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nijos sukilėliai užėmė Ay- 
oną, Fornesą ir Jayeną ir 
pradėjo “valyti” sritį į pie
tus, tai “bevalydami” pas 
vieną komunistų vadą ra
do daug iš bažnyčių pa
vogtų meno kūrinių. Tai 
suprantamas komunistų 
elgesys. Jie apiplėšę ir ap
vogę bažnyčias jas pade
ga, kad neliktų žymės, jog 
jie pavogė bažnyčių bran
genybes.

Auto Darbininkų

Massachusetts valstybės 
Darbo ir Industrijos sky
rius, po dviejų metų tyri
nėjimo, surado, kad darb
daviai nepriima arba at
leidžia iš darbo darbinin
kus turinčius virš 45 me
tus amžiaus. Toks valdžios 
suradimas darbininkam^ 
yra ne naujiena. Jie gerai 
jau žino, kai sunku, tie
siog negalima, senesniam 
žmogui gauti darbą. Bet 
kas lieka darbininkui da
ryti? Jis dirbdamas, eik
vodamas savo geriausių 
metų jėgas, buvo skriau
džiamas, blogai apmoka
mas už darbą; negalė jo/jis 
sutaupyti keletos dolerių 
senatvei. Koks jo likimas? 
Toki žinia yra baisi.

Iš 3781 pramonių val
džios aplankytų, 310 netu
rėjo nė vieno vyro virš 45 
metų amžiaus, ir 1238 
pramonės neturėjo nė vie
nos moterės virš to am
žiaus. Apie 40 nuošimtis 
pramonių per 22 mėnesius 
nepriėmė nė vieno vyro 
virš 45 m. į darbą. Kapi-į 
talistai, apimti godumo,' 
žiūrėdami, kaip sau dau-Į 
giau ir greičiau turtų pri
sikrauti, samdo jaunes
nius darbininkus, kurie, 
žinoma, yra vikresni ir j 
dažniausia, nepaisydami 
kitų darbininkų, neprisi
dėdami nė prie jokios dar
bininkų organizacijos, su
tinka dirbti už mažą algą, 
o senesnieji lieka be dar
bo, be pinigų, lieka žiūrėti 
į tamsią ateitį.

Darbdaviai senesniųjų 
dar nepriima dėl kitos 
priežasties, būtent, kad 
pagal amžiaus kyla ir dar
bininkų apdraudos mo
kesnis, ir taip pat darbi
ninkų kompensacijos. Val
stybės vadai didžiai susi
rūpino, nes valstybei krin
ta našta tuos bedarbius 
užlaikyti. Jie mano uždėti 
piniginę bausmę darbda
viams. Ar negeresnė prie
monė būtų sutvarkyti dar
bininkų apdraudą ir kom
pensaciją. Jei darbininkų 
apdraudos mokesnis nekil
tų su jų amžių, gal darb
daviai surastų jiems dar
bą. T.

TRAFIKO ĮSTATYMŲ LAUŽYTOJAI PAMOKOSE

Čia vaizduoja Detroito policijos departmento vedamą mokyklą, kurioj aiš
kinama kaip reikia saugiai važiuoti automobiliais. Šios mokyklos studentais 
yra visi tie, kurie nusikalsta trafiko įstatymams. Nusikaltėliams kaipo baus
mę teisėjai įsako lankyti policijos vedamą mokyklą. Taipgi tą mokyklą turi 
lankyti ir tie, kurie nori gauti leidimą vairuoti automobilių.

Streikas Pasibaigė 
Darbininkai Laimėjo 
ŠV. TĖVAS DAUG SVEI- 
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su lankytojais 
kad

jaučiasi

11Vatikanas, Vas.
Šventasis Tėvas besikal
bėdamas 
pareiškė, 
geriau „_____ ___ ..

(prieš ligą. Praeitą penkta-;ta šiandien 11 vai. ryte. :bininkai

Korporacijai sausio 4 d., 
1937 m.

3. Unija pasižada nutrau
kti streiką ir išvesti darbi
ninkus iš dirbtuvių, kurio-

Buvęs^Komunistu Vadas Sugrįžo į Katalikų Bažnyčią VlvVllis madrido

New York — Don Enri- Raštą, ir juo toliau skai- 
que Matorras, buvęs gene-“čiau, tuo geriau pradėjau 
ralis sekretorius Komu- suprasti Kristaus mokslo 
nistų Jaunimo or^anizaci-’ naudingumą”.
jos, Ispanijoj sugrįžo į Ka-j Sugrįžęs prie Bažnyčios

PREZ. ROOSEVELT 
ĮTEIKS KONGRESUI 
NAUJĄ NRA PLANĄ

VVashington, D. C. —
talikų Bažnyčią. Kodėl jis jis viešai per spaudą ap- Prezidentas Roosevelt bai-
tai padarė, jis pats nupa- gailestavo savo klaidą ir gia ruošti naują NRA pla- žinios labai 
sako ja. Tikras komunizmo kvietė kitus komunistus ną, kuriuo bus nustatyta tos 

priimti Katalikų tikybą.pažinimas, jis sako, tiks
las ir dabartinis neteisin
gas veikimas Ispanijoje, 
parodė kad komunizmas 
neišspręs socialinio teisin
gumo problemų, kad jų iš
rišimas randasi Kristaus 
Evangelijoje. “Darbinin
kai”, jis sako, “] 
žmonės, bet jie reikalauja 
geresnių gyvenimo sąly
gų. Komunistai juos suve
džioja. Jie nesirūpina dar
bininkų reikalais, bet tik 
savo partijos sutvirtini
mu”. Į

Jis buvo katalikiškai iš
auklėtas, bet beskaityda-

i darbininkų darbo laikas, 
. minimum ; ”
I

į

Orizaba, Vera Cruz Val-
- stija, Meksika, Vas. 11 — 

nėra b ogi Kata]įkaį užėmė bažny- ‘ 
įčias, kurios ilgai valdžios 
:buvo uždarytos, ir reika- 
• lauja, kad valdžia atšauk
tų prieš bažnytinius įsaky
mus. Pirmą sykį į 10 metų j 

i bažnyčių varpai gaudė ir i 
■ minios rinkosi melstis, i 
Per visą naktį katalikai 
apstoję saugojo bažnyčias,1

i

I
, - - - - - - apstoję saugojo Daznycias,1mas blogus rastus prara- kad valdžia v-1(

do tikėjimą ir prisidėjo . užrak ti Katalikai rei_; 
kalauja, kad jų bažnyčias;

Detroit, Mich. —Vasario
11d. — Gub. Frank Mur- 
phy šiandien 2:35 vai. ry
te pranešė spaudai, kad 
United Automobile Wor-
kers of America ir Gene- se darbininkai streikavo 
ral Motors korporacija 44 sėdėdami.

jis" dabar dienų streiką užbaigė susi- 4. Korporacija pasižada 
nekain tarimu. Sutartis pasirašy- visas dirbtuves, kurių dar- 

'i streikavo, kaip 
dienį Jo šventenybė pami-i Susitarta: galima greičiausia atida-

| nėjo 15 metų išrinkimo į A General Motors korpo- ryti ir pradėti darbą. 
Popiežius o šį penktadie- racGa pripažino United 5. Susitarta, kad visi 
nį bus 15 metų jo vainiką- Automobile Workers of ( darbininkai, kurie strei- 
vimo sukaktuvės. Jis buvo Amerika uniją kaip kolek- kavo arba dėl kitokių prie- 
išrinktas Popiežiumi vasa- ty vę susitarimui agentūrą žaščių buvo be darbo, tuo- 
rio 6 d 1922 m tų darbininkų, kurie yra jau bus grąžinti darban be

------------ . tos unijos nariais. Korpo- jokios diskriminacijos ar- 
(14 SUKILĖLIŲ ORLAI- racija pripažįsta uniją ir ba keršto dėl priklausimo 

1 nedarys jokių kliūčių dar- prie unijos ar aktyvume 
va_ bininkams dėtis prie tos streike.

Raudoniem unU0S- Taipgi korporacija“ 6. Unija sutinka, kad pa- 
au oni pasjžadėj0 ne(jaryti jokios gal antro sutarties para 

trukdy- grapho, einant deryboms 
mų, sulaikymų, ar atkal- Korporacijos su Unija, ne 
binėjimų darbininkų nei išves nei iš vienos tos Kor 
jų agentų dėlto, kad jie poraciios dirbtuvės darbi 
priklauso prie unijos. ninku į streiką.

2. Korporacija ir Unija 7. Deryboms einant ne 
susitaria pradėti kolekty- Korporacija nei Unija ne 
vį pasitarimą nuo vasario gali kurstyti ar prikalbi 
16 d. š. m. taip; kaip buvo nėti darbininkų už ar prieš 

vieną kitą.
8. Kaip tik darbininkai 

atšauks streiką ir išeis ii 
dirbtuvių Korporacija pa 
sižada panaikinti teisme 
įsakymą išmesti darbiniu 
kus iš dirbtuvių ir atšauk 
ti visas kitas bylas prieš 
darbininkus, jų v«*dus i: 
uniją.

Tokia tai maždaug Uni 
ted Automobile Worker 
of America ir General Mo 
t.ors Korporacijos sutar 
tis. Ši sutartis neapima 2 
kitų General Motors dirb 
tuvių, kurių darbininką 
nebuvo United Automobil 
Workers of America vade 

mė 
nėšių be pirm pasitarim 
su gubernatorium nedary 
jokių žygių.

Streikas pasibaigė. Ka 
toliau? Dabar svarbiausia 
kad darbininkai būtų vie 
ningi ir visi susirašytų 
uniją.

Beje, sutartį pasirašius 
Generals Motors paskelbė 
kad kiekvienam darbinir 
kui pakelia 5 centus į vs 
landą mokesnį.

Madridas, Ispanija, va
sario 10 d. — 1 
praneša, kad virš Madrido .
lekiojo 14 sukilėlių karinių l,skr™™C2°S’ 
orlaivių. Bet žiniose nepa
sako ar sukilėliai bombar-

i davo Madridą iš oro ar ne.;
i sucenzūruo-Į

i

I

atlyginimas ir SUKILĖLIAI NUKIRTO 
kitos darbo'sąlygos. Pagal MADRID - VALENCIA 
prez. Roosevelt planą, dar- SUSISIEKIMĄ 
bo valandos nebus suvie
nodintos, bet suskirstytos 
pagal pramonės reikalavi
mų.

i Kongresas taip pat ruo
šia įstatymą, kuriuo būtų 
apribotas darbo laikas, siekiama iš Madrido su1 ko išvaryti sukilėlių ka- 
butent, kad darbo savaite Paryžiu ir Londonu. Rau- riuomenę iš Madrido Va- 
nebutu ilgesne kaip 30 va- , . ,, ,. . - • • - • — ■ -donų jų valdžia skubiai no- 

i aTa?gi galima tikėtis, kad ri sujungti telePhon° vie’ 
neužilgo bus priimti įsta
tymai gerinanti darbinin
kų būklę.

TELE-
PHONU

nurodyta Unijos laiške• v

1
I
i Paryžius —Ispanijos su
kilėliai užėmė Madrid-Va- 
lencia vieškelį tuojau nu
kirto telephono vielas, ku-

MADRIDE SUKILĖ
LIAMS NEVYKSTAI

i
i

riomis buvo tiesiog susi- kad jos kariuomenei pavy

v •

Madrid, Ispanija —Rau
donųjų valdžia praneša,

karinio Parko. Bet tas ži
nias praneša patys raudo- 

las, kad būtų galima ture- n'eji, kurias reikia skaity
ti susisiekimą, nes 
jiems labai svarbu.

tas ti labai atsargiai.
i
i

FAŠISTŲ MOKYTOJAMS 
UNIFORMOS privalo- 1

leistų laikyti atidarytas.: MOS
Katalikai pasipriešino val
džiai, kada policija mirti-( Roma, Italija — Visi I- 

s.nai nušovė 14 metų mer- talijos mokytojai ir moky- 
. gaitę ir suėmė 73 asmenis tojos privalo dėvėti fašis-

iš 200 susirinkusių melstis tų uniformas mokslo me- 
s į privatinius namus. Tas į- tu. Vyrai mokytojai, ku-

komunistų laikraščio Ispa
nijoje, “Mundo Obrero”. 
redaktorius ir visa širdimi

i atsidavęs komunizmui. Jis 
sako: “Nebuvo Ispanijoje 
tokio komunistų laikraš
čio ar žurnalo į kurį aš 
nuolatiniai nebūčiau ra- (vykig taip sujaudino kata- rie yra taip pat kariuome- 
sęs. Savo kalbose as kurs-;iikuS) taip įžeidė jų širdis,! nės instruktoriai, turi dė- 
tydavau žmones prie nea- kad prievarta atidarė vėti juodą uniformą mo- 
pykantos ir sukilimų. Bet gavo bažnyčias ir užgavę- kydami vaikus, o mokyto- 
mano siela ieškojo vis ką'nJų vakare turėjo pamal-' jos nešioti baltas bliuzes 
tai aukstesmo ir niekas dag, kuriose dalyvavo apie su fašistų ženklu ir juodus

_______ ~ ___ __ _____jos nepatenkino. Aš pra- Valdžia
dėjau skaityti Šventąjį žadčio ateityje duoti 

tikybinę laisvę.
DIPLOMATAS ĮSTOJO I 

VIENUOLYNĄ

KINIJA TURI 1,750 KU
NIGŲ, 3,500 SESERŲ

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

ISPANIJOS MALAGOS 
GYNĖJAI PASIDAVĖ 

SUKILĖLIAMS

SUKILĖLIAI BOMBAR
DUOJA MADRIDĄ

I

New York — Maryknoll 
misionierių generolas, 18 
metų misionieriavęs Kini
joje pareiškė, kad Kinijo
je yra apie 1,750 kunigų 
ir 3,500 iš ten gimusių 
mergaičių Seserų - vienuo
lių.

n

i
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Paryžius, Vas. 11 —Dom 
Nicolas Perier, buvęs Fri- 
bourgo Šveicarų skyriaus 
ministeris, įstojo į Bene
diktinų vienuolyną, La 
Pierre qui Virė, Burgudi- 
joje. Kuomet jis buvo ren
kamas Šveicarų konfede
racijos prezidentu, tuomet 
jis pasitraukė iš viešojo 
gyvenimo ir įstojo į vie
nuolyną.

sijonus.
Vaikai, kurie dar neturi 

vienuolikos metų, taip pati 
turi dėvėti uniformas: 
berniukai juodus marški
nius ir kelnes, o mergai
tės baltas bliuzes ir juodus 
sijonus...

ŽVAKE UŽ PRAN
CŪZIJĄ

Malaga, Ispanija, vasa
rio 11 d. — Sukilėliai užė
mę Malagą, užėmė ir 68 
mylių Ispanijos Medite- 
ranean pakraštį. Kaip tik 
sukilėliai įžygiavo į Mala- 

1 gą, raudonųjų valdžios mi- 
liciantai padėjo ginklus ir 
masiniai pasidavė sukilė
liams. Sukilėliams teko 

i daug ginklų ir amunicijos. 
I kuriuos turėjo raudonųjų 
valdžios armija.

Ispanijos raudonųjų val
džia verkia, kad juos ap
gavęs Italijos karo laivy
nas, kuris pagelbėjo Fran
co kariuomenei paimti 
Malagą. Raudonieji puolę 
italų laivus ir juos nusivi
ję toli į jurą. Tuo tarpu 
sukilėliai puolė Malagą ir 
užėmė. Tas parodo, kad 
raudonųjų kariuomenė ne
turi geros vadovybės. Ga
limas daiktas, kad sukilė-

Madrid, Ispanija — Su
kilėliai iš oro ir ant žemės 
puola raudonųjų valdžios vybėje, ir laike šešių 
kariumenę. Smarkiausi 
mūšiai eina Vakariniame

' Parke ir Universiteto Mie-, 
ste. Tas parodo, kad žinios I 
iš Madrido priešinasi vie
nos kitoms. Taigi veikiant 
griežtai cenzūrai, galima 
tik žinoti, kad Madride ei
na smarkūs mūšiai. Jeigu 
sukilėliams pavyko užimti 
Malaga, tai galimas daik
tas, kad pavyks ir kitose 
vietose.

Darbininkų Radio Programi

Paryžius, Vasario 11 .... 
Šv. Joanos Arkietės gim
tiniame miestely, Domre- 
my, yra graži bažnyčia. 
Joje nuo dabar dieną ir iiai sumuš raudonuosius
naktį degs žvakė už Pran-, ir Ispanijoj atstatys tvar- 
cūziją. i ką.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES RADIO 
PROGRAMA

šeštadienį, vasario 13 d. iš radio stoties WCOT 
Boston, Naujos Anglijos lietuviai turės progos klat 
sytis Darbininkų Radio programos visą valandą, nu 
2 vai. iki 3 vai. po pietų. Programą dainų ir muziko 
duosime plokštelėmis iš Lietuvos; kalbas pasaky 
kun. Jonas švagždys, LDS Centro Pirmininkas, li< 
tuvių kalboje ir adv. Kazys Kalinauskas anglų kalbc 
je. Kalbėtojai kalbės apie Lietuvą ir jos Nepriklausc 
mybę.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycle 
ir klausykite Darbininkų Radio programos visą vi 
landą: nuo 2 iki 3 valandos po pietų.



Penktadienis, Vasario 12 d., 1937

Įvietinės žinios
\z

1 I

J. Kumpa

Iš Skulptoriaus Petro Rimšos 
Parodos Boston, Mass.

r

Šio medalijono simbolis 
turi dvi prasmes. Pirmoji, 
— tai Šv. Jurgis, kuris gi
na Dacijos karalystės jau
nų merginų žuvimą slibino 
nasruose, nukirsdamas tą 
slibiną (apie Šv. Jurgį yra 

i išleista nauja knyga “Vy
tis Kankinys”, kurią gali
ma gauti “Darbininko” 
knygyne) ir išvaduodamas 
tos šalies merginas nuo 

s slibino nasrų, nors per tai

(Tęsinys)
Satyras ir Pelėda, šne

kasi žmogus su pelėda, ku
ri mato ir naktį. Figūros 
turtingai ornamentuotos. 
Šiame kūrinyj skulptorius 
turėjo mintyj greičiausiai 
Lietuvos kaimo senoviš
kus burtus, kas ir iššaukė 
jo vaizduotę sukurti šį kū
rinį.

Vaizdas Vyčio, (medali- 
jonas), kuris panašus į pa
prastai vaizduojamą Šv. ir pačiam reikėjo, skel-. 
Jurgi, kuris ietimi smei-biant. krikščionybę mirti 
gia slibinui į nasrus. Me-j už tikėjimą, 
dalijono — A — pusėje,! 
reginys Gedimino pilis, — 
Vilniaus miesto vaizdas.: 
Viršuje medalijono ženk
las — Gedimino stulpais 
Medalijono apskritime į- 
rašyta “Už Rytojų, — Už dar nėra laisvas. 
Tėvų kapus!”

