkshire St., Cambridge, Mass. $

Tel. TROwbridge 8374 $
Savininkai: Jonam Malinanmkam, Jokūbas Pažinus, 4nwv<is K. Hmilgy*. flr

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth
BROęKTONO OFISAS:



*»
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Penktadienis, Vasario 5, 1937 DARBININKAS v

Gavėnios Taisykles
J. E. Kardinolo O’Connell nurodymu, gavėnios 

taisyklės yra sekančios:
1 — Visos Gavėnios dienos yra pasninko dienos, 

kurios baigiasi Didžiojo šeštadienio vidudienyj.
2 — Visi katalikai, tarp 21 ir 60 m. privalo pas

ninkauti, išskyrus sergančius ir sveikstančius, mote
rys silpnos sveikatos ir sudėjimo; tie, kuriems pasnin
kas kenktų sveikatai, arba iššauktų ligą, arba nusilp
nintų taip, kad kenktų eiti savo pareigas; ir tuos, ku
rių užsiėmimas yra labai varginantis ir alsinančio po
būdžio. Tie, kurie abejoja ar jie yra laisvi nuo pasnin
ko ar ne, turi atsiklausti savo nuodėmklausio kunigo.

3 — Tie, kurie privalo pasninkauti, tegali tik vie
ną sykį dienoje pilnai ir sočiai privalgyti.

4 — Gavėnios metu kiekvienas trečiadienis ir 
penktadienis, antras šeštadienis ir Didžiąjį šeštadienį 
iki pietų yra abstinencijos dienos. Tačiau, Šv. Sostas 
duoda ypatingą privilegiją sunkiai dirbantiems ir jie 
privalo susilaikyti nuo mėsoso tik Pelenų trečiadienį, 
penktadieniais ir Didžiajam šeštadienyj iki pietų. Vi
sose kitose abstinencijos dienose tie šeimos nariai, ku
rie privalo pasninkauti, tegali valgyti mėsą tik prin- 
cipaliame valgyje; tie, kurie yra laisvi nuo pasninko 
gali valgyti mėsą bile kada.

5
draudžiama.

6 — Tie, kurie yra laisvi nuo pasninko ar absti
nencijos turėtų savęs išsižadėti kitokiu būdu.

7 — Gavėnios pamaldos bus laikomos visose ka
talikų bažnyčiose, ir tikintieji privalo karštomis mal
domis, širdinga atgaila, sakramentais naudotis Dievo 
malonėmis.

8 — Laikas išpildyti įsakymą, priimti Velykinę 
komuniją, tęsiasi nuo pirmo Gavėnios sekmadienio iki 
Šv. Trejybės sekmadienio.

Vartoti mėsą ir žuvį tuo pačiu sykiu nebe-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
UŽDARYTAS VILNIAUS 

UNIVERSITETAS
GAISRAS POTVYNIŲ 

SRITYJE

BERNARDAS J. KORAITIS

į----

February Clearance SALE
Kailiniai po $100 00

I. J. Fox, didžiausia Amerikoje kailiniu firma skelbia Vasario mėnesio Clearance Sale. 
Šiame išpardavime g-alite pirkti puikiausius kailinius visokio dydžio po $100.00. Lietuvės, 
pasinaudokite šia proga! Kailinius galite nusipirkti su mažu Įmokėjimu, o paskui dalimis 
išsimokėsite. Atėję i krautuvę visuomet klauskite Bernardo K ėraičio, kuris yra I. J. Fox’o 
lietuvis atstovas. Jisai patars kokius kailinius pirkti ir kaip juos tinkamai užlaikyti, kad 
jie ilgai nešiotųsi.

Praeityje kurios pirkote kailinius iš I. J. Fox ir jei esate jais nepatenkintos, kreipki
tės pas B. Koraitį, kuris jūsų reikalavimus patenkins.

Klausykitės Lietuvių Radio programų šeštadieniais 2:00 
madieniais 9:30 vai. rvte WMEX.

vai. po pietų WCOP ir sck-

Dresit| ir Cloth Coat 
Skyriuje vis u o m e t 
klauskite P-lės A. Ko- 
raitytės. Ji lietuvėms 
patarnaus kuoširdin- 
giausiai.411 nvashington street 

BOSTON, MASS.

je vanduo nuo jūros buvo įsu kibirais į Nemuną. Lai-I šalpų davimas, 
stumiamas atgal. Buvo už- “**' 1 “~1 ’r»~4 1
lietos žemesnės Dauguvos 
paupio vietos. Pačiame 
mieste stiprus viesulas 
parbloškė ant žemės kelis 
praeivius. Vėjas draskė, 
skėčius, o vienoje vietoje 
buvo apverstas net veži
kas su vežimu.

V: y

Vilnius — Ryšium su
Vilniaus universiteto stu
dentų antisemitiniais ne
ramumais atsistatydinus 
universiteto rektoriui ir 
prorektoriui, lenkų švieti
mo ministerio įsakymu,.
Vilniaus universitetas, ku-j nukentėjusių 
riame paskaitos buvo iki Į kandai, 
šiol tik laikinai pertrauk-;4,arP $250,000 iki $300,000

- - 'nuostolių.

Cincinnati, Ohio — Čia 
kilo gaisras ir sudegė Stil- 
le & Duhlmeier rakandų 
dirbtuvė ir Art Wood Tur- 
ning & Scroll kompanijos 
sandėlis, kuriame buvo 

į sukrauti ir nuo potvynių 
į žmonių ra- 

Gaisras padarė

tos. dabar formaliai užda-l 
rytas.

UŽŠALO MARIOS
Klaipėda — Pradėjus 

smarkiau šalti, staiga už-' 
šalo Kuršių marios. Sau
sio 13 d. į turgų Klaipėdon 
laivu atvažiavę žvejai at-'goje 
gal turėjo grįžti arkliais/siautė smarki audra, 
laivą paliką Klaipėdoje.,vienas laivas 
Kadangi ledas dar nėra uosto išplaukti, 
storas, tai bet kuri žvejy- bangos kilo iki namų auk- 
ba mariose yra nutraukta, ščio. Žemutinėje Dauguvo-

DIDELĖ AUDRA 
LATVIJOJ

Jūroje bangos kilo iki 
namų aukščio

Ryga — Sausio 8 d. Ry- 
ir Rygos įlankoje 

Nė
negalėjo iš 

Jūroje

Katalikiškų Draugijų, Kuopų 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va
sario 22 d., 1937 m., šv. Kazimiero parapijos salėje, 
41 Providence St., Worcester, Mass. Prašome gerb. 
draugijų, kuopų ir veikėjų išrinkti atstovus į seimelį 
ir pagaminti įnešimus.

L. R. K. F. N. A. Apskričio Valdyba: 
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas,
A. Zaveckas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Sekretorius.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Viec-I’irm. Albinas Neviera,
16 TVinfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Raflt. Jonas Glineckis,
> 5 Thomas Pk., So. Boston, Mas*.
Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,

J 1514 Colnmbla Rd., S. Boston, Mass 
Iždininkas Pranas Tuleikis,

• 109 Bowen St., So. Boston, Mass.

7 VVlnfleld 81., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre- 

j 2 vai. po pietą. Parapijos salėj. 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vlce-pimi. — Ona Jankienė,

1428 Colnmbla Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Ražt. — Bronė Cnnienė,

29 Gould St., W. Rozbury, Mass.
Tel. PAR 18G4-W.

Fln. Raėt. — Marijona Markonlntė, __
29 Mhipple Avė.. Roslindale, Mass. .u^nta” j'^rZaikliC 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona StanluHntė, _ _

105 West 6th 8t, So. Boston, Mass. nedėldienj kiekvieno mėnesio.
Tvarkdarė — Ona Mtegirdienė,

1512 Colnmbla Rd„ So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — Ona Sianrienė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
DratUrtJa savo

7:30 vsL vakare, pobsžnytlnėj avė

kaip da- 
mei gaisrų nebuvo. Bet’,bar aiškina atatinkamos 
jeigu būtų kur kilęs gaiš- Lietuvos žemės ūkio ir so
ras, tai gal būtų buvęs nu- cialės globos įstaigos, yra 
šluotas visas Kaunas. Iš-j nė visai tikslus. Dėl to ieš- 

1 kilo šulinių reikalingumo. koma kitokių išeičių gam- 
i klausimas. j tos padarytiems nuosto-

Sausio 14 d. Kaunas.liams išlyginti. Pirmiausia 
vandenį gavo visai norma-j buvo manoma išleisti įsta
igai. Vieton sprogusio van-įtymą, kuriuo visi ūkinin- 
dentiekio vamzdžio įdėtas kai ir kiti gyventojų ture-

I

___  __  3 
liaudamas, visiškai ne
kreipdamas dėmesio į ža
vinčią gamtą.

Paeras pašėlusiai mėgo 
ginčus ir diskusijas. Tris 
geriausias savo operas 
“Sargones”, “Camil” ir 
“Achilles” 
tuodamas 
bardamas 
damas ant tarnų.

Cimarosa turėjo pas sa
ve keletą draugų, kurie 
jam kuriant varydavo gy
vus pasikalbėjimus.

Sachini prarado kūrimo 
galią; kai tik kartą jo my
limas katinas iššoko iš po 
stalo.

Sarti galėjo komponuoti 
tik tamsiame be baldti 
kambaryje, vos pakęsda- 
mas silpnai šviečiančią 
lemputę. Tą ypatybę turė
jo ir Sponti.

Salieri, Mozarto lenkty- 
ninkas, atnaujindavo savo 
kuriamąsias jėgas vaikš
čiodamas po miestą ir val
gydamas saldainius.

Gluckas užsidegd a v o 
gerdamas saulėje šampa
ną ir gyvai gestikuliuoda- 

■ mas.
Haendelio mėgstamiau-

savo
“Camil” ir 

sukūrė bedisku- 
su draugais, 

vaikus ir širs-

ŠVENČIONIŲ GIMNAZI
JĄ UŽDARO NUO RUG

SĖJO 1 D.

i naujas.

“Vilniaus Rytojus” pra
neša, kad Vilniaus apy-į 
gardos mokyklų kuratori- 
ia lietuvių Šve: 
naziją užd ” •• nuo 1937 m. 
rugsėjo 1 g uos.

PRIEAUGLIS SIEKĖ
25,100 ŽMONIŲ

tų apdrausti savo turimą 
turtą ir pasėlius nuo gam
tos nelaimių. Tačiau da
bar toks sumanymas pasi
rodė nė visai tikslus, nes

Auber galėjo tverti tik 
Paryžiuje. Jis .buvo taip 
susigyvenęs su to miesto 
triukšmu, kad ir dviejų šioji pasivaikščiojimų vie- 
dienų negalėjo praleisti už ta buvo šventorius, 
Paryžiaus sienų.

Adam negalėjo pakęsti 
medžių ir miškų.

Donizetti kūrė tik ke-

v •

DĖL

Kaunas — Per praėju- ' Lietuvoje draudimas yra 
šių metų 11 mėnesių Lie-' gana brangus.

nčionių gim- tuvoje gimė 55,377 kūdi- bar svarstomas 
kiai ir mirė 30,277 asme- sumanymas, kuris, kaip 
nys. Tuo būdu gyventojų atrodo, galės būti įgyven- vakarieniaujant 
prieauglis siekė 25,100 dintas. Tai būtų įsteigtas 

specialus fondas šelpti nu
kentėjusius nuo gamtos 
nelaimių. Fondą sudarvtų 
vienas milijonas litų. Pusę 
fondo lėšų numatoma gau
ti padidinus dviem pro
centais ūkininkų moka
mus žemės mokesčius, o 
kita pusę lėšų fondas 
tu iš valstybės iždo

.1

RIMŠOS MEDALIU 
IĖ STAŠĮ VILNIUJE

žmonių, t. y. buvo dides
nis, negu 1935 ir 1934 m.

i irTiii/nir xri no nu

Vilnius — “Slowo” ry
šium su buv. Vilniaus lie
tuvių tautinio komiteto 
pirmininko Stašio suėmi
mu praneša, kad Stašio 
numizmatiniame rinkinyje 
buvo rasti trys lietuvių Lietuvoje 
skulptoriaus Rimšos me- stambios gamtos

v •

Paskutiniaisiais
įvyko

į pietus, tai užpakalyj
Dėl to, da- šiaurė, dešinėj vakarai, 

naujas kairėj rytai...
Vakare atėjo teta ir be-

motina
pašaukė savo sūnų.
— Na, sūneli, pasakyk 

tetai kaip tu moki atskir
ti pasaulio kraštus. 
Sūnelis pradėjo:
— Kai aš stoviu ir žiūriu

k... tai užnakalyj šiaurė, 
dešinėj vakarai, kairėj ry
tai.
— Bet tu renasakei pačio ra pretenduoti j valdovus 

pagrindo, į kur tu turi žiū
rėti.
— J vakarienę, mamvtę!

ųnkptmp.i sušuko gabusis
^eoo-rafas.

o kū
rybinių susikaupimų — 
tamsus bažnyčios kampas. 
Paesiello, didelis tinginys, 
didesnę dalį dienos pralei
sdavo lovoje.

Mozartas daug skaitė 
Homerą, Dantę ir Petrar
ką. Beveik niekada nesė- 
do prie fortepiano nepers
kaitęs pirmiau keleto pus
lapių iš mėgstamiausių po
etų.

Verdi prisiruoš d a v o 
kompozicijoms, skaityda
mas dramaturgus Šekspy
rą, Goethę, Šilerį, Hugo 
bei Ossiana. XX.

Didžiausia apgavystė y-
gau-• • >z ir išmetais 

kelios draudirno 
nelai- Artimiausiu laiku šio 

daliai, kurie įžeidžią lenkų mes, kurios ūkininkams fondo sumanymas bus pa- 
valstybę ir tautą. Yra ži- padarė didelių nuostolių, verstas įstatymo projek- 
nių, kad tie medaliai buvo Tai potvyniai, audros, per- tu, kurį rengiamasi atei- 
ir platinami. Tam tikras kūnijos ir t.t. Palengvinti nančioje sesijoje perduoti 
skaičius tų medalių buvo gamtos nelaimių padary- svarstyti seimui. Taigi, 
atrastas pas atskirus as- tas žaizdas, ūkininkams ir galimas dalykas, kad jau 
menis Švenčionių apskr. ir kitiems ypač nuo potvynių 
Volkoviske. Stasys paso- nukentėjusiems gyvento- 
dintas į Lukiškių kalėji- jams, buvo duota įvairių 
mą. Laikraštis priduria, pašalpų. Tačiau tokių 
kad medaliai buvo surasti 
Stasio bute per kratą, ku
ri buvo padaryta 
su nusikaltimu 
nuostatarils.

valstybę ir tautą.
J

pa-

ELYTĖS MALDA
ryšium 
Jevizų

KAUNAS JAU TURI 
VANDENS

Kaunas — Sausio 13 d. 
buvo sugedus vandens tei
kimo sistema. Visas mies
tas buvo be vandens. Gy
ventojai daugelyje vietų 
gyveno vos ne panikos 
nuotaika. Ypač skaudžiai 
pajuto vandens stoką li
goninės ir kaikurios įmo
nės, iš kurių vienai buvo 
susidarę ir tam tikro pa
vojaus. Gyventojai bėgo

Saulė nusileido, 
Ateina naktelė.
Klaupiasi Elytė
Ir kalba maldelę:
— Duok sveikatos, Dieve, 
Geriausioms tėveliams. 
Santaiką ir laimę
Mūs visiems žmoneliams.
— Duok, Dieve, kad Tave 
Visi pamylėtų
Ir kasdien prie Tavęs 
Maldeles kalbėtų.
— Duoki, kad Tėvynė 
Vis laiminga būtų
Ir kad priešininkai
Jos visi pražūtų.
— Išklausyk, Dievuli, 
Manosios maldelės!
O dabar, Tvėrėjau, 
Tau “labanaktelės”!

A. Ivanauskaitė.
“A.”

I

Prašome Atsilyginti

iin st., oo. rx>sion, Aiass. tafnAJ
i mvo roatrlnklnma laiko kas Visai* drangtjoa reikalais kreipkite Į

Daugelio “Darbininko” skaitytojų ir LDS narių 
“Darbininko” prenumerata pasibaigė gruodžio mėne
syje arba pradžioje sausio. Taigi prašome kaip “Dar
bininko’' skaitytojų, taip ir LDS narių prisiųsti savo 
duokles už laikraštį "Darbininką”.

“Darbininko” Adm.

ir neturėti tam sugebėji
mo Kk0nocon+a

Profesionalni. biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti sknitytnin paramos.

Visi skelhkitės “Darbininke”.

♦ .

šiais metais visi nukentė
jusieji nuo gamtos nelai
mių bus sušelpti naujojo 
fondo lėšomis. Tsb.

