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Kad Katalikų Bažnyčia 
yra dvasių ir širdžių idea
liškoji auklėtoja, tai įrodo 
Popiežius Leonas XIII. Jis 
sako: “Bažnyčia nesitenki
na nurodžiusi gydymo 
priemones, bet ir pati jas 
vartoja. Ji visa savo galy-1 
be stengiasi apšviesti žmo
nes savo mokslu ir pagal 
jį išauklėti juos; Ji sten
giasi gaivinančius to mok
slo syvus teikti žmonėms, 
kai galima plačiau per sa
vo vyskupų ir kunigų dar
bus. Bažnyčiai rūpi prasi
skverbti į žmonių sielas ir 
palenkti jų valią, kad jie' 
mielai klausytų Dievo įsa-' 
kymų ir jais save tvarky
tų. Viena Bažnyčia svar-į 
blausiame dalyke tegali 
padėti. Nes tos priemonės,! 
kurias ji vartoja žmonių 
širdžių pasiekti kaip tik 
tam reikalui yra jai duo
tos paties Viešpaties Jė
zaus Kristaus. Tik vienos 
šitos priemonės tepajėgia 
pasiekti slapčiausius šir
dies kampelius ir žmogų 
palenkti, kad pildytų sa-j 
vo pareigas, valdytų savo 
geidulius, kad Dievą ir ar
timą mylėtų...”

Taip, Katalikų Bažnyčia 
prirengia žmonių širdis vi
soms socialinėms parei
goms. Ir užtat Bažnyčiai 
pritinka spręsti socialinius 
klausimus.

Tą mintį Popiežius pa
tvirtina iškeldamas Baž
nyčios nuveiktus darbus 
socialinėje srityje. Prime
na jis vergovės panaikini
mą, moters paaukštinimą, 
barbarų civilizavimą, koo
peracijų sudarymą, darbi
ninkų draugijų suorgani
zavimu ir t.t. Bažnyčia iš 
pagrindų atnaujino pilieti
nę draugiją. Ir ką Bažny
čia yra padariusi senovėje, 
ji gali padaryti ir mūsų 
laikais, kad tik žmonės 
klausytų jos mokslo ir lai
kytųsi jos nurodymų. Jos 
mokslas atnaujintų žemės 
veidą. Bažnyčiai visuo
met, sako Popiežius, “rūpi 
darbo žmones iš tų jų var
gų išvaduoti, ir kad jie su
silauktų geresnio gyveni
mo”. Tam tikslui pasiekti 
Bažnyčia nemažai jau da-( 
ro tuo, kad ragina ir mo
ko dorybių.

Nukrikščionintoje visuo
menėje viešpatauja ais
tros, ambicija, brutali jė
ga, egoizmas. Silpni yra 
spaudžiami, kankinami ir 
išnaudojami. Tikrai, ‘žmo
gus yra vilkas žmogui’. 
Kas gi tą vilką pažabos ir 
prijaukins, kas įdės į žmo
gaus širdį aukštas idealus 
ir išauklės jame dorybes, ( 
jei ne Katalikų Bažnyčia?1 

Tie, kurie kovoja prieš 
Bažnyčią, bloga daro vi
suomenei, nes sukelia žmo
nėse kas yra žema ir nedo
ra. Visokis mokslas žmo
gaus širdies nepasiekia ir 
jos nepermaino, tai pada
ryti gali tik Bažnyčia. Gi 
be širdies reformos, visos 
kito3 yra veltui daromos.
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Anglija Atšaukia Savo 
Diplomatus iš Ispanijos

Norwood,
madienį, v;
vai. vakare, šk- Jurgio lie
tuvių par. s 
James St. įvyis LDS. 3 kp.i 
debatai ir pr

. vių darbininku,
■ kos spaudos klausimais, 
apie Ispanijos civilį karą, 
Rusiją ir šios‘šalies darbi-

; ninku kovas dėl geresnių 
darbo sąlygų. Rengėjai 

' kviečia visus lietuvius 
, darbininkus ir darbininkes kelių metų valdžios užda- 
i ateiti ir pasiklausyti kai- rymo katalikiškų bažny- 
bų ir debatų. Jokios įžan- čių, katalikai atidarė ke- 
gos nebus.

tainėje, St.

albos lietu- 
katalikiš- MEKSIKOS KATALIKAI 

ATIDARO BAŽNYČIAS
I
I
I

MAINIERIAI REIKALAUJA 
$1200 METINIU ALGŲ

Orizaba, Vera Cruz,
Meksika, Vas. 18:— Po

J

lias bažnyčias per prie
vartą ir vieni, be kunigu 

ISPANIJOS SUKILĖLIAI iose meldžiasi ir Jas dieną 
SMARKIAI PUOLA

JAUSTUS
LO ir naktį saugoja, kad poli

cija vėl jų neuždarytu. 
Valdžia tuo įvykiu yra di- 

Gen. džiai susirūpinusi ir pa-

KUN. AUGUSTINAS PETRAITIS,
Šv. Kazimiero lietuvių par. (Worcester, Mass.) klebo- į 
nas, nuoširdus lietuviškos katalikiškos spaudos, ypač ■ 
laikraščio “Darbininko” rėmėjas, kurio parapijoje į-' 
vyksta Naujosios Anglijos Lietuvių Katalikų Metinis 
Seimelis, pirmadienį, vasario 22 d., š. m., 9 vai. ryte. 
Seimelis prasidės iškilmingomis pamaldomis.

I

Sveikiname N. A. Lietuvių 
Katalikų Seimeli

Pirmadienį, vasario 22 d., š. m. Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje (VVorcester, Mass.) įvyksta Nau
jos Anglijos Lietuvių Katalikų Seimelis, kuris prasi
dės 9 vai. ryte, tos parapijos bažnyčioje, 41 Providen
ce St.. Worcester, Mass.

Tuoj po pamaldų įvyks seimelio sesijos, bažnyti
nėje svetainėje. Seimelį šaukia Naujos Anglijos Lie
tuvių Katalikų Federacijos Apskritis, kuro valdyba 
paruoš seimeliui ir dienotvarkę.

“DARBININKO” OFISAS BUS UŽDARYTAS
Pirmadienį, vasario 22 d. iš priežasties valstybi

nės šventės — Washington gimimo dienos, “Darbinin
ko” ofisas bus uždarytas. Antradienio numeris išeis 
antradienio vakare, vasario 23 d. Linkime visiems 
malonių švenčių, o Naujos Anglijos lietuviai katalikai 
pirmadienį tepraleidžia Worcestery, Seimelyj.

ŠV, TĖVO SVEIKATA 
GERĖJA

Vatikanas, Vas. 18. — 
Šv. Tėvo, Popiežiaus Pi
jaus XI sveikata ant tiek 
pagerėjo, kad jis jau kas
dieną pavaikščioja, ir ti
kisi, kad už trumpo laiko 
galės visai laisvai vaikš- 

; čioti. Tik dabar eidamas 
dar jaučia skausmą kojo
se. Jo gydytojas Aminta 
Milani sako, jei liga neat
sinaujins, Šv. Tėvas galės 
vaikščioti kaip ir pirma.

Londonas, Anglija — Iš 
surinktų žinių Ispanijoje, 
Anglijos diplomatai sako, 
kad Ispanijos civilinis ka
ras pasibaigs greit ir vi
sišku raudonųjų valdžios 
pralaimėjimu. Todėl jau 
dabar Anglijos valdžia at
šaukia savo pasiuntinius 
iš Ispanijos.

Tarptautinė neutralumo 
komisija nuo vasario 20 d. 
visiškai uždraus siųsti sa
vanorius į Ispaniją. Vals
tybės, dalyvaujančios 
Tarptautinėje neutralumo 
komisijoje, sudariusios 
laivu kardoną, pasiųs į Is
paniją ir nepraleis nei vie
no laivo su svetimtaučiais 
savanoriais. Taipgi nepra
leis įvežti ginklų ir karo 
medžiagos.

Raudonųjų valdžioj jau
čiama krizė. Kariuomenėje 
esą nesusipratimų. 

. pranašaujama, kad 
Kasyklų savininkai dar- njjos civilis karas 

bininkų reikalavimą atme- pasibaigs, 
tė ir davė kontr-pasiūly^ 
mą, būtent, 40 valandų, 
darbo savaitė ir tos pačios 
algos kaip, kad yra dabar. 

Prasidėjo derybos darbi
ninkų vadų su kasyklų 
viršininkais. John Lewis 

‘-pareiškė, kad sutarčiai pa-

Kompanijos Darbininkų 
Reikalavimo Nepriima

I 
i I
I 
I

Ne\v York — Vasario 18 
d. — Mainierių vadas 
John L. Lewis darbininkų 
vardu įteikė minkštųjų 
anglių kasyklų kompani
joms reikalavimą, kad pa
sibaigus sutarčiai, kovo 
31 d., š. m. pakeltų darbi
ninkams algas 15 nuoš. ir 
įvestų 30 valandų darbo 
savaitę. Reikalavime pažy
mėta, kad būtų užtikrinta 
per metus 200 dienų dar
bas ir mokėtų mažiausia 
po $6.00 į dieną, kad darbo 
savaitė būtų 30 valandų ir 
dviejų savaičių atostogos 
su alga.