Antroji pusė — B — me
dalijono vaizduoja Vil
niaus reginį, gi visame re
ginyje prasikiša milžiniški 
trys garsūs Vilniuje kry
žiai, (Vilniuje žinomi sto
vinti ant trijų kryžių kal
no), prie kuriu prirakinta 
mergaitė. Medalijono vir
šuje užrašas: “Vaduokime 
Vilnių!”

Antra simbolio prasmė 
ta, kad Lietuvos karžygis 
šaukia “Vaduokime Vii-' 
nių” ir dar ligi šiol tas 
Vilnius prirakintas prie 
trijų kryžių, tas Vilnius

Poetas Maironis taip 
vaizdavo Vilnių — “...mie
ga, — aplinkui naktis, tik. 
kartais mėnuo bailiai iš
vytas iš debesų be nušvis. 
Taip kartais noris išvysti 
pilį, kame tie amžiai užmi
gę tyli, kad Vilnius buvo 
mums kaip akis, kad švie
tė jis — Lietuvai Tėvy 
nei”.

( Bus daugiau)

DARBININKAS

i

KLEB. KUN. P. VIR- 
MAUSKIS SVEIKSTA

I

343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

TAISOME IB PARDUODAME RADIOS IR REFRfGIATORIUS

STANLEY’S RADIO SHOP
Inž. Stasys Beieškos, Sav.

KUN. JOKŪBAS ŠLIKAS,
Sheboygan, Wis. lietuvių parapijos klebonas, šią sa
vaitę lankėsi So. Bostone pas savo gimines ir pas kun. 
P. Virmauskį, Šv. Petro par. kleboną, pas kurį 7 me
tai atgal naujai įšventintas į kunigus laikė primici-

s z į 
ii

DAKTARAI
•••■••■•■••H......... ..M....M......................(g .

Tel. S. B. 2805-R i
LIETUVIS

OPTOM ETRISTASI

MASINIS SUSIRINKIMAS

ISegzaminuoJu akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir

akyse

akinius? Į 
akis atitie-j 
ambli.joniš- j 

sugrąžino i

16 VASARIO — LIETU 
! VOS NEPRIKLAUSOMI 

BES SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

X
X

š
I
Į
š koše (aklose)
x šviesą tinkamu laiku. :
i J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į
j 447 Broadvvay, South Boston Į

fi
x
|
s

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldieniais. taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

s

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, uuo 1:3O iki 5:30 po pietą Ir 
nuo 6 Iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2600

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso vabiudos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Suimtomis uuo 9 iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. 0. 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofisu Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

I

J
■■■ ■- į- ■ ----------- -
šeštadienį ir sekmadienį. 
Paroda kasdien atsidaro 
nuo 1 vai. po pietų ir tę
siasi iki 10 vai. vakaro.

2

: aukšte kilo gaisras. Sude
rgė tame aukšte gyvenan
čių airių tautybės žmonių 
rakandai, išdegė lubos ir 
sienos. Nuostolių virš 
$3.000.00. Ponia S. Beržin- 
skienė gyvena pirmame 
aukšte, tai jos tik aprūko 
nuo dūmų kiek namo vi
dus ir rakandai. Dabar ei
na derybos su apdraudos 
kompanija dėl padarytų 
nuostolių p. Beržinskienei.

P-nia S. Beržinskienė y- 
ra sena LDS. 1 kuopos na
rė, “Darbininko” nuoširdi 
rėmėja.

Ketvirtadienį, vasario 11 
d. kleb. kun. Pranciškus 
Virmauskis jautėsi geriau. 

•: Yra viltis, kad Aukščiau- 
; sis grąžins Tėvui Virmau- 
* skui sveikatą, kad jis dar 
’ ilgus metus galėtų dar
buotis Kristaus Vynyne.

SKULPTORIUS RIMŠA 
PAS GUBERNATORIŲ

LANKĖSI
Pereitą pirmadienį, va

sario 8 dieną, Darbininko 
redakcijoj lankėsi Maria- 
napolio Kolegijos profeso
riai, būtent, p. Jeronimas 
Riškevičius su žmona, p. 
J. Pilipauskas, “Studentų 
Žodžio” redaktorius, ir 
muzikas Brolis Jonas Ba
nys. Vakare jie apžiūrėjo 
skulpt. Petro Rimšos pa
rodą Bostone.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadivay 
So. Boston, Mass.

MUZIKAS I
RAPOLAS JUŠKA I

PADĖKA

I 
_ _ r _ t________ ___________ _____ _____________________ ________________ ____________• ■

jas. Šį kartą atvykęs rado kleb. kun. P. Virmauskį, 
sunkiai sergantį.

mūsų visų vieningas daly
vavimas šiame masiniame 
susirinkime, ir parodys, 

į kad mes dar esame gyvi 
! šioje šalyj lietuviai. Mums 
brangi Lietuva tėvynė. Ir 
kad mes iš jos praeities, 
sau stiprybę šėmiam.

Patri jotas.

Įvyks Sekmadienį, Vasa
rio 14 d. š., 2 vai. po pietų, 
Municipal Bklg. Svetainėj.

So. Boston, Mass.

LANKĖSI SVEČIAS IŠ 
VAKARŲ

Pereitą pirmadienį, va
sario 8 d. skulptorius p.

 Petras Rimša, lydimas Dr. 
čias, kun. Jokūbas Šlikas, Į Kapočiaus, Rimšos Paro- 
Sheboygan, Wisconsin lie-dos Komiteto pirmininko, 
tuvių parapijos klebonas, jpp. Jenkino ir Amšiejaus. 
TT11V* T Čjlilrcjc? i Q/~x Ii_ 2_____ AT_____ 1___ ii,. !
Bostoną

Savo tautos nepriklau
somybės minėjimas, tai 
kiekvieno gero tėvynainio 
patriotinga pareiga.

Atlikime visi, petys į pe
tį, kaip vienas, tą, ko iš 
mūsų laukia mūsų tauta.; 
Mes čia išeivijoje per lėtai 
stiprinamės tomis patrio
tinėmis šventėmis. Mes 
per mažai gilinamės į tos 
dienos reikšmę. Mes daž
nai ranka pamojame, o 
kaip skaudu! Štai šia pro
ga mes padarysime ap
žvalgą savo tautos laimė
jimų; padarysime apžval
gą šių dienų mūsų tautos 
kūnui daromų žaizdų; įsi
gilinsime į pasiryžimo ko
vai reikšmę; paminėsime 
vieno iš mūsų tautos did
vyrių mirties 10-Čio su
kaktį — žodžiu atliksime 
patriotinę pareigą.

Šia proga atvyksta kal
bėti — prof. iš Marianapo- 
lio kolegijos, kun. J. Star
kus, pereitais metais at
vykęs iš Lietuvos; žymus 
mūsų išeivijoje veikėjas 
adv. Mileris; mūsų išeivi
jos patriarka, kun. Kazi
mieras Urbonavičius; jau
nimo mylėtojas, vietinis 
kun. K. Jenkus.

štai diena, ir proga pasi
rodyti kiekvienam tėvy
nainiui, kaip jis myli, kąip 
jis susirūpinęs Lietuvos 
likimu. Ir kaip lengva toji 
pareiga atlikti! Tik atvy
kime visi bendrai ir štai

Trečiadienį, vasario 10 
d., “Darbininko” redakci
joj lankėsi So. Bostonie
čiams gerai žinomas sve-

I

I

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadvvay)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS 
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Boom 3

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

"■ " ■ " .............. .
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAMHJ

866 Broadway, 
Bouth Boston, Msm

Cambridge Bottling Co. Ine.

! 
ii 
i! 
i! 
H

Kun. J. Šlikas atvyko į So. lankėsi pas Massachusetts 
\ palaidoti savo: valstybės gubernatorių 

krikšto motinos, p Zimin- Charles Hurley. Gub. Hur- 
skienės sūnų, a. a. Motiejų, ley mūsų skulptorių labai 
Ziminską, kūris staiga mi- maloniai priėmė ir sveiki- 
rė vasario 6 d. ....

Vasario 9 d., 1930 m. So. stybės ženklu ir laišku su 
Bostone Šv. Petro lietuvių savo parašu, 
parapijos bažnyčioje įvy
ko kun. Jokūbo Šliko pri
micijos. Vasario 2 d., 1930* 
m. tapo įšventintas kuni-! 
gu St. Francis, Wis. arki
vyskupijos seminarijoj.

Taigi taip susidėjo, kad 
kun. J. Šlikas savo 7 metų 
kunigavimo sukaktuves 
praleido So. Bostone savo 
giminaičio laidotuv ė s e, 
kurios įvyko vasario 10 d. j 
š. m. iš Šv. Petro lietuviui 
parapijos bažnyčios. Kun. ’ 
J. Šlikas atnašavo iškil-[ 
mingas gedulo Šv. mišias 
prie didžiojo altoriaus.

Kun. J. Šlikui, p. Zimins- 
kienei ir pp. Geležiniams 
reiškiame gilią užuojautą. 
P-nas Kazys Geležinis yra 
skelbimų rinkėjas “Darbi
ninkui”.

Taipgi sveikiname ir lin
kime ilgiausių metų kun. 
Jokūbui Šlikui, jo 7 metų 
kunigavimo sukaktuvių 
proga.
GAISRAS BERŽINSKIE-

NĖS NAMUOSE

no, apdovanodamas jį val-

Skulptorius p. Rimša į- 
teikė šios valstybes galvai, 
gub. Charles Hurley Lie
tuvos Bažnytinės Provin
cijos Įsteigimo medali joną 
(Apie tą medali joną tilpo 
platus aprašymas “Darbi
ninko” No. 11, vasario 9 
d., 2 pusi.). Gub. Hurley 
labai nuoširdžiai padėkojo 
p. Rimšai už medalijoną 
ir pareiškė, kad jis tą me- 
delijoną padės žymioj vie
toj savo namuose.

Skulptorius p. Rimša ir 
jo parodos rengimo komi
tetas užsitarnauja pagyri
mo už parinkimą religinio 
ir tautinio medalijono, ku
ris labai ryškiai vaizduoja 
Lietuvą kaipo katalikšką. 
Ant to medalijono yra ir 
šūkis: “Iš priešų rankų iš- 
liuosavę — drąsiai tarnau
sime Jam”.

Nuoširdžią padėką reiš
kiu visiems už surengimą 
mane pagerbti puotos. 
Man buvo didelis surpri- 
zas. Taipgi ačiū visiems 
už gražią dovaną. Ji man 
bus atmintyje visados. A- 
čiū p. Marijonai Sakalaus
kaitei, pp. Kuram ir n. 
Naujokaitienei už dova
nas. Už surengimą puotos 
dėkoju pp. I. Marksienej, 
ir jos šeimai, pp. M. Saka
lauskaitei, M. Pajaujutei, 
dd. D. F, Zaleskarn, F. A.XX 7

Kuram ir jų augintiniui, 
p. Naujokaitienei, J. ir O. 
Siauriam, J. ir M. Valat- 
kam, J. ir O. Guzevičiam, 
P. ir M. Plenskam ir ma
no sūnui Jonui.

Dėkoju Tėveliam kun. 
K. Urbonavičiui ir kun. K. 
Jenkui už atsilankymą ir 
sveikinimus. Taipgi ačiū 
už sveikinimus telegramo
mis ir laiškais pp. A. ir A. 
Kneižiam, V. ir V. Ko- 
hanskam, A. ir E. Janu
šonis m. Žodžiu, tariu a- 
čiū iš širdies visiems, ku
rie kokiu nors būdu prisi
dėjote prie tos puotos ar 
sveikinimais man suteikė
te tiek daug malonumo. 
Aš visą tai ilgai atsimin
siu, o ypatingai poniai O. 
Siaurienei, kuri mane be- 
vežiodama tą dieną tiek 
“primelavo”. Teatlygina 
Aukščiausis Jums šimte
riopai. Ona A. Jankienė.

Moko muzikos, piano 5 
ir dainavimo. Specia- J 
les pamokas duoda ® 

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053 
k

g

A-

i i

Vasario 4. p. S. Beržins- 
kienės, gyv. 37 Stanley St., 
Dorchester, namuose 3

Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštug gėrimus (Tonic). 
Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengi
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonieo su ženklu ant 
leibelio BERKSH1RE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING 00. INO.
4—0 Berkshire St., Cambridge, Mass.

Tel. TlOwbridge 8374
SuviidjiRui: •/«««« MaHnaaskus, Jakobas Pašinas, .Duuaitas V. Hmitffys.

i!
5!
5! 
i!
i: 
i

• i

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobiliu ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokią išdirbysč'ų auto- 
mobilius. Taisymo ir <lemonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth Si.

SOUTH BOSTON, MASS. 
!oe. Kaitočiunas ir Peler Trečiokas 

savininku!

SKULPT. RIMŠOS PARO
DA PRATĘSTA IKI 

14 VASARIO

IŠSIRENDAVOJA du 
flatai. Vienas 4 kamb. ki
tas 3 kambarių. Renda ne
brangi. Ateikite pamatyti, 
1488 Columbia Rd., 
Boston, Mass.

So.

PLAUKU SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacuin Process, 
Electric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr.Graily,327BTXX.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

V' ......................................

I

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūsiu TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visi; U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir Įvairiausias. 
POK1LIAMS, VESTUV E M S, 
NAMUOSE VATšEMS ir BA
LTAMS. 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.

GRABORIAI
S. BARASEVIČIUS IR

SUNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

j 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

i
i
i

I
*i
i
I

Skulptorius Petras Rim
ša buvo numatęs savo pa
rodą uždaryti penktadienį, 
vasario 12 d. Bet dabar, 
kada kasdien tiek daug 
žmonių ateina pažiūrėti, 
tai Komitetui prašant, p. 
Rimša sutiko savo parodą 
pratęsti iki vasario 14 d. 
Taigi Rimšos paroda užsi
darys ne vasario 12 d. 
kaip buvo skelbta, bet sek
madienį, vasario 14 d., 10 
vai. vakare. Gera proga 
visiems pamatyti parodą 
per paskutinias tris die
nas., būtent, penktadienį,

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Jei kas norite valgyti tyro bi- 

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

258 W. BROADWAY,
Telefonas SOUth

BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

Ilesideuce: 158 W. 7th SU
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tel. 8outh Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną it naktį 

Funeral Home ir Ras. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS |
GRABORIUS - UNDERTAKER |

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
SO. BOSTON, MASS. | 

Boston 4486.
Tel. Brockton 4110 | 

Montello, Mass. |
- . . i



Penktadienis, Vasario 12 d., 1937

Iš LDS. Veikimo
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

PRAKALBOS PAVYKO
Hudson, Mass. — Sek

madienį, vasario 7 d., 7:30

keliems “Darbininkas” ir Į 
keli įsirašė į LDS 56 kp. 
Knygeles pardavinėti ir 
“Darbininką” užrašinėti 
pagelbėjo p. Julė Stonytė, 
pati įsirašydama į LDS 56

vai. vakare įvyko Lietuvių! kuopą.
Darbininkų Sąjungos 56 į Taigi šioje kolonijoj šios 
kuopos prakalbos. Kalbė-: Prakalbos užbaigė laužyti 
jo p. Jonas Kumpa, LDS. į ^en(^r4 frontą . Pradėjo 
Naujosios Anglijos aps-1^4 pačią dieną laužyti 
kričio pirmininkas apie j “frontą” Šv. JuozApo dr- 
gerąją ir blogąją spau- Į Ja> kuri nutarė išsikraus- 
dą ir bendrai apie spaudos bolševikų lizdo. Tai
reikšmę gyvenime. Jis la- baisus smū?is komunistė-
bai gražiai išaiškino spau
dos galingumą. Ragino vi
sus lietuvius darbininkus 
prenumeruotis laikraš t į 
“Darbininką”. Antanas F. 
Kneižys, “Darbininko” re
daktorius kalbėjo apie Is
paniją ir Rusiją ir raudo
nųjų komunistų žiauru
mus, nekaltų žmonių žu
dymus ir bendrai apie lie
tuvius darbininkus, kurie 
yra suklaidinti komunistų 
ir pritaria Staliniškojo ko
munizmo inkvizicijoms.

Komunistų suklaidinti 
lietuviai darbininkai, ku
lių gražioje 150 publikoje 
buvo apie devyni, sukilo 
kalbėtojui pasakius kaip 
žiauriai yra žudomi žmo
nės Ispanijoj ir Rusijoje. 
Kaip ir susitarę iš sykio 
pašoko trys neva komu
nistėliai ir šaukia: “Kalbė
tojas mus įžeidžia. Nori! 
duoti klausimą”. Kalbėto
jas pareiškė, kad pabaigęs 
kalbėti kiekvienam daly
viui, kuris tik norės, galės 
laisvai duoti klausimus. 
Nurimo. Kalbėtojas tęsė 
kalbą.

Pabaigęs kalbą, klausė 
susirinkusių ar kas turi 
klausimą? Bet neatsirado 
nė vieno, kuris klaustų ar 
pareikštų nepasitenkinimą 
kalba. Ir tie, kurie laike 
kalbos buvo pradėję triuk
šmauti įsitikino, kad kas 
buvo pasakyta apie Ispa
niją ir Rusiją yra teisybė.

Tarpuose kalbų p. Anta
nas Peldžius, ‘Darbininko’ 
administratorius grojo 
Lietuvos artistų daininin
kų įdainuotas plokšteles. 
Taipgi išplatinta daug i- 
vairių knygučių, užrašyta

liams. Lietuviai, katalikai, 
valio, jums! Taip ir reikia. 
Neturėkime nieko bendra 
su mūsų tautos ir katali
kybės priešais.

Programos vedėju buvo 
jaunas, energingas jauni
kaitis, p. J. Sedlevičius, 
LDS. 56 kp. pirmininko 
sūnus. Visi skirstėsi paki
lusioje nuotaikoje, pagei
daudami daugiau tokių 
prakalbų. Rap.

WORCESTER, MASS.

I

DARBININKAS =

BERNARDAS J. KORAITIS
411 VVASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

Pasinaudokite Clearance SALE
-

I
3

Kailiniai po $100 00
I. J. Fox, didžiausia Amerikoje kailiniu firma skelbia Vasario mėnesio Clearance Sale. 

Šiame išpardavime galite pirkti puikiausius kailinius visokio dydžio po $100.00. Lietuvės, 
pasinaudokite šia proga! Kailinius galite nusipirkti su mažu Įmokėjimu, o paskui dalimis 
išsimokėsite. Atėię i krautuvę visuomet klauskite Bernardo Koraiėio, kuris yra I. J. Fox’o 
lietuvis atstovas. Jisai patars kokius kailinius pirkti ir kaip iuos 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 vai. po pietų WCOP ir sek
madieniais 9:30 vai. rvte WMKX.