JUOKELIAI

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

įsigyk labai naudingą knygą
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to^ šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

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

“VALGIŲ GAMINI-

Škotas Visur Apda;rus
Mc Elean daug prisi

klausė apie pasekmingus 
vieno gydytojo atjaunini-' 
mus. Nutaria ir jis vykti Į 
pas tą stebukladarį. Stotyj j 
prašo bilietą tik į vieną 
galą.
— Pirkite, pone, 

į ten ir atgal, — 
tarnautojas, 
pigiau.
— Ne, ne, — kratosi ško

tas, — gal būt aš vaiku 
grįšiu.

bilietą 
pataria; 

— taip bus

Gabus Geografas
Motina per pietus pasa

koja savo 7 m. vaikui, kad 
jei jis norįs užtarnauti te
tos palankumą, turįs paro
dyti savo gabumus. Ir pa
siūlė išmokti šį tą iš geo
grafijos — atskirti pasau
lio kraštus. Abu ėmė bal
su mokytis.
— Kai aš stoviu ir žiūriu -

NAUJAS GIESMYNĖLIS
žodžius ir melodijas parašė SEIRIJŲ JUOZAS
I dalis Adventinės ir Kalėdinės giesmės, 

harm. J. Žilevičius. 34 giesm.................
II dalis Gavėnios ir Velykų giesmės,

harm. Al. Kačananskas. 30 giesmių ...
dalis a) Gegužes mėn. giesmės,

harm. Al. Kačananskas. 28 giesmės ..
h) Šv. Sakramento giesmės,

iiarm. Al. Kačananskas.
c) Birželio mėn. giesmės,
jiarm., Al Kačananskas,

a) Giesmės į Dievą, 
harm. Al. Kačanauskas. 18 giesmių

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

50c.

50c.
III

III

III

IV

35c.
dalis

dalis

dalis

9 giesmės

36 giesmės

15c

50e.

25c.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, Dės jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER. MASS 

45 Hampden St.,
Tel HIGhlands 4865
ROZBURY. MAS8.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel SOUth Boston 9387 
Pristatau Iee Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.
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SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ............
Foreign yearly ............ .
Domestic once per week
Foreign once per week

yearly 
yearly

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama ......................  $4.00
Užsieny metams ............. ..... $5.00
Viena kart savaitėje metams $2.0C 
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

J66 West Broadway
Telephone SOUth Boston 2680

South Boston, Mass

Sportininkų Klausimu
Šią vasarą iš Lietuvos atvyksta sportininkų bū

rys susiremti su mūsiškiais sporto mėgėjais. Tai bus 
Lietuvos sportininkų revizitas — gražinimas manda
gumo skolos mūsiškiams, kurie pereitais metais lan
kėsi Lietuvoj ir buvo ten karališkai priimti. Mums 
tenka gerokai pakrapštyti galvas, kaip čia tinkamai 
jiems atsilyginus. Bet nežiūrint geriausių mūsų norų 
ir didžiausių pastangų, vargu beįstengsime pilnai sa
vo skolą gražinti. Mūsų šansai nelygūs.

Visų pirma, Lietuvos sportininkai yra valdžios 
žinioje, vadinasi, valdžios organizuojami ir palaiko
mi. Organizuotės ir finansavimo atžvilgiais jie nesu
lyginamai aukščiau stovi už mūsiškius, paliktus indi
ferentiško likimo globai. Lietuvos valdžiai užtenka tik 
žodį tarti, ir parinkčiausių sportininkų būrys rykiuo- 
iasi ir — važiuoja. Arba kad ir paėmus priėmimo 
klausimą. Lietuva ne plati ir valdoma vienodai. Vienu 
rankos mostu valdžia gali sumobilizuoti visas jos ži
nioje esamas organizacijos pajėgas ir greitu laiku 
gali suruošti kopuikiausią priėmimą atvykusiems iš 
užjūrių svečiams.

Pas mus gi ta demokratiška kamuotė slenka 
straigės nepaslankumu ir užtrunka ne dienas, ne sa
vaites, bet mėnesius. Reikia tartis, patenkinti visas 
kolonijas, išsimėčiusias po plačią Ameriką viena nuo 
kitos šimtus mylių atstui; reikia gerai įsižiūrėti, ko
kios srovės patys rengėjai priklauso, ir pagaliau or
ganizuoti pačius sportininkus, surankiojant juos iš vi
sokiausių amerikoniškų įstaigų. Nuveikus tas milži
niškas kliūtis, pasilieka laukti užmokesnio — visuo
meninės kritikos. Tada tai jau įvyksta tikras koncer
tas, kurio maloni melodija gausiai užmoka rengėjams 
už jų sunkų darbą... Sakysite, kad tai pikta ironija, 
bet — ar tai ne tiesa?

Kad tas Sisypho darbas kiek palengvėtų, ar ne 
geriau būtų pavedus tą visą biznį Vyčių ir Studentų 
organizacijoms? Jie jauni ir gimę sportininkai. Jie 
įdės visą širdį į pavestą jiems uždavinį ir suras tinka
miausią būdą svečiams - sportininkams priimti ir sa
viškiams susiorganizuoti. Galima drąsiai teigti, kad 
visuomenė nuoširdžiai jiems padės. K.

plauko laisvamaniais ir net fašistais. Dėlto ir įsaky
mas savo tarnams dėtis net prie tautinių apvaikščio- 
jimų.

Koks bus tasai brooklyniečių apvaikščiojimas, iš 
anksto numanu. Laikraščių reporteriai jau dabar ga
li viską aprašyti ir palūkėję iki 19 vas., talpinti savo 
raštus be jokių pataisų į tik palikti vietos vienam ki
tam vardui įterpti.

Apvaikščiojimo eiga bus tokia: jei kas atsitikti
nai prisimins Lietuvos nepriklausomybę, tai tik ry- 
šiumi su pasikoliojimais prieš valdžią, kad ji spau
džia ir kalina darbininkus (būtinai sakys “darbinin
kus”, apie komunistus nebus nė paminėta). Šiaip jau 
visą laiką bus kalbama apie Ispaniją, užgiriant “liau
dies frontą” ir mikliai nurodant, kad bendrafrontie- 
čių veikla turi suktis apie stambiausią jų pareigą: 
deginti bažnyčias ir žudyti dvasiški-ją. Jei kuris kal
bėtojas mėgins apie ką kitą kalbėti, tai bus neįtikėti
na išskirtis. Kalbų tonas priklausys kalbėtojų išsila
vinimo. Bus ten apymiklių diplomatėlių, bus ir poli
tiškų stačiokų.

Taip ir žinau, kad jei man teks šis spėliojimas 
kiek pataisyti, tai tik labai mažose smulkmenose. K.

Amerikos Darbo Federacija 
Ir John L. Lewis Unija

Darbininkams gerai yra nosi ir priešinasi ir tik 
žinoma kai Amerikos Dar- verčiami jas priima. Labai 
bo Federacija organizavo dažnai unijos darbininkus 
darbininkus. Žinoma taip atleisdavo iš darbo ir net 
pat, kad tas darbas jai ne- padėdavo jų vardus ant 
sisekė. Darbo Federacija “juodojo sąrašo”, kad jie 
nepajėgė nė daugumos ir kitur negautų darbo, 
darbininkų suorganizuoti. 
Kame priežastis?

Amerikos Darbo Federa
cija organizuoja darbinin
kus pagal jų amatus. Ir 
susidaro, kad vienoje dirb
tuvėje yra keliolika unijos 
skyrių. Kiek amatų, tiek 
unijos skyrių. Visi amat- 
ninkai, žinoma didžiuojasi 
savo amatu, ir susiorgani
zavę rūpinasi tik savo sky
riaus darbininkais. Tas 
darbininkams darė ir daro

Ir Komunistai Paminės
Lietuvos Nepriklausomybę

Vasario 19 d. Brooklyne bus suruoštos įdomios 
iškilmės: laisvamaniai bendrai su komunistais minės 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktuves. Kalbės “Ke
leivio” ir “Laisvės” redaktoriai. Nepamanykite, kad 
čia koks komunistams taikomas šmeižtas ar iš jų 
principų pasityčiojimas. Ne. Tą žinią paduoda pats 
komunistų organas.

Kaip tai kinta laikai ir su jais kaitaliojasi “pa
grindinės” komunistų nuomonės! (Žodį “pagrindinės” 
apdraudžiu svetimženkliais, nes tikrųjų pagrindinių 
nuomonių komunistai kaip ir neturi). Jų principai vi
sados šlubavo, gi dabar tai jau visai nusmuko nuo 
koto. Kad taip prieš keliatą metų kas būtų bet ko
kiam komunistui užsiminęs apie bendrą tautinį ap- 
vaikščiojimą, tai “pravoviernas” (ištikimas) tavorš- 
čius būtų iam akis iškabinęs. Dabar jiems visi tavorš- 
čiai. Toks principinių dalykų mainykavimas paro
do, kad prie tokio susmukimo komunistus privedė jų 
vidujinių reikalų bankrotas. Politiškieji lietuviškų 
bolševikėlių zigzagai yra tikriausias Maskvos baro
metras. Kai ten lyja, tai ir čia niaukiasi.

Nežiūrint viso fantastiškumo ir nepatikimumo 
tos paskutinės bylos, kurią sovietų vyriausybė iškėlė 
17-kai “sąmokslininkų”, vis dėlto savaime peršasi iš
vada, kad sovietijoj kas nors negerai. Tas tariamas 
vokiečių - japonų pasikėsinimas pasidalinti Rusiją y- 
ra tik baubas, bet mes žinome, kad baubo ne tik maži 
vaikai bijo. Prieš jį drebą ir žiaurūs diktatoriai. To 
baubo įbauginta vyriausybė, anot Dostojevskio, užsi
merkus mostaguoja basliu ir muša saviškius. Tuo 
basliu operuoja ir Stalinas, betį nežiūrint nuolatinio 
mostagavimo, baubas jo akyse vis didėja. Tokioj pa
dėty atsiradęs, Stalinas ieško sau prietelių, ypač sve
tur. Čia baslys jau nepagelbės, reikia dirbtinai šypso
tis ir meilintis. Dėlto toks ir flirtavimas su visokio

Pasikalbėjimas Su K. V. C. 
Konferencijos Prezidiumo Nariu

Kapitalistams buvo didi 
pagalba ateiviai, bemoks
liai, paprasti darbininkai, 
kurie atvažiavę iš Europos 
dirbdavo už mažiausį atly
ginimą. Tas, žinoma, orga
nizuotiems darbininkams 
smarkiai pakenkė.

Taigi Amerikos Darbo 
Federacija, per visus savo 
gyvavimo metus ne per- 
daugiausiai darbininkams 
pagelbėjo. Jautė tai patys 

______________________darbininkai ir vadai. Ir im 
daug blogo. Kada buvo tąsi organizuoti darbmin- 
proga išgauti sau geresnį Lūs ne pagal amatus, bet 
atlyginimą už savo darbą, vienos industrijos darbi- 
unijos skyriai nesudarė ninkus sutraukti į vieną j 
galingos vienybės. Kapita
listai - darbdaviai matyda
mi darbininkų susiskaldy
mą ir neužstojimą vienų 
kitų dažnai tuo pasinaudo
jo. Vieniems amatninkams 
pakeldavo algas ir, žino
ma, tie tada palaikydavo 
kompanijos pusę prieš 
brolius darbininkus, kurie 
streikuoja dėl teisingų rei
kalavimų. Buvo atsitiki- ] 
mų, kad vienas unijos sky
rius išeina į streiką, o ki
tas ištikimai palaiko darb
davių pusę. Suprantama, I 
tada kompanijos streikie- : 
rių nelabai paiso. Arba 
vėl, gudrūs kompanijos 
vadai, iš principo, pada
link ir valdyk, dažnai su 
unijos skyriais taip suma
niai sudarydavo sutartis, 
kad kuomet vienų pasi- _______ ___ ___ x
baigdavo, kitų prasideda- ko rašo: “Socialinės teisy-! 
vo, ir žinoma, nebuvo gali- bės įgyvendinimo klausi-'

l

!

industrijos darbi-

Nežiūrint, kokį jis_ _ I

i
||
i

uniją.
darbą dirbtų, kokį amatą 
mokėtų, vistiek priklausy
tų prie Industrijalinės U- 
nijos. Toki unija apima 
daug plačiau negu amat
ninkų unijos. Šie laikai to
kių unijų reikalauja. Apie 
jas kitą sykį. T.

Ats. gen. Galvydis-By- j 
kauskas sąryšyje su KVC. j 
Konferencijoje Kaune XII. ‘ 
29—30 d. iškeltuoju sočia-! 
linio teisingumo išsprendi-1 
mo “bažnytinių turtų” są- 
skaiton klausimu š. 
“Ūkininko” Nr. 2 tarp kit- 

“Socialinės teisy-

m.

(Dėl Dr. Maceinos paskai-Į nuomonės. Juk keleto Lie
tos apie sociali teisingumą, į fuVQg parapijų didesni Ū- 

kiai sudaro tą “nelygybę”, 
kuri, mano išmanymu, y- 
ra taisytina (žinoma, 
kompetentingų įstaigų).

Bažnyčios susitvarkymas 
šioje srityje būtų naudin
gas ir pačiai pastoracijai 
ir būtų pavyzdys kitoms 
institucijoms. Ta prasme 
buvo ir šis klausimas ke
liamas.

3. Bet, Gerbiama s i s,

Lietuvos K.V.C. konferen
cijoj, Kaune, gruodžio 29— ! 
30 d.d., 1936 m. lietuvių
spaudoje tilpo įvairių žinių 
ir straipsnių. Kad Gerb. 
skaitytojai geriau susipa
žintų su K.V.C. konferenci
joje iškeltais klausimais, 
čia paduodame Kan. Butvi- 
los atsakymus į klausimus.

Red.)

na, kuri pataiko į likimo 
nuskriaustojo širdį. Pri
siminkime, kas Lietuvos 
kūrimosi pradžioje ati
traukė liaudį nuo komu
nizmo? Radikali krikščio
nių demokratų paskelbta 
ir nuoširdžiai įvykdyta že
mės reforma. O juk prieš 

' ją piestu stojo ne vienas 
šulas. Tikiu, kad ir dabar, 
kol dar nevėlu, katalikai 
turi drąsiai iškelti savo 

i socialinį mokslą ir kas 
nuo jų pareina daryti šio-

“Panevėžio Garso” ben
dradarbis kreipėsi į KVC. 
konferencijos prezidiumo konferencijoje buvo kalbė- 
narį kan. Butvilą, patiek
damas jam keletą klausi
mų dėl konferencijoje kel
tų dalykų.

1. Kodėl praėjusioje K. 
V. C. konferencijoje buvo 
iškeltas socialinio teisin
gumo klausimas?

Man rodosi, kad būtu 
geriau, jei Tamsta būtu
mei paklausęs, kodėl tik 
dabartinėje konferencijoje 
ils iškeliamas. Bet tiek to. 
Atsakysiu į Tamstos klau
simą. Nustatant konfe
rencijos kryptį, turėta gai
voje komunistų idėjų pli
timą krašte ir norėta iš
kelti konferencijoje kata- 
hkišką doktriną apie so
cialinį teisingumą, nes ko
munizmas laimi sau šali
ninkų dėl to, kad jis drą
siai kelia balsą prieš so
cialinį ir masių skurdą ir 
^uo daro įspūdį, kad šia
me reikale, būk tik jis vie
kas drąsiai rūpinasi socia- 
'i-riu teisingumu ir prole- 
farijato gerove. Tuo tarpu 
katalikybė turi puikų (ne
palyginamai geresnį už 
komunistų) socialinį mok
slą. Tačiau apie tą moks
lą nedaug kas težino. Ne
kalbant apie liaudį, ir in
teligentiją, toli gražu, su 
šiuo klausimu nėra tinka
mai susipažinusi. Norėta, 
ši klausimą iškeliant, su
kelti susidomėjimą juo ir 
atitinkamą sąjūdį. Juk po
piežių encikl. “Rerum No- 
varum” ir “Quadragesimo 
Anno” idėjos ne tam pa
skelbtos, kad pelėtų biblio
tekose, bet kad katalikai! 
gerai jas perprastų ir gy-!^ai galvojant, 
venime vykdytų. I vos bažnytinių žemių, nei

2. Kodėl konferencijoje kelių brangesnių kielikų savo skaitytojus jau

ta apie bažnytinių brange- Je Nuoširdžiai šu
nybių išpardavimą ir išda- 
Hnimą varguomenei? Kur 
tos bažnyčių brangeny
bės?