Avila, Ispanija —
Franco, sukilėlių vado ka- siuntė kariuomenę užlai- 
riuomenė smarkiai puola kyti tvarką, bet nemėgino 
raudonųjų valdžios jėgas bažnyčią vėl uždaryti ar 
prie Jarama upės, pietry- žmonių išvaikyti, 
linėje Madrido dalyje.

Raudonųjų valdžios ka- sikos prezidentas 
riuomenė turi daug nuos- Cardenas, įsakė 
tolių; daug kareivių pate-, kraujo pralėjimo 
ko nelaisvėn, daug sužeis- galiai uždarytas ir 
ta. Kruviniausi mūšiai į- grobtas katalikų b‘ 
vyko tarp Arganda, 15 čias katalikams sugrąžin- 
mylių nuo Madrido ant ti.
Valencia vieškelio. J Vera Cruz valstybės gu- 

Raudonųjų ? kariuomenė bernatorius Miguel Ale- 
i man sutinka atidaryti 
bažnyčias, jei gyventojai 
netriukšmaus ir pripažins 
tokį kunigų skaičių, koks 
yra valstybės įstatymų 
nurodytas?^ ~ 

Buvo ir daugiau atida
ryta bažnyčių, bet valdžia 
vėl jas uždarė. Tačiau ka- į 
talikai per prievartą vėl a- 
tidarė šešias bažnyčias, 
skambino varpais ir gie
dojo šventas giesmes.

daugiausia susideda iš 
svetimtaučių, atvykusių iš 
visų šalių, daugiausiai iš 
Rusijos.

Pranešama iš Paryžiaus, 
kad Ispanijoj**- viso yra a- 
pie 100,000 svetimtaučių, 
kariaujančių civiliame ka
re. '

OKUPOTOJI LIETUVA

VAIKU DARBAS
1

Mikaila, 
Neviera,

Ištardyti Lietuviai Ku
nigai dėl tariamo “lenkiš
kų pavardžių lietuvinimo”. 
Ceikinių klebonas Varna- 
vičius, Buividų — Miški
nis, Palūšės — Prunskus, 
Daugėliškio 

j Parudomino
Dėl Jung. Valstybių Paringio —Zaremba, Dūk- 

konstitucijos priedo vaikų1 što — Butkevičius, Tvere- 
darbo klausimu Massachu- čiau — Pšijalgovskis, Va- 
setts valstybės kongrese į- siūnų —Budreckas ir kun. 
vyko smarkus susikirti- st. Valiukevičius atsakys 
mas.JTą klausimą Kongre- ug “savavališkus pakeiti- i 

valstybės visuomenės va- į'y“ Skrosį ’ j gį^aaus,
sas davė apkalbėti ir šios mus metrikose: Bojl į Bai-

Yra manoma, kad Mek-
Lazaro 
vengti 

ir nele- 
• i• uz- 
bažny I

Taigi
Ispa^ 
greit

RUSIJOJE UŽSIDARĖ 
FABRIKAS

ISPANIJOS RADIKALU 
VADAS REMIA FRANCO

Maskva, Vas. 18. — Di
džiausias automobilių fa- 

, . brikas Rusijoje užsidarė,
sibaigus, darbininkai^ be Darbininkai liko be darbų, 

fabrikas, kuris 
turi padaryti 
ir vieno pusės 

Kompanijos visai nenori tonų sunkvežimius, nuo 
nei kalbėti apie užtikrini- vasario 14 d. nepadarė nė 
mą darbininkams metinės vieno.
algos $1200.00. Bet, rodos, Fabriko vadai kaltiną 
toks reikalavimas yra tei- Sverdlovsko fabriką, kad 
singas, nes užsidarius ka- nepristato dalių, gi Sverd- 

i sykloms, darbininkai turi lovskio dirbtuvės viršinin- 
badauti. i kas sako, kad yra stoka

—
LINDBERGH PRIVER

STAS NUSILEISTI

susitarimo balandžio 1 d. “Qorj<y” 
mes darbą ir išeis į strei- kasdiena 
ką. 425 vieno

v •elektrikinės jėgos maši
noms varyti, ir todėl nega
li padaryti darbo.

Viršininkai kaltina vieni 
kitus, o darbininkai liko 
be darbo ir be užmokesnio.

I

Paryžius, Prancūzija — 
Prancūzų savaitraštis ‘L’I- 
llustration” paduoda labai 
svarbų Ispanijos radikali) 
vadų raštą. Senor Alexan- 
der Lerroux, radikalų par- ______ ______ o
lijos vadas Ispanijoje, ke- žmona, važiavęs orlaiviu, 
lėtą kartų buvęs ministe- buvo priverstas nusileisti 
rių pirmininku, karštas Sirijos tyruose. Per smėlio 
respublikonas, pasisakė, 
kad jis šiuo metu pilnai 
remiąs Nacionalistų vadą 
Franco. Jis sako:

“Tegu bus visiems aiš-

Jeruzalė, Palestina — 
Dėl smėlio audros lakūnas 
Charles Lindbergh su IŠVARYS KOMUNISTUS

dams, organizacijų atsto
vams. Prieš konstitucijos 
priedą (amendmentą), ku
riuo būtų uždrausta vai
kams, jaunesniems kaip 18 
metų dirbti bile kur, išėjo 
žymus visuomenės vadai, 
kaip tai: Massachusetts. „ 
valstybės gubernatorius Kauną Abu inžinieriai pa- 
Charles Hurley, Kardino- reiškė didelį pasitenkini- 
las O’Connell, Vyskupas bą Kauno miesto statyba. 
Cassidy iš Fall River, Vy- Kannas _ Kainu tvar. 
skupas O’Leary iš Spring- . ‘ .

\7 Ą 7IT field, Prez. Emeritus A.1 ky*0^8 nustatė, kad pa-
Lowell Harvard, kun. Prasta 3uoda ruSine duona- ----------- ’ 1

LIETUVON Aheam ir kiti žvmūs as- pardavinėjama urmu ne, mus, ne prieš žmones, bet
Per

IDARBININKO
B-LAIVAKORČIŲ Jj

Pernai naujų automobi
lių buvo parduota 3.404.- 
497. Tai 660.589 daugiau, 
negu užpernai, bet 475.750 
mažiau, negu 1929 m.

Trumparankojevič į Trum- 
parankovį.

debesius lakūnas Lind- 
bergh negalėjęs nieko ma
tyti nei 200 jardų tolumo
je.

Managua, Nicaragua, — 
Vas. 18, Nicaragua prezi
dentas Anastasio Somosa 
šiandieną pasakė, kad čia 
jokis komunistinis judėji
mas nebus pakenčiamas. 
Jis pareiškė, kad darbinin
kai, darbdaviai ir ūkinin
kai tuR bendrai dirbti dėl 
visuomeninės naudos. Ko
munistai, kurie neseniai 
buvo paleisti iš kalėjimų 
bus iš Nicaragua išvaryti.

Du Prancūzų Inžinieriai. ____
laimėję klinikų statybos, ku, kad pas mus nėra ka- 
konkurso pirmąją premi- | riuomenės sukilimo. Ka-

įriuomenė nesukilo prieš lieku respublikonas, bet e- 
valstybės įstatymus, bet su įsitikinęs, kad vienati- 
reikalauja, kad tie įstaty- nis kelias išgelbėti šalį y- 
mai būtų palaikomi, prieš ra Franco diktatūra”, 
kuriuos sukilo išdavikai ir----------------------------------
k“^n;stnMio p?ei Darbininkų Radio Programa 
įstatymus, bet už įstaty-

ją, atvyko iš Paryžiaus į

ti Ispaniją. Aš savo parti
jos neatsisakau; aš pasi-

1:30 Valandą po PietųAheam ir kiti žymūs as- pardavinėjama urmu ne mus, ne prieš žmones, bet 
menys atstovaujanti tūks- brangiau kaip 29 ct. už kg. į <*3 žmonių apsaugos, 
tančius žmonių. i ir vartotojams 32 et. už Kada kariuomene suki-

1 - lo, žmonės pritarė ir stojo
į talką. Toks tautinis suki- šiol buvo, būtent, ne 2 vai. po pietų, bet pusę po vienos 

(1:30 P. M.) valandos po pietų. Gerb. Radio mėgėjų 
prašome pasukti savo radio ant 1120 kilocycles ir 
klausytis gražių dainų, muzikos ir kalbų iš radio sto
ties WCOP, Boston.

Biznieriai ir draugijos, kurios norite paskelbti 
savo parengimus arba biznius, prašome priduoti savo 
skelbimus ne vėliau šeštadienį, vasario 20 d. prieš 10 
vai. rytą. Skelbimus siųskite adresu: Darbininkų Ra
dio, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth 
Boston 2680.