Dresiu ir Plot h Coat 5
Skyriuje vis u o m e t 5
klauskite P-lės A. Ko- 5
raitytės. Ji lietuvėms fi
patarnaus kuoširdin- ę
giausiai. 5

7 - ....... =y ;

Ivietinės žinios!

SĖKMINGAS SUSIRIN
KIMAS

LDS 7 kuopos mėnesinis 
susirinkimas, įvyko vasa
rio 7 dieną š. m. Šiame su
sirinkime atnaujinta kele
tas “Darbininko” prenu
meratų. Katalikiškų drau
gijų Federacijai atstovais 

! išrinkta: E. Mažiuknienė 
ir P. Palevičius. Naujos į 
Anglijos katalikų seime- 
iin, kuris įvyks vasario 22 
dieną Šv. Kazimiero para
pijoj, Worcester, Mass. iš
rinkta sekanti: V. Rimša, 

1 M. ščiuka, F. Kandrotienė, 
E. Mažiuknienė, V. Ma- 
žiukna, P. Lingvinas, V. 
Blaveckas.I

Minėtas susirinkimas 
buvo skaitlingas. Tikimasi 
sekantį susirinkimą turėti 
dar skaitlingesnį. D-s.

HARTFORD. CONN.

3

L. VYČIŲ N. A. APSKRI- kė 4 pamokslus apie blai- 
ČIO GEGUŽINĖ ;vybę, nušviesdamas alko-

L. Vyčių N. A. Apskri- bolio kenksmingumą kū- 
čio metinė gegužinė įvyks ^nui ir sielai, 
liepos 18 d., šiais metais,
Romuvos Parke, Montello, kun. M. J. Brundza Cam- 
Mass.

įvairių draugijų, parapi- kalbą gausingam L. Dar- 
jų ir kitų prašome tą die- bininkų Sąjungos prakal- 
ną jokių gegužinių nereng
ti. ‘

Tą pačią dieną vakare

bridge pasakė turiningą

DARBUOTĖ

bose, nušviesdamas Lietu- 
Reporteris. vos darbininkų ir bendrai 
----  Į visos Lietuvos padėtį, ra- 

KUN. M. J. BRUNDZOS gindamas palaikyti katali
kišką spaudą ir tautinį su-

Kun. M. J. Brundza va- sipratimą.
žinėja po lietuvių koloni- Vasario 2 d. kun. M. J. 

i jas, sakydamas pamokslus Brundza Lowellyje pasakė 
ir

I T
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šio 30 d. jis atvyko į Bos- 
įtoną tuoj tą vakarą turė
jo paskaitą Lietuvos Duk
terų po Motinos Marijos 
globa dr-jos baliuje.

Sausio 31 d. jis čia paša- j

Vasario 14 d. tuoiaus po 
sumos įvyksta LDS 6-tos 
kuopos susirinkimas. Visi 
nariai, kurie dar nesate 
užsimokėję už šiuos me
tus, malonėkite ateiti ir

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. PAS ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininką? Juozas ftvagždys,
601 Gth St.. So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Albinas Neviara, 
16 IVinfteld St., So. Boston, Mass. 

Prot RaSt. Jonas Glineckls, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fln. RaSt. Aleksandras TvaSka, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
• 109 Bowen St., So. Boston, Mass.
MarSalka Jonas Zaikis,

7 IVinfleld SL, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko anslrlnklmns kas tre- 

‘ ‘ mėnesio,
i 2 vai. po platų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th SU So- Boston, Mass.

7:80 vaL vakare, pobažnytlnėj sve 
tainej.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raitlnlnkę.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS AVČ.

Plrmlnlnk? — Eva MarkstenS,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vlce-plrm. — Ona JankienS,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
I'rot. RaSt. — Bronė Cunienė,

29 Gonld St., W. Rosbnry. Mass. 
Tel. PAR 1884-W.

Fln. RaSt — Marijona Markonlntė,
29 Whipple Avė., Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlnllutė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. či, nedėldien| kiekvieno 
Tvarkdarė — Ona Mlzglrdienė,

1512 Columbia Rd, So. Boston, Mase.
Kasos GlobA.la — Ona Šiaurietė,

448 E. 7th St., So. Boston. Mus.
Draugija savo sualrlnklmua laiko kas 

antrį utaminkt mėnsrfo.

ir vakarais 7:30 vai. Mote
rėlės - merginos skaitlin- 
gai lankosi į misijų skait
lingai lankosi į misijų pa
maldas. Pamokslininkas - 
aiškiai, gražiai ir neperil
gai kalba. Jaunimui jis 

į turėtų labai patikti.
Moterų misijų užbaiga 

1į įvyks sekmadienį, vasario 
14, 3 vai. po pietų. Misijo- 
nierius misijas užbaigiant 
suteiks visoms misijas at- 
likusioms Šv. Tėvo palai
minimą, — su visuotiniais 
atlaidais. Bus taipgi ir šv. 

. Krikšto įžadų panaujini- 
mas.

Visos moterėlės pasirū- 
į pinkite netik gražiai lan- 
! kyti kasdien, bet ypač da- 
; lyvauti užbaigoje, kad į- 
’ gyti visuotinius atlaidus.

Jis.

Pereitą sekmadienį įvy-. nais. Buvo net ir lietuviš
ko Šv. Petro ir Povilo dr- ko kumpio su kopūstais ir 
jos susirinkimas. Šiais lietuviškų “ausiukių”. Va- 
metais sueis 30 metų nuo karo vedėju buvo kun. J. 
tos draugijos įsikūrimo. 
Nutarta rengti du pikniku, 
būtent, birželio 17 d. ir 
rugsėjo 5 d. ir balių spa
lių 9 d. Balius įvyks Lietu
vių svetainėje, o piknikai 
Kęstučio draugijos parke.

“PILATE’S DAUGHTER” 
SCENOJE

BLAIVININKU ŠVEN
TĖS MINĖJIMAS

Vasario 7, 9 vai. šv. mi
šiose dalyvavo visi blaivi- 
ninkai-ės. Šv. Mišias ir 
pamokslus apie blaivybę 
sakė kun. Mykolas Brun
dza, Lankeliškių klebonas 
iš Lietuvos. Pamoksluose 
nurodė kokią blėdį svaiga
lai žmogaus kūnui daro. 
Širdingai skatino girtuok
liams sekti gražų blaivi
ninkų pavyzdį.

Po mišių klebonas kun. 
P. Juškaitis suteikė blai
vybės įžadų atnaujinimą. 
Kadangi vakare įvyko me
tinė parapijos vakarienė, 
tai blaivininkai negalėjo 
turėti jokio parengimo. 
Tas bus padaryta pato
giam laikui pasitaikius.

Plevokas. Klebonas kun. 
Pr. Juškaitis atkalbėjo 
maldą, palaimino valgius 
ir svečiai linksmoje nuo
taikoje pradėjo užkan
džiavo. Buvo graži vakaro 
programa. Choras, varg,

i muziko Karbausko veda
mas, gražiai sudainavo ke- 
lėtą dainelių ir duetų. Bu
vo ir monologų ir eilių ir 
dialogų. Gražiai pajuoki- 
no svečius dialogas: “Žy
das ir dzūkas”.

Svečias iš Lietuvos kun. 
M. J. Brundza pasakė gra
žią kalbą, už kurią sukelta 
•jam daug ovacijų.

Reikšminga buvo klebo
no kun. P. Juškaičio kal
ba, kuris jau čia klebonau
ja 20 metų ir kuris savo 
kalboje nušvietė ekonomi
nį parapijos stovį, pabrėž
damas, kad jau išmokėjo 
visas parapijos skolas ir 
kad per jo rankas perėjo 
72 tūkstančiai dolerių, tai
gi dabar ir gali viešai su
deginti “morgičių” doku
mentą. Daug ovacijų buvo 
sukelta gerb. klebonui, 
kaip jis padegė “mortgi- 
čius”. Kiek džiaugsmo bu
vo parapijiečiams, kad jau 
daugiau neslėgs jų jokios 
skolos. Klebonas dėkojo 
visiems, kurie prisidėjo 
prie šio baliaus, ypač Jė
zaus Nukryžiuotojo Sese
lėms už salės išpuošimą, 
motinoms - virėjoms, pa
tarnautojoms, chorui ir 
artistams. Balius tęsėsi 
porą valandų. Jis praėjo 
labai linksmoj ir malonioj 
nuotaikoj.

Giedorius.

Amerikoje seniausias ti-, 
kybinis veikalas vaidina
mas, tai “Pilate’s Daugh- 
ter”. Jau trisdešimts pen
ktas sezonas prasidėjo, 
ketvirtadienį, vasario 11 
dieną, Mission Church pa
rapijos svetainėje, Rox- i 
būry (Bostono priemies
ty), Mass. “Pilate’s Daug- 
hter” veikalo vaidinimas 
tęsis per visą gavėnią iki 
kovo 23 d. ketvirtadieniu ! 
vakarais ir sekmadieniais 
po pietų. Specialiai vai-! 
kams bus suvaidintas šeš- I 
tadienį, vasario 13 d. ir 
pirmadienį, vasario 22 d. 
po pietų.

Kiekvienam, kuris tik 
nori ir prašys, bus pasiųs-! 
ta graži brošiūrėlė su vei
kalo paaiškinimais ir vai
dintojų paveikslais dykai. 
Rašykite dabar: Mission 
Church Roxbury, Mass. 
arba telephonuokite: HIG- 
hlands 4500.

Patartina visiems šį gra-1 
žų religinį veikalą vaidi
nant pamatyti.

palaikydamas tautinį turininką pamokslą apie 
etuvių susipratimą. Sau- šv. Mišių auką ir kunigys

tę, užbaigiant keturdešim- 
tės atlaidus.

Vasario 6 d. kun. M. J. 
Brundza Bostone kalbėjo 
per Radio, kurios klausėsi 
apie 50 tūkstančių lietu
vių. (Jo kalba telpa šia
me “Darbininko” nume- 
ryj)-

Vasario 7 d. gerbiamas 
Svečias pasakė 2 pamoks
lu apie blaivybę Cambrid
ge. Tą dieną Cambridge 
parapija šventė savo meti
nį balių, kuriame buvo su 
viršum 200 asmenų. Tame 
parapijos baliuje drauge 
su vietos kunigais dalyva
vo ir kun. M. J. Brundza. 
Ir čia jis pasakė gražią 

įkalbą, paįvairindamas ją 
linksmais prisiminimais iš 
kelionės ir pajuokindamas 
publiką.

Penktadieny jis rengiasi 
grįžti į Brooklyną pava
duoti ligonį kun. K. 
Paulonį, 
kleboną.

Taigi apgailestaujame, 
kad taip greit gerb. Sve
čias apleidžia mūsų apie- 
linkę. Linkime kun. M. J. 
Brundzai kuogeriausio pa
sisekimo jo darbuotėje...

užsimokėti.
Taipgi, kurie norite už

rašyti “Darbininką” savo 
giminėms Lietuvoje, da
bar vajaus metu yra nu
piginta kaina, tai pasinau
dokite. Aš mielai Tamst- 
toms patarnausiu.

A. J. Pateckis.

CAMBRIDGE, MASS.

v • I

Kun. M. Brundza
Svečias iš Lietuvos kun. 

M. Brundza, Lankeliškių 
klebonas, visą savaitę vie- 
šisi pas kleb. kun. P. Juš- 
kaiti. Gerb. svečias gėrisi 
gražia Cambridge tvarka 
;r vieningu veikimu.

Vietinis.

ATSIŠAUKIMAS Į 
DARBININKUS

! i

EXTRA
Lietuvių Darbininkų Są

jungos 8 kp. mėnesinis su- 
I sirinkimas įvyks vasario 
14 d. š. m. bažnytinėje sve
tainėje, Windsor St., tuoj 

i po sumos. Gerb. nariai! 
malonėkite visi dalyvauti 

, šiame susirinkime ir užsi
mokėti mokesnius, nes 
kaikurie nariai yra atsili
kę. Neužsimokėjusiems 
nariams būsime priversti 
laikraščio siuntinėjimą su
stabdyti. Taipgi šiame su
sirinkime turėsime apkal
bėti kaip geriaus prisi
rengti prie LDS Naujos A, 
Apskričio išvažiavimo, ku
ris įvyks birželio 6 d. Kęs
tučio darže, Dedham, 
Mass. Bus ir daugiau 
svarbių klausimų, kaip 
tai: delegatų rinkimas į 
katalikų seimelį. Ateidami 
malonėkite ir savu drau
gus atsivesti, nes dabar 
vajaus metu gera proga 
prisirašyti prie LDS. Jei
gu visi tik po vieną narį 
prikalbinsime, tai tas 
daug reikš. Rašt. J. F. S.

sbHHSKSEHBe

I

CAMBRIDGE, MASS.

Gerbiamieji Liet. Darb. 
Sąjungos Nariai meldžiu 
Tamstas padėt man gaut 
darbą. Daug turiu patyri
mą bučernėse, taipgi galiu 
dirbt ant troko išvežiotoju 
duinos, landrės ar kokį ki
tonišką darbą. Pranešėjui 
atliginsiu.

B. Jakutis,
174 Columbia St.

Cambridge, Mass. 
Tel.: Kir. 1195.

J.
šv. Jurgio par.

1 Pereitame Vyčių 17 kp. 
susirinkime buvo išrinkta 
apskričio šokių komisija— 
p-lės F. Grendelytė, A. 
Sandaitė, P. Rakauskas, 
A. Palionis ir sport. Nau
jokas. Komisija tariasi tu
rėti vienus iš puikiausių 
ir pasekmingiausių šokius 
šį pavasarį “Silver Jubilee 
Dance”, nes jau suėjo dvi
dešimts penki metai, kaip 
Vyčių organizacija susi
kūrė Amerikoje.

i
t

Sausio 31 d. aplankė mus 
svečias iš Lietuvos kun. 
M. J. Brundza ir L. Dar
bininkų Sąjungos prakal
bose pasakė gražią kalbą 
apie Lietuvos padėtį ir ka
talikiškos spaudos palai
kymą.

Vasario 7 d. gerb. Sve
čias pasakė 2 pamokslu a- 
pie blaivybę ir atgiedojo 
Sumą. Mes dėkojame kun. 
Brundzai už aplankymą ir 
gražius pamokinimus.

MISIJOS
Vasario 8 d. lietuvių 

bažnyčioje prasidėjo misi
jos. Pamokslus skelbia 
kun. A. Morkūnas, MIC. 
Pamaldos esti rytais 8 vai.

Tik tiek žmogus telieka 
pasauly, kiek jis duoda 
gyvenimui kūrybos verte- 
nybių.

Gyventi, tai kurti; kas 
nekuria — to gyvenimas 
užanspauduotas mirties 
antspaudu.

Parapijos Balius
Vasario 7 d. parapijos 

svetainėje įvyko metinis 
parapijos balius ir “mort- 
gičių” deginimas. Prisirin
ko su viršum 200 parapi- 

I ječių. Išvainikuota, puikiai 
1 išdabinta salė. Stalų - sta
lai prie viens kito visoje 
salėje. Jie apkrauti įvai- 

A. E. L. Iriais valgiais ir skanumy-
. -

*

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 j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jįj skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER. MASS.

45 Hampden St..
Tel. HIGhlands 4855
ROKBURY. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

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

K ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. south Boston 9307 
Pristatau Iee Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.
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Lenkų Pasikėsinimas Ant
Lietuvos Nepriklausomybes

Visiems žinoma, kad Vokietija nuo amžių skver
biasi į Europos Rytus — Drang nach Osten. Bet štai 
atsirado kitas rūgščių obuolių mėgėjas — Lenkija. 
Ji nori pralenkti Vokietiją ir pati užimti Lietuvą. Tur 
būt tuo tikslu lenkų valdžia pradėjo žiaurų persekio
jimą lietuvių Vilnijoje, kad lietuviai neiškentę pradė
tų kokį neprietelingą prieš lenkus žygį ir duotų jiems 
progos padaryti ginkluotą Lietuvos puolimą. Tai gal 
buvo valstybinis sekretas, bet lenkų spauda išsiplepė
jo ir jų planai visiškai paaiškėjo.

Lenkų narodovvcy (tautininkų) laikraštis “War- 
szawski Dziennik Narodovvy” labai aiškiai atskleidžia 
lenkų politiką link Lietuvos. Pradeda nuo apkaltini
mo lietuvių politikos. Girdi, pastaruoju laiku pasireiš
kia Lietuvoje smarkus lenkų ujimas. Ta ujimo banga 
turinti dvejopą pobūdį. “Joje susitelkia lygiai masi
niai priešlenkiški išsišokimai, pasireiškią gatvės anti- 
lenkiškais sambrūzdžiais, lenkų mušimu, lenkiškųjų 
įstaigų naikinimu, organizacijų griovimu ir t.t., — ly
giai kaip apgalvotų, šaltai įgyvendinamų valdžios pa
rėdymų, administracinių įstaigų pasityčiojimai, teisių 
siaurinimas įstatymų keliu, represijos ir t. t.”

Lenkų narodovcai labai gailisi, kad 1921 m. Lie
tuva nebuvo prijungta prie Lenkijos. Jie prisimena jų 
vado Dmovskio liniją, “dėl kurios įgyvendinimo naro- 
dovcų partija kovojo 1919—1921 m., įterpiant visą 
Lietuvą (paliekant jai tik tam tikrą savivaldybą) i 
Lenkijos sienas”. Kadangi’Lietuva per 19 metų nė- 
kiek nepasitaisė, vadinasi, nepakeitė savo nedraugin
go nusiteikimo Lenkijai, tai būtų jau metas grįžti į 
lenkų tautininkų programą 1919 m., atseit visiškai 
Lietuvą aneksuoti. “Jei Lietuva mūsų atžvilgiu neno
ri būti nei drauginga, nei neutrali, — turime pripažin
ti, kad mes neturim kitokios išeities, kaip paimant 
jos teritoriją savon įtakon”.

Lenkų valdžios politika su tomis pažiūromis ma
tomai pradeda sutapti. Baltasis aras jau rodo plėš
rius savo nagus. K.

Kun. J. M. Brundzos Kalba
lietuvybę. Lankant lietu
vių kolonijas ir matant 
gražiai suorganizuotas pa
rapijas, pastatytas gra
žias bažnyčias, kurios pil
nos sekmadieniais tikin
čiųjų, gražias svetaines, 

i erdvias mokyklas ir skait
lingas bei gražiai tvarko
mas katalikiškas organi- 

įzacijas, tai pasigėri, kad 
katalikybė Amerikos lie- 

i tuvių tarpe yra stipri. Tai- 
lgi, brangūs tautiečiai, bū- 
i kitę visuomet gilaus ir 
'tvirto tikėjimo, kad jokie 
pašaliniai agitatoriai, kad 

škaitCir* kindoš dėka tu<ŠieJr iš kaiU° nartuūį: ne' 
riu progos prabilti į myli- 
muosius tautiečius. .