Konferencijoje šis klau
simas iškilo per nesusi
pratimą, .--- — ----
brangenybė ir auksas, kas! 
žiba. Paauksuotas medis, 
varys dar nesudaro bran
genybių. Daugumo mūsų 
bažnyčių “auksas”, pasi
rodo, tėra tik žmonių įsi
vaizdavime. Lietuvoj rim
tai kalbėti galima apie 
bažnyčių estetinimą, šildy
mą ir kitokių patogumų 
reikalus, bet ne apie kaž
kokių neesamų brangeny
bių dalinimą. Mano many
mu, socialinis teisingumas 
reikalauja, kad žmogus 
bažnyčioje nebūtų verčia
mas šalti, dėl patogumų 
stokos vargintis, klausytis 
išgverusių vargonų ir žiū-j 
rėti Į menkaverčius pa- ^urįe 
veikslus ir nudriskusius Ii-' 
turginius rūbus. Jei mies
tų gyventojai turi pato
gius, šiltus ir gražiai iš
puoštus kinus bei teatrus, 
pasiturintiems prieina
mus, kas gali reikalauti, 
kad bažnyčiose būtų skur
das, kur renkasi daugumo
je vargdieniai. Žmonės, 
duodami aukas bažnyčiai, 
patarnauja tiems žmo
nėms, kurie jas lanko. 
Tenka rūpintis, kad nors 
bažnyčioje proletaras jau
stųsi lygiateisiu žmogumi 
— Dievo vaiku.

Ekonomiškai ir praktiš-

ma laužyti teisėtų sutar- mas taip lengvai neiš- 
sprendžiamas net tada, 
kai valstybė visomis prie
monėmis ir visu biudžeto 
svoriu ryžtasi jį išspręsti. 
Tuo tarpu prelegentas ne
surado kitų priemonių 
šiam klausimui spręsti, o 
tik nusavinimą bažnytinių 
žemių, kielikų ir mons-

čių ir streikuoti, 
gas darbininkų sutarimas 
buvo negalimas.

Ir taip amatninkų uni
jos niekada tarp savęs ne
turėjo vieningo veikimo 
nei sutarimo. Tiesa, tos u- 
nijos ir žymiai sumažėjo 
narių skaičiumi, nes įve
dus mašinas, paprasti dar
bininkai užėmė amatninkų trancijų. 
vietas, gi tie, būdami neor
ganizuoti, buvo kapitalis- klausimą 
tų išnaudojami.
Darbo Federacija neatėjo yjgame Suvalkijos krašte 
į pagalbą. Iki šiolei pa-...................... — - .......
prasti darbininkai, daugu-' 
moję nebuvo organizuoti. 
Ir kad Amerikos Darbo 
Federacija 1936 m. teturė
jo tik 12 nuošimtį organi
zuotų darbininkų, tai tas 
pilnai parodo koks yra 
darbininkų stovis.

Kapitalistai - darbdaviai 
unijoms visuomet prieši-

Imant bažnytinių žemių 
gyvenimiškai, 

Jiems mes visi gerai žinome, kad

sirūpinkime socialiniu tei- 
* singumu bažnytinėje or- 
i ganizacijoje: sutvarkyki- 
] me vargonininkų, zakristi- 
i ninku, špitolninkų būklę. 
Kai kartais prie bažnyčios 

' pasigendama socialinės 
nes ne visa yraimeįiės, gal ir teisingumo, 

kai kunigų administruoja
mose įstaigose, įmonėse 
ir ūkiuose ne visada visa 
tvarkoje, gražiausi Evan
gelijos idealai neturės kre
ditų masėse ir aukštos 
hierarchijos žodis bus bal
sas tyruose.

Šiaip katalikai turi ne
pamiršti savo, kaip katali
kų, pareigų savo samdinių 
ir tarnautoju atžvilgiu. Ar 
daug kuo katalikai skiria
si nuo tų, kurie Evangeli
jos nelaiko Dievo mokslu? 
Ši konferencija turėtų tas 
pareigas priminti. Jei tar
nai ir tarnaitės veržte ver
šis dirbti pas katalikus, 

’ : jų neišnaudoja, tė
viškai globoja ir užjaučia 
ir jų žmogišką vertę prak- 

į tiškai pripažįsta, tada pa- 
i matysime, ką reiškia pra- 
’ Etikoje vykdoma socialinė, 
j Kristaus paskelbta meilė 
bei teisingumas. Tokiai 
būklei esant, nebus baisi 
komunistinė propaganda. 
Katalikybė be daugelio iš
vedžiojimų bus minių ger
biama.

Paminėtoje priešingos 
spaudos neteisingas išva
das. Neteisingas išvadas 
turėtų atremti mūsų spau
da. Minėtos spaudos gyvas 

Į susidomėjimas konferen- 
nei Lietu-cįja rodo jos keliamų klau

simų aktualumą. Ji, tiesa, 
..._____ ______ „ „ . _ ____ ____ „ v--1 ra’

buvo keliamas bažnytinių išpardavimas ir jų varg- mina tuo, kad katalikai po 
turtų klausimas? Juk baž- šams išdalinimas nepakeis drąsių ir gyvų kalbų vėl 
nytinių žemių likvidavi- socialinės būklės, jei ne- grįš į įprastą gyvenimo 
mas neišspręs pamaus so- bus visame gyvenime so- rutiną ir nepaverš 
dalinio klausimo?

Bažnytinių žemių klau
simas iškilo šalia kitų 
problemų ir gal kiek ne
tinkama forma diskusijose 
buvo prasiveržęs. Bet tai

• v •1S jų 
i socialinėmis problemomis 
susirūpinimo monopolio. 
Jei jų pranašavimai išsi
pildytų, tai ši konferenci
ja aiškiai parodytų katali
kų dvasinę anemiją, jų ne-

cialinių reformų.
4. Ką praktiško atsiek

sime iškėlę konferencijoje 
socialinio tei s i n g u m o 
klausimą? Iš to pasidžiau
gė mūsų priešai ir savo 

įvyko ne dėl blogų inten- spaudoje padarė savotiškų pajėgumą socialinėms idė- 
cijų, o dėl nuoširdžių žmo- išvadų, 
nių idealizmo, kuriems šis " 
klausimas buvo svetimas. £a *r praktikai. Paprastai] 
Jei jie būtų skaitę “P. G.”jT”r,Tr'iQnciQ iS-'
Nr. 2 str. “Bažnyčios tur
tai”, tai nebūtų ir išsišo
kę. Tačiau ir čia niekas 
negali reikalauti vienos

i joms vykdyti. Tas tikrai 
Manau, kad bus naudin- turi mus bauginti.

5. Ką Tamstos nuomone, 
artimiausiu laiku turėtų 
daryti Kat. Veikimo Vado
vybe?

Konferencija iškėlė klau
simą, trauktis atgal nega
lima. Tad pirmiausia reik
tų suorganizuoti socialinę 
jei ne savaitę, tai bent tri
dienį šviesuomenei. Tokie 
tridieniai turėtų būti į- 
traukti į eilinę kat. Veiki
mo darbų programą. Po to 
eitų sočiai, klausimų aiš
kinimas spaudoje, dides
niuose centruose, paga
liau, parapijose. Tada tik 
bus suprantama Kristaus 
tr___________«»__

pirmiausia eina idėjos iš
kėlimas, jos išpopuliarini
mas ir tik tada gali būti 
kalba apie praktiką. Tarp 
kitų Kat. Akcijos darbų 
turi eiti ir socialinių prob
lemų kėlimas, aiškinimas,mas bažnytinių žemių duo

tų galimybę kai kuriose jų nušvietimas katalikiš- 
jos plotai visiškai nedideli parapijose iš jų sudaryti ko mokslo šviesoje. Ši kon-

1—2 smulkius ūkius, o 
pardavus kielikus dar ga
lima būtų nupirkti vieną 
kumelę.

Bet tokia priemonė, ma
terialiniu atžvilgiu imant, 
yra visiškai menka, tie
siog vaikiška, o naudos iš 
to nebūtn”

— po kelius margus prie 
klebonijos. Kitose Lietu
vos dalyse jos taip pat su
daro nežymų kiekį ir nieks 
jų daug neturi.

Taip pat didesnės vertės 
neturi nė bažnyčių liturgi
niai indai, žiūrint į juos 
pirklio akimis. Nusavini-

ferencija pirmą žingsnį 
padarė.

Kai katalikai inteligen
tai ir liaudis orientuosis 
socialinėse problemose, so
cializmas ir agresyvus ko
munizmas nebus taip bai
sūs. Proletarijatą paveikia 
mriflrnli arw>i«*liviA
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LIETUVIŲ DARBININKŲ

Prakalbos ir Koncertas
CHESTNEY’S CANTEENLIETUVOS OPEROS ARTISTŲ PLOKŠTELĖMIS

» 
i

vice-pirm. 
-nut. rastI

I

i

RCA VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 TrumbulI St.
Woreester, Mass.

Užtaiko Visokius alkoholinio* 
gėrimus — Degtinę. Vyną ir Aly.

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

■ į , n —

Prieš - Užgavėninė 
Vakarienė

Spėliojama, kad didžiau
sia parapijos istorijoj va
karienė bus Altoriaus ir

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
aJęis
397 Main St. Tel. 6-1944 

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

tvarkdarys; P.

Main St.,------
Rengia LDS 56 kuopa

BAŽNYČIOS ŠVENTINIMAS
Naujos Aušros Vartų bažnyčios šventinimas 

vyks Gavėnios ketvirtą sekmadienį, kovo (March)

I

I
I

Geriausia lietuviška užeiga, 
kur užlaikomas geriausias alus 
ir kiti gorimai.

90 Millbury St.,
Worcester, Mass.

sys turėjo savo reikšmę ir 
i žmogus net išsižiojęs tu
rėjai klausyti. Šiaip visa;?

r! ----------’i Mūsų klebonas kun. K. 
' A. Vasys paskelbė, kad 

bažnyčios šventinimas į- 
vyks Gavėnios ketvirtą 
sekmadienį, kovo 7 dieną. 
Dabar visi su nekantrumu 
tik laukia tos dienos. Man

j orkestras, paskui pamai
nomis dainavo tai vietos 

j choras, tai vargonininkų 
choras, tai solistai ar due
tai. Programa buvo įvairi 
ir ne nuobodi. Pastebima 
buvo, kad Aušros Vartų 
bažnytinis choras ne visa
da klausė savo vedėjo p. 
Balsio dirigavimo, o kuo
met vargonininkų choras, 
p. R. Juškos vedamas, vi
suomet laikėsi kaip ant 
plauko, kiekvienas judė-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS 6REBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BAĖTIM^RE, MD.

Penktadienis, Vasario 5, 1937

vauja lietuviškose pramo-! 
gose.

Choro Teatras ir 
Koncertas

Metinis parapijos Choro 
teatras ir koncertas para
pijos naudai įvyko sekma- i 
dienį, sausio 31 d., 4 vai. 
po pietų. Parengimas buvo 
sėkmingas. Visi choro na
riai išimtinai gerai atliko 
savo roles ir publikos pri
sirinko gan daug. Ypač vi
si gėrėjosi bendromis Cho
ro dainelėmis. Jos visiems 
patiko. Čia p. Cižausko ga
bumai pastebiami aiškiau
sioj šviesoj. Daug garbės 
ir padėkos pridera kaip p. 
Čižauskui, taip visam cho
rui už surengimą tokios 
linksmos pramogos. Kaip 
tik tokie parengimai žy
miai prisideda prie palai
kymo lietuvybės čionais 
Amerikoje.

delegacija neperviršijo vi
sų kitų pavienių parapijų 
atstovus. Valio mūsų ŠŠ. 
Vardo dr-jos vyrams!
Kun. Mendelis New Yorke 
.. Pirm pradėsiant. gavė
nios darbą, kun. Mendelis 
pereitą savaitę buvo išvy
kęs j New Yorką pailsėti. 
Ten jis viešėjo . pas savo 
broliuką Juozą,, kurs mo
kytojauja City . College; 
taipgi pas savo sesutę A- 
liciją, kuri dirba slaugės 
darbą. Grįžo penktadienį 
vakare.
Stebuklingo Medalikėlio 

Novena
Pirmadieni, vasario 1 d. 

Stebuklingo Medalikėl i o 
novėnos pamaldos pirmą 
kartą buvo laikomos 6:30 
vai. vakare. Arti 100 žmo
nių dalyvavo tose pamal
dose. Tai buvo ketvirtas 
kartas tą pačią dieną. Per 
visas ketvertas pamaldas 
140 naujų narių buvo įra
šyta į Stebuklingo Medall- 
kėlio broliją. Per pamal
das vidurdienį bažnyčia 
pilna kaip, kad šventą die
ną. Apskaitoma, kad da
bar lankosi į tos novėnos 
pamaldas apie 1500 žmo
nių. Kun. Mendelis prana
šauja, kad į du arba tris 
metus lankysis 5000, o gal 
ir

Valaičiutės Užmušėjas ‘ girsti ar tik mūsų vyrų 
Nubaustas Kalėjimu 
Italas Samuelis Balzan- 
i, kurio automobilius 

mirtinai sužeidė Kotryną 
Valaičiūtę, gruodžio 11 d., 
teisėjas Abner Sayler nu
teistas 18 mėnesių kalėti. 
Vienus metus kalėjimo ga
vo dėlto, kad nepadavė sa
vo pavardės ir antrašo po 
nelaimingam atsitikimui, 
bet policija turėjo jo ieš
koti. Likusius 6 mėnesius 
turės kalėti už nepraneši- 
mą apie nelaimę motorų 
komisijonieriui ir važiavi
mą su neteisėtu leidimu. 
Maryland valstybėje vien 
tik sausio mėn. šiais me
tais automobiliai užmušė 
66 asmenys; o sužeisti 
vien tik Baltimorės mies
te sužeidė kasdieną net 33 
asmenys. Tai yra kas pa
mąstyti ir kuo susirūpin
ti, kuomet tiek nekaltų 
aukų žūsta per kieno nors 
neapsižiūrėjimą ir žioplu
mą. Įstatymų davėjai tu
rėtų aštresnius įsakymus 
išduoti kas link tų, kurie 
automobiliais važinėja; o 
teisėjai prasikaltėlius pri
valėtų sunkiau bausti.
ŠŠ. V ardo Metinė Šv. Va

landa
Sekmadienį sausio 31 d. 

Baltimorės Katedroj buvo 
laikoma metinė Šv. Valan
da, kurioj dalyvavo ir mū
sų dr-jos vyrai. Nors lie
tus lijo per visą dieną, ta
čiau 45 vyrai atėjo atsto
vauti mūsų parapiją. Kun. iy įr p-lė Paulina Vidzgiu- 
Antanas Dubinskas, mūsų tė priėmė moterystės sa- 
dvasios vadas, 
gerbtas vyriausio Balti
morės dvasios vado prela
to Quinn, kuomet jis buvo 
skirtas būti subdijakonu 
per palaiminimą ŠŠ. Sa
kramentu. Kiek teko nu-

daugiau.
Knicely - Vidzgiutė

Šeštadienį, sausio 30 d. 
Rolandas Eduardas Knice-

buvo pa- kramentą. Jonas ir Aldona 
i Garbštai buvo liudininkais 
šios jų sutarties. P. Kni
cely tapo kataliku apie 
metas atgal. Nuo to laiko 
gan ištikimai jis lanko Šv. 
Alfonso bažnyčią ir daly-
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27 ELKS HALL,
-------Hudson, Mass.

Gerb. Lietuviai-Lietuvaitės!
Visame pasaulyje eina kova. Valstybės kovoja 

prieš valstybes; organizacijos prieš organizacijas; 
darbininkai prieš darbdavius; darbdaviai prieš darbi
ninkus, na ir darbininkas prieš save. Kokią rolę tose 
kovose lošia spauda? Kas kaltas dėl Ispanijos civilio 
karo? Ar komunizmas ir komunistai yra darbininkų 
prieteliai ar priešai? Ar sovietų Rusijoj darbininkams 
rojus ar pragaras? Dėlko lenkai persekioja ir areštuo
ja lietuvius Vilniaus krašte? Darbininkai ir unijos? 
Tie ir kiti klausimai bus iškelti ir išaiškinti šiose 
prakalbose.

Kalbės Antanas F. Kneižys, ‘"Darbininko” redak
torius ir J. Kumpa, LDS Apskričio pirmininkas iš 
Bostono. Įžanga 10 centų. Rengėjai kviečia visus atei
ti ir pasiklausyti įdomių kalbų apie svarbiausius šių 
dienų klausimus. ,

Worcester, Mass
v _____________

Aušros Vartų Parapija

i- 
7 

dieną, lygiai 10:00 valandą ryte. Bažnyčios šventini
mo proga kartu įvyks ir altoriaus konsekracija. Rei
kia suprasti, kad šis bažnyčios šventinimas bus visai 
skirtingas nuo kitų bažnyčios šventinimų, nes čia į- 

1 vyksta kartu altoriaus konsekracija. Altoriaus kon
sekracijos apeigos yra labai gražios ir iškilmingos. 
Aš esu tikras tų apeigų niekas savo gyvenime nema
tėte ir niekad gal neturėsite progos matyti, kaip tik 
šiame Aušros Vartų bažnyčios šventinime, nes labai 
retai kur yra Amerikos bažnyčių, turinčių konsekruo- 

i tą altorių.
Kadangi konsekracijos apeigos gana ilgos, užtai 

bažnyčios vidaus ir sienų šventinimas prasidės prieš 
dešimtą valandą; žmonės bus leidžiami į bažnyčią 
10:00 valandą, tuomet prasidės altoriaus konsekraci
ja, kuri tęsis apie dvi valandi. Po konsekracijos iškil
mingos šv. mišios. Taigi jei kas pasivėlintų ir atvyktų 
tik kokią 15 minutų prieš dvyliktą valandą, pilnai iš
klausys Mišių šventų tą dieną ir dalyvaus visose Mi
šių iškilmėse.