LAIVAKORČIŲ j£* Opozicija taip stipri, kad kll°gramą.
Šį šeštadienį, vasario 20 d. pradedame Darbinin

kų Radio programą pusvalandžiu ankščiau, negu lig-

Massachusetts valstybė
je yra 349,048 užregis
truoti bedarbiai; vyrų 366W 
257,897, • moterų 91,151 ir 
veteranų 21,956. T

RMA^NAVIMA\

to konstitucijos priedo rė-' Milijonierius Fordas už iimas yra taip teisėtas ir 
mėjai nė nesitiki, kad šiais vieną milijoną dolerių nu-' garbingas kai nepriklau- 

” . .7 .x _ - ___ . ___ ’ I m.
vaikų darbo konstitucijos Prybillio išradimą, kuriuo Teisėtas, nes tik taip tega- 
priedą. 1 žmonės ir daiktai, tam tik- Įima apginti namus, nuo-

Pasireiškusieji pr i e š rų spindulių veikiami, gali savybę, kultūrą ir žmonių 
konstitucijos priedą sako, būti padaryti nematomi. —
kad priėmus tą pnedą bu-j 
tų suvaržyta šeimynų lai-J Vokiečių Inžinierius 
svė ir vaikų tikruoju “bo- Rundstadileris išrado įna
šu” būtų federalė valdžia. | šinėlę rašyti gaidoms.

I------------------ ---- r . , <•■***• *^ ******jv.-  ̂ nai in

metais Kongresas priims pirko vengrų inžinieriaus somybės karas 1808 trn i bn o of mo -r-v t • v _ i • • • • a a • i a • >

laisvę... Respublikonai po 
demokratijos ir laisvės 
vėliava išdavė savo tėvy
nę prisidėdami prie anar- 
kistų, kurie nori sunaikin-
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tricija Latvless, 20 mėne
sių amžiaus dukrelė James 
ir Ievęs (Gelžinytės) Law- 
less, gyv. 522 Eighth St., 
So. Boston. Palaidota iš 
namų vasario 12 d., 2 vai. 
po pietų Naujos Kalvari
jos kapuose. Nuliūdę tėvai 
James F. ir Ieva (Gelži- 
nytė) Lawless dėkoja vi
siems už užuojautas ir da
lyvavimą laidotuvėse jų 
mažytės mylimos dukre
lės.

LANKĖSI
Šiomis dienomis 

įlinko” redakcijoj 
kun. A. Petraitis, 
zimiero lietuvių

KUN. P. VIRMAUSKIS
ŽYMIAI SUSTIPRĖJĘS

Kun. Pranciškus Vir- 
lietu- 

klebonas, 
Mass. Šiomis kuris buvo susirgęs plau-

“Darbi- 
lankėsi 

Šv. Ka
pa r.

(Worcester, Mass.) klebo
nas ir jo pagelbininkas 
kun. Skrodenis, MIC., Kal
bant apie Įvyksiantį Nau
josios Anglijos lietuvių 
seimelį, kleb. kun. A. Pet
raitis pareiškė, kad jis tu
rįs jau pamokslininką ir 
seimelio dienoj pamaldos 
Įvyks 9 vai. ryte. Laukia 
svečių delegatų iš visos 
Naujos Anglijos.

Ketvirtadieni lank ė s i 
kun. J. Zabulionis, svečias
iš Lietuvos, kuris dabar mauskis, Šv. Petro 
vieši pas kun. P. M. Jurą, vių parapijos 
Lawrence, 
dienomis išvyksta Į Mas- čių uždegimu, ačių Dievui 
peth, L. I., N. Y. pas kun, laimingai persirgo ir da~ 
J. Balkūną, Lietuvių Ku- bar jau baigia išsveikti. 
nigų Vienybės Centro Pir- Tikimės, kad su Dievo pa- 
mininką ir pradžioje kovo gelba kun. P. Virmauskis 
mėnesio grįžta Į Lietuvą, i neužilgo galės atsikelti ir 

fj savo parapiją. vėl energingai vesti 
i parapijos reikalus.

MIRĖ

Vasario 10 d., plaučiui 
uždegimu sirgus, mirė Pa-Į 

- ■ - ■ ~----------------

SPORTAS

DAKTARAI
Tel. S. B. 2805-R =

LIETUVIS

lOPTOM ETRISTASl
Išegza minuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir 

Į koše (aklose) akyse 
: šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. | 
| 447 Broadvvay, South Boston Į 
pĮnmmi O

akiniu!- 
akis atitie- 
amblijoniš- 

sugrąžinu

Tiel. So. Boston 0823
1 LIETUVIS DANTISTAS

ĮDR. M. V. CASPER
| Arti Municipal Bnilding
Į 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. Ofl- 
Isas uždarytas subatos vakarais ir 
inedėldieniais. taipgi seredomis nuo 

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

3 
f

TAISOME IR PARDUODAME RĄDIOS IR REFRIGIATORIUS 

garsiakalbiu STANLEY S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558 

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

I

I

!

ir laidotuvių direktoriui 
p. D. A. Zaletskui už pa
tarnavimą.

Nuliūdus motina 
Ona šlupštikienė ir 

brolis Stasys.
JUDAMI PAVEIKSLAI

Sekmadienį, vasario 21 
d., 7:30 vai. vakare, bažny
tinėje svetainėje bus rodo
mi įdomūs religiniai pa
veikslai “Romos Ganyto
jas”. Pelnas skiriamas nu
pirkimui altoriams naujų 
lininių. Tai daro Apašta
lystės Maldos draugija. 
Kviečia visus ateiti ir pa
matyti šiuos gražius reli
ginius paveikslus.

i Apaštalystės Maldos dr- 
ja nutarė prisidėti prie pa
rapijos pikniko.

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

savo

i i
5

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valaudos nuo 9 iki 12, uuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 ik! 9 v. v. 
Seredomls nuo 9 Iki 12 v. dienį. 
gubotomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

VYČIŲ SVIEDINIO 
SĄJUNGA

L. Vyčių Naujas Angli
jos Apskrity, praėjusį pa
vasarį susitvėrė vyčių 
sviedinio (baseball) sąjun
ga (lyga), kurie gražiai; 
žaidė praėjusią vasarą. 
Per visą sezoną sąjungoje: 
išsilaikė penkios koman
dos, laimėdamos: Provi
dence, R. I. pirmą vietą 
(jie gavo gražią taurę, do-i 
vanotą advokato A. J. Mi-| 
lerio iš, Worcester). Nor- 
wood, Mass. — antrą vie
tą; Worcester, (Šv. Kazi
miero parapijos) trečią; 
So. Boston, — ketvirtą ir 
Lawįence penktą vietą.

Providence, R. I. vyčių 
ratelis stebėtinai gražiai 
atsižymėjo surnušdami I- 
maeulate Conseption ko
mandą — čempionus. Ge
riausias žaidimas buvo tai 
su lenkų Šv. Jadvygos pa
rapijos komanda. Provi- 

'dence gyvena daug lenkų, 
todėl ir žaidime dalyvavo 
tūkstantinė minia, (gal 
todėl, kad žaidė su lietu- 

jviais), bet vyčiai lengvai 
nugalėjo 13 prieš 3.

Kitataučių tarpe taipgi 
' gražiai atsižymėjo So. 
Boston ir Norwood vyčių 
komandos.

Kadangi Vyčių Sąjunga 
sporte duoda daug naudos 
mūsų jaunuomenei, ypač 
lietuvybės atžvilgiu, ir 
duoda progos mūsų ga
biems sportininkams daly
vauti kartu su lietuviais, 
todėl ši vyčių sporto Są-i 

(junga yra visapusiškai 
remtina. Artėjant pavasa-

•

CAMBRIDGE, MASS.

VITAS TAMULIS, žymus sportininkas, Lietuvos Vyčių organizaci
jos narys, pasirašė sutartį su New York Yankees žaisti baseball. čia 
pačiame viduryje parodo Vitą Tarnu lį besirenkant marškinius vienoje 
Bostono krautuvėje.

Vitas Tamulis šiomis dienomis išvyks į New Yorką ir pradės prisi
ruošimo darbą baseball sezonui.

riui, būtų gera ir naudin- Iš LIET. NEPR. DIENOS Paliko dideliame nuliū- 
ga, kad Sąjungos vadovy- MINĖJIMO SO. BOSTON. dime savo mylimą motinė- 
bė (kuriai pirmininkauja — -- v__
Viktoras Babilas) nelauk
tų vėlybo pavasario, bet 
darbą pradėtų anksti ir iš
dirbtų tinkamus planus ir 
patiektų Apskr. suvažiavi
mui užgirti. Kurios kuo
pos ar parapijos neturi su
organizavę sviedinio ko
mandos, tad pageidauja
ma, kad suorganizuotų ir J 
įstotu į Vyčių Sąjungą. •'*. x

Vyčiai šiais metais turi r^ta pavarde. — „
ritulių (bowling) Saiun- butl ir P- Va>antalte- TalP' nui; ačiū broliui ir brolio 
gą. Tai būtų naudin^, P^a^bu™,“‘s-i “ei Stasiui i. Lt ’ -
kad įsisteigtų ir krepšia- " -d

svydžio (basket) rateliai: Marcinkus $1.00, P. p. 1. Vaitkuvienei
kitiems metams. R. Gerulskiene $1.00. Aciu ir leksandroff’am

_________ atsiprašome. K. Narys, kitiems, '

I
lę Oną šlupštikienę ir bro
lį Stasį.