Kadangi laikas yra apri
botas ir galėsiu kalbėti tik 
5 minutes, tai atleiskite, 
broliai, kad ši mano kal
ba negalės būti turininga 
ir daug išaiškinanti. Ne. 
Aš galėsiu dabar tik ben-^ 
.drais bruožais paliesti kai-i 
kuriuos, visiems mums rū
pimus, dalykus, o kaip 
bus progos vėl kada nors 
kalbėti per radio, tuomet 
vien;., ar kitą dalyką bus 
galima pagvildenti ir pla
čiau.

Broliai! Mes esame ka
talikai ir lietuviai, taigi ir 
branginkime katalikybę ir

pasakyta per Radio, Dar
bininku Radio Programoj, 

š. m. vasario 6 d.

Brangūs broliai ir sesers!
Neseniai esu atvykęs iš 

Lietuvos. Pirmą kartą 
man tenka kalbėti Ameri
koje per Radio į savo tau
tiečius. Taigi šia proga 
sveikinu gerbiamuosius 
tautiečius: brolius ir sese
ris. Sveikinu, ypač lietu
vius katalikus darbinin
kus ir “Darbininko” re
dakciją, kuri mane šian
dien čia ir pakvietė su pa-

jausmų ir įsitikinimų. 
Tautiečiai, laiky k i m ė s 
tvirtai katalikų Bažnyčios 
mokslo bei dorovės ir pa- 

• gal tą mokslą tvarkykime 
savo gyvenimą, būkime 
blaivūs ir taupūs, o gyveni 
mas mums eis ramiai ir 

i mūsų tauta bus tvirta, 
nes tauta be dorovės yra 
žuvus, kaip aiškiai liudija 
istorija.

Blogiau yra čia su lietu
vybe. Tiesa, visi ateiviai iš 
Lietuvos dar brangina ir 
myli savo kalbą. Bet kaip 
pažiūri į čionykštį mūsų 
jaunimą — to pasakyti ne
galima. Jaunimą!!, ypač

vaikučiai, jau retai kur 
kalba gryna lietuvių kal
ba, jie jau labiau mėgsta 
kalbėti anglų kalba. Ko
dėl? Ūgi, kad tėveliai ne
sistengia jų išmokinti lie
tuvių kalbos. Tai klaida, 
kurią būtinai reik taisyti, 
nes jeigu ir toliau tėvai to 
nepaisys ir nesistengs į- 
skiepyti savo vaikams lie
tuviškos dvasios ir neiš
mokins lietuvių kalbos, tai 
mūsų jaunimas čia ištau
tęs. Ir jau eina prie ištau- 
tėjimo, ypač per vedybas . 
su svetimtaučiais. Taigi, ; 
broliai, palaikykime čia ■ 
lietuvybę ir branginkime 
savo kalbą. Tėveliai, tuom 
susirūpinkite. Paklausyki
te tautos vadų, kurie ir 
gyvu žodžiu ir per spaudą 
jums tą pavojų nurodo. Iš- j 
mokinkite savo vaikučius 
grynos ir gražios lietuvių 
kalbos, drauskite nuo ve-į 
dybų su svetimtaučiais ir, 
brukte brukite jiems į 
rankas lietuviškus ir kata
likiškus laikraščius, kad 
jie neištautėtų ir kad tau
ta jūsų neapkaltintų už 
čionykščių lietuvių ištau- 
tėjimą. Broliai, būkime ti
kri tėvynės mylėtojai, nes 
ieigu Dievas mus sutvėrė 
lietuviais, Jis ir nor, kad , 
mes lietuviais ir pasiliktu- į 
me.

Dar vieną dalyką noriu' 
pabrėžti. Šis mėnuo, ger
biamieji, tai katalikiškos 
spaudos platinimo mė- j 
nuo. Ir tuom mes, lietu-į 
viai katalikai turime susi
rūpinti, nes palaikydami 
katalikišką spaudą mes i 
padėsime bažnyčiai apaš
talauti, padėsime platinti 
Kristaus karalystę, padė
sime apsiginti nuo taip pa
vojingos komunistų bei 
bedievių nelemtos propa
gandos. Spauda yra galin
ga. Šv. Tėvas Pijus X yra 
pasakęs: “Spauda yra pa
saulio karalienė”. Ir tiesa, 
nes į kurią pusę pakryps 
spaudą, tokia bus ir visuo
menė. “Lašas po lašo ir 
akmenį tašo”, sako lietu
vių patarlė, taip pat ir 
spauda. Žodis po žodžio, 
mintis po minties, ar vie
naip ar kitaip jį tašo žmo
nių protą, mintis ir nusis
tatymą. Kaip svarbu pa
laikyti katalikišką spau
dą, kad katalikiškomis 
mintimis būtų persisunku
si mūsų visuomenė. Įsidė
mėtini yra garbingos at
minties Šv. Tėvo Pijaus X 
žodžiai, kuris yra paša-, 
kęs: “Mano pirmtakūnaii 
užsimojo laiminti kryžiuo
čių kardus ir šarvus, bet 
aš verčiau palaiminsiu ka
talikiško laikraštininko 
plunksną”. Gi dabartinis 
šv. Tėvas Pijus XI sako: 
“Kiekvienoj katalikiškoj 
šeimoj privalo būti bent 
vienas katalikiškas laik
raštis”. Taigi žinokite, 
broliai, kad kiekvieno ka
taliko svarbi yra pareiga , 
palaikyti katalikišką spau 
dą, kad tuom galėtumėt' 
sustabdyti siautimą pikto, 
plaukiančio iš bedieviškos 
spaudos. Kaip gražiai yra 
redaguojamas laikraštis 
“Darbininkas”, taigi jums, 
darbininkams, kuris rūpi
nasi ypač jūsų reikalais, 
reik jį palaikyti ir šiemet 
būtinai užsiprenumeruoti.

Dar vieną dalyką norė
čiau trumpai priminti.

• v

Paul V. McNutt (kairėje), buvęs Indiana valsty
bės gubernatorius, šiomis dienomis tapo ^dovanotas 
Garbės Legiono komandieriaus medalium. Medalių į- 
teikė Prancūzijos ambasadorius M. Andre de Labou- 
laye Washingtone, Mr. McNutt yra buvęs Amerikos 
Legiono tautinis komandierius.

I
i

Kelionėje Į Eucharistinį 
Kongresą Maniloje

Rašo —
Kun. J. -I. Čepukaitis

Sausio 15, 1937
Iš New Yorko gruodžio 

26 d. išplaukė į Eucharis
tinį kongresą, laivu Nor- 
mandie, J. E. Kardinolas 
D. J. Dougherty, Philadel- 
phijos Arkivyskupas, vys
kupas Gerald P. O’Hara 
iš Savannah’os, vyskupas 
Burness iš Porto Ricos 

i ir 40 kunigų ir grupė pa- 
(sauliečių. Keliauninkų 
tarpe teko ir man dalyvau
ti kartu su kun. Ig. Valan- 

Į čium taip pat iš Philadel- 
phijos.
Po trumpos 5 dienų kelio

nės atvykome į Havre 31 
d. gruodžio ir tą patį va
karą pasiekėme Paryžių. 
Čia pabuvęs Kardinolas i- 
ki Naujų metų vakaro, 
traukiniu išvyko su savo 
palydovais į Romą. Prie I- 
talijos ’rubežiaus Kardino
lą perkėlė į specialius Ita
lijos vado II duče Mussoli- 
nio vagonus, o Romoje Jo 
Eminenciją sutiko Musso- 
linio atstovas su dviem 
korpusais kareivių ir mi- 
litariu benu ir iškilmingai 
nulydėjo į viešbutį.

Romoje keliauninkai iš-i 
buvo visą savaitę, bet 

(jiems žadėta audiencija su 
Šv. Tėvu neįvyko iš prie- 

’ žasties Šv. Tėvo ligos. Te
ko tiktai vienam kardino
lui pasikalbėti su Šv. Tė
vu vos per dvidešimts mi- 
nutų. Keliauninkai apleido 
Romą sausio 10 d. ir sėdo 
į laivą Conte Rosso, Napo- 
ly tą pačią dieną 1 vai. po 
pietų. Išlydint Kardinolą

ir Romoje ir Na-

mudviejų, prie 
keliauninikų tik

Darbininkų Streikai
9

Broliai! Gyvename didelių 
sukrėtimų ir kovų laikais. 
Valstybės kovoja prieš 
valstybes, organizacijos ir 
partijos prie organizaci
jas, darbininkai prieš 
darbdavius, darbdaviai 
prieš darbininkus ir net 
brolis prieš brolį. Ir mes 
tat, gerbiamieji, privalo
me kovoti. Kaip? Bolševi
kai kovoja kerštu, neapy
kanta ir kardu, mes gi, 
katalikai, kovokime tiesa 
ir meile. Ir ^imėsime.

Šiuo ir baigiu trumpą 
savo paskaitą, linkėdamas 
gerb. tautiečiams stiprios 
sveikatos ir gausios Dievo 
palaimos... Sudiev! 
So. Boston, Mass. 
Vasario 6 d. 1937

i

buvo atkartota tos pačios 
iškilmės 
poly.

Apart 
lietuvių
vienas teprisidėjo, o tai y- 
ra visiems Amerikiečiams 
gerai žinomas misijonie
rius kun. Čikota,' Tėvų 
Marijonų Generolas. Buvo 
malonu susitikti su senu 
pažįstamu tolimam Napo- 
lio mieste ir dar maloniau 
drauge su juomi keliauti į 
tolimas Philipinų salas. A- 
part vyskupų, kunigų ir 
pasauliečių iš Amerikos 
vykstant ilguoju keliu į 
kongresą dar prisidėjo 
prie keliauninkų daugiau 
dvasiškių ir pasauliečių iš 
Europos.

Trečiadienį, 13 d. sausio 
laivas sustojo Port Said 
uoste. Jo Eminencija pa
šventino Naujai pastatytą 
Katedrą. Šią gražią ir di
delę katedrą pamatęs ste
bėjausi kaip Mahometonų 
šalyje, kur tiek daug buvo 
persekiojami katalikai ga
lėjo pastatyti tokius mū
rus, jų skaičiui mieste e- 
sant vos tik 7000 iš 40,000 
gyventojų. Laivas iš Port 
Said turėjo išplaukti 4-tą 
vai. ryte, bet palaukė iki 
10-tos valandos, kad Kar
dinolas galėtų visas iškil
mes atlikti. Tokiu būdu ir 
mums keliauninkams teko 
proga netik iškilmėse da
lyvauti bet taipgi ir dau
giau miestą pamatyti.

Nepaprasti šalčiai ir 
Sniegas Jeruzalėje

Kai kurie keliauninkai 
pasinaudojo proga ir ank
ščiau apleido Romą pralei
do laiką Šventoje Žemėje. 
Sėdę į laivą Port Said, pra 
nešė, kad Jeruzalėje siau
čia nepaprasti šalčiai, ir 
jie paliko Palestinos žemę 
visą sniegu apdengtą.

Bet šiandien viduryje 
Raudonųjų marių tikra 
vasara. Rytais šilumos a- 
pie 70 laipsnių Faren- 
heitt’, o vidurdienį šiek 
tiek šilčiau.

Gyvenimas Laive
Išskyrus važiavimą, gy

venimas ant laivo ųiažai 
kuo skiriasi nuo gyveni
mo namie. Kas rytą laiko
me šv. mišias 6:30 vai. ry
te. Pusryčiai 7-tą valandą. 
Po pusryčių pavaikŠcioja- 
me, ir valgome pietus 1 
vai. Po pietų maldos kop
lyčioje. Rožančius, pamok-

Visų akys dabar yra nu
kreiptos į General Motors 
Korporacijos darbininkus, 
kurie yra pasiryžę sau ir 
savo broliams darbinin
kams iškovoti geresnį gy
venimą. Darbininkai mato, 
kad dabar yra geriausias 
laikas atsiekti tai, ką jie 
norėjo ir kas jiems teisin
gai priklausė. Jie supran
ta, kad kapitalistai iš sa
vo malonės jiems geresnio 
atlyginimo už sunkų dar
bą neduos, kad čia reikia 
patiems iškovoti, privers
ti darbdavius atiduoti 
jiems nebe tik trupinėlius, 
bet kas teisinga. Kapita
listai ir gi mato rašančią 
ranką ant sienos, užtat 
žūt-būt, nusistatė darbi
ninkų unijos, kuriai vado
vauja John L. Lewis, ne
pripažinti. Jie gerai su
pranta, kad darbininkai, 
susidėję į Industrijinę li
niją, bus vieningi ir galin
gi-

Darbininkai turėtų lai
mėti. Jei dabar nelaimės, 
jei dabar darbininkai ne
susipras veikti ir kovoti 
vieningai, jie atmes ge
riausią progą, kurios gal 
paskiau negaus, ir vėl 
yargs, kai iki šiolei vargo, 
kęsdami skurdą ir badą. 
Nėra abejonės, kad strei
kas jau būtų laimėtas, jei 
darbininkai nebūtų pasi
dalinę. Dabar, vieni strei
kuoja prieš kompaniją, o 
kiti prieš streikierius. Y-

slas, kurį kasdien sako 
vienas keliaujančių vysku
pų arba pralotų, Litanija 
Panelės švenčiausios ir 
Palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Vakarienė 7:30 v. 
vakare.

Į kongresą buvo žadėjęs 
vykti ir Vyskupas Reinys, 
Vilkaviškio vyskupijos, 
bet dėl svarbių priežaščių 
turėjo pasilikti namie.

Kitų keliauninikų iš Lie
tuvių išeivijos arba iš Lie
tuvos nematėme. Taipgi 
kun. Čikota praneša, kad 
jo žinioje niekas daugiau 
iš Lietuvos nevažiuoja. 
Tokiu būdu tenka mums 
atstovauti Kongrese su i- 
galiojimais Amerikos ku
nigus ir visuomenę, o be 
įgaliojimų, savaimi, ka
dangi vienatiniai lietuviai 
ten dalyvausime visus lie
tuvius.

Žemiau dedamą laišką 
gavau nuo kun. Balkūno 
pabaigoje gruodžio mėne
sio.

Kun. J. J. Čepukaitis
Lietuvių R. K. Kunigų 
Vienybė Amerikoje

Gruod. 19 d. 1936 
Brangus Tėveli:

Žinome, kad Tėvelis jau 
pasiruošęs vykti į Tarp. 
Eucharistinį Kongresą, 
Maniloje. Prašau todėl 
Kunigų Centro vardu at
stovauti mūsų kunigiją ir 
Kat. visuomenę. Mūsų 
Centro posėdis nerado ga
limybių Tėveliui kokiu 
nors būdu atlyginti, bet 
tikimės, kad jūsų kelionė 
ir maldos bus Aukščiau
siojo šimteriopai atlygin
tos. Prašau mūsų išeivijos 
ir Kun. Vienybės reikalais 
Maniloje pasimelsti.

Su Aukšta Pagarba, 
Kua» Jonas Balkūnap

ra sakoma, kad mažesnė 
dalis unijos darbininkų 
streikuoja ir reikalauja u- 
nijos pripažinimo visoje 
industrijoje. Kiti nenori 
prie unijos prisidėti, neno
ri, kad unija jų vardu kal
bėtų su kompanija. Toks 
pastarųjų elgesys yra 
peiktinas. Atsisakydami 
sudaryti savo uniją arba 
prisidėti prie Industriji- 
nės unijos, jie daro didelę 
skriaudą savo broliams 
darbininkams ir toks jų 
darbas perduoda organiza
vimosi teisę tiems, kurie 
kovoja už savo teisingus 
reikalavimus. Taigi, kad 
tas streikas yra teisėtas, 
nėra abejojimų.

Dabar kyla svarbus 
klausimas, būtent, darbi
ninkų streiko būdas. Vi
saip kalbama apie dabar
ties streikus. Vieni juos 
užgiria, kiti peikia. Praei
tyje darbininkai, norėda
mi priversti kapitalistus 
priimti jų reikalavimus, 
išeidavo iš dirbtuvių. Bet 
tas streiko būdas nevisada 
būdavo laimingas varg
šams darbininkams. Darb
daviai nusamdydavo viso
kius miestų žulikus, kurie 
atvažiavę į streiko lauką, 
sumušdavo streikieri u s, 
juos išvaikydavo, ir įleis
davo streiklaužius į fabri
kus dirbti. Daugelis iš 
streikierių vėliau nebegau
davo darbo. Kažin kas 
Prancūzijoje sumanė kito
kį streikų būdą, būtent, 
sėdėti dirbtuvėse; neišeiti, 
tik sulaikyti visą produk
ciją. Taip dabar streikas 
eina. Darbininkai sėdi fa
brikuose, bet nedirba, ir 
kapitalistai negali streik
laužių įvesti.

Ką apie tokį streiko bū
dą? Reikia pasakyti, kad 
79 nuošimtis Amerikos 
spaudos tai pasmerkia, o 
tik 21 nuošimtis užgiria. 
Kapitalistams tai didžiau
sia bėda, negali streiklau
žių įvesti. Jie reikalavo 
per teismą streikč*—»us iš
varyti iš fabrikų. Teisėjas 
Įsakė darbininkus Išvary
ti, sako, neteisėtai užėmę 
laiko svetimą nuosavybę. 
(Sakoma, kad tas teisėjas 
turi nemažai šėrų General 
Motors Korporacijoje). 
Bet gubernatorius užstoja 
darbininkus ir nesiunčia 
kariuomenės darbininkus 
išvaryti iš fabrikų.

Taip tikrai, nuosavybės 
įstatymai ir teisės privalo 
būti palaikomas. . Tik rei
kia atsiminti, kad ne tik 
kapitalistai turi nuosavy
bę, ją turi ir darbininkai. 
Ir darbininkai turėdami 
nuosavybę, turi taip pat 
ir teisę ją palaikyti ir ap
ginti nuo užgrobikų. Dar
bini nkų nuosavybė yra jų 
darbai. Darbininkai turi 
teisę dirbti. Jie turi teisę 
už tą darbą gauti teisingą 
atlyginimą, patogias dar
bo sąlygas turėti ir progą 
sudaryti su darbdaviais 
laisvai sutartį. Visi tai 
pripažįsta. Dabar, ar 
darbdaviai tą darbininkų 
nuosavybę pripažino, ar jų 
teises pagerbė, ar nesikę- 
srno ją užgrobti?