Tvarkos ir patogumo dėlei inėjimui į bažnyčią 
bus išduoti tikietai. Tikietų bus tiek, kiek yra bažny- 

Rožančiaus moterų globo-. sėdėjimui vietų. Kas turės tikietų, tam vieta už- 
jama prieš pat užgavėnias.I 
Milijonierių Vestuvių puo
toj dalyvavo arti 400 žmo
nių, bet šioje prieš - užga- 
vėninėje 50 centų vakarie
nėje laukiama apie 600. 
Vakarienė įvyks sekma-, 
dienį vasario 7 d. ir prasi
dės tuoj po mišparų 5 v. 
po pietų. Muzika gros nuo 
6 vai. iki vidurnakčiui. 
Baltimoriečiai jau yra įsi
tikinę, kad gardžiausios ir 
pigiausios ir linksmiausios 
vakarienės įvyksta Šv. Al
fonso parapijos svetainėj. 
Kas nori dorai lietuviškai 
pasilinksminti, tas neap
leis šios paskutinės prieš 
gavėnę pramogos.

tikrinta ir nors pasivėlintų, jam tą vietą palaikysime 
ligi 10:30 valandos. Kuomet vietos bus užpildytos, 
tuomet vėlybesniems, tikietų neįsigijusiems, priseis 
stovėti. Tikietai bus paruošti ir išdavinėjami Gavė
niai prasidėjus: jų galima bus gauti klebonijoje, pas 
kolektorius ir draugijų valdybas. Gaunant tikietą rei
kės suteikti bažnyčiai auką. Aš tikiu niekas nesigailės 
kiek nors paaukoti mūsų bažnyčiai.

Bažnyčios šventinimą ir altoriaus konsekraciją 
atliks Jo Ekscelencija Vyskupas Thomas M. O’Leary, 
D. D., dalyvaujant taipgi daug kilnios dvasiškijos. Tą 
pačią dieną, 3:00 valandą po pietų, J. E. Vyskupas 
suteiks prirengtiemsiems Sutvirtinimo Sakramentą. 
Reikia taipgi pažymėti, kad visi, kurie dalyvauja al
toriaus konsekracijoje įgyja dičfeiius atlaidus, ku
riuos pats vyskupas paskelbs toje dienoje.

Šiuomi kviečiu visus lietuvius katalikus dalyvau- 
mūsų bažnyčios iškilmingame šventinime.

Kun. K. A. Vasys,
Aušros Vartų Parapijos Klebonas.

Gavėniai Artinantis
Trečiadienį, Pelenų Die

noj, pašventinti pelenai 
bus barstomi ant žmonių 
galvų 8 vai. ryte: 12:10 v. 
vidurdienį: 5:45 vai. po 
pietų ir 7:30 vai. vakare.

Trečiadieniais Graudūs 
Verksmai įvyks prie Įsta
tyto ŠŠ. Sakramento.

Penktadieniais, Kryžiaus i 
Kelias bus vaikščiojamas 
3:15 vai. po pietų, 5:45 
vai. po pietų ir 7:30 vai. 
vakare. Sekmadieniais vie
toj mišparų 4 vai. po pie
tų bus stacijos. Pereitą ga- 
vėnę taip patiko žmonėms 
ta permaina, kad daugiau 
žmonių susirinkdavo vaik
ščioti stacijas sekmadie
niais, negu penktadieniais.
Nuo Potvynių Nukentėju

sioms Rinkliava
Pildant J. M. Baltimorės 

Arkivyskupo atsišaukimą 
ir įsakymą, pereitą sekma
dienį visose bažnyčiose 
per visas mišias buvo ne-i 
paprasta rinkliava nuo 
potvynių nukentėjusiems. 
Mūsų bažnyčioj buvo su
rinkta $70.00. Kiekvienas 
parapijos kunigas nuo sa
vęs asmeniai paaukavo po 
$10.00, tai ir sudarė 100 
dolerių, kuriuos kancelia
rija - perdavė Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Žvalgas.

PADĖKA
Šiuomi noriu išreikšti savo nuoširdžią ir viešą pa

dėką visiems Mass. valstybės lietuviams muzikams, 
dalyvavusiems mūsų koncerte, sausio 27 dieną. Aš di
džiai įvertinu prakilnią vargonininkų širdį ir pažy
miu, kad jie šiame atvėjuje daug pasidarbavo ir daug 
malonumo suteikė. Kaip tai gražu, kad mūsų vargoni
ninkai taip gražiai sutaria ir susiorganizavę tokius 
prakilnius lietuvybei ir katalikybei darbus nuveikia. 
Gyvuokite, vyrai, ilgiausius metus!

Taipgi šia proga turiu išreikšti pagarbą ir padė
ką sekantiems kunigams: M. Pankui, P. Juraičiui, Dr. 

| M. Ražaičiui, J. Vaitiekūnui, kad savo atsilankymu į 
koncertą išreiškė prijautimą mano darbuotėje.

Su gilia pagarba,
Kun. K. A. Vasys.

į Sausio 27 dieną, Mecha- 
nies Hali įvyko seniai lau
kiamas Aušros Vartų pa- dainavimas pavyko gra- 
rapijos koncertas. Koncer-, jįaį žmonių buvo prisirin- 
te dalyvavo p. J. Balsio vįrg 1600. Bažnyčiai 

j vedamas bažnyčios cho- lno hks apie $550.00. 
ras, apylinkės muzikai 
vargonininkai: p.p.
Juška, A. Visminas, 
Šlapelis, J. Žemaitis, 
Karbauskas ir J. Stačio
kas, solistai p. R. Juška ir

| p-lė J. Mitrikaitė, i------
sus Bob Pooley’s orkes-_. . . . . t cik įuuKia cus urenus. aiantras. Pirmiausiai pagrojo I . ....... . x.pasisekė įlysti ir pro plyšį 

l pamatyti baigiamos baž
nyčios vidų. Jau beveik 
viskas baigta. O gražumas 
tai neapsakomas. Aš dar 
niekur tokios gražios baž
nyčios nemačiau. Nestebė
tina kad reikia su nekan
trumu tos dienos laukti 
kada galima bus viską pa
matyti ir iš Širdies gilu
mos Dievui garbę atiduoti.

J, Sabulis — tvarkdarys.
Ši draugija Naujuose 

metuose užprašo šv. mi« 
šias, jose dalyvauja su vė
liava ir bendrai priima Šv. 
Komuniją. Dabar šios dr- 
jos yra narių vajus. Įstoji
mas nuo 16 metų iki 25 m. 
dykai.

sukvietė visus bažnytinio 
choro narius ir kolekto
rius į Putnam and Thurs- 
ton Restaurant, 7:30 va
landą vakare, poniškais 
pietais pavaišinti. Susi
rinko džiaugsmingai visas 
choras ir kolektoriai. Pie
tus buvo nepaprastai ska
nūs. Visi maloniai links
minosi. Prie garbės stalo 
sėdėjo klebonas kun. K. A. 
Vasys, vikaras kun. J. J. 
Bakana's, vargonininkas p. 
J. Balsis, choro pirminin
kas p. J. Marcinkus, p-lė 
J. Mitrikaitė, svečiai iš 
Marianapolio Kolegijos 
kun. J. Vaškas, kun. Dr. J. 
Starkus ir p. J. Pilipaus- 
kas. Klebonas dėkojo cho
ristams ir kolektoriams 
už jų pasidarbavimą, o 
svečiai savo kalbose nuro
dė prakilnius darbuotojų 
idealus.

A. f A.
Ona Bagurskienė (Bute- 

navičiukė),
87 metų našlė, gyv. 24 
Spruce St., mirė sausio 261 
dieną š, m. Velionė atvyko 
į šią šalį 25 metai atgal iš 
Lietuvos. Nubudime pali
ko du sūnus ir keturias 
dukteris ir vienuoliką a- 
nūkų. Sausio 29 dieną, Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje 
tapo atlaikyta gedulingos 
pamaldos už velionės sie
lą, iš kur tapo palaidota 
Šv. Jono kapuose.

Petras ir Marijona Gva- 
zdauskai susilaukė dukre
lės, Sausio 24 dieną pa
krikštyta vardu Lilijona- 
Konstancija. Krikšto tė
vais buvo Baltrus Grigas 
ir Konstancija Morkūnie
nė. R.

i 
i

Šv. Kazimiero parapijos, 
katalikiškos draugijos iri 
jų valdybos 1937 metams,, 
kurios laiko savo mėnesi-j 
nius susirinkimus bažny
tinėje salėje:

Šv. Onos Moterų drau
gija — Kun. A. Petraitis, 
Dvasios vadas; M. Ščiukie
nė — pirm.; V. Siniaus-, 
kienė — vice pirm.; M. De- 
lionienė — rašt.: F. Kan-į 
drotienė, ižd.; O. Landžiu
vienė — tvarkdarė.

Ši draugija yra bažnyti
nė, kurios narės atsižymė
jo gražiais darbais savo 
bažnyčiai.

A. t A.I 1
Aleksandras Stapčins- 

kas, 50 metų amžiaus, 35 
Barley St., tapo automobi- 
liaus sunkiai sužeistas 
sausio 25 dieną. Nelaimę 
įvyko tarp Millbury ii 
Canton gatvių. Vėlionif 
tapo nuvežtas į Šv. Vin
cento ligoninę, kur ne at 
gavęs sąmonės mirė sau
sio 28 d. Velionis palike 
dideliame nuliūdime žmo
ną Kazimierą Stapčinskie 
nę (Balkūnaitę), du sūnui 
ir tris anūkus.

Vasario 1 dieną šv. Ka 
zimiero par. bažnyčioj* 
buvo atlaikyta gedulingo: 
pamaldos, iš kur tapo pa 
laidotas. Šv. Jono kapuo
se. Velionis atvykęs iš Lie 
tuvos šioie šalyje išgyve 
no 30 metų.

Šioje skaudžioje nelai 
mėje Stapčinskų šeima 
reiškiame gilią užuojautą 
Lai Onos ir Aleksandr 
sieloms Dievas būna gai 
lestingas ir šios šalies Ž€ 
mele tebūnie lengva.

Dusmeniškis.
Tėvų Marijonų Rėmėjų 

skyriaus valdyba: kun. A. 
Petraitis, Dvasios Vadas; 
V. Rimša — pirm.; F. Ma- 
žiuknaitė — 
M. Urmonienė
V. Parulis — turto rašt.; 
P. Lengvinis — ižd.; O. 
Landžiuvienė ir J. Triban- 
dienė — iždo globėjos; J. 
Daučiūnas — tvarkdarys. 
Šis skyrius darbuojasi Tė
vams Marijonams.

Pilnųjų Blaivininkų dr- 
jos valdyba: kun. P. 
Skruodenis, MIC. — Dva
sios Vadas; P. Mankus — 
pirm.; M. Piktalytė — vi
ce pirm.; J. Svirskas — 
nut. rast.; V. Blavackas— 
turto rašt.; M. Ščiukienė
— ižd.; F. ^fažiuknaitė ir 
L. Taparauskaitė — iždo 
globėjos; V. Rimša — vė
liavos nešėjas; J. Slavic
kas
Mankus — knygius. Ši dr- 
ja yra bažnytinė ir platina 
blaivybę. Prie to turi tur
tingą knygyną iš kurio 
nariai gauna knygas pasi
skaityti,

_.—u—=
šv. Vardo Jėzaus Vyrų 

Pašeipinė draugija 
Kun. A. Petraitis, Dva

sios Vadas; J. Daučiūnas
— pirm.; M. Minikauskas
— vice pirm.; P. Milius— 
nut. rašt.; J, Kulbokas — 
turto rašt.; P Lengvinis
— ižd.; K. Tautkus — ižd.

Sausio 29 dieną mūsų globėjas; J. Rainikis ir K.
klebonas kun. K. A. Vasys Kuiiš&uskas — knygiai;

PACKAGE STORE

Tel. 2-3381
Delivery

Domestic am] 
Jin porteri Branda

EDGARO YANOVER'S
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KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ? 

KOLONIJOSE

b- DR-JOS “LIETUVOS ŪKININKO” ORGANIZATORIAI IR JUBILIEJAUS 
RENGIMO KOMITETASH

CHICAGO, ILL. broliai Motuzai su filmai 
iš Lietuvos. Pirmasis sve- 

Penktadienį, sausio 29 <-das papasakojo mums 
Hines Memorial ligoni-' daug įvairių žinių iš pa

buvęs “Vyties” vergtos Lietuvos, nupiešė
Juozas vilniečių vargus, o mes,

vilniečių vargams palen
gvinti, sudėjome 20 doi.
77 et. aukų. Po 1 doleri 
aukojome šie: V. Butkus, 
G. Grinius, L. Savukynas, 
J. Pocius, V. Petruškienė, 
P. Soblys, J. Grikšas, J. 
Jocius, K. Paldauskas, Ig. 
Povilaitis ir T. švambaris.

Brolių Motuzų paveiks
lai, V. Uždavinio paaiški
nimais lydimi, padarė 
mums kuo gražiausio i- 
spūdžio. Nors kai kurie iš- 
sigėrusieji ir neramumo 
kiek kėlė, bet visi buvome ( _____
patenkinti, daugelis ir a- ■ 
šarėlę_ išspaudė. Ypač’vos ūkininkas 
džiaugėsi tie, kurie pama- gg metų amžiaus, vasario 
tė savo tėviškes, savo pa- y g, West Side svetainėje, 
rapijos miestelius. Kiek- 2244 W. 23rd Place, iškil- 
vienas pageidavo, kad ir mįngaį minės savo Sukak-

l ne

d. 
nėję mirė 
administratorius
Martišius. Velionis sirgo
per pastaruosius šešis me
tus. Paliko dideliame nu
liūdime žmoną ir sūnų. A. 
a. Juozas buvo veiklus 
jaunimo Vyčių darbuoto
jas.

Rapolas Andreliūnas, 
prieš kelioliką metų buvęs 
veiklus LDS narys ir Chi
cagos LDS apskr. pirmi
ninkas perkėlė savo biznį 
— auksinių daiktų krau
tuvę, 6324 So. Western A- 
ve. Reikia pastebėti, kad 
p. R. Andreliūnas yra la
bai duosnus labdariams ir 
katalikiškai spaudai pa
remti. Linkime jam ge
riausios kloties naujoje 
vietoje.

Is kairės į dešinę sėdi: S. Žičkus, kon. rašt.; K. Mikšaitė, 
Žurkauskas, pirm.; Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.; A. Linkus, nut. rašt.

Stovi: V. Duoba, ižd.; J. Kaminskas, org.; A. Kaminskas, org.; M. Kamin
skas, org.; J. Žilis, org.; M. šlikas, org. (Organizatoriai: B. Kazanauskas ir 
M. Juška paveiksle nesiranda).

Chicago, III. — “Lietu-
>” sulaukus

! tos Sūnus ir Išgamos”, 3- uingą mūsų jaunimo vai- 
jų veiksmų veikalas. Vei- dinimą. Pradžia 8 vai. p.m. 
kiantieji asmenys bus: Kun. V. Puidokas

o-

Sausio 6 d. Chicagoje Į- 
sikūrė aero klubas, kurio 
tikslas populiarizuoti A- 
merikos lietuvių jaunimo 
tarpe kylančią aviaciją. 
Valdyba sudaryta iš se
kančių asmenų: Dr. J. Po
škos, dr. F. Pulsuckio, A. 
Kielos, kuris yra pagarsė
jęs lakūnas ir rengiasi 
skriski per Atlantiką, V. 
Rėkaus, B. Jakaičio, A: 
Bacevičiaus ir Vaidylos.

Susirinkime nutarta a- 
teinančią vasarą surengei 
lietuvių aviacijos dieną. 
Tam darbui sudaryta vei
kli komisija.

atsilankTšvečiai
VVaukegan, III. Kai atva

žiuoja kas iš kitur VVau
kegan, III. lietuvių koloni- 
jon, tai visi stebisi mūsų 
nepaprastai puikia svetai
ne. Ir mes patys ja di
džiuojamės. Nei viena ki
ta tauta mūsų padangėje 
neturi tokios gražios sve
tainės, kaip mes, lietuviai. 
Svarbu ir tai, kad svetai
nė beveik visiškai be sko
lų. Sausio 23 dieną, šešta
dienį, mūsų svetainėje įvy
ko gražios iškilmės, tauti
nė šventė. Tą dieną atvy
ko pas mus trys svečiai iš 
Lietuvos: Vilniaus atsto
vas V. Uždavinys ir du

BATCHELDER 
WHITTEMORE 
834 Mass. Avė., Roxbury,

Telef. HIGhlands 1920
SKYRIAI — 

Cambridge — So. Boston, 
Dorchester.