NUOŠIRDUS AČIŪ
Į dienos kolektą, kuri į- 

vyko laike masinio susi
rinkimo, vasario 14, p. p„ 
Municipal Bldg. svetainėj, Liūdesio prispausta a. a. 
Vilniaus ir Elmhursto naš- Antano šlupštiko motina 
laičiams sušelpti, prisiun- Ona šlupštikienė ir brolis 
tė $1.00, p. A. Ašmenskas. Stasys tariame nuoširdų 
Tokiu būdu suma paaugę- ačiū kun. Kazimierui Jen- 
jo vienu doleriu. Kolekta- kui už dvasinį patarnavi- 
vusių mergaičių tarpe pra- nią prieš mirtį ir mirusį 

1 . — _ turėjo mano mylimiausiam sū-

I 
j

i

I

ATVEŽĖ AUKSO 
BOSTONĄ

l

i ir Liudovikai 
J skaitomos, turėjo būti — Sakalauskam ir jų šeimai, 

-- -;V. Marcinkus $1.00; P.įp. I. Vaitkuvienei, pp. A- 
ir visiems 

kurie aukomis, 
darbu arba kokiu nors ki
tu būdu mums pagelbėjo 
nuliūdimo valandoje. Ačiū

MISIJOS
Jau antra savaitė kaip 

yra skelbiamos šv. misi
jos. Praeitą savaitę buvo 
moterims - merginoms; ši 
savaitė vyrams - vaiki
nams. Visais vakarais 
kaip moterys, taip ir vy
rai skaitlingai misijas lan
ko. Misijonierius Tėvas A. 
Morkūnas, MIC., ir klebo
nas džiaugiasi iš skaitlin
go lankimosi ir atidaus 
pamokslų klausimo.

Vyrams misijos baigsis 
sekmadienį, vasario 21 d. 
3 vai. po pietų. Visi per 
savaitę lankę misijas, pri
valo ateiti apvainikuoti tą 
gražų darbą. Užbaigiant 
misijas bus daroma Šv. 
krikšto įžadų panaujini- 
mas, suteikiama Šv. Tėvo 
palaiminimas ir įgijama 
visuotiniai Misijų atlaidai.

Katalikas.

i

I
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MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les p a m o k a s duoda 

vaikams.
Adresas:

98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

Trečialienį, vasario 17 d. 
So. Bostoną, Common

A. t A.
ANTANAS ŠLUPŠTIKAS,

_______________

PLAUKŲ SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

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

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

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

Vi:

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

TINE, alų ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUVĖMS, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
1.1 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Tel. Trowbrid^e 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—-8

278 Ha r v ar d Street,
kamp. Inmau arti Centrai 9q., 

Cambridge, Mass.

PAIEŠKAU savo švoge- 
rio Antano Pilipaičio, pa
einančio iš Butrimų kai
mo, Jurbarko parapijos. 
Prašau atsišaukti, nes tu
riu svarbių žinių iš Lietu
vos. Jei kas žinote apie jį, 
prašau pranešti už ką bū
siu labai dėkinga. Levose 
Bilaitė - Žerdeckienė, 2 
Mercer St., So. Boston, 
Mass. (15-18-22)

• v
• »

GRABORIAI

mūsų specialybė ir ilgų metų

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadivay, Se. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

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

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

i tai
| praktika. Darbas artistiškas. Kai- 
: uos žemos.

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

ADVOKATAI21 m. amžiaus, gyv. su
savo motinėle ir jaunesniu- 

Į

I
i

j

v
.---------- ---------------------------- -------------------------------------------

wealth Pier atplaukė Nor
vegijos laivas iš Australi- broliu 65 I St., So. Bosto- 
jos, kuriuo atvežė $1,500,- ne, mirė vasario 9 d. š. m. 
000 vertės aukso, kuris Laidotuvės įvyko vasario 
sveria apie du tonus. Tas 11 d. iš Šv. Petro lietuvių 
auksas priklauso Federal parapijos bažnyčios su šv.

mišiomis Mt. Benediet ka- 
pudse. Jis palaidotas šalę 
savo a. a. tėvelio, kuris 
mirė 1918 m.

auksas priklauso Federal 
Reserve Bankai.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke-’ tik
ini verti skaitytojų paramos.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus

817 E St. (kampas Broadvvay)
South Boston, Mass.

Telefonas: Son Boston 2732
Namų; Talbot 2474

7 Dinos Į LIETUVĄ
ANT

BREMEN r EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Katinų. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

CO1PMBPS 
HANSAmdEUTSCHLAND 
HAMBURG MEW YORK 
Patogu* geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo 

Mes paskubėsime jums išgauti svečių ir iinmigrttcijos 
vizaa dėl jūsų giminių iš Europos. 

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 

HAMBURG-AMERICAN LINE
Ug, NORTH GBRMAN LLOYD

2S2 Royiston St. __-
MOHTON. MASS.

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadtvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

388 Broadway,
South Boston, Mass

■ ■■ ■ ■ II

!

Tulephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERV1CE

STUDEBAKER
Automobilią ir Trokų

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių uuto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Ham’in Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
■loe. Kayočiniuia ir Peter Trečiokas 

savininkai

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Gnborim - Balsam uoto j m 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Bastosi, Mm*.

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadvvay
South Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 158 W. 7th St 

Tel. ŠOU Boston 3960 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

KXX3SXX

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

ATSIŠAUKIMAS j 
DARBININKUS

i

I.... j >
Cambridge, Mass. H

I Cambridge Bottling Co. Ine.
K Išdirbame pirmos rftšics visokius minkštu* gėrimus (Tonie).

Pristatome j krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengi- 
* mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonieo su ženklu ant 
’ leibelio BERKSHIRE BEVERAGKS. Taipgi turime ir Alaus 
> Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAM1RIDGE BOTTLING CO. INC.
4—8 Berkshire 8t., 

TeL TBOwbridg« 3374
Savininkai: Jonas MaHnoaskM, Jokobas Pažinos, Juozapas N. Smiiffys. ?

Gerb. Liet. Darb. Są-gos 
nariai, meldžiu Tamstų 
man padėti gauti darbą. 
Turiu daug patyrimo bu- 
černėse. Taipgi galiu dirb
ti ant ttoko išvežioti lan- 
drę, duoną ar kitoki darbą 
atlikti. Pranešėjui atlygin
siu.
B. JAKUTIS, 174 Colum- 
hia St., Cambridge, Mass. 
Tel. KIR 1195.

(19-23.!

P. J. AKUNEVICH IR SUNCS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
TeL Brockton 4110 

Montello, Mass.

1 .ĮMĮMMMĮĮMM
J BROCKTONO OFISAS:

16-18 Intervale Street, ihuuh;mu,
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Įrius parodė paveiksle — 
katė ir šuo. Meilė, kaip ka
tės su šunim.

Antroji —B— medalijo- 
no pusė, tai susikirtimas 
Lietuvos valstybės ženklo 
Vyties su lenkų valstybės 
ženklu ereliu. Apačioje 
parašas — kova.

Pranašystė išsipildė, ku
ri buvo pagarsinta dar 
prieš Liublino unijos suda
rymą, būtent: “Tas, Kurs 
gyvena danguose, juoksis 
iš jūsų”. Kova tęsiasi nuo 
pat Lietuvos nepriklauso- 

j mybės paskelbimo. Ir toji 
kova reiškiasi visokeriopa 
forma Vilnijoje: smurtu, 
persekiojimais, cenzūro
mis, areštais, mokyklų už
darymais ir t. t. ir t. t.

Ar lenkams išėjo toji u- 
nija į sveikatą? Ne. Per 
didelis kasnys buvo prary
ti ir turėjo paspringti. 
Gaila, kad ir Lietuva turė- 

! jo kartu auka kristi. Porai 
šimtų metų baigiantis, 
Lenkija negalėdama apsi
ginti išorinių priešų, o vi
duj nemokėdama sugyven
ti susmuko valdyme ir 
pražūdžius Lietuvos nepri
klausomybę, pražudė ir 
savo. Ir kaimynai pasi
naudojo. 1795 m. įvykus 
padalinimui Lenkijos neli
ko vardo žemėlapy, tik bu
vo pavadinta: Privislens- 
kij krai, o iš Lietuvos — 
Severo Zapadny krai. Lie
tuvos priežodis teisingai 
aptaria su kokiu draugu 

i draugauji, tokiu ir pats 
paliksi. Jogailos žygis pa
likt lenkų karaliumi atne
šė Lietuvai unijas ir Lie
tuva susilaukė praradimo 
nepriklausomybės, bau
džiavos, spaudos uždrau
dimo ir begalinio skurdo. 
Tu klaidu atitaisymas č- 
mė net šimtmečius laiko, 

i Sibiro kraštas liko nusėtas 
kovotojų, dėl šventu savo 
teisių — kaulais. Lietuvis 
išmoko verkti be ašarų ir 
dainuoti be dainos žodžių. 
Nešdamas tą sunkią gyve
nimo naštą ėjo, kaip tas 
skulptoriaus Artojo ark
lys, dantis sukandęs, ir 
manė sau, anot vyskupo 
Baranausko, “...kad tu gu
de nesulauktum nebus 
kaip tu nori, bus kaip Die
vas duos, ne kaip tavo įsa
kymai nedori...” 