Darbininkai turi teisę 
streikuotų kada ramiu bū- 

a natai t
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ORLAIVIUI ĮKRITUS Į 

JURĄ

San Francisco, Kai. —
Didelis

_____ __ _____ keleivi- 
gruodžio mėn. nis orlaivis, dėl nežinomos

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Komunistams visi kuni-; 

gai ir visi, kurie priešina-' 
si komunizmui yra fašis-, 
tai. Ir šitas faktas ne iš' 
mano piršto išlaužtas, bet
iš komunistų raštų paim-, Vasario 10 d. — 
tas. Štai, jų laikraštis ‘Ko* j United Air Lines 
munistas’, i_ 
1936 m. prilygina kunigus priežasties, visai arti šio 
ir Jėzuitus prie fašistų ne- miesto įkrito į San Fran- 
visai maloniais žodžiais, cisco Bay (juros įlanką) 
T_ . . _. . . i ir juo važiavusi 11 žmoniųKomunistų oficialus orga- . .x prigėrė. Orlaivi vairavonas International Press t ® ... ‘ ,, ,, . , . įžymus lakūnas TommyCorrespondence , lapkri--in-i inoz? _ v u o Thompson. cio 21, 1936 m. rašo: Su 
fašistų generolais maršuo-, 
ja vyskupai”... Ir vėl: ‘Fa-j 
šistai yra kunigų mylimi j 
sūnūs, kuriuose jie (kuni
gai) turi daug pamėgimo’.! 
Kitoje vietoje tas pats lai
kraštis rugsėjo 19, 1936 
m. rašo: ------ -r:
cialiai eina su fašistų ge
nerolais... 7 
vadas tarptautinio fašiz--r ragįna visas valstybines

Maryland v&ls t y b ė s 
Kongresas 1935 m. priėmė 
rezoliuciją, kuria remian
tis gubernatorius įgalioja
mas kasmet, vasario 16 d., 
paskelbti Lietuvos Nepri
klausomybes Dieną ir at
sišaukti į visus tos valsty
bės piliečius tą dieną ati
tinkamai minėti.

no 3 kuopos vadas kapito
nas Klemans sąrašus grą- Į 
žino, nurodydamas, kad 
administracijos linija ne
santi jam žinoma.
VILNIEČIAI BADAUJA

Worcester, Mass
dratavičienė; rašt. M. De-

i
TROCKIS NORI ATVYK
TI Į JUNG. VALSTYBES

Nevv York — Trockinin- 
i kų Komitetas praneša, 
kad Trockis norįs gauti 
leidimą atvykti į Jungt. 
Valstybes ir patraukti ko-

GUBEBRNATORIUS PA- 1ąi^rf-šclus j teis'
SKELBE LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBES
DIENĄ

Vilniaus ‘Mūsų Artojas’ 
praneša, kad Vilniaus kra
šte, Breslaujos apskrityje, 
badauja 6.967 šeimos — 
31.263 žmonės. Žmonės vi
sai .neturi duonos, bulvių 
ir gyvuliams pašaro.

PUSŠEŠTOŠIMTO METŲ 
KAIP LIETUVA KRIKŠČIO

NIŠKA

Šv. Onos Moterų dr-ja
Šv. Kaz. parapijoj surengė lionienė ir J. Thompson; 
savo metinį balių, sausio
20 d.

mą už jo inkriminavimą ir 
šmeižimą sąryšy su jau Į- 
vykusia Maskvoje 17 ko- 

_______ i munistų vadų byla. Nutei- 
Annapolis, Md. - Mary-i 17 . kon’u.I’isbai buv°

r- land Valstybės Gub. Har- i kal“> lr buk PnslPa- 
“Vatikanas ofi- w Nice kelbė. kad zin«. kaltals *r didaausiu 

. ‘ vasario 16 d. yra Lietuvos
P??*^USx-Fa Nepriklausomybės Diena,

mo... Aišku, kad jis ragina įstaigas iškelti Jung. Val-I . . ,
įvesti fašizmą j kiekvieną gtybfų vėliavas. Gub. Nice byloje prisipažinimas buvo 

pageidauja, kad visos vie- Privers^inas.
šos ir visuomeninės įstai

I

I

kaltininku įrodę esąs Troc 
kis, tai Trockis norįs įro
dyti, kad visa tai esąs 
šmeižtas, ir kad Maskvos

šalį...”
Taip jie kalba. Bet kai

bos be įrodymų yra tuš-lgos Lietuvos Nepriklauso- 
čios. Kur jų įrodymas, mybės 19 metinės sukak- 
kad Vatikanas eina su fa- tuves atitinkamai paminė- 
šistų generolais? T. tų.

I
i I

LENKAI VĖL PAMIRŠ
TA SUTARTIS

Darbininkų Streikai
(Pradžia 4 pusi.)

du negali išreikalauti kas 
teisingai jiems priklauso. 
Streikų tikslas yra priver
sti darbdavius tartis su 
darbininkais ir jų reikala
vimus priimti. Bet jei dar
bininkai turi teisę strei
kuoti, jie turi teisę sulai
kyti produkciją. Jei darb
daviai nepaiso darbininkų 
reikalavimų, įveda streik
laužius ir pagrobia darbi
ninkų nuosavybę - darbą, Į 
tada darbininkai turi im
tis priemonių savo teises 
apginti. Darbininkai sėdė
dami be riaušių, be mušty
nių priverčia kapitalistus 
su jais tartis.

Amžinos atminties vys
kupas Gallagher, didis i 
darbininkų užtarėjas prieš 
savo mirtį pasakė, kad 
darbininkų sėdėjimas yra 
leistinas kaipo priemonė' 
sulaikyti streiklaužius, kū-Į 
rie atimtų iš darbininkų 
jų nuosavybę-darbą. Dar
bininkai vužgrobė fabri
kų ir jie jų pasisavinti ne
nori, jie sėdėdami tik gina 
kas teisėtai yra jų, būtent, 
savo darbus. Pats General 
Motors Korporacijos pre
zidentas, Mr. Sloan pasa
kė, kad darbininkas turi 
teisę dirbti. Taigi jei jis 
turi teisę dirbti, kodėl ne 
tokią pat teisę savo darbą 
apginti nuo užgrobikų?

Darbininkams dabar yra 
proga išsikovoti sau ir bū
siančiai kartais geresnį 
būvį, tik kažin ar jų vadai 
yra sąžiningi, ar tik sau 
karjeros iešką. T.,

PRIERAŠAS:
Dėl streikuojančių dar- i 

bininkų sėdėjimo dirbtu
vėse yra įvairių nuomonių. 
Vieni užgiris, o kiti smer
kia tokią darbininkų prie
monę kovoje su darbda
viais. General Motors kor
poracijos darbininkų strei
kas pasibaigė vasario 10 
d. Bet sėdėjimo streikas

1928 m. laikinojo susita- 
; rimo su Lenkija dėl leng
vatų gyventojams su ad
ministracijos linijos per
kirstais ūkiais 4 str. nus- 

aktualus klausi- tato, kad leidimus pereiti'tebėra aktualus klausi- tato, kad leidimus pereiti 
mas. administracijos liniją lau-

Sėdėjimo streiko klausi- ko darbams duodančios į- 
mu yra pasisakęs a. a. vy- staigos pasikeis tarpusa- 
skupas Michael Gallagher.1 vyje gavusių leidimus as- 
Gerb. T. taip pat sako,1 menų sąrašais. Taip ligi 
kad tai yra gera priemone šiol ir buvo daroma; bet 
apsaugoti darbą nuo šiais metais, įteikus nus- 
streiklaužių. ' tatyta tvarka sąrašus as-

Katalikų Bažnyčia sė- menų, kurie Alytaus baro 
dėjimo klausimu dar neta- J ribose gavo leidimus ad- 
rė savo žodžio ir todėl tas ministracijos liniją perei- 
klausimas tebėra neiš- ti, lenkų pasienio apsau- 
spręstas. ! gos (K. O. P.) 23 batalijo-

• v

i
I

Į Detroito Žinios

Šiemet sukanka lygiai 
550 metų nuo to laiko, kai 
krikščionybė įžengė į Lie
tuvą. 1387 metais ji galu
tinai .įsigalėjo visame Au
kštaičių krašte, o iš jo ne
trukus pasiekė ir Žemai
čius. Šitas sukaktuves mi
nint, iškyla ir vardas Vy
tauto Didžiojo, kuris pats 
gyventojus mokė katekiz
mo ir pastatė daug bažny-1 
čių. Šitos svarbios sukak
tuvės turėtų būti atitinka
mai paminėtos. Kataliky
bės Lietuvoje įvedimas y- 
ra didžiausias Vytauto Di
džiojo laimėjimas, kuris 
pas mus ir paliko, nes kiti 
kad ir labai dideli jo lai
mėjimai vėliau buvo Lie
tuvos priešų išplėšti.
VOKIEČIAI GYDYTOJAI 

KANKINA LIGONIUS

ižd. A. Milienė. Taipgi pri- 
Dalyvavo nemažas sidėjo prie vakarėlio šios 

būrys žmonių. Liko nema- i geradarės: G. Savickienė, 
žas pelnas parapijai. Šir- 
dingą padėką taria komi
tetas visiems atsilankiu
siems. Narės, kurios šir
dingai aukavo baliui yra 
sekančios: Marijona Sču- 
kienė, M. Delionienė, V. 
Sinauskienė,. F. Kandrata- 
vičienė, O. Landžiuvienė, 
K. Bendoravičienė, P. BĮa- 
veckienė, O. Žurinskienė, 
V. Zinkienė, Ę. Dzanavi- 
čienė, E. Pasipavičienė, N. 
Muleckienė, M. Gražulie- 
nę, M. Burokienė, A: Ci- 
rankrė^ė, ,J. Thompsonie- 
nė, O. Bruožienė, M. Jan
kauskienė, E. Šimkienė,* Ė. 
Vaitkienė, N. Paruiienė, 
A. Stasaitienė, K. Mulec
kienė, K. Pilipavičienė, A. 
Barauskienė, M. Jurgelio-

i nienė, V. Kereišienė, A. 
. Bakanienė, O. Daučiunie- 
nė, B. Sarapienė, K. Stat
kienė, P. Talakauskienė, 
M. Valatkevičienė, M. Gra
žulienė, V. Sipavičienė, K, 
Mitrikienė, R. Baranaus
kienė, E. Cviklienė, O. Ka
minskienė, R. Kantakevi- 
čienė, O. Ridikevičienė.

Šv. Onos Komitetas,
Rašt. M. D.

M. Grabauskienė, M. Gra- 
žulienė, O. Landžiuvienė. 
E. Anušauskienė, A. Ba
rauskienė, M. Jurgelionie- 
nė, P. Banienė, O. Orinie 
nė, K. Bendoravičienė, E. 
Linauskięnė, P. Blaveckie- 
nė, O. Šimkuvienė, A. Mi- 
kėnienė, SĮuckiėnė,.'Petras 
Palevičius, R. Kandakevi- 
čienė, VI. Rimša. Darbi
ninkės, kurios dirbo: visa 
valdyba ir O. Landžiuvie
nė, M. Jurgelionienė, P. 
Banienė, M. Gražulienė.

Visiems tariame ačiū — 
darbininkėms, aukotojams 
ir atsilankiusiems.

Valdyba — Rašt. M. D.

i

Tūkstantinės Minios Vys
kupo M. J. Gallagher 

Laidotuvėse
Sausio 26 d. Šv. Petro ir 

Povilo katedroje prasidė
jo gedulingos pamaldos, viską tai atsilaikė ir vis- 
Iškilmingas Mišias laikė 
Cincinnati arkivyskupas Į 
J. McNicholas. Pamokslą j 
sakė Clevelando vyskupas 
J. Schrembs.

Laidotuvėms vadovavo 
administratorius pralotas į 
M. Doyle. Katedra buvo iš
puošta gedulu iš vidaus ir 
iš lauko. Kolumbo Vyčiai 
budėjo dieną ir naktį uni
formose. Pamaldose daly
vavo tūkstančiai dvasiš
kių, Michigan gubern. F. 
Murphy. Katedra buvo per 
maža, kad sutilptų visi 
žmonės. Tūkstančiai sto
vėjo lauke ir laukė kol pa
sibaigs pamaldos net ke
letą valandų. Oras buvo 
nepaprastai gražus, saule 
švietė visą dieną.

Sakydamas pamokslą 
vyskupas apibudino Velio
nio nuveiktus darbus per 
devynioliką metų. Bevys- 
kupaudamas Detroito die
cezijoje velionis pastatė 
daug mokyklų, įstaigų, 
prieglaudų, behdrabučių, 
ligoninių ir t. p. Dvidešim
tais ir dvidešimts ketvir
tais metais buvo sukeltos 
demonstracijos prieš už
darymą katalikiškų ino-

kyklų Michigan valst. 
Prieškatalikiškoji akcija 
norėjo uždaryti visas ka
talikiškas parapijines mo
kyklas. Vyskupas prieš

I

I

kas išėjo katalikų naudai.
Velioniui vyskupaujant 

įsteigė ir dvi lietuviškas 
parapijas: šv. Antano ir 
Šv. Petro. Jo liūdi ne vien 
Amerika, bet ir platusis 

' pasaulis. Jis buvo darbi- 
" į ninku tėvas. Depresijos 

, metu daug vargšų sušel
pė. Šelpė bedarbius. Dėl 
kun. C. E. Coughlino kal
bų per radio, kadangi kun. 
Coughlin buvo velionio 
vyskupo valdžioje, velionį 
visuomet puldavo kapita
listai. Visi stambesnieji 
laikraščiai velioniui buvo 
priešingi. Bet mirus visi a- 

i tidavė gražų paskutinį pa
tarnavimą* plačiai aprašy
dami velionio nuveiktus 
darbus.

Nors velionis airis, bet 
visur ir visuomet ragino, 
kad visi mokytųsi savo 
gimtos kalbos.

Lietuvių Susivienijimo, 
Federacijos ir Vyčių kon
gresuose velionis yra pa
sakęs gražius pamokslus.

• Dirbo didžiausiu uolumu 
i iki paskutinės mirties va

landos.
Jtiosas N» Medinis.

Klaipėdos krašte yra 
darbininkams privalomos 
ligonių kasos, bet kai dar
bininkas suserga, praside
da tikras vargas. Vietos 
kai kurie gydytojai, norė
dami kuo daugiausiai pa
sinaudoti iš tų kasų, daž
nai neišrašo ligonio į ligo
ninę tol, kol jis suserga 
nebepagydomai. Jei gydy
tojas ir sutinka išrašyti į 
ligoninę, tai, gink Dieve, 
ne į lietuvišką. Pagėgių 
apskr. gydytojai pasiūlo 
Tilžę arba Šilutę. Kadangi 
Šilutė beveik visuomet 
perpildyta, ir tos ligoni
nės kai kurios sesutės yra 
labai negailestingos lietu
viams, tai ligoniui palieka 
pasirinkti Tilžę. Kai ligo
nis paprašo Klaipėdos 
Raud. Kryžiaus, Tauragės 
arba net vokiškos Klaipė
dos miesto ar apskr. ligo
ninės, tai gauna iš vietos 
daktarų griežčiausią pasi
priešinimą. Mokėti ligonių 
kasoms žmogus privalai, 
bet ligoninės pasirinkti 
neturi teisės.

Be to, visi žmonės stebi
si ir piktinasi, kad devyzų 
įstatymas varžo lietuvius, 
bet vokiškųjų ligonių kasų 
nesuvaržo. Jie dėl to ir sa
ko, kad ir Lietuvoje vokie
čiui geriau negu lietuviui. 
I Tilžę gali, į Tauragę ne.
VOKIETIJA STIPRINA 
PASIENĮ SU LENKAIS

Danų laikraščio “Nacio- 
naltidende” Berlyno ko
respondentas rašo, kad di
džioji vokiečių sustiprini
mų linija Lenkijos pasie
nyje jau beveik baigta. 
Šie sustiprinimai tęsiasi 
nuo Vartos upės šiaurėje 
iki Oderio pietuose, baig- 
damiesi 30 km. nuo Lenki
jos sienos.

Milžiniški pylimai ir be
tonuoti pažemiai reikala-

nytinėje svetainėje tu 
jaus po vakarinių panų 
dų.

Nepriklausomybės min 
jimas įvyks sekmadiei 
vasario 14 d. bažnytinė; 
svetainėje.

Kalbės kun. Dr. J. Sta 
kus, MIC. iš Thompsc 
Conn., adv. Antanas J. Ik 
leris ir kiti. Visi kviečiai 
atsilankyti.

Rekolekcijos prasidč 
vasario 28 d. ir baigs 
kovo 14 d. Šias rekoleki 
jas ves kun. Pranas Auh 
takalnis, S. J. ir kun. A 
tanas Mešlis, S. J.

Koresp. M. Y.

MINĖS LIETUVOS Nl 
PRIKLAUSOMYBĘ

Šv. Kazimiero parapij 
katalikai vadovaujant v 
tiniam katalikiškų drauj 
jų Federacijos 13 skyrii 
iškilmingai minės Liet 
vos nepriklauso m y b i 
šventę /vasario 14 dieną 
m., 7 valandą vakare bž 
nytinėje salėje. Daly va 
miesto Mayoras J. Su] 
van. Kalbėtojai
napolio Kolegijos ir 
niai. Muzikalę dalį 
dys Šv. Kazimiero 
choras, vadovaujant
J. Žemaičiui. Mūsų mol 
klos mokiniai, vadovs 
jant Seselėms, suvaidi 
keletą patrijotiškų veil 
lėlių. Įžanga visiems c 
kai. Bet kas suteiks aui 
liuosa valia, tai tie pinų 
bus sunaudoti užmokė 
mui už knygas, kurior 
naudojasi neturtingų te 
vaikai mūsų mokykloje.

Komitetas ir Rengėj

CHORO VEIKIMAS
i

Pirmadienį, vasario 8 d.. 
įvyko Šv. Kazimiero par. 
choro klubo šokiai, Danny 
Duggans svetainėje, Chat- 
ham g-vės.

Dalyvavo virš 250 žmo
nių. Rengimo komitetą 
sudarė: C. Jogminas, p-lės 
E. Karpavičiūtė, R. Ali
šauskaitė, O. Zapareskai- 
tė, V. Bučkauskas, J. Buč- 

i kauskaS, P. Ginkus ir J. 
j Ivaška.

Choro klubo susirinki
mas įvyks penktadienyje 
vasario 19 d., mokyklas 
svetainėje. Bus tariama a- 
pie metinius šokius ir va
karienę, kurie įvyks Ho- 
tel Mayfair, Main g-vės 
tuojaus po Velykų.

I
I 
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Seserų Rėmėjų skyrius 
Šv. Kaz. parapijoj susida
ro iš mažo būrelio narių. 
Bet kada rengiame kokią 
nors pramogėlę, Seselių 
naudai, tada didelius dar
bus nuveikia. Visi nariai 
tikrai iš širdies darbuoja
si. Šių metų parengimas, 
vasario 3 d. “Beano” su 
dovanomis ir užkandžiai, 
Šv. Kaz. par. salėje, kuria
me dalyvavo didelis skai
čius svečių, davė nemažą 
pelną. Mūsų parapija tik
rai yra laiminga turėda-l 
ma garbingas Seseles, nes i 
jos dirba gražų auklėjimo 
darbą. Tad suprasdami 
kokią naudą mūsų Seselės 
mums atneša, mes iš šir
dies, darbuojamės ir dėko
jame širdingai visiems, 
kurie atjaučia tą darbą.