We Recommend 
and 

Guarantee
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kas ir Jonas Rakauskas 
juokingai atlieka sargų 
roles.

Taipgi vaidina ir šie as
menys : Alekas Lincevi- 
čius, Povilas Šukys, Ed
vardas Navickas, Jonas 
Garnys, Ona Gradinskaitė. 
Rūta Masilionaitė, Alena 
Lapeniutė, Marijona Špo
kaitė.

Vadovauja Serofin a s • 
Telksnys, kuris buvo Chi
cagos žymiausias artistas.

Kalbą pasakys Sodalie- 
čių Dvasios Vadas, kleb. 

Į kun. Ant. M. Karužiškis, 
kun. Steigmanas ir kun. 
Pranas Aukštikalnis, S. J., 
kuris skelbs misijas nau
joje parapijoje.

Tarp veiksmų bus due
tas; sudainuos Sodalicijos 
pirmininkė 
vičiutė ir 
parapijos 
Marijona 
suvaidins 
Jogą.

Įžanga iš anksto perkant 
35c.; prie durų 40c. Bilie- 

p ’ tų galite pirkti šiuo adre- 
x0‘ cu: 1380 Giddings Road.

Marių Žvaigždė.

'tainėje. Pradžia 7:30 val.Į 
Įžanga 40c. Tikietai jau 
platinami. Vaidinimo die
noje bus parduodami vie
toje.

Šis metinis, šv. Teresės 
Sodalicijos pasiruošimas 
yra vienas iš didžiausių.

Scenos vaidintojai — 
“Šventoji Teresė” — Elz-' 
bieta Klizaitė; Motina Ag
nietė — Ona Puišytė; Se
suo Genovaitė — Ona Pa- 
bijonaitė; Šv. Teresės Te-, 
vas — Kazys Bigelis; Tar
naitė — Elzbieta Kunic- 
kiutė; kandidatės ir vie- • 
nuolės— Sesuo Loretta — 
Konstancija Krantauckai-i 
tė; Sesuo Pulcherija—Ma
rijona Kazlauckaitė; Se
suo Gabrielė — Mildreda 
Ziukiutė; Sesuo Ona — 
Marijona Zubrickaitė; Se
suo Elena — Amilia Pet
raitytė; Sesuo Juliana — 
Marijona Klizaitė; Sesuo 
Robertą — Elena Rinzevi- 
čiutė.

Komedijos asmenys se
kantieji: Žydas šolom — 
Juozas Simonavičius; 
tografas — Jurgis Stabin-

I

Cecilija Žitke- 
Ona Janušaitė, 

vargonininkė. 
Tranauskaitė 

juokingą mono-

kiantieji asmenys bus: 
Klimas, miesto viršinin
kas — P. Maskolaitis; 

i Vanda, jo antroji žmona— 
O. Sender; Aldona, jo po
dukra (Klimo duktė) —A. 
Šeriutė; Vladas, Vandos 
giminaitis — J. Lebežins- 
kas; Ignas, Vlado draugas 
— J. Ramoška; Jonas Gie
draitis, (mokytojas) —V. 
Rėkus; . Teta Rožė (Jono 
Teta----- E. Maskolaitienė:
Katriutė, Aldonos draugė 
(Jono giminaitė) — O. 
Ramoškaitė; Petras ir 
Baltrius (Jono draugai)— 
A. Tviraga ir A. šalukas; 
Ickus, žydas krautuvinin
kas — A. Rugienis; Poli- 
cistas — P. Česokas. Taip
gi bus jaunimo, muzikan- 

ir kiti pamarginimai.

rapijos miestelius. 1 
vienas pageidavo, kad ir ] • • • - ~ -
jo apylinkė būtų buvusi tuvių Jubiliejų. Taigi 
parodyta. Visi prašė fil- tiek tenka džiaugtis drau- 
mininkus kitą kartą at- gijos jubiliejum, bet džiau- 
vykstant atvešti ir jų tė- giamės nuveiktais jos dar- 
viškes nufilmuotas paro- ^aįs Qaj čia tiktų bent 
dytL trumpai pažvelgti į tai, ką

Juozas Savukynas., ištikrųjų Draugija Lietu
vos Ūkininkas yra nuvei
kus per 30 metų, ką gero 
padarė tautai ir jos išeivi- 

: jai. Trumpame aprašyme 
, negalime padaryti, bet ra
site Jubiliejaus vakaro 
programoj parašytą isto
riją. Ten rasite smulkme
niškai aprašytus visus dr- 
jos naudingus darbus. Ten 
rasite ir apie draugijos 
pradžią. Draugija ne tik 
rūpinasi savo narių šelpi
mu, pomirtinių išmokėji
mu, bet matome jos dide
lius nuopelnus Lietuvos 
švietimo ir kultūriniame 
darbe.

Paveiksle matome kai 
kuriuos pirmuosius orga
nizatorius, kurie dar iki 
šiai dienai daug veikia or
ganizacijos labui. Jie nie
kuomet nemanė, kad tas 
pradėtas darbas taip auk
štai iškils.

1906 metais jie ir keli ki
ti jų draugai, kurie buvo kuri^jautriai sudainuos 
neseniai atvažiavę iš Lie-i 
tuvos, pasiryžo susirišti į 
vienybę ir brolišką meilę, 
kad galėtų bendrai dar- ^US
buotis Tėvynės ir savo la
bui. Tai jų sumanymas 
buvo suorganizuoti vieną 
draugijėlę, kuri bus vi-j 
suomet prisiminimas Tė- 
vynės Lietuvos ir brolių PrasldXa sok?LPri? r,!nk' 
vargstančiu tamsybėje po 
nemalonaus jungo žiau
raus caro, ir štai nuo rug
sėjo 17 d., 1906 metais ta
po suorganizuota Draugi
ja “Lietuvos Ūkininkas”. 
Tatgi per 30 metų Jubilie
jaus programoj virš minė
ti organizatoriai bus gra
žiai pagerbti ir įteikta 
gražios dovanos atminčiai.
“TAUTOS SŪNŪS IR IŠ
GAMOS” JUBILIEJAUS 

PROGRAME
Programoj dalyvauja 

northsidiečių artistų gru
pė, vadovaujant pp. Mas- 
kolaičiams. Scenoje “Tau-

Trečiadienio rytą, sau
sio 27 d., Šv. Roko parapi
jos bažnyčioje įvyko eg
zekvijos už a. a. arkivys
kupą Jurgį Matulevičių, ir. 
kitus mirusius kunigus 
Žmonių atsilankė nemažai?

Penktadienio vakarą, 
sausio 29 d., Kolumbo Vy
čių salėje, Brocktone, įvy-' 
ko didelis balius tikslu pa-i 
didinti parapijos salės 
statybos fondą. Šį balių 
sumanė ir suruošė žymes
nieji parapijos jauni vei
kėjai. Komisijoje buvo ši: j 
asmenys: pirm. Mykolas 
Grigas, padėjėjai — p-lės 
Alice Jakavonytė, Antoi- 
neta Demarytė, Kelley. O- 
na Grigaitė, Elzbieta Be1- 
kiutė, Marė Juškaitvtė. 
Amelia Jarmalavičiūtė? 
Julė Sveklaitė, Konstanci
ja Stripinytė, Julė Čes- 
nauskaitė, Jonas Grigas, 
Kazys Jak.avonis ir Kazys | 
Vaškas. Šių jaunuolių uo
liu pasidarbavimu ir kun. 
J. Petrausko pagalba, ba
lius pavyko.

Salė buvo gražiai ir jau
kiai išpuošta. Grojo Ron- 
ny Hovvard’s radio orkes
tras ir keletą kartų, orkes
trui pritariant, p-lė Bronė 
Kilkiūtė gražiai padainavo 
naujausių dainų. Buvo ir 
skanaus gėrimo, “punch”. 
Svečių atsilankė iš Law- 
rence, Lowell, Norwood iri 

' kitų apylinkių. Žmonių iš Į 
viso buvo suvirš 350. Vi- 

isas pelnas paskirtas nau
josios salės fondan. Būtųl 
labai gražu, kad šie jauni 
darbuotojai netolimoje a- 
teityje vėl suruoštų kitą 
kokį nors panašiai gražų 
vakarėlį ar pasilinksmini
mą.

Šį sekmadienį lankėsi iš 
New Yorko Enrikas Jet- 
kauskas su tėveliu pas sa
vo gimines p. Jurkevičius, 
29 Faxon St. Enrikas Jet- 
kauskas yra inžinierius

i

tai

MUZIKALIŠKA 
PROGRAMA

Po veikalo, prasidės mu- 
zikališka programa su lie
tuvišku ir amerikonišku 
himnu, kuriuos dainuos 
dvigubas kvartetas, prita
riant publikai. Programoj 
dalyvauja talentuotos lie
tuvaitės šokikės; J. Kas- 
mauskaitė, L. Cinskaitė, 
J. Matecum ir J. Katkus. 
Taipgi bus ir visų žinoma 
dainininkė Ona Juozaitie-

“Meile Uždegta Krūtinė” 
— A. Aleksio ir “Giannina 
Mia” ’— Friml. Tam vaka-

muzikos mokytoja, Elena 
Žogaitė, kuri neseniai atsi
darė savo antrą muzikos 
mokyklą, 2435 W. 69th St.

Užsibaigus programai,

tinos Henry Peters’ orkes
tras, vadovaujant Draugi
jos nariui Petrui Rudakui.

Ieva Lukošiūtė.
I 
I WESTFIELD, MASS.

New Yorko Edisono kom
panijoje.

MIRĖ
Sausio 28 d. mirė

Sabonienė, iškilmingai pa- gis; Marytė — Anelė Bri- 
iaidota sausio 30 d. Ona 
Sabonienė buvo viena iš 
veikliausių parapijoj. Pri
klausė prie šv. Onos dr-jos 
ir per kelioliką metų buvo 
tos draugijos pirmininkė, ?aitės pasiruošusios 
Nei vienas parapijos pa
rengimas neapsėjo be a. a. 
Onos Sabonienės paramos, 
kuri savo darbu visa šir
dimi rėmė visą tai; kas 
gera ir idealinga. Nustojo 
šeima geros motinos, o 
parapija geros parapijie
tės.

Matas Ramanauskas mi
rė 29 d. sausio, palaidotas 
31 d. sausio. Mirė staiga 
mirtimi. Velionis buvo ka
talikas, geras lietuvis ir, 
bendrai gero būdo žmogus.

Ona

I

liūtė; policijantas — Bla-i 
das Mikalauskas.

Kviečiame dra u g u s, ‘ 
drauges, tėvelius ir kitus 
svetelius. Sodalicijos mer- 

pui- 
kiu teatra suvaidinimu vi
sus sužavėti. Pasibaigus 
vaidinimams — Muzika— 
Šokiai, gėrimai, ir užkan
džiai. Rengėjos,

CLEVELAND, OHIO

DAYTON, OHIO.

Šeštadienio rytą, sausio 
23 d., iškilmingos šv. Mi
šios buvo laikomos už A- 
leną Usevičiutę, 23 m. am
žiaus, kuri mirė sausio 20 
d., palikdama dideliame 
nubudime tėvus, Povylą ir 
Oną Usevičius, tris brolius 
ir tris seseris.

Alena paeina iš geros 
šeimynos, kurios broliai 
ir seserys užima svarbias 
vietas. Vienas brolis Wa- 
shingtone užsiima radio, 
kitas Maine valstybėje, 
Forth McKinley, yra kari
ninkas ir instruktorius. 
Taipgi viena iš seserų yra 
slaugė Šv. Juozapo ligoni
nėje.

Velionę lydėjo daug gi
minių ir draugių. Į kapus 
važiavo visi trys kunigai, 
kurie celebravo šv. Mišias.

Vyčių Naujokas

į švento Kryžiaus parapijos 
į draugiją sąryšio vaidyba išrink
ta sekanti:

Pirmininkas — Leonas Raz.au- 
skas: vice-pirm. — .Juozas Augus
tas; rašt. — Pranas Gudelis; ižd.
— Stasys Grineevičius: koresp.
— Marijona Miliskevieiutė; mar
šalkos — Praneiška ŽilinskieneI

i ir Povilas Andriuką.
Parapijos komisijos valdyba :
Pirmininkas — Pranas Ambro- 

zaitis; vice-pirmininkas— Juozas 
Augustas: raštininkas — Pranas 
Gudelis.

Vasario 12 d. Įvyks Moterų dr- 
jos vakaras, parapijos svetainėje. 
Visi kviečiami atsilankyti ir pa
remti. Pusę pelno skiriama para
pijai.

Novena prie šv. Antano antra
dieniais, prasidės vasario 9 d.. 
7:30 vai. vakare.

Korespondentė.

ST. CLAIR, PA.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. O. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 TOALNUT AVĖ. 
Tel. Norw<xxl 1020

Vytautas Navarskas, 
vienas iš Clevelando žy
mių vaidintojų, vaidins; 
“Pavergtųjų Kalvarijos” 
veikalo Zmiejevskio rolėje.

“Pavergtųjų Kalvarijos” 
Scenoje

Merginos Sodalietės, Mū
sų Motinos Nepersto jan- 
čios Pagalbos parapijos 
veikliausios darbininkės, 

'sekmadienį, vasario - Feb. 
7, suvaidins veikalą “Pa
vergtųjų Kalvarijos”, pa
minėti Lietuvos Nepri
klausomybės dieną.

Ši keturių aktų drama 
pavergtų brolių lietuvių 
gyvenimą okupuotoje Lie
tuvoje, kurių širdys trok
šta laisvės. Tėvynės meilę 
jausmingai atvaizduoja p. 
Stella Ivinskaitė — Gra
žina; Jonas Petrauskas — 
Valerijus; Vilniaus stu
dentas — Gražinos myli
mas ; Vytautas Navarskas, 
neseniai atvažiavęs iš Lie
tuvos — Zmiejevskio len
kų karininko rolę; tėvo ro
lę gabiai atlieka — Marr. 
Žitkus; p. T. Babarskaitė 
— motinos rolę; lenkų šni
pą atvaizduoja — Vytau
tas Žitkus; Albertas Vil
kaitis — Gražinos brolis 
Kastytis; Jonas Kazlaus-

I

i

MINSTREL SHOW
Šv. Kazimiero parapijos 

Minstrel Show ir šokiai į- 
vyks vasario 8-tą ir 9-tą 
dieną, Šv. Kazimiero dr- 
jos salėje, 2-2 William St. 
Japnimas prisirengęs savo 
užduotį atlikt kuopukiau- | 
šiai per abi dieni.

Tad prašau visus para
pijiečius ir artimesnių ko
lonijų lietuvius ir bendrai 
visus mūsų darbui prita
riančius, atsilankyti tose 
dienose į tą gražų ir įspū-1! Kazimiero parapijos sve-

šv. Teresės Sodalicijos 
Grandiozinis Teatras
Šių metų vasario mėn. 7 

d., Šv. Kazimiero par., šv. 
Teresės sodalicija ruošia 
didžiulį ir jaudinantį vai
dinimą — teatrą 
toji Teresė”.

Be to, bus graži vaikų 
programa ir linksma ko
medija — “Žydas pas Fo
tografą”.

Vaidinimas įvyks šv.

“Šven

SAMUEL R. KOPLAN
ADVOKATAS 

Ofisas:— 1134 Washington St. 
S. VASILIAUSKO — NAME 

So. Nonvood, Mass.
Tel. Nonvood 1576-R

Gyvenimo Vieta:
847 WASHINGTON ST.
Tel. Norwood — 1576-W

G. EDWARD TAYLOR
INSURANCE

AutoGalsro-Gyvybių-N’ela imią' 
Nuo 6 iki 9 mėnesių iAmokSJImuI 

Pristatau Platės Kasdien

1134 Washington St.,
So. Nonvood — Room 2
Tel. 1576-R Vai. 1—5, 7—8:80.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WaahingtOD St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Broekton 2005



Penktadienis, Vasario 5, 1937

Kun. Ą. T. (Samata)

Spauda Pasaulio Karalienė

suverėniškas teises ant są? 
vo valdinių. Paprastai kal
bant, savo rankose ji lai
ko gyvybę ir mirtį, taiką 
ir kąrą, gerovę ir vargą. 
Nuo jos gero ar blogo val
dymo pareina jos valdinių 
laimė ar skurdas. Geroji 
karalienė savo valdinius

daebtktnkas
. „vj. .„-i- ' 1 '*' 1 —'' '

Iš LDS. Veikimo
WATPIURY, CONN. Kuopos valdyba 1937 m. 

sekanti: Pirm. — P. Joku- 
bauskas; vice pirm. — P.!