(Bus daugiau)

FARMERIAMS, GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ 
z AUGINTOJAMS!

J. Kumpa

Iš Skulptoriaus Petro Rimšos 
Parodos Boston, Mass.

(Tęsinys)
Medali jonas: Unity and 

Discord, pažymi Lietuvos- 
Lenkijos susijungimo su Į 
Lenkija (Liublino unijai 
laikmetį ir to susijungimo 
pasekmes.

Pirmoji —A— pusė me- 
dalijono su data 1565, su 
skausmo ar pykčio veidu, 
karūnuota galva iš kurios 
ausų veržiasi šūkis: “Wol- 
ni z wolnymi — rowni z 
rownymi (laisvi su lais
vais — lygūs su lygiais). 
Kiek žemiau sudėtos svei
kinančios rankos, kurios 
kovos kardu sujungtos. 
Dešinėj pusėj Vytis, kairėj 
— lenkų baltas erelis. Vi
duj Įrašas iš Dovido psal
mės: “Qui habitatin coelis 
irridebit eos” (Tas, Kuris 
gyvena danguose juoksis 
iš jūsų). Žemutinėj daly, 
emblemos vietoj: šuo ir 
katė. Pačiame apskritime 
apačioje parašas — Unija.

Šis atpasakotas iš meda- 
lijono turinys, daug neša 
su savim Įdomių dalykų iš
mūsų Lietuvos istorijos. 
Tie istorijos faktai ne tik 
Įdomūs, bet kartu ir skau
dūs ir yra žalingi Lietuvos i 
ateičiai. Šios Liublino uni
jos laikotarpiu valdant 
Lietuvą - Lenkiją Zigmun- 
tui Augustui (1544-1572) 
Lietuva nustojo daug savo 
žemių, nustojo savo pla
čiųjų valstybinių teisių ir 
per lenkų groboniškumą 
liko atdaros durys lenkų 
bajorijai į Lietuvą, žo
džiu, Lietuva susijungė — 
lygi su lygia — laisva su 
laisva, bet karalius paliko 
vienas — Lenkų karalius. 
Ar norėjo Lietuva tos uni
jos? Ne. Bet Lenkija su 
karaliaus Zigmanto Au
gusto 
smurtu, 
dalimis 
prie Lenkijos. Dalis Lietu
vos bajorijos pažymėt sa
vo nesutikimą išleido net 
pinigus, su viršum pažy
mėtu parašu, kuris tuomet 
buvo Įrašytas: Tas, Kurs 
gyvena danguose juoksis 
iš jūsų, reiškia iš jūsų u- 
nijos. Rankas — Lietuvos- 
Lenkijos besisveikinančias 
pervėrė kardas pakeltas Į 
viršų, kuris žymi nesibai
giančią dviejų tautų kovą. 
Kokia toji Lietuvos - Len
kijos meilė mums skulpto-

į

pagalba bemaž 
dekretais, jungė 
Lietuvos žemes

Auginkite iš anksto vištas ir kitus paukščius, kad gavus tinkamu 
ir didesnį uždarbį. Jei norite įsigyti geriausių viščiukų, ančiukų ir 
kalakutukų, kreipkitės pas Frank Rozėną, Lakeside Fanu. Raynham, 
Mass., kuris perina paukščius geriausioms ir moderniškiausioms maši
nomis. Ateikite ir persitikrinkite, kad mūsų kainos labai žemos, o pre
kės pirmos rūšies. (19-26-2-9)

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes 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 Broadvay, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkan 

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

DARBININKAS

Clearance SALE

Dresitj ir Cloth Coat
Skyriuje 
klauskite 
raitytės, 
patarnaus 
ginusiai.

Už Kelių Dienų Baigsis
Moterys ir merginos, pasinaudokite I. J. Fox kailinių išpardavimo 

CLEARANCE SALE, kuri besitęs tik keletą dienų. Šiame Išpardavime 
galite pirkti kailinius labai sumažintomis kainomis. Dabar pirkdamos 
sutaupysite nemažai pinigų. Atėję Į krautuvę visuomet klauskite Ber
nardo Koraičio, kuris yra I. J. FOX krautuvės lietuvis atstovas. Jisai 
Jums maloniai patarnaus ir patars kokie kailiniai patogūs ir geriausiai 
pirkti, kad jie ilgai dėvėtusi.

Klausykite Lietuvių Radio programų šeštadieniais 1:30 vai. p. p. iš 
stoties WCOP ir sekmadieniais 9:30 vai. ryte WMEX.

411 washington street 
BOSTON, MASS.BERNARDAS J. KORAITIS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

HARTFORD, CONN.
LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS MINĖ
JIMAS

Sekmadienį, vasario 14, 
vakare, mokyklos salėje, 
įvyko gražus ir iškilmin
gas minėjimas Lietuvos 
Nepriklausomybės šven
tės. Prano Pakėno lietu
viškas orkestras grojo o- 
vertiurą, o paskui Šv. Ce
cilijos bažnytinis choras 
galingai sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. 
Kalbas pasakė adv. Šalna 
iš Bostono. Jis trumpai, 
bet labai gražiai kalbėjo, 
kad lietuviai būtų optimis
tai... reiškia nereikia vis 
dejuoti, rankas nuleisti, 
neveikti vis žiūrėti į tam
pią ir juodą pusę ir tt. 
Paskui kalbėjo klebonas 
kun. Ambotas, kuris trum
pai paminėjo, kad Lietu
va per 19 laisvės metų nu
veikė daug, o ir daugiau 
negu kitos tautos per il
gesnį laiką. Kalbėjo dar 
kunigas Kripas, Čekanau
skas, Medonis (vakaro ve
dėjas). Turėjo kalbėti ir 
dr. Mikolainis, bet jį iš
šaukė pas ligonį. Vienu žo
džiu visos dainos, giesmės, 
deklamacijos, prakalbos 
ir orkestras sudarė turi
ningą programą. Dalyva
vo daug žmonių. Priimta 
protesto rezoliucijos prieš 
lenkus. Reikia užgirti 
hartfordiečius už jų veik
lumą ir patriotiškumą. A- 
not adv. šalnos, Hartfor
das davė operos artistę O-
ną Katkauskaitę, kunigas kaičių. Tai, Marė Kedžiūtė

i

Ambotas paskirtas Hart
fordo miesto Juvinile 
Commission, Vyčiai pasi
žymi atletiškais gabumais 
ir gražiai garsino ir tebe
garsina lietuvių vardą ir 
tt. Taigi, hartfordiečiai, 
laikykimės, kad taip apie 
mus visuomet teisingai 
galėtų manyti ir kalbėti.

Vakaro vedėju buvo jau
nikaitis gerb. Medonis. 
Hartfordo Vilniaus Va
duoti Skyriaus naujasis 
pirmininkas. Solo dainavo 
Matas Kripas, Kaunietytė 
ir, rodos, Bucevičiutė. Pa
skui dainavo keturi jauni
kaičiai — kvartetas: Ko- 
čiūnas, Kasmonaitis, Mon- 
čiūnas ir Rakauskas. Va
lio, Hartfordo lietuviai:

MARIJOS VAIKELIU 
“VALENTINE PARTY”

Pereitą sekmadienį, va
sario 14 po pietų mokyk
los kambaryj Marijos Vai
keliai turėjo metinę savo 
“Valentine Party”. Susi
rinko daug gražaus jauni
mo, mergaičių ir bernai
čių. Jie turėjo pirm save 
“party”, o paskui buvo už
kandžių ir bendras pasi
linksminimas. Dalyvavo ir 
kunigai: Ambotas, Karto
nas ir Kripas. Reikia pa
sveikinti vietinę Marijos 
Vaikelių grupę, nes darbš
ti ir daug veikia.

:N

l
aukavusiems, kad ir ma
žas aukas. Visus išvardin
ti čion vieta neleidžia. Dė
koju poniai Zaveckienei 
už daugiausiai tikietų par
davimą. Ji pardavė už 
$70.00. Dėkoju p. M. Kar
bauskui ir visiems choris- 
tams-ėms už išpildymą 
gražios muzikalės progra
mos, Seselėms už salės iš
puošimą. Dėkingas esu 
sodalietėms - veiterkoms 
ir vakaro vedėjui kun. J. 
Plevokui, kurs sumaniai 
visą tvarką vedė.

Vakarienė pelno davė 
netoli $200.00. Visiems dė
kingas

Kun. P. J. Juškaitis,
Klebonas.

su lietuviu Lukas ir Suka- 
dolskaitė su lietuviu Mar
kus. Tai gražios katalikiš
kos lietuviškos porelės. 
Teko girdėti, kad dar bus 
ir daugiau lietuviškų po
relių.

LIETUVIŠKOS PORELĖS
Šiomis dienomis Hart

fordo laikraščiuose tilpo 
paveikslai dviejų lietuvai
čių, kurios neužilgo žada 
ištekėti už lietuvių jauni-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

f.IETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVO.