Šio skyriaus valdybą su
daro šios: Pirm. M. Ščiu- 
kienė; vice - pirm. F. Kor.-

Vyčių Veikimas
Šv. Kaz. par. vyčių 26 

kp. susirinkin^.s nukeltas 
į vasario 16 d., kuris įvyks 
mokyklos svetainėje.

Visi nariai privalo atsi
lankyti į šį susirinkimą, 
nes yra daug svarbių rei
kalų.

Vyčiai 26 kp. ir 116 kp. 
vyko į Athol pas 10 kp., 
kuri rengė žiemos sporto 
išvažiavimą vasario 6 ir 7 
dienomis. Dalyvavo vien 
iš Worcesterio virš 30 vy
čių. Viso dalyvavo arti 
100. Worcesterio vyčiai 
širdingai taria ačiū 
gražų priėmimą.

UŽ

iš Mar 
vie 
išf

P*
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Šv. Vardo Jėzaus dn 
gija laikys savo menes 
susirinkimą šeštadienį,1 
sario 13 dieną. Šv. Ka 
rniero parapijos salėj, p 
sę po septynių vakare. ' 
si nariai prašomi atsila 
kyti. W. A.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi ai 
niai, leiskite mums išegzan 

i nuoti akis ir pritaikinti ai 
nius. Mes padarome dirbtin 
akis.
397 Main St. Tel. 6-19 

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Ma

Marijos Vardo Dr-jos 
Susirinkimas

Pirmadienį, vasario 8 d., 
įvyko Marijos Vardo dr- 
jos susirinkimas bažnyti
nėje svetainėje. Nutarta 
rengti vakarienę ir šokius 
gegužės 15 d., Lietuvos Ū- 

, kės svetainėje, 12 Vernon 
Į g-vės.

vo didelio darbo, kuris da
bar nuveiktas taip toli, 
jog pasiseka tik baigti 
viršutinių sustiprin i m ų 
statybos darbai. Dėl šios 
priežasties šiose srityse 
uždrausta perskristi vieti
niame oro susisiekimo lėk
tuvams, kurie dabar, skri
sdami iš Lenkijos į Vokie
tiją, turi pasirinkti naują
kelią — daugiau į pietus, 
ar į šiaurę. Vokiečiai nu
tarė sustiprinimų darbus 
paskubinti, kad jie visoje 
valstybėje galėtų būti bai
gti jau šių metų pabaigo
je. Ši vokiečių sustiprini
mų linija, kuri bus nepa
prastai stipri, prasideda 
prie Landsbergo miesto 
šiaurėje ir tęsiasi iki Ode
rio, būdama apie 40 klm. 
nuo Frankfurto prie Ode
rio ir 120 klm. nuo Berly
no. Priežastis, dėl kurios 
turėjo būt pagreitinti šie 
darbai, esąs “gresiantis 
-pavojus iš rytų”. - - - - .

f
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Klubo Kambarių Atidary
mas

Antradienį, vasario 9 d., 
mokyklos name įvyko Vy
čių 26 kp. ir Choro Klubo 
kambarių atidarymas, šie 
kambariai pirmiaus buvo 
Studentų organizacijos, 
bet šios organizacijos kuo
pai nusilpnėjus, vyčiai ir 
choras jūos užėmė.

Virš 100 narių dalyvavo 
šiame atidaryme. Grojo 
orkestras. Buvo ir užkan
džių.

Penktadieni įvyko Blai
vininkų susirinkimas baž-

CHESTNEY'S CANTEE
Geriausia lietuviška užeig 

kur užlaikomas geriausias ai 
ir kiti gėrimai.

90 Millbury St.,
Worcester, Mass.

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūiies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbūll St. 
Worcester, Mass.

Tel. 2-3381
DHivery

Domestic a
1 m porteri Brat

EDWARD YANOVER'
PACKAGE STORE

Užlaiko Vlaokhm alkoholiniu.’ 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir A

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-

MONTELLO, MASS,

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

M. A. NORKŪNAS,
P. 0. Box 371, Lawrsnce, Mass.

• muz. A. Krušui. Žmonių 
Į susirinko pilna salė ir 
i koncertas labai gražiai pa- 
I vyko. Buvo solistų ir so- 
i lisčių ir keletas instru- 
i mentalinių artistų. Choro

Antradienio vakarą, va
sario 2 d., Šv. Roko para
pijos bažnyčioje įvyko 
Moterų Sodalicijos pamal-, vyrai, apsirėdę tautiškais 
dos. Laike pamaldų, k^b-' rūbais, darė gražų įspūdi 

ir parodė daug išsilavini
mo savo gražių sutartinu 
dainavimu.

Pirmadienio vakarą įvy
ko “Mūsų Savišalpos” dr- 
jos susirinkimas. B.

dos. Laike pamaldų, kleb. 
kun. J. švagždys pasakė 
labai gražų pamokslą, y- 
pač šiai progai pritaikin
tą, nes kartu buvo ir nau
jų narių priėmimo apei
gos. Naujų narių buvo pri
imta apie dvylika.

Tą patį vakarą įvyko 
Lietuvių Darbininkų Są
jungos vietinės kuopos su
sirinkimas.

Ketvirtadienio vakarą, 
rinktinis jaunesnių mon- 
teliečių būrys buvo nuvy
kęs į Bostoną pamatyti 
skulptoriaus Petro Rimšos 
parodos International In
stitute, ir dalyvauti jam 
suruoštoje pramogoje, ba
liuje. Dalyvavusieji parsi
vežė daug gražių įspūdžiu.

Sekmadienį, vas. 7 d., 
buvo parapijos Tretininkų 
ir vaikų Komunijos diena. 
Po pietų, 3 vai. įvyko baž
nyčioje pamaldos, o po 
pamaldų savaitinė parapi
jiečiams paskaita laikino
je salėje, 10 Arthur St. 
Paskaitą skaitė kun. J. 
Švagždys apie lietuvių kal
bos išlaikymą ir nuošir
džiai kalbėjo svečias, kur.. 
J. Vaškas, MIC., iš Maria- _  K 
napolio, Thompson, Conn.

Vakare, 7 vai., Lietuviš
koje Tautinėje Salėje. 
Franklin klubo vyrų cho
ras turėjo savo metini 
koncertą, vadova u j a n t

I
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BATCHELDER 
WHITTEMORE
834 Mass. Avė., Roxbury,

Telef. HIGhlands 1920
SKYRIAI —

Cambridge — So. Boston. 
Dorchester.

— Vietinis LRK Federa
cijos 9 skyrius rengiasi 
prie milžiniško paminėji
mo Lietuvos Nepriklauso
mybės 19 m. sukakties pa
minėjimo. Pažymėti nas 
skyriaus veikimas. Fed. 
skyrius dirbo didelį pa
triotinį darbą. Štai jis 
kiekvienus metus surengia 
kelias patriotines šventes. 
Dirba VVS. darbą, tai yra 
platina Vilniau pasus, o 
kas svarbiausia, išgarsina 
Lietuvos ir lietuvių vardą 
per įvairių patriotinių 
švenčių surengimą ir duo
da progos įsisąmoninti 
jaunimui, kad jie esą lie
tuvių tautos vaikai.
— Sausio 31 d., 3:30 vai. 

po pietų, vietinis Federa
cijos skyrius buvo suren
gęs paskaitą, kurią skaitė 
kleb. kun. J. Švagždys, a- 
pie ‘Brangumą sveikatos’. 
Prelegentas pabriežė, kad 
nevien sveikatą suardo 
netinkami valgiai-gėrimai. 
bet ir netinkamos mintys, 
netinkami jausmai, ser
ganti dvasia ir t.t. Klebo
nas žadėjo-^.kiekvieną sek
madienį skaityti įvairio
mis temomis paskaitas.
— Vasario .3 d. bažnyčio

je buvo laiminimas gerk
lių. Ceremonijas atliko 
kun. J. Petrauskas. Po pa
maldų įvyko Altoriaus dr- 
jos susirinkimas. Šios dr- 
jos pirm, p-lė Kotrina 
Daukantaitė (7 metai kaip 
pirmininkauja šiai dr-jai) 
įnešė klausimą, kain ga
vėnios metu bus puošiami 
altoriai. Draugija nėra 
skaitHnga narėmis, bet 
kurios priklauso visos 
gražiai dirba bažnytini 
darbą.
— Vasario 5 d. surengtas

parap. naudai Centinis 
Kermošius, kuris davė 
gražaus pelno. Rengėjos 
buvo: Justinas Kulešius, 
Agota Kulešienė, Antani
na Šilanskienė, p-lė Gau- 
šiūtė ir p-lė Elzbieta Bal
kiu tė. Gegutė.
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MUZIKAS ANTANAS VISMINAS,
Šv. Pranciškaus lietuvių par. (Lawrence, Mass.) var
goninkas vasario 15 d. išvyksta j Maspeth, L. I., N. Y. 
ir ten kviečiamas kun. Jono Balkūno, V. Atsimainymo 
par. klebono ir Kunigų Vienybės Centro pirm, prade
da vargonininkauti toie parapijoje. Muzikas Visminas 
Naujoje Anglijoje daug darbavosi muzikos srityje. Jis 
yra Naujosios Anglijos Lietuvių Vargonininkų Sąjun
gos skyriaus pirmininkas. Muzikui Antanui Visminui 
linkime geriausių sėkmių naujoje vietoje.

gas.
Pirmadienį, vasario 8 d., 

vakare po pamaldų, par. 
svetainėje, įvyko Šv. Elz
bietos moterų dr-jos mė
nesinis susirinkimas. Dr- 
jos pirm. p. Kuklienė susi
rinkimą atidarė malda ir 
paprašė svečią kun. J. Za-

VVASHINGTON, D. C.
K. of C., vadovybėje Ker- 

mess Komiteto, paminės 
iškilmingai Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį 
speciale programa, vasa
rio 14 d., 8 vai. vakare.
Knights of Columbus au
ditorijoj, 918 Tenth St., N. 
W. Kermess komitetas su
sidėjęs bendrai su Ameri
kos Lietuvių draugija nuo
širdžiai visus kviečia da
lyvauti šiose iškilmėse.

I____

Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties minėjime

minas atsiskiria nuo mū
sų. Mums labai gaila gero 
muziko, gabaus veikėjo ir 
malonaus draugo. Kaip 
jauni, taip ir seni apgai
lestaudami linkime jam 
geros kloties naujoje vie
toje. M. J.

Sausio 31 d. įvyko S. Šir- 
i dies V. Jėzaus draugijos 
metinis balius kartu su
jungtas su Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimu 
ir prez. Roosevelt gimimo 
diena.

Pirm. A. Steponkevičius 
pradėjo programą gražia 

i įžangine kalba ir perstatė 
kalbėti seniausius draugi
jos narius ir veikėjus. 
Kalbėtojai labai gražiai 

, atpasakojo draugijos gy- • 
: vavimą, Lietuvos padėtį ir 
I kitus reikalus.

Prie šio gražaus ir reik
šmingo minėjimo buvo pa
kviestos ir kitos draugi
jos, būtent, Šv. Onos mo
terų, LRKSA ir SLA kuo
pos. Po prakalbų ir dainų 
buvo šokiai. Visi linksmai 
praleido laiką.—

Šiomis dienomis mūsų 
veikėjo p. A. ir O. Dėdinų 
dukrelei, apie metų am
žiaus, padaryta pavojin
ga galvoje operacija. Bet 
yra viltis, kad ji pasveiks. 
Reiškiame pp. Dėdinam 
gilią užuojautą ir prašome 
Dievulio, kad jų dukrelei 
gražintų sveikatą.

I 
I

dalyvaus art. Marijona Či- 
žauskienė ir jos radio gru
pė ir muzikas Jonas Či- 
žauskas ir vyrų kvartetas. 
Išpildys dainų ir šokių 
programą. Programos da
lyviai bus pasipuošę lietu
viškais kostumais.

Garbės svečiais pakvies
ti Lietuvos .Pasiuntinys p. bulionį šį tą^ pakalbėti. Po 
P. Žądeikis su žmona. kalbos ir dr-jos atliktų

Pasibaigus programai į- reikalų, dr-ja išrinko dvi 
vyks bankietas Gibbons atstoves į L. R. K. Federa- 
Parlor’e. ei jos seimelį, kuris įvyks

Washingtone darbuojasi Worcester, Mass. vasario 
jaunas ir energingas kuni- mėn. 22 dieną. Pakeleivis, 
gas Juozas Giedra. ________

Amerikos Lietuvių drau
gijos valdybą 1937 m. su- Cecilijos choras, vadovau- 
daro šie: pirm. Dr. Jonas jant muz. A. Visminui, su- 
Brazinskas; vice - pirmi- vaidino komediją “Eks- 
ninkas Antanas Tamoso- proprijatorius”. Vaidinto- 
nas; sekr. Ona M. Stulgy- jai buvo: Kazabuckis —P. 
tė; ižd. Juozas Gabralavi- 

norėtų 
apie A- 
draugi-
adresu: tė ir O. Jarackaitė;

J. Blaževičius;
J. Černiauskas, 

V. Černiau-1
skas, Sr.; Baltrus — M. 
Blaževičius. Aktoriai atli
ko savo roles gana gyvai.

Po vaidinimo buvo lai
mėjimas. Laimėjimui do- 

P. vaną aukavo p. Jakutienė.

Gavėniai prasidėjus, nu
truko pasilinksmi n i m ų 
rengimas. Laukiame vasa
rio 28 d. prakalbų, K. of 
C svetainėje, 2 vai. po pie
tų. Kalbėtojai atvyksta iš 
Bostono. J. V.

Vasario 8 d. š. m. šv.
i

čius. Jeigu kas 
daugiau sužinoti 
merikos Lietuvių 
ją, tai rašykite 
Miss Anna Mae Stulgis, E- vaitis — 
vangeline Apartments — žydas — 
apt. 424, L Street, N. W., Jr.; tarnas 
Washington, D. C.

v •

Bruzgalis - Brown; jo šei
mininkė — E. šimoniutė: 
Turčius — P. Raznauskas; 
jo dukterys — B. Baubai- 

Kri-

Į

LAWRENCE, MASS.
I

RŪPINASI SPAUDA
Vietos klebonas kun.

M. Juras yra didelis spau- Viso vakaro pelnas buvo 
dos apaštalas, kuris didės- skiriamas naujų vargonų 
nę dalį savo pajamų išlei- iondui. Pertraukoje kal- 
džia spaudos platinimui, bėjo klebonas kun. P. Ju- 
Jis netik Amerikoje rūpi- _1 *
naši spaudos platinimu 
bet ir Lietuvoje užprenu
meruodamas po kelias de
šimtis įvairių laikraščių, 
kad juos praplatintų žmo
nių tarpe ir paremtų spau
dą.

Sekmadienį, vasario 7 d., 
klebonas norėdamas išpla
tinti katalikišką spaudą 
savo parapijoje, pakvietė 
kun. J. Zabulionį, kad pa
sakytų pamokslą apie 
spaudą. Po paskutinių mi
šių kun. J. Zabulionis pa
sakė pamokslą apie kata
likišką spaudą ir jos reik
šmę, ragindamas visus už
sirašyti ir skaityti katali
kiškus laikraščius ir kny-

I
l

ras, pagirdamas chorą už 
puikią darbuotę ir jo va
dą už gerą vedimą. Taipgi 
svečias kun. Zabulionis 
kalbėjo apie katalikiškos 
spaudos platinimą; ragino 
užsirašyti “Darbininką”.

Toliau sekė koncertas. 
Choras pasirodė labai ge
rai. Sudainavo 6 dainas. 
Taipgi sudainavo duetą: 
p-lės B. Baubaitė ir O. Ja- 
rackaitė, gana puikiai. 
Baigiant programą muzi
kas A. Visminas padėkojo 
publikai už taip skaitlingą 
atsilankymą ir parėmimą 
naujų vargonų fondo. Jis 
tarė: “sudiev!” Tas žodis 
mums parapijiečiams bu
vo liūdnas, jog muz. Vis-

. f

CLEVELAND, ORIO
Kalbės Lietuvos Generali
nis Konsulas J. Budrys 

Vasario 15 d.
Klaipėdos atvadavimo 

vadas, Pulkininkas Jonas 
Budrys, dabartinis Lietu
vos Generalinis Konsulas 
New Yorke, sutiko atva
žiuoti kalbėti Clevelande 
Lietuvos Nepriklausomy
bės 19 metų minėjime.

Budrys vadovavo Lietu
vos sukilėliams prijungi
mui Klaipėdos prie Lietu
vos. Užėmė Klaipėdą ir i- 
vedė Lietuvių valdžią sau
sio 15 d., 1923 metais.

Gerb. Budrys pirmą kar
tą atvyko Amerikon, ir tik 
pereitą rudenį apsigyveno 
New Yorke. Šis bus jo pir
mas apsilankymas Cleve
lande. Jam prakalbas ren
gia Clev. Lietuvių Darže
lio Sąjunga.

Po pietų, vasario 15 d., 
gerb. Budrys aplankys 
Lietuvių Darželį, o vaka
re, 8 vai., Lietuvių salėje 
pasakys kalbą. Įžanga ne
mokamai visiems.

Modelis E - 126

šis Kailio modelis labai gražiai 
padarytas. Turi 12 Metalinių Tū
lių. Colorama I»ial. Autornatic Fre- 
quen«-y Control. Personaiizer. Silent 
Tuning. Sentry Box. Siiding-nile 
Tuning Seule. 12-ineli Stabilizeil 
Dynatnie Sjteaker. Musiisspeeeh 
Control. Bass and Treble Compen- 
sation. Tuning Range: Standard 
Broadeasts. International Short- 
wave, Polii-e Calls, Ainateurs, A- 
viation Reports, Pltra-Short-vvave, 
Two-way Foline Cornrnunieation, 
Exjieritnentai Broadeasts. Automa
tu- Votume Control. Fifteen watts 
output. Cabinet: A handsome full- 
length console in a eonventional 
moilern treatment. Slightly rotin- 
deil piiasters of matehed American 
butt v.ainut veneer. Cabinet is ar- 
listically tajiereil in eontour. Ame
rican stripe ualnut veneers are 
nsed for the top, face and end pa- 
nels. Slightly iwo-tone vvalnut in 
finish. Hand-rubbed and pnlisheil 
to :t satin-like lu^tre.