LDS 5-tos kuopos mene- giuopis; fin. ir nut. rašt.— 
sinjs susirinkimas įvyko j Totila8; ižd. — V. Urbo- 
sausio 25 d. šių metų pa- L ----- - —-
prąstpję vietoje. Prisirįų- f J tvarį-
ko narių pilnas kambarys darys

v •

remti katalikišką spaudą, 
vpąč laikraštį ‘Tjąrbįnin- 
ką”. Prie to, kuą. P. 
Skruodpnis, MIC., tą die
ną visus pamokslus pasa
kę apie katąlikišką spau
dą. Ijors tį dįeąą oras bu- 
yp labai nepatogus, snie- 

°" gas su lietumi ir labai sįi-
nas; ižd. globėjai: Z. Ka- ^u, bet klausytojų susirin-j

Venecijoje, kur Popie- griauną, kaip gerą, taip ir 
žius Pijus X gyveno pirma piktą.
nekaip buvo Popiežiumi,1 Palyginant, karalienė y- 
liekasi jo gyvenbutis, virš ra krašto ar valstybės 
kurio durų matosi bronzi- pirmutinė ponia, kuri turi 
nė lenta su parašu: ‘Po
piežiaus Fijaus X-jo di
džiausias nuveikimas”. 
Kas gi yra tas Pijaus X- 
tojo “didžiausias nuveiki
mas”, kurį pats Šv. Tėvas 
praminė didžiausiu ir kurį 
nuveikė ilgajame ir nau
dingame savo gyvenime?
Štai, kaipo arkivyskupas, jungia ramybės ir broliš
kai Šv. Tėvas atėjo į Vene- kosios meilės ryšiais. O 
ciją, jis suprato gero ka-; despotiškoji karalienė plė- 
talikiškojo laikraščio di-,čia nesutikimą, neapykan- 
delį reikalingumą. Ir tuo- tą, kerštą, net ir revoliu- 
jau pradėjo darbuotis, kad ciją. Iš to kilsta teroras, 
įsteigus tokį laikraštį. Jis destrukcija 
pats išėjo pas vertelgas žmonių kraujo liejimas, 
prašyti apgarsinimų. Jis1 Panašiai ir bedieviškoji; 
pats parašė daugiausia spauda, nedoroji spauda,; 
straipsnių į tą naują laik-; prieštikybinė spauda —! 
raštį, daug laiko praleis-! gimdo blogą įtaką žmonė- 
damas spaustuvės menko- se. Ir iš to paskui seka į- 
je raštinėje. Jis įkalbinėjo statymų nepaisymas ir 
klebonams ir skatino pa- laužymas, anarchija, nusi- 
sauliečius, kad patys skai- žengimai ir bedievybė,; 
tytų, paremtų ir platintų jaunimo nesuvaldomas iš- 
tą naują laikraštį, kurs 
vėliau atliko reikšmingą 
vaidmenį katalikų gyveni
me.

Tas Popiežiaus Pijaus 
X-jo uolusis pasiryžimas i

ir svarstė rimtai dalykus. *
Iš valdybos raportų, pa

aiškėjo, kad kuopa tvirtai 
stovi ir jos nariai gražiai 
darbuojąsį kultūros bei 
apšvietps srityje.

Darbininkai jau prade
da išlengvo atsipeikėti iš 
po depresijos smūgio. Ži
noma, prąžūdžius trisde
šimts mėtų sunkaus darbo 
sutaupintus centus, darbi
ninkui, šiais laikais, ne-

P. Liubinas.
Kitas darbininkų susi

rinkimas įvyks 28 d. šio 
mėnesio paprastoje vieto
je, pirmą vai. po pietų. 
Prašome visų narių atsi
lankyti ir gauti nors po 
vieną naują narį iki ątęir 
nančio susirinkimo.

J. Totilas, kp. rašt.

ko ųęmąžai.
LDS. kuopa ir Blaivinin

kai laimėjo po keletą nau
jų narių, širdingai dėko
jame vietiniams kunigams 
ir svečiams kalbėtojams.

■nu' 'i...........  ’ "■'
Pereitą sekmadieni. įvyko Mo

terų draugijos susirinkimas. Dau
giau kąip pusę šios parapijos mo
terų priklauso prie tos draugijos. 
Todėl, kad draugija turi darbš
čią valdybą, būtent, Juškevičienę, 
Laučienę, Juozunienę, Dulskienę 
ir Sabuliauskienę. Moterys rūpi- ■ 
naši ir darbuojasi, kad visas pa
rapijos moteris įtraukti į šią dr- 
ją. Linkime joms geriausio pasi- 

į sekimo. Moterys nutarė užprašy
ti šv. misiąs už mirusią narę a. a. 
Rudonięnę. Taigi visos moterys 
rašykitės į Neperstojančius Pa- 
gelbos Moterų draugiją.

KELIONES Į LIETUVA

. ŠVEDU 
į amemkos
1 uhua

įvėrimas ir puvimas, va- 
gystės, žmogžudybės ir ki
ti nusikaltimai. Ir tų visų 
nedorybių šaknis randasi 
nedoroje ir bedieviškoje li
teratūroje, kurią gamina

, . .. * . . ... .^ i spauda, priešinga tikeii-isteigti galingą katalikis- I r . . ’, r ® . „. J. u <■ rnin ir dArnirni Princinrrni
ką jį laikraštį (kurs, anot į 
jo paties žodžių, buvo di-' 
džiausiąs nuveikimas ioS •» --i- ' ; « -* i

gyvenime), yra nušviečia-! 
mas posakyje, kurį vieną 
kartą ištarė sekančiais 
žodžiais: “Mano pirmta- 
kūnai užsimojo laiminti 
Kryžiuočių kardus ir šar
vus, bet aš verčiau palai
minsiu katalikiškojo laik
raštininko plunksną”. Ki-' 
tame atsitikime, kai lai-

i 

mino katalikiškojo laik
raštininko plunksną, Po
piežius Pijus X pareiškė: 
“Spauda yra pasaulio ka
ralienė!”

Tuose šv. Tėvo ištartuo- 
se dviejuose posakiuose 
reiškiasi tikrai kilnus ir talavimas, kurį visi kata- 
atitinkąs palyginimas.;likai turėtų įvertinti ir 
Bažnytinės istorijos pus- ’ plėsti, jungdamiesi į vieną 
lapiai teisingai nušviečia katalikiškąjį veikimą. Vi- 
Kryžiuočių karžygiškus si negana kultivuoja kata- 
žygius; taip pat tie pusią-! ūkiškąją spaudą; su kokiu 
piai yra gero ir blogo ga-; atsidavimu jie rūpinsis a- 
iybių liudininkais. Tačiau, pie ją, 
tai visa turi nusilenkti 
prieš spaudos sceptrą, ku
rio mostelėjimas yra ga
lingiausias, kurio galybė 
siekia pasaulio tolimiau
sius kraštus, kurio galin-.civilizacija turi pasmerk- 
goji įtaka gimdo, kurią ar, ti”.

woRm
I.1" ■ •

ir nekaltųjų lengva atsigriebti. Pragy- ŠV. KAZIMIERO PARAP. 
venimas brangus. Pajamos 
permažos palyginus su iš
mokėjimais.

Susirinkimas nut arė 
rengti išvažiavimą atei
nančią vasarą kartu su ki
tomis draugijomis. Tuo 
dalyku rūpintis apsiėmė: 
A. Šambaris ir P. Joku- 

' bauskas.
Atstovai į Federaciią: 

J. Bernotas, P. Jakubaus
kas, T. Matas, Z. Karalius jo 
ir A. Šambaris.

Atstovai į Labdarybės 
draugiją: U. Liutkevičie- 
nė ir O. Girčijauskienė. 
Veikiančioji komisija: A. 
Šambaris ir P. Jokubaus- 
kas. Spaudos platinimo 
komisija: J. Augis ir B. 
Šilkauskas. Prisirašė nau
ja narė: Bronė Markevi
čienė, 921 Highlandone.

v •

mui ir dorovei. Priešingai, 
" ir katalikiškoji 

I spauda katalikams yra 
; Bažnyčios tarnaitė, gynė
ja, katalikiškųjų tiesų aiš
kintoja, dorovės saugoto
ja, ramybės 
sios meilės 
kūrėja.

Dabartinis
Pijus XI, kartotinai

■ kia visus tikinčiuosius 
jungtis į Katalikų Veiki
mą, neliaujamai ragina 
tvirtinti galingą katalikiš
kąją spaudą. “Čia,” jis 
pareiškė, atsiliepdamas į 
susibūrusius apie jį Ro
mos Universiteto studen- 

' tus, “čia yra platus apaš-

ir broliško- 
žadintoja ir

Šv. Tėvas,
šau-

, tokius ir vaisius 
rinks. Tuo apaštalavimu 
jie gaus gražių paseku, 
nugalėdami nuodingosios 
spaudos piktą, kurs gami
na tai visa, ką kultūra ir

■ __ ' ' ' I Balsai, kurie sutąmpa su
KUN. D-RO M, RAŽAIČIO Šv. Tėvo balsu plačiąjame

MISIJŲ KELIONĖ
Vasąrio m. 14 — 21 

5 Highfield Rd.
Worcester, Mass.

28,Vasario m. 22 —
1Q5 Main St. 

Athol, Mass.
Kovo i d. — 14,

64 Church St. 
Pittston, Pa.

Kovo m. 15 d. — 21,
258 Zerbey avė. 

Ęingston, Pa.
Ęovq m. 22 6. — 28,

19 Dennison St. 
Lūžerne, Pa.

Balandžio m. 12 d. — 18,
119 Tempei St. 

Nąshua, N. H.
Nuolatinis laiškams adre-
sąj: ^ey. pr. ^I. Ražagis

Mariąnapolis ColĮege 
Thompson, Conn.

hi

I

pąsaulyje, yra visų tų 
Bažnyčios dignitorių ir 
dvasiškių, kurie žmones 
ragina paremti ir plėsti 
katalikiškąją spaudą, už
sirašant kątalikiškųs laik
raščius ir knygas sau ir 
kibiems, jas skaitant ir 
platinant tarp kitų. Kokia 
gero ir tobulumo įtaka ir 
išganingos sėkmės įsigy
ventų, jei kiekvienas kata
likas, atsiliepdamas į tą 
Šv. Tėvp šaukimą, ryžtųsi 
ųoliąi pasidarbuoti, skati
nant ar raginant vieną ir 
kitą, kad užsirašytų kata
likiškąjį dienraštį, savait
raštį arba mėnraštį. Ta
čiau, vąrgas! Nes daug y- 
rą tolpų, kurie tai visą pa
lieka kitiems padaryti, pa-

v •

BENDROS PRAKALBOS
LDS. 7 ir Blaivininkų 25 

kuopos turėjo bendras 
prakalbas sausio 24 dieną, 
Šv. Kazimiero par. salėje. 
Kalbėtojai buvo užprašyti 
iš Marianapolio Kolegijos 
profesoriai.

Kun. A. švedas, Blaivi
ninku Centro Pirm, kalbė
jo, Blaivybės reikalais; 
kun. Dr. J. Starkus kalbė- 

katalikiškos spaudos 
reikalais. Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebo
nas kun. A. Petraitis, pra
kalbų vedėjas irgi nuošir
džiai kalbėjo, ragindamas

--------------------------------------------------3—--------------- ---------------------------------  -

Pereitą sekmadienį apkrikšty
tas sūnus Jono ir jo žmonos Sla
vinskų. Ponia Slavinskienė (Res- 
kevičiutė) per daug meti; buvo 

Kulį- A. Petraitis, Dva- šios parapijos geriausia solistė, 
_ nes ji turi gerą balsą. Ji yra 
. daug pasitarnavus šioje parapijo

je. Linkime Slavinskam išauklėt: 
“.dorą ir pavyzdingą sūnų.
— I

___

LDS 7 Kuopa

New Yorko
Vasario 

Kovo 
Kovo 

Bal.

10,
13,
18,
15,

gips Vadas; V. Rimša — 
pirm.; M. Urmonienė —vi-

■ ce pirm.; V. Blavackas — 
nut. rašt.; M. Ščiuka — 
turto rašt.; V, Mažiukna Klebonui kun. Masevičiui 
— ižd.; J. Augustinas ir žiavus, parapijos
J. Daučiūnas — knygiai; kun- Alphonsas Kazlauskas.

E. Mažiuknienė — tvark- 
darė. Ši kuopa platina ka
talikišką spaudą ir daug 
pasidarbavo parapijos pa
rengimuose.

išva- 
vedė 

Jis 
labai gerai vedė parapijos reika
lus. Dėkojame kun. Kazlauskui 
už patarnavimus.

reikalus

Sodai ir i

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK KLAIPĖDA
Per Gotlienburg:}, Švediją

Patogi, Greitą Kelionė 
Pigios Laivakortės

Išplaukimai laivų iš
DROTTN INGHOLM 
I >ROTTN INGHOLM 
GRIPSHOLM, 
DROTTNINGHOLM,
Platesnes žinias apie kelionę teikia ne
mokamai ir, parduoda laivakortes visi 
autorizuoti laivakorčių agentai ir visi 
švedų Amerikos Linijos skyriai.

SVVEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Avenue and 4, W. 51st St. 

Rockefelier Center, New York City. 
Chicago, III., 181 N. Michigan Avenue 
Boston, Mass. 154 Boylston Street, 
Detroit, Mich., 107 Clifford Street.

SVARBUS SUSIRINKI
MAS

LDS. 7 kuopos svarbus 
mėnesinis susirinkimas į-l 
vyką vasario 7 dieną, šv. 
Kazimiero par. salėje, tuo-! 
jaus po mišparų. Kadangi 
dabar yra LDS ir “Darbi
ninko” vajus, todėl visi 
nąriai privalo dalyvauti.

Komitetas.

Šv. Petro parapijos 
jos choras vėl pasirodė per radio 
Šis choras labai gražiai ir artis
tiškai pasirodė. Išpildė gražius ir 
sunkius kurinius. Didelė garbė 
tam chorui, nes jis kėlė lietuviu 
ir parapijos vardą.

Artinasi gavėnios laikas, 
vėnios metu kiekvienas ži

i

Detroito Žinios

tys nepaisydami, kokios 
pasėkos įvyksta pasauly
je ir gyvenime.

Kiekvienas katalikas tu
ri, net kiekvieno kataliko 
yra pareiga, sustabdyti 
siautimą pikto, plaukian
čio iš bedieviškosios spau
dos, paklausant šv. Tėvo 
šaukimo ir jį vykdant gy- „ 
veniman. Argi šv. Tėvo 
balsas nėra Kristaus Vie
tininko balsas tikėjimo ir 
dorovės dalykuose? “šian
dien, jei išgirsite jo balsą, 
neužkietinkite savo šir
džių”, perspėja Šv. Raštas.

Šis Katalikiškosios Spau
dos mėnuo tepriduoda 
mums kilnesnio ūpo ir 
tvirtesnio uolumo mūsų 
veikime, platinant Dievo 
Karalystę čia, žemėje, ga
lingąja Katalikiškosios 
Spaudos pagalba. Taigi, 
išsijudinkime, prisiimda
mi savo pareiga skaityti 
įr plątinti vien tik katali
kiškąją literatūrą, o kiti 
paseks mūsų pavyzdį. Tai 
Visą pareina nuo jūsų pą-' Kompanijos nori

ŠV. PETRO PARAPIJA ikaip į kokius stabmeldžius, už
Per kelias savaites netilpo ži

nių iš šios parapijos “Darbinin
ke”, nes korespondentas buvo iš
vykęs atostogoms, kurios tapo 
sutrumpintos dėl a. a. Vyskupo 
Michael J. Gallagher mirties, ku
ris mirė sausio 20 d. visai nesir
gęs.

Detroito vyskupijos, ir bendrai 
visi katalikai pasaulionys ir kuni
gai asmenyj vyskupo Gallagher 
neteko tikro Ganytojo, Tėvo. A. 
a. Vyskupas Gallagher buvo vi
siems prieinamas, malonus ir nuo
širdus. -Jis ypatingai

tat, kad katalikų priešai per sa
vo spaudą ir kitokiais būdais 
šmeižia katalikus. Pietinėse vals
tybėse, kur katalikybė silpna, 
daugumą žmonių moraliai labai 
žemai stovi. Gyvena kaip gyvu
liai. Tūkstančiai žmonių gyvena 
Jaukuose, bet neturi savo žemės.
Jų tikėjimas silpnas arba jie ne
turi jokio tikėjimo, nes protes
tantai jų nepriima, jeigu jie ne
turi iš ko aukoti protestantų 
bažnyčioms. Ten vaikai dvylikos 
arba trylikos metų apsiveda. ir

rūpinosi jaunose dienose be mokslo, ap 
darbo žmonių reikalais. Lietuvius švietos, tikėjimo labai skurdžia', 
ypač labai mylėjo. Taigi neuž- gyvena. Net koktu žiūrėti į jų 
mirškimo a. a. vyskupo Gallagher į 
savo maldose.