^Irmlnlnk* — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boaton, Mase. 

Tel. So. Boston 1288
fIce-pirm. — Ona JanklenA 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Ra-št. — Bronė Cunienė, 

29 Gould St., W. Rosbury, Mass.
Tel. PAR 1864-W.

■Hn. RaSt. — Marijona Markonlutė, 
28 \Vhlpple Avė., Roslindale, Mass.

Tel. Parkvay 0558-W
MlntnM — Ona RtaninHut*.

106 West 6th St^ So. Boston, Mass. 
rvarkdarė — Ona Mfzjrtrdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. 
Kasos Globėja — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
draugija savo susirinkimus laiko kas 

, r antrą ntaminką DtoMta.

tV. JONO EV. BL. PAiALPINf
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vicc-Pirm. Albinas Nevfera,
16 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. RaAt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas Pranas Tuleikis,
• 108 Bowen St., So. Boston, Mass.
Maršalka Jonas Zaikis,

7 Winfleld St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus ka« tre

čią nedėldienį kiekvieno mėnesio 
I 2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boaton, Mass.

7:80 vai vakare, pobažnytinėj sve 
talnėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

vis u o m e t 
P-lės A. Ko- 
.Ji lietuvėms 

kuoširdin-

VAKARIENBUTIS
Kovo 21, po piet ir vaka

re, Seserims vadovaujant, 
įvyks vaidinimas gražaus 
veikalo “Vakarienbutis”. 

I šis veikalas dar niekad ne-
bet ir stovintiems buvo fouvo Cambridge’iuje vai- 
ankšta. dintas. Todėl visiems pa-

Tad, valio, mūsų parapi- tartina ji pamatyti. Visas 
jos jaunimas! Lauksime pelnas

, daugiau panašių parengi
mų.

JERSEY CITY. N. J. i
— Vasario 14 d. sekma

dienį, parapijos salėje bu
vo apvaikščiojama Lietu
vos Nepriklausomybės 19 
metų sukaktuvės. Žmonių 
prisirinko gana daug. Kal
bėjo vietos klebonas kun. 
S. Stonis ir muzikas p. J. 
Žilevičius. Choras, vado
vaujant muz. A. Kamins
kui padainavo Lietuvos ir 
Amerikos himnus. Pabai-

r • .,

goję kalbų vienbalsiai iš
nešta protesto rezoliucija 
prieš lenkus dėl jų perse
kiojimų lietuvių ir jų or- - 
ganizacijų Vilniaus kraš
te. Po rezoliucijai Įgalio
ti pasirašyti: Baranaus
kas, Marcinka, Ragaus
kas, Lapinskas ir Juozas 
Andriuškevičius.
— Vasario 28 d. parapi

jos salėje, įvyks kozyrių ir 
bunco vakaras. Tas paren
gimas daromas apmokėji- 
jimui sąskaitos už kėdes, 
kurias nupirko parapijos 
salei ir bažnyčiai. Kviečia
ma visų atsilankyti.
— Per Užgavėnias pas 

-kleboną kun. S. Stonį sve
čiavosi Amsterdamo N. Y. 
klebonas kun. J. židinavi- 
čiųs.
— Medical Center Ligo

ninėje serga B. Andriuške
vičius. Jam padaryta ope
racija. Linkime kuovei- 
kiausiai pasveikti.

CAMBRIDGE, MASS.

skiriamas Sese
rims mokytojoms. Savo a- 
tėjimu paremsite Seseles.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS MINĖ

JIMAS
Vasario 21, 7:30 vai. va

kare parapijos salėj Įvyks 
Lietuvos Nepriklausomy
bės 19 metų minėjimas. 
Tikimasi gražios muzika
lės programos ir keletos 
gerų kalbėtojų. Advokatas 
A. Mileris iš Worcester ti-

PADĖKA
Šiuomi širdingiausiai 

dėkoju visiems aukoto
jams daiktais, valgiais ar 
pinigais, biznieriams ir 
pavieniams kuomi nors 
prisidėjusiems prie meti
nės parapijos vakarienės, krai bus. Jis pasakys gra- 
Įvykusios vasario 7 d. š. žią kalifą. Pasižadėjo at- 
m. Dėkoju visoms gaspa- vykti kun. 
dinėms ėjusioms rinkti čius, kun. K. Jenkus. Bu 
aukas, ypač poniai Pyški- ir daugiau kalbėtojų, 
nienei, kuri surinko virš Lai kiekvienas lietu vii] 
penkiasdešimts dolerių, tą vakarą nelieka namuo- 
Dėkingas esu Cambridge se, bet ateina j ši 19 Lietu- 
Bottling Co. už aukavimą vos Nepriklausomybės mi- 
minkštų gėrimų ir visiems nėjimą. kvieslys.

K. Urbonavi-
s

WESTFIELD, MASS.
“MINSTREL SHOW” 

PAVYKO
Vasario 8 ir 9 dien. šv. 

Kazimiero parapijos jau
nimas surengė pirmą kar
tą parapijos istorijoj 
“Minstrel Show”, kuris 
kuopuikiausiai pavyko. 
Visi savo roles atliko kuo- 
geriausiai, be jokių klaidų. 
Choras susidėjo iš virš 70 
narių, kurio dainavimas 
sužavėjo visus. Vietiniai 
laikraščiai stambio m i s 
raidėmis pažymėjo ir pla
čiai aprašė tą įvykį, iškel
dami Lietuvių jaunimo ga
bumus. Žmonių abi dieni 
buvo perpildyta salė, ypa
tingai paskutinę dieną ne
tik atsisėst nebuvo vietos,
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Šv. Tėvo 15 Metų
Sukaktis

kiekvienoje kolonijoje susidarys būrys lietuviškos in
teligentijos, mūsų ateitis skaisti.

“Iš šių sumetimų aišku, kaip reikalingas mums 
Marianapolis, kuris galėtų sutalpinti šimtus mūsų 
jaunuolių. Yra faktas, kad toji kolegija smarkiai au
ga, sutraukdama pačias gražiausias mokslo jėgas. 
Rinktiniam mokytojų fakultetui galima patiekti dar 
šimtas, kitas mūsų jaunimo.

“Savaime kyla klausimas, kaip pašalinus šią lėšų 
stokos kliūtį. Jeigu nebūtų galimybių, būtų tuščia kal
ba. Šiandie gi tų galimybių esama: nemaža pinigų su
ma šiam darbui jau surinkta. Čia reikalinga dar vie
nas rimtas šuolis pirmyn ir būtų, galima eiti prie nu
matytos patalpų statybos. Šiuomi tą nepaprastą šuolį 
pirmyn noriu patiekti mūsų plačiajai visuomenei, y- 
patingai mūsų įstaigos Gerbiamiems Prieteliams, ku
rie nekartą Marianapolį jau parėmė, ir tikras esu, jog 
vėl parems.

“Čia patiekiamas štai koks konkretus sumany- 
1 mas: Jei per metus laiko — iki 16 dienos Vasario 1938 
i metų
aukotojų, ar net organizacijų), kurie pasižada paau
koti šimtą dolerių, ir jei numatytas skaičius, būtent 
100 asmenų, susirinks, tai 16 dieną vasario 1938 metų 
tie pažadai turi būti ištesėti. Ne taip jau didelis auko
tojų skaičius ir ne taip jau stambi pinigų suma. Bet 
toji suma duos mums galimybės eiti prie reikalingos 
statybos”.

Planas gražus ir lengvas. Ar gi mūsų išeivija ne
pajėgtų jo ivykdinti? K.

susiras 100 asmenų (atskirų, ar susidėjusių

kvartalus,
-r^- i • i • v i • *t* • • t i tegu isitikrina, kur ir koki
Katalikiškai 1 įesai Įrodyti dvasininkai yra kapitaliz-

M. Mozuraitis

Šv. Tėvas sunkiai serga — jau beveik miršta, ir 
štai pradeda sveikti, ir pagaliau nori vaikščioti! Tai 
tarsi koks stebuklas, kurs vyksta nustebusio pasaulio 
akyse. Iš tiesų, tas Pijaus XI gyvastingumas stebina 
kiekvieną, kurs drebančia širdimi sekė jo sunkios li
gos eigą. Ir sakoma, kad Šv. Tėvas staiga pradėjo 
sveikti, kuomet susilaukė 15-kos metų savo vainikavi
mo sukakties.