Ir Tik už s150°°
Kuri nusipirkę tikrai pasi<lži:.ugsiro ir niekad nesigailėsite ji pir

kę. Jei nori turėti gražiausios muzikus ir koncertu, ateik į mūsų krau
tuvę ir įsigyk šį radio.

UNION ELEGTRICAL SUPPLY CO. INO.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337

Prašome Atsilyginti
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.

Feb. 19, 20 ir 21 d.
Darželio parėmimui gali 

ir prašomi prisiųsti arba 
priduoti įvairias dovanas 
Clevelando ir visos Ame
rikos lietuviai, kas tik gali 
ką padaryti ir nupirkti, iš 
ko bus galima uždirbti 
doleris kitas.

Clevelando lietuviai savo 
Darželiu pralenkė kitas 
net ir dideles tautas. Mes 

i norim jas toli palikti už
pakalyje ! Prisiųskit savo 
dovaną, pagelbėsit mums!

Dovanos priimamos ir 
pinigais. Visi aukotojai 
gaus Darželio vaizdelį.

C.

dresus ir serų numerius: 
Longinas Gasiunas, 60 J 
Street, Athol, Mass.

Valdyba.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

I

L. K. Darželio Vald. 
P. P. Muliolis, Ižd.
6606 Superior Avė. 

K. S. Karpius, Sekr.
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio.

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

Washmgton St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 VVALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

ATHOL, MASS.

Duokit Darželio Bazarui 
Dovanas

Clevelando Lietuvių Dar
želio Sąjunga rengia milži
nišką bazarą sukėlimui pi
nigų mokėjimui Darželio 
įrengimui padarytų skolų.

Bazaras bus Lietuvių sa
lėje tris dienas: Vasario-

Lietuvių Kooperatyvo 
susirinkimas įvyks vasa
rio 21 d., 1 vai. po pietų. 
Visi šėrininkai kviečiami 
dalyvauti. Valdyba išduos 
raportus.

Valdyba yra nutarus šė- 
rininkams išmokėti sep
tintą nuošimtį už Šerus ir 
visiems šėrininkams iš
siųsti, kurie dar nėra atsi
ėmę nuo krautuvės įsikū
rimo. Tai visi šėrininkai 
prašomi prisiųsti savo a-

SAMUEL R. KOPLAN
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo Vieta:
847 VVASHINGTON ST.
Tel. Norvvood — 157fi-W

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WMhington St 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nortrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL. Brockton 2005



DARBININKAS
n

Penktadienis, Vasario 12 d., 1937

Alice Roosevelt Longworth
KELIONES Į LIETUVĄ

pasako, kaip senatoriai pasirenka lengvą užsirūkymą...

Eucharistinio Kongreso 
Atbalsiai Baltimorėj 
Pereitą sekmadienį, pil

dant J. M. Baltimorės Ar
kivyskupo įsakymą, viso
se vyskupijos bažnyčiose 
ŠŠ. Sakramentas buvo iš
statytas viešam* garbini
mui nuo paskutinių mišių 
iki vakaro. Tai buvo daro
ma, kad bent kokiu būdu 
prisidėti, prisijungti prie 
tų šimtų tūkstančių tikin
čiųjų, kurie nuvykę toli- 
mon Manilon, Philipinuo- 
se, garbino Jėzų pasislėpu
sį Eucharistijos Sakra
mente. Mūsų bažnyčioj 
Suma buvo su išstatymu, 
o 4 vai. po pietų įvyko Eu
charistinė šv. Valanda, 
kurioj dalyvavo keli šim
tai žmonių. Šv. Valandos 
metu visos maldos ir gies
mės turėjo paprastą mal
dos ketveriopą tikslą: kad 
atiduoti tinkamą garbę 
Jėzui esančiam ŠŠ. Sa
kramente, kad padėkojus 
Jam už tą dovaną, kad 
permaldauti Jį už visus iš
niekinimus ir įžeidimus, 
kuriuos Jis kenčia tam 
Meilės Sakramente, ir kad 
išsiprašyti sau reikalingų 
malonių, ypač tvirto tikė
jimo į Jėzaus buvimą toj 
‘ Tikėjimo Paslapty”.

Sodaliečių šventė
Pirmas vasario sekma

dienis yra ypatingu būdu 
svarbus mūsų parapijos 
sodalietėms. Kasmetą tą 
sekmadienį, ŠŠ. Vardo vy
rai antrą sausio mėn. sek
madienį, ištikimos soda- 
lietės viešai bažnyčioj 
gauna savo ištikimybės 
atminimą. Šiemet kun. Du
bintas, draugijos dvasios 
vadas, pasirūpino 69 mer
gaitėms, kurios 1936 me
tais neapleido Šv. Komu
nijos nei vieną mėnesį, po 
gražų “Mater Mea” — Pa
nelės ŠŠ. paveikslą. Iš 
skelbimo ištikimų mergai
čių sąrašo buvo pastebėta, 
kad tų šeimynų, kurių ma
mytės priklauso prie dva
sinės altoriaus ir rožan
čiaus dr-jos, arba tėvai ir 
broliai priklauso prie ŠŠ. 
Vardo dr-jos, dvi arba ir 
daugiau sesučių buvo išti-

KUN. D-RO M. RAŽAIČIO 
MISIJŲ KELIONĖ 

Vasario m. 14 — 21
5 Highfield Rd. 

Worcester, Mass.
Vasario m. 22 — 28,

105 Main St.
Athol, Mass.

Kovo 1 d. — 14,
64 Church St.

Pittston, Pa.
Kovo m. 15 d. — 21,

258 Zerbęy avė.
K ings ton, Pa.

Kovo m. 22 d.'— 28,
19 ®ennison St. 

Luzeme, Pa.
Balandžio nt 12 d. — 18, . 

119 Tempei St.
Nashua, N. H. .

Nuolatinis laiškams adre
sas: Rev. Dr. M. Ražaitis 

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

kimos per visą metą. Tarp 
tokių ištikimųjų galima 
paminėti Augaičių Ona ir 
J uozapiną, Makarauskų
Anelę ir Valeriją, Maske- 
vičių net penkias sesutes. 
Juozapiną, Marijoną, A- 
nėlę, Veroniką ir Zofiją, 
Norkų Marijoną ir Bronis- 
lavą, Radzevičių Oną ir 
Marijoną, Ruikių Mildredą 
ir Anelę, Strazdauskų 
Marcelę ir Stanislavą,! 
Tauterių Oną ir Marijo-Į 
ną, Urbiečių Alėsę ir Le
onorą. Kun. Dubinskas sa
vo pamoksle pabrėžė, kad 
jei mūsų parapijoj Sodali- 
cija nėra taip skaitlinga 
kaip turėtų būti, jei jon 
nepriklauso tiek mergai
čių kiek galėtų priklausy
ti, tai toks apgailestauja
mas apsireiškimas galima 
išaiškinti šio sugedusio 
amžiaus, ypač jaunimo ne
priklausomybės ir sava
rankiškumo dvasia. Dau
gel mergaičių nepriklauso 
dėlto, kad jos nesupranta 
ir nenori suprasti ketvirto 
Dievo fsakymo: “Gerbk 
savo tėvą ir motiną”. Šių 
dienų jaunimui trūksta 
paklusnybės kaip šeimose 
taip dvasiniam gyvenime. 
Kuomet kunigai lankyda
mi parapijiečius paklausia 
mergaites kodėl ji nepri
klauso prie Sodaliečių, tai 
paprastai nesuranda jo
kios rimtos priežasties, iš
skyrus asmeninį užsispy
rimą, kad niekas neturi 
teisės jai pasakyti kaip ji 
privalo savo gyvenimą 
tvarkyti. Tai yra bloga 
dvasia, dvasia kuri nieką 
gero nelemia ateičiai. Iš 
tokių mergaičių ir berniu
kų negalima daug ką gero 
tikėtis nei Katalikų Baž
nyčiai nei mūsų lietuvių 
tautai.

Nauja Valdyba
Po mišių parapijos salėj 

įvyko bendri pusryčiai. 
Kun. Dubinskas padėkojo 
buvusiai valdybai ir tos 
valdybos narės už jų dar
bą apdovanojo tinkamo
mis P-lės ŠŠ. stovilėlėmis. 
Eita prie naujos valdybos 
rinkimų. 1937 metais se
kančios mergaitės vairuos 
dr-jos likimą: pirmininkė, 
Marijona Radzevičiūtė; vi- 
ce - pirmininkė, Ona Si- 
monaičiutė; raštininkė, 
Zofija Maskevičiutė, Ona 
Mikalajunaitė. Ateityje, 
kun. Dubinsko prašymu, 
Sodalicijos sekmadieniais, 
visos narės atmaršuos iš 
salės į bažnyčią prieš mi
šias, ir po mišių vėl sugrįš 
į salę. Kun. Dubinsko pa
tarimai ir pareiškimai vi
sų mergaičių buvo priimti 
su dideliu rimtumu, taip 
kad numatoma visuotinas 
atgimimas visai draugijai. 
Linkime gražiausių pasek
mių!

McCoy - Stasevičhite
Dar vienos pavyzdingos 

vestuvės įvyko mūsų baž-

palankų jų gerklėms

eseniai padarytame savarankiškame tyrinėjime 
didelė advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 
ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūką cigaretus, pareiškė 
savo ypatišką pamėgimą lengvam užsirūkymui.

Šio pamėgimo protingumą patvirtina p-nios Long- 
worth ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 
operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 
kurie pasirenka Luckies, lengvą užsirūkymą. Jūs tai
pogi galite turėti Luckies — lengvo užsirūkymo, laisvo 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 
išimtino “It’s Toasted” proceso gerklės apsaugą. 
Luckies yra malonūs jūsų gerklei!

tanfciai valgau pietus Senato 
valgykloje, prie atstovų namų. Beveik 
kiekvienas senatorius bei atstovas ten 
rūko, ir skaičius tų, kuriuos aš matau 
išsiimant Luckies pakeli yra tikrai ste
bėtinas. Gal būt “stebėtinas” čia ir 

nėra tikusiu žodžiu. Kadangi, su per
traukomis, nuo 1917 metų aš pati 

vartojau Luckies pasiremdama sekan
čiu pagrįstu protavimu: jie tikrai yra 
lengvu, maloniu gerklei, užsirūkymu. 

Tad ir paprasčiausias galvojimas sako, 
kad šie senatoriai ir atstovai, kurių 
balsai turi pakelti nepaliaujantį viešo 
kalbėjimo apsunkinimą turėtų taipgi 
pareikalauti cigareto palankaus jų 
gerklėms ... lengvo užsirūkymo.”

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ*

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga

PRIEŠ KNITEJIMUS-PRIEŠ KOSULĮ
C^rrlfht 1337, Th« Amervaa Tabaceo Coapie;

Rytinių Valstybių Zynios
BROOKLYN, N. Y.

Sausio 23 d. įvyko šau-

rebeizienė. Svečiai pasakė 
linkėjimų ir sveikinimų 
kalbas. Jubiliejatam pp. 
Bložiam įteikta gražios ir 

i dovanos. Pp.

Selkaitis, K. Mačiulis, K. 
Jeruševičius, M. Kauklys, 
J. Velklys. Pastarasis at
liko visą spaudos darbą 
dykai. Ponia O. Baurušai-

nūs bankietas pagerbti ge- b ios ’ dovanos. - 
rai žinomus veikėjus po. Bložiai d-Rojo visiems u-
Mykolą ir Kazimierą Blo- 
žius jų 37 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių pro-; 
ga. Bankietą surengė pp. 
Bložių giminės pp. žin
džiai ir Terebeizai. Daly
vavo daug giminių ir pa
žįstamų, ir net iš tolimes
nių vietų. Svočia buvo p. 
J. Butvilienė iš Nauga- 
tuck, Conn. ir svotas p. 
Letuvaitis iš Brooklyno.

Programą vedė p. J. Te-

sveikinimus ir linkėjimus 
i ir dėkojo už dovanas.

Vakarienės surengime 
daugiausiai pasidarbavo 
pp. Bložių dukrelės, p. O. 
Zingžienė ir J. Terebeizie- 
nė. Ten Buvus.

, ŠVEDU
A AMEfflOS 
I uhua

MLAimi
Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPEDA
Per Gothenburgų, Švediją

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortes

Išplaukimai laivų iš 
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM 
DROTTNINGHOLM

Amui

New Yorko
Kovo 18, 
Kovo 20, 

Balandžio 17.
j Platesnes žinias apie kelionę teikia ne- 
\ mokamai ir, parduoda laivakortes visi 
į autorizuoti laivakorčių agentai ir visi 
Išvedu Amerikos Linijos skyriai. 
1 SVVEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Avenue and 4, IV. 51st St. 

. Kockefeller Center, New York City. 
Chicago, III., 181 N. Michigun Avenue 

; Boston, Mass. 154 Boylston Street, 
i Detroit, Mich., 107 Clifford Street. 
I
i 

< 
i 
I 
iI I 
I 
I

|

WASHINGTON DEPOT, 
CONN,

i

!i

Vasario 7 d., 2:30 vai. 
po pietų klausėmės lietu
vių radio programos iš 
stoties WNBC. Labai aiš
kiai girdėjome. Dėkojame 
jos vedėjams už tokią gra
žią programą.

Waterburio lietuvių ra
dio programa, vedama 
komp. A. Aleksio, jau se
niai mus linksmina daino
mis ir muzika. Garbė pro- 
fesijonalams ir biznie
riams, kurie tas radio pro
gramas palaiko sav$ skel
bimais.

Taipgi 
klausytis 
laikraščio
radio programų šeštadie
niais. Verta remti ir pa
laikyti lietuvišką katali
kišką laikraštį “Darbinin
ką”. Visi užsirašykime 
“Darbininką”.

A. P. Krikščiūnas.

mums malonu 
mūsų mylimo 

“Darbininko”

4:15 vai. po pietų, permai
nė laiką. Dabar kalba sek
madieniais, 5 vai. po pietų.

Amerikos Lietuvių Le
gionas Silvestro postas pa-

JURGIS VI UŽSIAUGINS 
BARZDĄ

tienė pardavė 30 tikietų. , bė Dr j Bučnį iš 
ši draugija užima pirmą timore. jyį bti 

vietą darbuotėje. Draugi
ja turi užsisakius laikraš
tį “Darbininką” ir kitus 
katalikiškus laikraščius ir Į 
žmonės gauna dykai pasi
skaityti. Tik gaila, 
jaunimas neskaito 
viškų laikraščių.

su- 
ruošė pietus ir šokius. Da
lyvavo daug žymių svečių 
Visi linksmai praleido lai
ką.

įkalba užsiauginti

kad 
lietu- 
Rep.

WATERBURY, CONN.

Vasario 7 d. įvyko šv. 
Juozapo lietuvių par. Vy
čių choro, vadovaujant- - - |

nyčioj pereitą šeštadienį 
vasario 6 d. Prieš mišias 
10 vai. ryte, Mauricijus 
McCoy, svetimtautis, paė
mė sau už moterį lietuvai
tę p-lę Oną Stasevičiutę. 
Kun. Męndelis priėmė jau
nųjų ištikimybės įžadus. 
Jaunojo brolis Eduardas 
McCoy ir jaunosios sesutė 
Viktorija Stasevičiutė bu
vo liudininkais tos jų gy
venimo sutarties.

Moterų Sąjungos 29 kuo
pos mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 17 d., 8 
vai. vakare, parapijos sve
tainėje. Kviečiame visus 
ateiti. Rast.

HARRISON-KEARNY, N J.

ras, koncertas ir šokiai. Į- 
žanginę kalbą pasakė kun. 
B. Gauronskas. Veikalą v •

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALT1MORE, MD.

Vasario 5 d. įvyko Šv. 
Vardo draugijos kortavį- 
mo vakaras, savo svetai
nėje. Pelnas paskirtas su
šelpti nuo potvynių nuken
tėjusius. Pasibaigus kor- 
tavimui, visi dalyviai pa
vaišinti skaniais užkan
džiais. Pelno liko $27.00, 
kuriuos pasiuntė Ameri
kos Raudonajam Kryžiui.

Vakaro surengime dau
giausia pasidarbavo vei
kiantis komitetas, būtent, 
pirm. J. Vaitekūnas, G. sveikatą

, , —- į
Lietuvių Vaizbos Butas

ragina visus lietuvius vaidino šie asmenys: ppJ 
pirkti ir turėti reikalus Marcelė Andrikytė, A. 
pas savo lietuvius biznie- Markevičius, N. Plangytė, 
rius ir profesijonalus. Nu- V. Urbonas, M. Adomaitis, 
ėję pas savo lietuvį biznie
rių reikalaukite žalių bilie
tėlių ir paskui su tais bi
lietėliais galite gauti pini
gais arba prekėmis.

Lietuvių Vaizbos Buto 
švietimo komitetas prane
ša, kad graži pamokinanti 
programa įvyks vasario 
21 d. Kviečia draugijas, 
klubus ir kuopas prisidėti 
prie to darbo, kad sudary
ti turiningą programą.

Dr. M. J. Colney (Aukš
tikalnis), Lietuvių Vaiz
bos Buto pirmininkas, ku
ris kalba per radio apie, 

sekrn ądien iais. *

Londone kalbama, kad 
įtakingi karaliaus Jurgio 
VI patarėjai jam primyg
tinai
tokią pat barzdą, kokią 
dėvėjo velionis karalius 
Jurgis V, kad tuo jis dar 
labiau pabrėžtų pagarbą 
tėvo įgyvendintoms ir iš
laikytoms tradicijoms. Ki
ta vertus, tokiu būdu Jur
gis VI griežtai atsiribotų 
nuo trumpos, bet revoliu
cingos Edvardo VIII kara
liavimo epochos. Patarėjų 
nuomonę patvirtina ir 
konservatyviškesnieji An
glijos aristokratai, reikš
dami nuomonę, kad, užsi
auginęs barzdą, karalius 
pasidarytų žymiai popu
liaresnis.

A. Ulinskas, V. Klimas, J. 
Vilčiauskas, K. Karinaus- 
kas, S. Lukminas. Armo- 
riistai: E. Degimas, V. 
Markevičius, Rudaitis ir 
Zujus.

Solo dainavo p. Lazaus-i 
kas, M. Kripas ir jo sūnus’ 
iš Hartford. Po to sekė' 
šokiai. Grojo Melodians 
orkestras.

Visa programa labai ge
rai išpildyta. Žmonių buvo 
pilnutėlė svetainė. Buvo ir 
iš kitų miestų. Pelnas pa
skirtas parapijai.

Koresp.

Nuo vas. 22 iki 28 d.:
16 Chandler Avė., 

VVilkes-Barre, Pa. 
Nuo kovo 1 iki 7 d.: 

St. Casimir’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., 

259 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.
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Rytinių Valstybių Žinios
8darbininkas

NEW HA VEN, CONN.
ŠV. KAZIMIERO PARA' 

PIJOS SIDABRINIS 
JUBILIEJUS

Sausio 31 d., šv. Kazi
miero lietuvių parapija 
minėjo 25 metų sukaktu
ves, 4-tą valandą po pietų 
įvyko iškilmingi mišparai, 
kuriuos atnašavo kun. J. 
Valantiejus iš Waterbury, 
Conn.; asistavo kun. J. 
Jankauskas ir kun. P. J. 
Eutkus.