Didžiausios automobilių korpo
racija. kurios dirbtuvėse įvairiuo
se miestuose darbininkai strei
kuoja, savo dirbtuves vėl atidari
nėja. Tos korporacijos dirbtuvių , 
yra ir Detroite, kurios per kele- ■ 
tą savaičių buvo uždarytos. Da- ' 
bar atidarė ir darbininkai grįžta 
darban. Darbininkai čia nereika
lavo pakelti algas, bet reikalavo ■ 
pripažinti vieną didelę i 

Korporacija atsisakė tai padąry- i 
ti. Dalis darbininkų nenori grįžti 
darban pakol korporąciją nepri
pažins unijos, bet didesnė dalis 
nori grįžti be jokių sąlygų. Kaip 

■ visa tai baigsis sunku pasakyti, 
į streiką sulau- 

čių, ir jūs esate įpareigoti žyti įvairiais būdais. Jos tai pa
tai visa yykįnti; tai visa 
daryti yra jūsų pareigą, 
jūsų sielos pareiga, jūsų 
šeimos pareiga, jūsų tikė
jimo ir sąžinės pareiga. 
Tat, atmeskite nuodingos 
^dieviškosios spaudos li
teratūrą, kuri jus nupdino, 
o stengkitės eiti prie tie
sos gaivinančio šaltinio, 
iš kurio patys semsite 
sveikatą savo kūnui ir 
gausite dvasišką maistą 
savo sielai. Tada, Spauda 
Pasaulio Karalienė taps 
Ramybės Karalienė, ir jos 
viešpatavime pranyks ker
štas ir neteisybė, o gyvuos 
lygybė ir tiesa.

Taigi neuž- gyvena, 
bakūžes.

Meksikoj taip pat žmonės pra
ustai gyvena, bet ten beveik kiek- 
jvienas turi šiek tiek žemės ir tą 
žemę gali kelis kartūs į metus 
apsėti ir iš jos gauti maisto pra
gyvenimui. Ten yra baisus kata- 

jlikų persekiojimas, nors žmonės 
' daugumoje yra katalikai. Rodos, 

ikad tie patys žmonės kalti už 
i apsileidimą. Jie nesirūpino vals
tybės reikalais. Katalikų priešai 

.. ° nesnaudė, dirbo ir šiandien val- 
UI1IJ4- |(]gja jų rankose. Katalikų prie- 

įšai žiauriai persekioja katalikus.
I 
I

darys jeigu darbininkai nebus 
vieningi. Pirmiausiai darbininkai 
turi žiūrėti, kad jų vadai būtų 
nuoširdūs jų reikalams, o ne savo 
gęrovpi. Kompanijos neturi tpisjės 
drausti darbininkams organizuo
tis. •

turi susilaikyti nuo pasaulietiškų 
dalykų, bet lankytis j pamaldas, 
u ypatingai tai turėtų daryti mū
sų jaunimas. Šioje parapijoje ga- 

ivėnios metu pamaldos bus trečia
dieniais ir penktadieniais. Tre- 
jčiadieniais giedos Sodalįcijos cho- 
Iras ir bus sakomi turiningi pa- 
I mokslai. Nepraleiskite tų vakari;, 
ypatingai jaunimas, 

iniais giedos didysis 
vakarą visi turėtų

Penktadie- 
ciioras. Tą 
ateiti Į pa-

Tretysis Ordinas
TREČIOJO ORDINO 

VAISIAI
Tretysis Ordinas yra 

davęs pasauliui naują 
kryptį. Kaip pasekmingas, 
jis buvo taisymui sugedu
sio pasaulio, lengva patir
ti iš istorijos. Jis įsikūrė 
laikais, kurie buvo labai 
panašūs dabartiniems 
Nuolatiniai karai, luomu 

skriaudos, neapy- 
kamavę

(Kun. P. M. Juro pasakyta ' 
kalba, gruodžio 13 d., 1936 
m., So. Boston, Mass.).

(Tęsinys.)
O dabartinis Popiežius 

Pijus XI, kuris sako amži
nai esąs dėkingas tiems, 
kurie jį palenkė prie tseti- 

į ninku jaunystės dienose, 
sako: “gal kas nors pasa
kys, šių dienų krikščionių kova, 
visuomenei pataisyti, rei- kanta, herezijos 
kalingą, kad atsirastų že- pasaulį, žalojo Bažnyčią 
mėje kitas Pranciškus, ir nieks nežinojo kas darv- 
Tačiau tik reikia padaryti, tina atgimimui Kristuje 
kad žmonės anąjį Pranciš- Bet štai pasirodo elgetos 
kų pasirinktų dorybių ir 
šventumo mokytoju, kad 
jie visi eitų pėdomis to, 
kurs, buvo “dorybių veid
rodis, tiesos kelias ir doro 
gyvenimo įstatas” (Prof. 
Fr. Minorum), ir argi ne
užteks jėgos ir priemonių 
šių laikų nuodėmingumui 
gydyti ir naikinti?” Baig
damas savo encikliką apie 
Šv. Prancškų Asyžietį.

Į septyniems šimtams metų 
nuo jo mirties sukankant, 
Popiežius Pijaus XI sako: 
“Kreipiamės į tretininkus 
ar tai gyventojus draugo 
vienuolyne, ar tai pasili
kusius pasaulyje, kad 
stengtųsi savo apaštalavi
mu didint dvasinę krikš
čioniškos visuimenės ge
rovę. Jei tas apaštalavi
mas pirma buvo davęs 
žmonių, kuriuos Grigorius 
IX vadindavo Kristaus ka- 

' reiviais ir antrus Maka- 
! biejais, tai gali ir šiandien 
nemenkesnių duoti visuo
menei vaisių, jeigu tik pa
tys tretininkai, kaip jie 
yra po visą pasaulį išsipla
tinę, pasižymės gyvenimo 
nekaltumu ir dorumu... 
Mes žiūrimę su ypatingu 
giliu džiaugsmu, nes nuo 
pat jaunatvės dienų di
džiausių dievotumų jį kai
po Globėja garbiname ir 
dievotai priėmė Trečiojo 
Ordino ženklus, kadaisia 
buvome įtraukti į jojo sū
nų skaičių”.

i
I

I

rūbuose Pranciškus su sa
vo Trečiuoju Ordinu ir be 
jokio trukšmo, be kraujc 
praliejimo padaro didžiau 
sius perversmus. Daug pa 
locių virto vienuolynai? 
bei labdaringomis įstaigo 
mis. Kaimai bei miestą 
sukrikščiončjo. Į šeimynai 
gryžo šventoji taika ir ra 
mybė. Turtuoliai sušvelnė 
jo. Darbininkai liko paten 
kinti ir išnyko luomų ko 
vos. Neturtėliai pajut< 
Dievo palaiminimą ir ken 
čiantieji kantriai lauks 
pas Dievą užmokesties.

(Bus daugiau)
Taip gali įvykti kiekvienoje vai- i 
stybėję, jei katalikai nesirūpins 
yalstybęs reikalais ir nesilaikys 
vienybėje. Tas pats gali atsitikti 
ii mūsų tėvynėje Lietuvoje, jeigu 
tik katalikai laiku nesusigriebs 
ir nesiims valstybės reikalų į sa- 

|Vo rąnkąs. Tik pažiūrėkime į mū- 
|sų parapijas. Katalikų priešai ir 
|čia visokiais būdais bando sus
kaidyt i katalikų vienybę, nusta
tyti katalikus prieš savo vadus, 
kunigus. Taip yrą ir su valsty
bėmis, ir užtat katalikai turi nu- 
kęsti.

Grįždamas į Detroitą mačiau 
baisius potvynius. Laikraščiuose 
daugiausiai rašo tik apię miestus, 
Jjur (gynės gauną pągeįbą. #pt 
ūkininkai |ąbiaąsiąį nukentėja, 
nes jiems niekas nedavė pagel
ias. Žiūrėdamas į potvynius 
ąiąiąi apsepatus plotus žęmU> ir 
Ūkinįnkų ąpąemtą§ trobas, girdi 
gyvulių baubimą, bliovimą. Tai
gi kiek nukentėjo ūkininkai nie
kas nežino ir neparašo. Baisūs

I

!Kun. Masevičius, šv. Petro pa
rapijos klebonas, praeito mėnesio 
pradžioje buvo deleguotas į Pie
tines šalis ir Meksiką patyrinėti 
katalikų gyyenimą. Bet jis per
daug trupa p# i ten buvo ir nega
lėjo to padaryti kas jam buvo į- 
sakyta. .Jis rado, kad I’ietinęsę 
valstybėse katalikybė ir katali
kai silpnai gyvuoja, ir tik dides
niuose miestuose tpri vie^ąą baž
nyčias- Pietinėse vąįstybėse dau
guma kitatikių pęlaiko katalikų
kpikščjonimis bet žiūri Į juos'vaizdąi.

i

Nuo vasario 1 iki 7 d.
St. Andrew’s Novitiate 

Poughkeepsie, N. Y.
(poilsis)

Nuo vas. 7 iki 21 d.: 
64-25 Perry Avė., 

Maspeth, N. Y.
Nuo vas. 22 iki 28 d.:

16 Ghandler Avė., 
Wilkes-Barre, Pa.

Nuo kovo 1 iki 7 d.:
St. Cąsimir’s Str., 

Westfield. Mass.
Nuo kovo 7 iki 14 d.:

260 East Main Str., 
Amsterdam, N. Y.

Nuo kovo 15 iki 28 d.: 
3426 Parthenais St., 

Montreal, Canada.
Nuolatinis Adresas:

Rev. J. Bružikas, S. J., 
I 259 N. 5th StM 

Brooklyn, N. Y.

I

I
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Rytinių Valstybių Žinios
NEW Y9RK0 IR NEW 

JERSEY LIETUVIU KATA
LIKU SEIMELIS PRAĖJO 

ENTUZIASTINGAI
MASPET1T, L. T.. X. Y. — .... 

Sekmadienį, sausio 31 d., V. J. 
Atsimainymo parapijos svetainė
je įvyko Xew Yorko ir Neiv 
Jersey lietuvių katalikų seimelis, 
A. L. R. K. Federacijos tų vals
tybių apskričio vadovybėje.

Seimelį atidarė turininga kal
ba A. L. R. K. Federacios aps
kričio pirmininkas kun. X. Pa
kalnis, Apreiškimo parapijom 
(Brooklyn, X. Y.) klebonas. Mai-Į
<!ai vadovavo kun. J. Balkūnas, m^rika 
kurio parapijoj įvyko seimelis.

Pirmiausiai V. -J. Atsimainymo, 
parapijos choras, vadovaujant 
muzikui J. Tamošaičiui, sugiedo
to l.i<4nvo< himną ir po to kele
tą gražių liaudies dainelių. Cho- 
ras didelis ir gražia 
gai dainavo. Ponia 
sudainavo solo dvi liaudies daine 
les. .Ji turi graži! ir stipru balsą.

Pirmininkas kun. X. Pakalnis 
pasiūlė seimeliui prezidiumą to
kiame sąstate: vedėjas — p. Ka
zys Krušinskas. buvęs Federaci
jos Centro sekretorius-, p. Mont
vila. vice - pirm.; raštininkais — 
p. V. Žalnieraitis ir -p. Al. Puke- 
nytė. Mandatų komisija: p. A. 
Mažeika, p. Valantiejienė ir p 

Veseckas. Rezoliucijų komisi
ja : kun. .Jonas Balkūnas, p. Juo
zas B. Laučka ir p. S. Mažeikie
nė. Seimelis pasiūlvtą prezidiumą 
ii komisijas vienbalsiai užgvrč. 
Perskaityta pereito seimelio nuta
rimai. Vedėjas p. Kazys Kru
šinskas pakvietė sveikinimo kal
bas pasakyti p. Antaną F. Knei- 
žį, “Darbininko” redaktorių ir 
kun. S. Stonį. Jersey City para
pijos kleboną. A. F. Kneižvs svei
kino LDS. ir “Darbininko’, 
du, o kun. S. Stonis 
Xew Jersey lietuvių 
vardu.

i ir liarmonin- 
Tamošaitienė

8DARBININKAS

Sausio 25 d. prasidėjusios šv. 
misijos tęsiasi visą savaitę lietu
vių parapijos bažnyčioje. Misijas 
skelbė Tėvas J. Bružikas, S. J. 
Žmonės gausiai lankėsi ir naudo
josi Dievo malonėmis. Dideli Į- 
spūdi i visus padarė, tai šeimy
nų bendra šv. Komunija ir at- 

Misijos užsi- 
3:30 vai. po

klebonui J.

šv. Komunija 
naujinimas įžadų.
baigė sausio 31 d., 
pietų.

Dėkojame kun.
Šimkui už pakvietimą iškalbingo 
pamokslininko, kun. J. Bružikc- 
ir prašysime Dievo, kad .Jis Tė
vą Bružiką laikytų sveiką ir kad 
jis vėl kada nors atvyktų Į mūsų 
parapiją skelbti Dievo žodį.

NEWARK, N. J.pijos, Choro, Vyčių, Soda- 
liečių, Šv. Vardo, Tretinin
kų ir Rožančiaus. Visi at
stovai patenkinti Seimelio , 
pasisekimu; pasiryžę dirb
ti savo parapijoje.
— Sodaliečių parengi

mas, įvykęs sausio 30 d.! 
pavyko. Svečių atsilankė Į 
skaitlingai.
— Vasario 6 d. šeštadie

ny j, parapijos salėj Grand 
Street ir Manning Avenue, 
įvyksta pirmą kartą para
pijos istorijoje blynų ba
lius ir šokiai. Pradžia 7:30 
vakare. Smagus laiko pra
leidimas užtikrintas. Kvie
čiama visų atsilankyti.
— Lietuvos Nepriklauso

mybės 19 metų sukaktu
vės bus iškilmingai ap
vaikščiojama parapijos 
salėje vasario 14 d. sek
madienį. Yra pakviesti ge
ri kalbėtojai. Parapijos 
choras sudainuos keletą 
patriotinių dainelių.

HARTFORD, CONN.

Seimelis užsibaigė 6 vai. vak.
Pasibaigus seimeliui, jo daly

viai suėjo Į V. -T. Atsimainymo 
bažnyčią, kur Įvyko palaimini
mas ŠŠ. Sakramentu. Po palaimi
nimo seimelio dalyviai rinkosi at
gal Į svetainę, kur Įvyko šv. 
Vardo draugijos balius seimelio 
dalyvius pagerbti. Balius buvo 
šaunus. Visi linksmai praleido 
laiką.

KUN. N. PAKALNIS,

Švč. Trejybės Lietuvių 
parapijos Moterys ruošia 
nepaprastą, iškilmingą 
metinę iš kalakutų vaka
rienę. Vakarienė įvyksta 
vasario (Feb.) 7 dieną, 6 
valandą vakare. Kalakutai 
ir kitoki skanumynai at
vežti net iš Indijos. Vaka- 
dienė bus labai šiauni. 
Kaip paprastai, newarkie- 
tės yra geros šeimininkės 
ir sugeba suruošti gerai 
vakarienes. Svečiai atsi
lankę bus patenkinti. Lai
ke vakarienės bus įvairi 
programa. Orche s t r a s 
gros įvairius muzikos kū
rinius. Po vakarienės pra
sidės šokiai ir tęsis iki pir
mos valandos ryto.

Vasario 9 dieną įvyksta 
parapijos istoriškas blynų 
balius. Tai bus užsigavėji
mo balius. Visi seni ir jau
ni turite gerą progą ir e- 
sate kviečiami užsigavėji
mo linksmybėmis naudo
tis. Rytojaus dieną pradė
sime apmąstymus — ga
vėnią.

Rengėjos, Komitetas ir 
Klebonas nuoširdžiai kvie
čia visus parapijiečius ir 
kaimynus kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti į šias iš
kilmes.
Klebonas Kun. I. Kelmelis

likiškas draugijas, ypač jaunimo 
draugijas ir kuopas. Buvo užsi
mota pirkti parkas, bet tą reikalą 
turėjo atidėti, nes reikėjo kreip
ti visas pajėgas j patį centrą —• 
“Ameriką”. Pažymėjo, kad lietu
viai katalikai parodė didelį pasi
šventimą parengimuose, kurių 
pelnas buvo skirtas “Amerikai”. 
Ragino kreipti daugiau dėmesio Į 
jaunimą, remti laikraštį “Ameri
ką”.

Pažymėtina, kad salėje plėvėsa- 
j vo Amerikos ir Lietuvos vėliavos, 
kas ir seimelio dalyvius nuteikė 
labai patriotingai.

Lietuvių Dienos rengimo komi
sija išdavė raportą. Lietuvių Die
na pavyko ir davė $550.00 pelno. 
Pridėjus atmokėtą sumą už skel
bimus ir spaudos darbus, tai “A- 

gavo virš $700.00 iš' 
i Lietuvių Dienos. Bazaro komisi
ja tain pat išdavė raportą. Baza
ras davė apie $700.00 pelno ir tas 
pelnas paskirtas “Amerikai”. 
Pasirodo, kad Xeiv Yorko ir Xew 
.Jersey lietuviai katalikai labai 
nuoširdžiai remia savo 
jos palaikymui skiria 
sumas. Garbė jiems!