Taip, jau penkiolika metų, kai Pijus XI buvo i- 
nauguruotas eiti garbingas, bet sunkias Popiežiaus 
pareigas. Ir reikia pripažinti, kad tą visą laiką darba
vosi kaip uoliam Šv. Petro Įpėdiniui pritinka. Kas me
tai vis kokia stebėtina jo enciklika. Atnaujina ir nau
jiesiems laikams pritaiko Leono XIII encikliką Re- 
rum Novarum socialinio teisingumo klausimu, uoliai 
gindamas darbininkų būklę. Gina moterystės neliečia
mybę. Sureformuoja ir sustiprina katalikiškąją akci
ją. Skelbia Kristaus karalystę ant žemės ir įsteigia 
Kristaus Karaliaus šventę. Pasmerkia moderniškąją 
nemoralybę. Drąsiai prieštarauja komunistų pastan
goms. Protestuoja prieš Meksikos radikališkos val
džios žiaurumus. Atkreipia ypatingo dėmesio į Rytų 
Bažnyčią, Įsteigia seminariją rusų katalikų dvasiški- 
jai auklėti. Šelpia Rusijos baduolius ir t.t. Sunku ir 
beatsiminti visus tuos garbingus darbus ir žygius, ku
riuos Šv. Tėvas yra padaręs 15-kos metų savo viešpa
tavimo laikotarpy. Ta sukaktis matomai jam prisimi
nė Šv. Martyno, Vyskupo žodžius: “Viešpatie, jei aš 
žmonėms dar reikalingas, neatsisakau darbuotis”. 
Taip. Pijus XI labai žmonėms reikalingas, ir Dievo 
Apveizda jį užlaiko. K.

Darbininkų Unij os Ir 
Švietimo Organizacijos

Kolegijos Statybos Reikalu
Pasidėkojant Dievo Apveizdai, Tėvų Marijonų uo

liam pasišventimui ir geru žmonių paramai, turime 
Lietuvių Kolegiją, kurią dovanotinu išdidumu galima 
vadinti Naujosios Anglijos lietuvių nuosavybe. Jau 
šešti metai kai ji čia gyvuoja ir skruzdės darbštumu 
stato mūsų ateities namus. Jos lietuviškoj dvasioj 
auklėjami studentai, mūsų išeivijos busimieji vadai, 
jau šen bei ten savo veiklumu pasireiškia. Mokslas 
juos užlaiko Kolegijos sienose, taigi visuomeniškame 
bruzdėjime dalyvauti dar jie.negali, bet už tai spau
doje jų darbuotė vis daugiau ir daugiau ryškėja. Lai
kraščiuose gan dažnai matome straipsnių, kurių auto
riai ties savo pavarde padeda dvi raidi L. K., reiškia 
Lietuvių Kolegijos studentas. Reiškia, jie veltui ten 
nesėdi. Jau gan anksti parodo, kad jie mūsiškiai, 
dirbs savo tėvyniškoj dirvoj ir jau dabar įterpia vie
ną - kitą plytelę Į tautos statybą.

Kolegija auga ir studentų, skaičius tiek padidėjo, 
kad jiems trūksta patalpos. Kolegijos vadovybė tuomi 
labai susirūpinus. Darbas laukia, lietuvių jaunimas 
nori mokytis pas savuosius, o čia nėra galimybės 
juos visus priimti. Ir kaip čia nesirūpinus, ypač turint 
tokią jautrią širdį, kaip- Rektorius, kun. Dr. J. Navic
kas, kurs degte dega visą išeivijos jaunimą lietuviš
kai išauklėti. Kas čia padarius? Ir Rektorius sugalvo
jo planą Kolegijos bendrabučiui pastatyti. Susipažin
kime su jo sumanymu, kuri išdėsto “Studentų Žody”: 

“... Tiek gražaus mūsų jaunimo norėtų įstoti į sa
vąją kolegiją, tik deja nėra pakankamai patalpų, kad 
būtų galima juos priimti. Nauja statyba Marianapoly 
yra būtina. Vienu atveju tai nemalonus reiškinys. 
Statybai reikia pinigų. Bet iš kur juos imti? Antru 
gi atveju tai džiugus reiškinys, nes aišku, kad dauge
lis Amerikos lietuvių jaunuolių siekia aukštesnio 
mokslo: jie nori mokintis ir tai mokintis ne svetimo
je, bet savoje lietuviškoje mokykloje.

“Čia visa mūsų gyvybės viltis. Jeigu tik galėtu
me prisiauginti visą kadrą gražios lietuviškos švie
suomenės, mums tuomet nerūpėtų, kas mus pavaduos 
parapijose, organizacijose, redakcijose ir t.t. Jau šian
die galima pasidžiaugti nemažu skaičiumi kilnių Ame
rikos Lietuvių Kolegijos aliumnų, dirbančių tautinį 
darbą visuomenėje. Bet vienų vadų neužtenka, reika
linga ir lietuviškai nusiteikusi visuomenė. Jeigu tik

mo šalininkai ir nesirūpi
na socialiniu teisingumu. 
Jei to maža, teaplanko To- 
rino Mažuosius Name
lius — Piccola Casa, kur 

Socialinis teisingumas, į bui. Ir Bažnyčia šventųjų tarpsta, auga ir žydi nepa- 
paties Kristaus paskelb- pripažinimo byloje iš ka- liaujamos artimo meilės 
tas ir Evangelijos šviesa nonizuojamo asmens rei- stebuklas. Tai kuklaus To- 
išnešiotas po visą pasaulį, ‘ kalauja ne vienos kurios rino kanauninko Cattolen- 
puikiausiai pražydo pir- dorybės, bet visų dorybių go palikimas, kuriuo visas 
maišiais krikščionijos am-, darnios harmonijos, pasi- pasaulis džiaugias ir atsi- 
žiais, kada tarp tikinčiųjų puošusios heroišku laips- stebėti negali. Neveltui da- 
nebuvo nei žydo nei grai- niu. Jei kurio šventojo bartinis Pop. Pijus XI. 
ko, nei pono nei vergo, bet bent viena dorybė nesiekia kanonizuodamas Pal. Cat- 
visuose plakė viena širdis heroiško laipsnio, kanoni- tolengo, šventojo garbei 
ir viena siela. Socialinis zacijos byla nutraukiama paskaitoj homilijoj 
teisingumas nebuvo pa
mirštas ir vėliau, kada 
Bažnyčia išėjo iš kata-

Pakaktų, Ką Padare 
V ienas J. Cattolengo

J pane- 
neribotam laikui. Kas iš gyrikoje yra pasakęs: 
to, jei žmogus ir pamaldus 
ir nenusikalsta teisingumo 

kombų ir ėmė viešai skelb- dorybei, atsiskaitydamas 
ti Evangeliją. Vyskupo ir iki paskutinio cento, bet 

Daktaro šv. turtuose paskendęs, nema- * 
mesta mintis to skurde alpstančio savo i * 

Valstybės įgy- brolio, jis sunkiai nuside- 
žemėje iš lėto de ir socialiniam teisingu-;

• V

I

I

Šv. Tėvas Popiežius pa
sako katalikams darbinin
kams kas yra darytina. 
Jis gerai dalykus supras
damas sako, kad susida- 
rusios aplinkybės priver-

Bažnyčios
Augustino 
apie Dievo 
vendinimą 
tautų eilėje buvo siekiama mui ir artimo meilės dory- 
realizuoti visais laikais.

Po Reformacijos audrų lūpomis kalba, 
šv. Augustino mintis ypa- žmogus, v. • 1 1 — A « • • w ' V__ A _ ’

Darbininkai dedasi Į u-i 
nijas dėl dviejų svarbių 
priežasčių, būtent, pirma, 
kad per jas išgauti sau ge
resnį atlyginimą už darbą 
ir pagerinti darbo sąlygas 
ir, antra, gal svarbiausia, čia Katalikus ir nekatali- 
kad užtikrinti sau darbą, kus dėtis i vieną ir tą pa- 
Dėl to tai darbininkai, įsi
rašę į unijas, moka duok
les ir turi išrinkę vadus, 
kurie jų reikalus perstato 
darbdaviams. Tie unijų 
vadai ima sau nemažas al
gas, tačiau nevisada jie y- 
ra sąžiningi,, neretai jie 
darbininkus parduoda ka
pitalistams. Ne be reikalo 
darbininkai dažnai nusi
skundžia, kad jie esą ne
laimingos aukos ne tik 
žiaurių kapitalistų, bet ir 
sauvalių unijos vadų.

Katalikas darbininkas 
žino, kad tik per darbinin
kų unijas jis galės susi
laukti sau geresnės būk
lės, bet pamatęs uni jos va
dų suktybes, neteisingas 
ir neleistinas jų priemones 
tikslą atsiekti, rimtai pa
galvoja apie sudarymą 
Katalikų darbininkų uni
jos, prie kurios galėtų pri
klausyti įvairiu tautų dar
bininkai. Tada vadai, bū
dami katalikai, laikytųsi 
Katalikų Bažnyčios moks
lo darbininkų klausimuo
se, teisingai perstatytų 
darbininkų reikalavimus 
ir sąžiningai eitų savo pa
reigas. Tai, žinoma, būtų 
ideališka. Katalikiškose 
šalyse taip yra. Bet Ame
rikoje to negalima padary
ti. Nereikia užmiršti, kad 
mes katalikai šioje šalyie 
esame mažumoje. Fabri
kuose iš 2,000 darbininkų 
gal yra tik 200 katalikų. 
Tai nežymus skaičius. Du) 
šimtai prieš du tūkstan- 
čiu nedaug ką reiškia, ir 
toki unija būtų nežymi. 
Toks sudarymas katali
kišku unijų dar dalykus 
pablogintų, nes suskaldy
tu darbininkų vienybę, ir 
kapitalistai tuo darbinin
kų pasidalinimu pasinau
dotu. Pradėjus organizuo
tis katalikų darbininkų li
nijoms, • sukiltų įvairaus 
plauko protestantai ir ki
ti ir vien iš neapykantos tinka, bet su laiku, jei jis 
katalikų tvertų savo uni- negirdi katalikiškos pusės, 
jas. Tada tikrai tas visas Katalikų Bažnyčios moks- 
darbininkų veikimas būtų lo tuose dalykuose, pama- 
panašus į Babelio bokšto žu, jis pradeda svyruoti 
statymą. įsavo tikėjimo dalykuose.