Turiningą pamokslą pa
sakė kun. M. Cibulskas, 
La Salette Kolegijos rek
torius.

Po mišparų apie 5-tą va
landą visi susirinko į pa
rapijos svetainę, kur bu
vo surengtas bankietas. O- 
ras pasitaikė lietingas, to
dėl rengimo komisija bu
vo susirūpinus. Bet oras 
nepakenkė, nes publikos 
prisirinko pilnutėlė sve
tainė. Viešnių ir svečių at
silankė iš New York, 
Bridgeport, Waterb u r y, j 
Hartford, Ansonia, Midle-i 
town ir Branford.

Publikai susėdus, atvy-į 
ko garbės svečiai: Lietu-1 
vos Konsulas p-nas Jonas 
Budrys iš New York, mie
sto mayoras John W. 
Murohy, kun. J. Ambotas 
iš Hartford, kun. J. Simo-! 
naitis iš Elizabeth, N. J., j 
kun. K. Vasvs iš Worces- ' 
ter, Mass., kun. J. Valan-! 
tiejus iš Waterburv, kun.' 
V. P. Karkauskas iš Anso
nia, kun. A. Vaškelis iš 
New Britain, adv. James 
J. Corrigan, vietinis; kun.j 
J. Jankauskas, kun. M. i 
Cibulskas, ir kun. P. J.! 
Liutkus iš Hartford, p-nas; 
A. J. Valantiejus iš Mas-i 
peth, L. I. Svečiai sutikti 
asistcjimu ir gausiais ap
lodismentais.

Šv. Kazimiero parapijos i 
choras, vadovystėje var-j 
goninkės, p-lės A. Kazake
vičiūtės, sudainavo Ame
rikos, ir Lietuvos himnus, 
Maldą atkalbėjo kun. J. 
Ambotas. Prasidėjo vaka
rienė. šeimininkės ir tar
naitės, mandagiai visiems 
tarnavo.

Pasisotinus, prasidėjo

! programa. Kadangi mūsų 
' klebonas kun. M. Pankus 
iš priežasties ligos negalė- 

j jo dalyvauti vakarienėje, 
tai jo vietą užėmė kun. P. 
J. Lutkus, kuris paaiškino 
vakaro tikslą, ir perstatė 
vakaro vedėju kun. J. Si
monaiti iš Elizabeth, N. 
J., kuris gražia kalba pa
sveikino Šv. Kazimiero pa
rapijos kleboną ir parapi
jiečius.

Šv. Kazimiero par. cho
ras sudainavo kelias dai
neles. Solo dainavo p-lė M. 
Žiukiutė, ir p-lė O. Dubin- 
skaitė iš Ansonia. Vakaro 
vedėjas perstatė kalbėti 
Lietuvos Konsulą, p-ną J. 
Budrį, kuris labai įdomiai 
nupiešė mūsų tėvynės da
bartinę padėtį ir jos kul
tūrą. Jo kalba palydėta 
gausiais aplodismentais. 
Sekantis kalbėjo vietos 
miesto Mayoras John W. 
Marphy, kuris pasveikino 
šios parapijos lietuvius 
jubiliejaus proga ir linkė
jo visiems vienybėje dirb
ti savo bažnyčios labui.

Taipgi kalbėjo sekanti 
svečiai: kun. J. Ambotas, 
kun. K. Vasys, kun. J. Va
lantiejus, kun. A. Vaške
lis, kun. M. Cibulskas ir 
adv. James J. Corrigan. 
Visi sveikino Šv. Kazimie
ro par parapijiečius.

Šokius išpildė Laraine 
Medeliutė ir James Navic
kas. šiedu jaunuoliai jau 
daug kartų yra palinksmi
nę mūsų publiką.

Draugijos įteikė dovanas 
parapijai ir jų atstovai iš
reiškė linkėjimus. Sekanti 
vietos pramonininkai ir 
biznieriai aukavo: J. Mar
kevičius, graborius $5.00;
J. Yablonskis, anglių ir a- 
liejaus pardavėjas $5.00;
K. Stupuris, muzikas 
$3.00. Dovanų sudėta — 
$103.00. Vakarienei užsi
baigus, sekė šokiai.

Atsilankę vietos laikraš
čių reporteriai, nutraukė 
paveikslus ir rytojaus lai
dose patalpino į laikraš
čius su plačiais aprašy
mais.

Šios vakarienės pasise
kimu gali pasididžiuoti 
kiekvienas lietuvis bei lie-

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

BROCKERT’S ALE

81 L&fayette St., 
Worcester, Mass.

f
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 

atėję į tavemus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

Telefonas 
Worcester, 5-4334

BOSTONO APIELINKES BROCKERT’S ir CREMO ALAUS PardavS- 
j jas ir Distributorfns CHARLES VVAYSHVILLE, pristato alą baliams, ' 
j restoranams ir aludžms. šaukite: Dėti. 1781.
I t

Tiktai ’ 1 i,
Deli vers this new PHILCO with

AUTOMATIC TUNING!

CLICK... there’s 
your station!

IRSTANT—one nriri ... tbere’s 
your station.

ACCURATE—cuned with electncal 
preoisioc.

PERFECT—bertcr thaa eye or ear 
tune.

AUTOMATIC—oo dia! jiggling . . . 
rua« itself.

CONVENIENT —favorite nsftoo* 
sbovra oo dial.

PHILCO Aeriai

Radio’s latest, greatest con- 
venience ... and your assur- 
ance of perfect program re- 
ception . . . that’s Philco 
Automatic Tuning! Now 
available in many new 
Philcos in a wide range of 
prices . . . on the easiest 
terms ever offered. Come in 
for a demonstration!

*Sold only uūtb Pbilco High- 
t.fficiency Aerialto insure 
greatest foreign reception.

čionai yra didelis Philco Radių pasirinkimas, 
kurie yra geriausi pasaulyje radios. Tamstos da
bar galite savo seną radio išmainyti ant naujo ir 
už seną gauti didelę nuolaidą. Nelauk nieko — a- 
teik TUOJAU! Išsirink modelį tokį, kuris Jums 
geriausiai patinka. Dabar Tamstos pirkdami su
taupysite daug pinigų!

Su šiais Philco Radios galite pagauti progra- 
mus iš visur — viso pasaulio. Kas Philco įsigys, 
tas niekad nesigailės—bus visuomet patenkintas.

UNION ELECTR1CAL SUPPLY CO. ING.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS. 

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337

- - - -  - - —J
tuvaitė, kurie prisidėjo Tegul, Augščiausias sutei- 
kokiu nors būdu prie jos kia jiems amžiną ramybę, 
surengimo. Rengiant šią Šv. Kazimiero parapijoj 
vakarienę teko patirsi per 21 metus klebonavo ir 
daug malonumo, kad ran- sunkiai dirbo kun. V. P. 
dasi žmonių, kurie gausiai Karkauskas, kurio pasi
aukojo, kurių vardai bus darbavimu nupirkta da- 
vėliaus paskelbti.

Visa rengimo komisija 
pasidarbavo, bet sunkiau
sia našta teko kleb. kun. 
M. Pankui, V. Norkūnui, 
p-nioms O. Mačiulaitienei, 
ir D. Bakaitienei ir S. Ge
drimui, kurie viską supir
ko ir pagamino.

Malonu yra sulaukus šio, kus. Dieve padėk klebonui 
sidabrinio jubiliejaus, nes 
pasirodo, kad mūsų bro
liai atvykę iš tėvynės Lie
tuvos, neužmiršo savo tė
velių paskutinių atsisvei

v •

kinimo žodžių: “Sūnelį, 
dukrele, neužmiršk Dievo 
ir tėvynės” ir ištęsėjo sa
vo pasižadėjime, nes at
vykę į svetimą šalį supra
to, kad sunku be savo baž
nyčios, ir dar sunkiaus 
bus išlaikyti prigimtą kal
bą. Stojo į darbą organi
zuoti parapiją. DartfaS bu
vo sunkus, bet lietuviai 
nenuleido rankų, ir štai jų 
sunkaus darbo vaisiai sto
vi graži bažnyčia, svetai
nė ir klebonija. Už sunkų 
darbą garbė priklauso pir
miems šios parapijos or
ganizatoriams, kurių 
du aš nežinau, 
atsiskyrę iš šio pasaulio.

kurie jau

extra-iiberal 
tmde-in »U.0W»*eE

bartinė didelė, graži, mū
rinė bažnyčia, daug gra
žių darbų nuveikė. Prie 
parapijos gyvavimo yra 
prisidėjęs ir kun. M. Ci- 

’ f bulskas, La Salette kolegi
jos rektorius.

Dabar darbuojasi mūsų 
parapijoje kleb. kun. M. 
Pankus ir kun. P. J. Lut-

ir visiems parapijiečiams 
dirbti Bažnyčiai ir mūsų 
išeivijai. Dulkė.

BROOKLYN, N. Y,
APREIŠKIMO PARAP.
— WPA. Augusiems kur

sus padidino. Bus duoda
mos pamokos anglų kalbos 
ir Amerikos pilietybės 
kiekvieną antradienį ir 
penktadienį nuo 7 iki 10 
vai. vakare. Nauji kursų 
lankytojai dar priimami.
— Apreiškimo Mokyklo

je trūksta lietuvių kalbos 
ir istorijos rankvedėlių
Manyta, kad Seserys Ka- 
zimierietės Chicagoje turi 
atliekamų rankvedėlių,

var- bet iš ten jau seniai išda- 
l lyta mokyklose. Rodos, p. 

Skipitis didžiausias dėžes

rankvedžių atsivežė, bet ir' 
vėl trūksta. Teko sužinoti, 
kad kun. Dr. Končius rū- i 
pinasi partraukti iš Lietu
vos daugiaus rankvedėlių.! 
Lauksime su nekantrumu, i
— Trūksta tinkamų A- 

mer&os pradinių mokyk- : 
lų vaikams pritaikintų | 
scenai veikalėlių. Seserys į 
mokytojos pačios išverčia 
iš anglų kalbos į lietuvių! 
vieną kitą veikalėlį ir vai-! 

i dina scenoje. Bet vistiek i 
i neišeina taip gerai, kaip 
> kad būtų parašytas origi
nalas. Ar negalėtų Sesutės 
partraukti iš Lietuvos vei
kalėlių, — žinoma pritai
kintų miesto mokyklų vai
kams.
— Praėjusiame sekma

dienį “Bingo” pavyko vi- • 
; sais atžvilgiais. Nepapras-; 
j tai malonaus įspūdžio da-! 
: ro, matant visą šeimą gra- 
i žiai praleidžiant laiką prie 
į “Bingo”. (Pavyzdžiui bu-1 
vo matyti Butkų, Stum-I 
brių, Andrišiūnų, Ulevičių 
ir daug kitų šeimų links
mai sau prie “Bingo” pra
leidžiant laiką). Didžioji 
salė buvo pripildyta Bin- 

! go mėgėjais. Laimėtojai! 
dovanomis buvo labai pa
tenkinti. Sekantis “Bingo” 
bus vasario 21 dieną (dvi
dešimts pirmą dieną), sek
madienio vakare, pusę po 
septintai valandai.

JERSEY CITY, N. J.
Blynų balius, įvykęs va

sario 6 d. puikiai pavyko. 
Svečių atsilankė nepapra
stai daug. Gryno pelno 
sieks turbūt $100.00. Dide
lė parapijai parama. Gar
bė priklauso rengėjams, 
darbininkams, gaspadi- 
nėms ir atsilankiusiems.
— Parapijos Choras va

sario 7 d. ėjo in corpore 
prie Komunijos ir po Mi
šių turėjo eucharistinius 
užkandžius. Į juos atsilan
kė Kleb. kun. S. Stonis. 
Pasakyta daug gražių kal
bų. Klebonas ypatingai 
džiaugėsi gražia choro 
dvasia ir jo pažanga. Lin
kime chorui didžiausio 
klestėjimo.
— Vasario 14 d. sekma

dieny, 7:00 P. M. įvyks 
Lietuvos Nepriklausomy
bės 19 metų sukaktuvių 
minėjimas. Kalbės geri 
kalbėtojai, parapijos Cho
ras dainuos atitinkamas 
dainas. Kviečiama atsilan
kyti.
— Gavėnioje bažnytinės 

pamaldos bus šioje tvar
koje: trečiadieniais 7:30 
P. M. Graudūs Verksmai, 
pamokslas ir Palaimini
mas, penktadieniais 7:30 
P. M. Kryžiaus Keliai ir 
Palaiminimas. Kviečiama 
atsilankyti.

C. BROOKLYN, N. Y.
IŠ ŠV. JURGIO PAR.

Sunkiai Serga
Jau antra savaitė sun

kiai serga kleb. kun. K. 
Paulionis. Operacija pavy
ko ir ligonis geriau kiek 
jaučiasi. Parapijiečiai ap
gailestauja savo darbš
taus klebono ir linki jam 
greito pasveikimo. Jis ran
dasi Mary of Immaculate 
Conception ligoninėje, Ja- 
maica, L. I., N. Y. Jį lan

ko daug pažįstamų.
Pereitą savaitę sumą lai

kė kun. Dr. M. Ražaitis.
Chorui Vaišės

Vasario 3 d. parapijos 
choras turėjo vaišes, ku
rias parūpino klebonas. Iš
rinktos į komitetą choris
tės pagamino skanius už
kandžius, o vyrai parūpino 
gėrimus. Visi smagiai pra
leido laiką žaizdami įvai
rius žaidimus. Apgailesta
vo, kad dėl ligos negalėjo 
būti pats klebonas šiame 
gražiame jaunimo būrelyj. 
Prisirašė prie choro nau
ji) narių.

Choras gieda naujas mi
šias, kurios labai žmonėms 
patinka.

BALIUS PAVYKO
Šv. Vardo d-jos sureng

tas pereitą šeštadienį ba
lius puikiai pavyko. Pub
likos buvo pilna svetainė. 
Visas pelnas skiriamas at
naujinimui altorių. Liks 
gražaus pelno. Reikia pa
sidžiaugti, kad ir pavie
niai žmonės pradėjo tam 
tikslui daugiau aukoti. 
Labai gražus pavyzdys ki
tiems.

Moterų S-gos 35 kp. su
sirinkimas įvyks šį sekma
dienį, vasario 14 d. tuoj 
po sumos.

ELIZABETH, N. J.
Pereitą sekmadienį pa

rapijos choras turėjo savo 
metinį koncertą ir balių. 
Šia proga buvo paminėta 
ir Lietuvos Nepriklauso
mybės 19 sukaktuvės. 
Kalbas pasakė: vice - kon
sulas P. Daužvardis, p. J. 
Laučka, ‘Amerikos’ red.. 
K. Vilniškis ir vietinis ad
vokatas Petriką. Choras 
savo užduotį atliko gerai. 
Choras nors neskaitlingas, 
bet sutartinai ir gražiai 
dainuoja. Turi keletą so
lisčių. Geri garsiakalbiai 
dainas galingai pakleidė 
no visą svetainę. Progra
ma buvo įvairi. Komp. Ži
levičius dug pasidarbavo, 
tik gaila, kad jaunimas jo 
darbo neįvertina ir neįsi
rašo į jo vedamą chorą.

KITAS PARENGIMAS
Tą patį vakarą buvo ir 

kitas parengimas. Moterų 
klubas surengė Liberty 
svetainėje gražų vaidini
mą : “Graži Mageliona”. 
Šis veikalas buvo gražiai 
suvaidintas ir atsilankiu
sieji buvo labai patenkinti 
vaidinimu. Publikos buvo 
pilna svetainė. Šis veikalas 
buvo vaidinamas ir antra
dienio vakare.
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7 Dinos Į LIETUVĄ
ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivą BREMEN ir EUROPA 

llremiThavene užtikrina patogią kelionę j Kauną. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

COLUMBUS
HANS A DEUTSCHIAND
HAMBURG NEW YORK 
Patogus geležinkeliais susisiekimas IS Bremeno ar Hamburgo 

Mes pagelbėsime jums išgauti svečią ir immlgracijos 
vizas dėl jusi) giminią iš Europos.

Informaciją klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AM ERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

2'2 Borlstor St.
BOSTON, MASS.

NEW BRITAIN, CONN.
L. L. Stasio Radzevi

čiaus 4-tas posto Auxilia- 
ry gražiai darbuojasi. 
Renka aukas ir drabužius 
nuo potvynio nukentėju- 
siems. Visuomenė turėtų 
jų darbą nuoširdžiai pa
remti. Jeigu kas turi dra
bužių arba pinigais prašo
me sunešti pas p. L. Man- 
dzijauskienę, Chestnut St. 
Taipgi Auxiliary rengia 
kortavimo vakarą, vasa
rio 28 d., 2 vai. po pietų 
pas ponią K. Norkunienę, 
Auxiliary posto pirminin
kę, 640 East St.

Moterys planuoja rengti 
šaunų išvažiavimą liepos 
4 d., Schuetzen parke.

STREIKAS
Jau tris savaitės strei

kuoja marškinių siuvėjai. 
Streikas kilo kada kompa
nija nukapojo algas darbi
ninkams. Darbdaviai da
bar sutinka pakelti algas 
20 nuoš., bet nenori pripa
žinti unijos. Daug lietuvių 
merginų streikuoja ir pi- 
kietuoja. Linkime strei- 
kieriams laimėti streiką.

TRILYPĖ GEGUŽINĖ
LDS., LRKSA. ir LRKM. 

Sąjungos Conn. Apskri
čiai nutarė bendrai rengti 
GEGUŽINĘ birželio 13 d., 
Schuetzen parke, New Bri- 
taine. Prašome kitų drau
gijų tą dieną nerengti, bet 
atvykti į minimą geguži
nę. Programa bus įvairi ir 
turininga. T. M.

Šiomis dienomis susirgo 
p. B. Mičiunienė, LDS. 
Conn. apskričio raštinin
kė, Darbininko bendradar
bė ir uoli veikėja visose 
katalikiškose draugijose. 
Jai skauda koją ir negali 
vaikščioti. Pasimelskime, 
kad mūsų organizacijos 
veikli narė - darbininkė 
išsveiktų.

LDS. Sekretoriatas.

WATERBURY, CONN.
Komitetas iš Lietuvių 

Vaizbos Buto buvo išrink
tas sausio 18 d. atstovau
ti Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo progra
moje. Daktaras Motiejus 
Colney (Aukštakalnis), 
Adv. Klarensas Balanda ir 
p. Anelė Bendleriutė tapo 
išrinkti atstovauti.

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