Išklausę ir priėmę 
pirm. Kazys Krušinskas pakvietė 
p. Juozą B. Laučką, “Amerikos 
redaktorių skaityti 
“Katalikų Akcija 
P-nas Laučka labai 
dėstė katalikų veikimo 
paremdamas savo ; 
Bažnyčios Vadų ir 
vadų pareiškimais ir nurodymais.

Ko-referentas kun. Jonas Bar
kūnas kalbėjo apie komunizmą ir 
komunistus ir kas yra jų praktiš
ki rėmėjai. (Kun. Jono Balkūno 
icferatas tilps atskirai). Ko-refe- 
rentas p. inž. A. Mažeika labai 
karštai įrodinėjo būtiną reikalą 
remti, stiprinti ir organizuoti 
jaunimą ; 
kuopas, 
“Vytį”, 
priimti 
Priimta keliolika rezoliucijų. Nu-! 
tarta šiais metais rengti bazarą, 
Imlių ir Lietuvių Dieną ir tų pa-' 
rengimų pelną atiduoti laikraš
čiui “Amerika”. Be to, vasario 
ir kovo mėn. pravesti “Ameri
kos” vajų.

Griežtai pasisakyta kovoti i 
prieš komunizmą ir komunistus,; 
kurie išnaudoja ir demoralizuoja 
lietuvių visuomenę Amerikoje.

Seimelyj dalyvavo 
vai iš 52 draugijų 
čių.

Pažymėtina, kad Lietuvių Die
nai rengti seimelis nerinko komi
sijos, bet parapijų klebonai iš sa- j 
vo parapijiečių atstovų, dalyvau
jančių seimelyj. pakvietė po 5 at- Į 
stovus į komisiją ir seimelis juos! 
vienbalsiai užgvrč. Tas vienas 
parodo koki graži dvasia gyvuo
ja Xew Yorko ir Xew Jersey ka
talikuose.

I

i

var- 
sveikino 
katalikų

da ly varo 
kun. J.

BROOKLYN, N. Y.
APREIŠKIMO PARAP.
Praėjusio sekmadienio 

vakare choras turėjo iš
kilmingą pokilį. Apreiški
mo par. choras turi narių
virš 120 asmenų. Berods Apreiškimo lietuvių para- 
pasiekė aukščiausio laips- pi jos (Brooklyn, N. Y.) 
nio muzikoje ir disciplino- klebonas ir ALRK. Fede-

Su dideliu pasisekimu ra$U0S N. J. ir N. J. aps-

Seimelyj iš dvasiškiu 
šie: kun. X. Pakalnis, 
Balkūnas. kun. S. Stonis, kun. -J. 
Aleksiūnas, kun. P. Lckešis. 
Kun. K. Banionis. šv. -Jurgio pa
rapijos klebonas prieš pat seime
li susirgo ir buvo nuvežtas ligo
ninėn ir todėl seimelyj negalėjo 
dalvvaut i.

Kun. X. Pakalnis padarė platų 
pranešimą apie Federacijos aps
kričio nuveiktus darbus. Pažymė
jo, kad labiausiai buvo susirūpin
ta ir dirbta, kad sustiprinti ir iš
platinti vietinį lietuvių katalikų 
savaitrašti “Ameriką”. Surengta 
Lietuvių Diena, bazaras, iš kurių 
gautas pelnas atiduotas laikraš
čiui “Amerikai”. Federacijos ap
skritis rūpinosi sustiprinti kata-

1:

Antano ii- Marcelės Greičiūnų 
sūnus mokosi į kunigus. Tikimės 
už poros metų susilaukti naują 
kunigą. Dieve jam padėk! Kazi- 

! miero ir Petronėlės Saulių sūnus 
yra vienuolis broliukas. Darbavo- 

| si Chicagoje tris metus ir 6 mė- 
' nesiūs Alexian Brothers ligoniuė- 
1 je. Gavęs ten daktaro diplomą, 
i atkeltas į Elizabetb. N. .J. Ale- 
I xian Brothers ligoninę. Taipgi 
turime jauną gydytoją profesijų- 

; nalą .Juozapą N'avicką, kuris čia 
turi savo ofisą adresu

suvaidinę operetę “Klaipė- kričio pirmininkas. ^Sek- 
dos Julė”, ruošiasi 
kantatos “I

i taus Žodžiai”, kurią išpil
dys Verbų 
bažnyčioje.
pokilio choras 
darbščiu ir talentingu va- Vakaras praleistas jau- 
du muziku Jonu Jankų pil- kioj nuotaikoje.
nai užsitarnavo. Andrius yra bažnytinio

_ choro ir šv. Vardo d-jos
Apreiškimo mokykloje naryS yra veiklus, rimtas 

ir pavyzdingas jaunuolis.
Ilgiausių metų Andriau!

Svečias.

I

spaudą ir 
stambias

raportus,

referatą —■ 
Praktikoje”, 

aiškiai iš- 
i reikalus 
aiškinimus 

pasauliomų

A.
Įrodinėjo
stiprinti

organizuoti 
platinti jų

Prelegentų
gausiais aplodismentais.

Vyčių 
organą 

referatai

ruošiasi prie madienL sausio 31 d.. Mas- 
Septyni Kris- Pethe atidarė to apskričio 

seimelį ir pasakė turinm- 
. _. gą atidarymo kalbą.sekmadieny ' J;_____

Tad minėto lemnizantui pare i k š t a 
su savo (įaUg gerų linkėjimų.

Vakaras praleistas jau-

yra anglų kalbos ir Ame
rikos pilietybės augusiems 
kursai. Lankosi gana skai
tlingai. Mokytojas iš WPA 
nepaprastai gabiai ir su
maniai mokina. Džiaugia
si ir tie, kurie nemokėjo 
pasirašyti net savo vardo, 
nes trumpu laiku pramoko 
rašyti. Šios pamokos ypač 
naudingos tiems, kurie no
ri įsigyti Amerikos pilie
tybės popieras.

Apreiškimo mokykloje 
prasidėjo naujas metų 
mokslo laikotarpis (term). 
Labai gaila, kad mažai 
naujų mokinių teisirašė. 
Tie, kurie nori pasiaiškin 
ti, kad 
klysta, 
miestas 
vaikus, 
čius, iš namų paima ir į 
musu mokyklą atveža. Už- 

168 atsto- sibaigus mokslui vaikus 
ir daug sve-

I

i

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję Į tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

BROCKERT’S ALE

BOSTONO APTEETNKRS BROCKERT’S fr CREMO ALAUS Pardavė- 
jas ir Diatributorfns CHARLES VVAYSHVILLE, pristato alų baliams, 
restoranams ir alndėms. Saukite: Ded. 1731.

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St 
Worcester, Mass.

I
I

Navicką, kuris čia 
Varick S’.

Šv. Jono Evang. draugi-1 
jos svarbus mėnesinis su
sirinkimas įvyks vasario' 
7 d., 1 vai. po pietų. Nariai 
prašomi skaitlingai daly
vauti.

Praeitą sekmadienį ju
dami paveikslai pavyko. 
Publika buvo patenkinta 
gerais iš Lietuvos paveik
slais. p. Januškevičius už-! 
sipelno pagyrimo.

A. J. Pateckis.!

LIETUVIŲ RADIO
VALANDA 1

Vasario 7 d. sekmadieni,; 
nuo 2:30 iki 3 valandos po 
pietų, hartfordiečiai lietu-; 
viai radijuos iš New Bri
tam Stoties WNBC. Bus 
lietuviškas pusvalandis, ir 
manoma turėti bent kelias 
programas. Vietiniai biz- , 
nieriai, įvairios organiza-i 
cijos ir pavieniai lietuviai 
prisidėjo prie tos progra
mos. Bus kap ir paprastai 
lietuviškieji programai 
muzikos, orkestras, kuris 
gros lietuviškas polkas, 
valcus; dainos, kurias dai
nuos vietinis Šv. Cecilijos 
choras, vadovystėje Vinco' 
Burdulio, solo ir kalbų. 
Kviečiame lietuvius atsuk
ti savo radios ant WNBC 
New Britaino Radio Sto
ties ir pasiklausyti hart- 
fordiečių muzikos ir kal
bų. Daugiausiai pasidar
bavo dėl tos programos 
lietuvis Pranas Pakėnas.
BASKETBALLEXTRA
Ateinantį sekmadienį, 

vasario 7, vakare, mokyk
los salėje įvyksta extra 
basketball žaidimas tarpe 
Hartfordo ir Waterbury’o 
Lietuvos vyčių. Tai žada 
būti labai smarkus žaidi
mas, nes hartfordiečiai ir 
waterburiečiai turi labai 
smarkius ratelius. Po bas
ketball bus šokiai. Taigi, 
ateikite visi ir visos, ku
rie norite pasižiūr ė t i 
smarkaus žaidimo.

Kaip jau minėjome pe
reitą sekmadienį, vakare, 
įvyko mokyklos salėje o- 
peretė “Naktigoniai”. Bu
vo ir kalbų. Kalbėjo kuni
gai: Karlonas, Ražaitis ir 
Kripas.

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

šioje kolonijoje yra trys pašai- 
pinės draugijos: šv. Kazimiero, 
Šv. Antano ir Šv. -Juozapo. Tos 
draugijos nutarė ir užprašė g<- 

į didingas šv. mišias už a. a. kun. 
Zabielos vėlę, kuris neseniai mi- 

i rė Lietuvoje. A. a. kun Zabiela 
■ buvo šios lietuvių parapijos klc- 
j bonu 11 metų. Penki metai atgal 
i išvyko Lietuvon ir ten užbaigė 
kelionę amžinybėn.

Sausio 26 d. Moterų Są
jungos 29 kp. surengė sa
vo narę ir jos vyrą, A. P. 
Mačius pagerbti “surprise 
party” jų 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių 
proga, jų namuose. Daly
vavo sąjungietės ir sve
čiai. Kuopos pirmininkė, p. 
O. Dobrovolskienė pasvei
kino jubiliejatus kuopos 
vardu ir įteikė dovaną. 
Visos dalyvės ir dalyviai 
ir jų šeima jubiliejatam 
linkėjo iligausių metų.

Pp. Mačiai dėkojo rengė
joms sąjungietėms ir sve
čiams už netikėtą pagerbi
mą ir sąjungietėms už do
vanas. Ten Buvus.

pertoli gyvena — 
nes nemokamai 
savo autobusais 
toliau gyvenan-

parveža į namus. Kas keis
čiausia teko išgirsti vie
nos šeimos “pasiaiškini
mą”, būk tai jie leidžia sa
vo vaikus į viešą (public) 
mokyklą tik dėlto, kad jų
jų vaikai “pirmiaus pra
moktų anglų kalbos”. Tik
ri “čiudai”! Mūsų mokyk
loje yra mokinių gavusių 
dovanas už geriausiai ži
nojimą anglų kalbos ir tai
pogi lietuvių. Reikėtų rim
čiau apgalvoti, o paskui 
tokiu niekų kitiems nepa
sakoti.

Jaunimas parapijoje kas nę sureng? pp- Bagočiūnų gimi- 
kart darosi veiklesniu. Ak-!"“; Pflra,iai-

į Dalyvavo daug giminių, pazjsta- 
mų, tarp kurių ir kleb. kun. J.

I

Vasario 8 d. Beganskitj 
namuose, 80 — 59 
Woodhaven, L. I. įvyks 
Moterų Sąjungos 29 kp. 
“bunco” vakarėlis. Sąjun- 
gietės kviečia visus atsi
lankyti. Rašt.

Avė.,

I

MASPETH, LI., N. Y.
i

i

i R ėjus, pp. retrą ir oną Bagočiu- 
nus, jų 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių proga. Vakarie-

Sausio 30 d., lietuvių parapijos 
svetainėje įvyko šaunus bankie- 
tas pagerbti gerai žinomus vei
kėjus, pp. Petrą ir Oną Bagoein-

tyviai dalyvauja “Bingo”
lošimuose ir smarkiai or- Balkūnas ir kun. Lekesis. Svočia
sranizuojasi sodalietės, vy- buvo iš Xorwoodo p. Dalelienė;| 

svotas iš Great Neck p. Bukan
tas. Programos vedėju buvo p. 
Šlapikas.

Gražias kalbas pasakė kleb.

čiai ir Apreiškimo katali
kiškas klubas (A.C.C.).

Sekmadienį, vasario 7
dieną, pusė po aštuntos kun. J. Balkūnas, kun. P. Leke- 

----- . vakare vol ’hn«>'s ir kiti. Eiles pasakė O. Petru- B^'o". SXs bus dar(8:30)
«1

įvairesnės ir geresnės.
Novenos šeštadieniais 

parapijiečių yra labai 
skaitlingai lankomos. Tas 
liudija parapijiečiuose e- 
sant gilaus tikėjimo.

Sausio 23 d., Andrius 
Vensevičius šventė savo 
20 gimtadienį. Tąja proga 
jo mamytė surengė “sur- 
prise” pokilį, kuriame da-
tyvaVO nemažą Svečių. So

Tretininkų draugija paaukojo 
iš iždo $5.00 Pranciškonų Vie
nuolynui Kretingoj ir $2.50 Mek 
sikos biedniems kunigams. Pini
gus pasiuntė p. Petronėlė Šau
liene. Š. P.

NEW BRITAIN, CONN.
Rengiasi Minėti Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventę

VVS. skyrius labai rū
pestingai rengiasi minėti 
vasario 16 d. Programa 
bus turininga. Pakviestas 
Generalinis konsulas, pul
kininkas J. Budrys. Pami
nėjimo programa įvyks 
vasario 21 d., 354 Park St. 
svetainėje, 2 vai. po pietų. 
Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti.

Kortavimo Vakaras
Vasario 7 d., 2 vai. po 

pietų, Lietuvių svetainėje, 
354 Park St. įvyks šv. O- 
nos pašalpinės moterų dr- 
jos kortavimo vakaras. 
Laimėjusieji gaus gražių 
dovanų. Bus skaniu už
kandžių ir gėrimų. Ši dr- 
ja verta visų paramos, 
nes ji šėlpia savo narius 
ligoje ir nelaimėse ir gra
žiai darbuojasi . Bolševi
kai bando sugriauti šios 
draugijos nariuose vieny
bę. Bet patariame bolševi- 
kėliams nekišti savo no
sies. Lai gyvuoja Šv. Onos 
draugija!

Jubiliejatam pp. Bagočiunam į- 
teikta gražios ir brangios dova
nos.

Jubiliejatai pp. Bagočiunai dė
kojo visiems už surengimą vaka
rienės, sveikinimus ir dovanas. 
Pp. Bagočiunai yra pavyzdingi 
katalikai, išaugino gražią Jeimy- 
nėlę—dukterį ir tris sūnus. Linki
me jiems geros sveikatos ir il
giausių metų!

Vakarienės surengimu daugiau
siai rūpinosi ir darbavosi pp. M. 
Šlapikienė, J. Mincinauskienė ir 
M. Unikauskienė.

Koresp. 0. P.

Užgavėnių Vakaras
Šv. Vardo draugija ren

gia linksmą Užgavėnių va
karą, vasario 9 d., 8 vai. 
vakare, šv. Andriejaus pa
rapijos salėje. Kviečia vi
sus dalyvauti.

Vienas iš Visų.

JERSEY CITY, N. J.
— Katalikų Seimelyje 

Maspethe dalyvavo kleb. 
kun. S. Stonis ir 16 atsto
vų nuo šių draugijų: para-

C. BROOKLYN, N. Y.
ŠV. JURGIO PARAP.
Parapijos choras turėjo 

savo susirinkimą, sausio 
24 dieną.

Išrinko atstovus daly
vauti Katalikų Seimelį, 
Maspethe.

Nutarta rengti metinį 
koncertą, guris įvyks, ba
landžio 25 d.

Gero uasisekimo!JL

šeštadienį, vasario 6 d., 
Šv. Vardo d-ja rengia mil
žinišką balių. Kviečia vi
sas parapijos organizaci
jas dalyvauti.

Sodalietės rengia “Bin
go Party” vasario 23 d. 
Bus ir užkandžių.

Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė p. šuliauskienė, žmo
na šios parapijos ilgame
čio kolektoriaus ir uolaus 
veikėjo Juozo šuliausko. 
Reiškiame p. Šuliauskui ir 
šeimai gilios užuojautos.

Mūsų kleb. kun. Paulio- 
nis susirgo ir nugabentas 
ligoninėn. Linkime greitai 
išsveikti.

Sausio 30 d. buvo rodo
mi paveikslai iš Lietuvos 
Januškevičiaus. Paveiks
lai labai įdomūs ir labai 
gerai perstatomi. Atsilan
kę begalo džiaugėsi ir ste
bėjosi Lietuvos didele pa
žanga. Laumė.

EUZABETH, N. J,
Šv. Petro ir Povilo par. 

choras rengia savo metinį 
koncertą, kuris įvyksta 
sekmadienį vasario 7 d. 
choras išmoko daug gra
žių dainų. Bus solo, duetų 
ir stygų orkestras, kurį 
veda prof. Žilevičius;

Po koncerto bus šokiai.
Laukiame! Kvieslys.