v •
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čią darbininkų uniją, o ki
taip jie savo reikalų neap
saugos ir geresnio gyveni
mo neišsikovos. Šalies e- 
konominis ir dorovinis 
stovis verčia katalikus dė
tis į neutralias darbininkų 
unijas. Tačiau tos unijos 
privalo visuomet laikytis 
teisingumo, lygybės ir ka
talikams duoti pilną sąži
nės laisvę, kad jie nebūtų 
priversti nrie kokiu nors 
sutikimų ar reikalavimų, 
bet visuomet galėtų elgtis 
pagal savo sąžinės ir Ka
talikų Bažnyčios mokslo. 
Gi klausimą išspręsti, ku
rios unijos yra katali
kams darbininkams leisti
nos, Št. Tėvas paveda die
cezijos vyskupams. Jei 
vyskupai užtvirtina tą ar 
kitą darbininkų uniją, ta
da katalikai darbininkai 

įgali prie ju prisidėti. Tas 
i dalykas gal yra kai ir už
mirštas mūsų darbininkų.

Tačiau, kadangi Popie
žius leidžia katalikams, 
dėl jų pačių naudos,/ietis 
į neutralias unijas, jis ir 
Įsako, kad be tų unijų, ka
talikai darbininkai turėtų 
darbininkų švietimo orga
nizacijas. Tų organizacijų 
tikslas yra darbininkų au
klėjimas. Jose darbininkai 
privalo būti tikybiniai ir 
doroviniai mokomi ir lavi
nami, kad katalikai į tas 
neutralias unijas Įneštų 
Krikščionišką dvasią, kad 
iš katalikų tarpo kiltų są
žiningi ir geri darbininkų 
vadai.

Popiežius Pijus X, savo 
enciklikoje “Sing u 1 a r i 
Quadam” aiškiai pasako, 
kad visur privalo būti stei
giamos darbininkų švieti
mo organizacijos. Nesun
ku suprasti kodėl taip įsa
kyta. Katalikas įstojęs i 
neutralias unijas, girdi į- 
vairius pareiškimus, su 
kuriais iš sykio jis nesu-

I

bei. Šv. Dvasia apaštalo 
kad toks 

ne tik kad nėra 
čiai kėlė Anglijos Valsty- šventasis, bet dar yra me- 
bės didysis Kancleris Pa- lagis (I Jono, 4, 20). 
laimintasis Tomas Morus, Kas netiki katalikų so- 
kurį dar visai neseniai po- cialiniam teisingumui ir 
piežius Pijus XI kanoniza- nemato nekatalikų daro- 
vo. Šis Dievo ir žmonių mos socialinės neteisybės, 
numylėtas šventasis savo mes pasiūlytumėm pavar- 
lotynų kalba parašytoje tyt charitatyvinių vienuo- 
knygoje “De optinio Rei- lynų ir sodalicijų metraš- 
oublicae statu seu nevo in-

I 

sula Utopia” numatė tokią 
santvarką, kurioje pati 
valstybė rūpintųsi ir žiū-’ 
retų, kad vieni per daug 
nepralobtų neteisėtai ar į- 
statymo keliu apeitu tur-| 
tu, o kiti kęstų skurdą ir 
būtų skriaudžiami.

Geriausias Valsty b ė s 
valdymas, pasak švento
jo, ir remiasi socialinio 
teisingumo pamatais.

Malonu pastebėti, kad tie, 
kurie nepripažįsta Bažny
čios autoriteto, Pal. Tomą 
Morų vadina vienu iš di
džiųjų pasaulio vyrų.

Netrūko Bažnyčioje ir 
daugiau tokių šventųjų. 
Kiekvienas Bažnyčios ka
nonizuotas šventasis ar. 
šventoji yra savos rūšies 
komunistai atsisakę dėl tarnaičių 
Dievo ne tik šeimos lai
mės, bet ir savo turtų ir 
savo kūno ir sielos dova
nas paskyrę žmonijos la-

v •

cius,
aplankyti raupsuotoju 
kolonijas, pasisukinėti 
po šv. Vincento a Paulo 
senelių prieglaudas ir 
Paryžiaus priemiesčio

— “Teisingai ir pelriytai 
būtų galima tvirtinti, kad 
jei mums ir nebūtų kitų 
katalikiškų tiesai įrodyti 
argumentų, užtektų to vie
no, ką padarė Juozapas 
Cattolengo”.

Socialinį skurdą reikia 
šalinti visų pirma iš ati
tinkamų lėšų ir prabangos 
dalykų.

Kai turtuolis nebeturės 
nei peilio nei auksinės ša
kutės kai sužadėtinė ati
duos savo žiedus ir perlus 
alkanai miniai pasotinti, 
tuomet tegu bus laužomos 
monstrancijos ir pardavi
nėjami altorių papuošalai 
socialiniam teisingumui į- 
gyvendinti. Kol tokio bai
saus socialinio skurdo Lie
tuvoje nematyti, nėra rei
kalo atimt iš Kristaus to, 
ka geros širdys jam skyrė.

XX Amž.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Automobilių nelaimės A- 

merikoj didėja. Šįmet per 
pirmas penkias savaites 
automobilių nelaimėse žu
vo 1.092 žmogų, o pernai 
per tą pat laiką žuvo tik 
757 žmonės.

Danijoj tarnaičių klausi
mas šitaip tapo išrištas: 
tarnaičių sąjunga susitarė 

i su šeimininkių sąjunga 
algų, darbo valandų ir 

išsilavinimo 
klausimais. Įvedama aš- 
tuonių darbo valandų die
na. Už viršlaikį mokama 
brangiau. , i

I

Kad darbininkai nepraras
tų savo tikėjimo, kad jie

i formos projekte prez. Roo- 
! seveltas siūlo be kitko tą, 
• kad teisėjai sulaukę 70 
metų amžiaus rezignuotų. 
Kapitalistinė spauda už 
tai jį kritikuoja. Nurodo, 
kad nemažai veiklių sena

torių ir kongresmanų yra 
j arti 80 metų amžiaus ir 
niekas prieš jų buvimą 
kongre.se nekelia balso. Ši 
pastaba yra nebe pagrin
do. Bet kai daugelis kom
panijų “brokija” darbinin
kus sulaukusius virš 40 
metų amžiaus, tai kapita
listų spauda dėl to nekelia 
triukšmo.

Jungtinių Valstybių cen
zo biuro apskaičiavimu Amerikos krikščionių ir

galėtų nurodyti Kataliku šioje šalyje liepos 1 d. š. žydų vadai rūpinasi, kad 
Bažnyčios i
riuose reikaluose, Popie- milijonų. Nuo 1929’metų,

mokslą įvai- m. gyventojų bus apie 130 šioje šalyje išliktų visų 
~ ‘ tikybininkų sugyvenimas.

Vasario 20 ir 21 d. Chica- 
goj įvyks žydų, protestonų 
ir katalikų vadų suvažia
vimas. To judėjimo obalsis 
yra: “Make America safe

žius įsako turėti Katalikų Įaį yra per represijos me- 
darbininkų švietimo orga- ^us, gyventojų padaugėjo 

8.500.000. Gyventojų skai- 
čius padidėjo, 
mųjų namų 
mažėjo. '___
statybos pagyvėjimo.

Naujos pramonės šakos, 
kurios dabar vystosi yra 
“airconditioning”, 
sion ir aviacija.

mzacijas.
Mes lietuviai, ačiū Kan. 

prof. F. Kemešiui ir ki
tiems vadams, turime pa
našią organizaciją, kokią 
Šv. Tėvas įsako turėti. Tai 
yra mūsų LDS ir jos laik
raštis “Darbininkas”. Ta 
mūsų organizacija jau gy
vuoja virš dvidešimts vie
nų riletų. Daug yra nu- 
veildM jos darbų, būtų jų 
dar aaugiau, jei visi dar
bininkai ir vadai neuž
mirštų Popiežiaus įsaky-

į

Į
o gyvena- 

skaičius su-
Todėl laukiama for differences”. Lietuviš

kai tą galima išreikšti ši
taip: “Užtikrinkime Ame
rikoj pasaulėžiūrų sugyve
nimą”.

televi-
LDS. 108 KP. STOJA 
VAJAUS DARBAN

Kapitalistų laikraščiai 
rašo, kad dėl streiko auto- LDS 108 kp. (Worcester,

--------------------- ---------- ---------------------------j UlVMAMlf pi CMUUIK

mo ir prisidėtų prie šios nuostolių turėjo 
nrorani^flei-ickS Pai» anžvip- __ • .organižacijos. Per apšvie- 
tą ir susipratimą darbi
ninkai tegali tikėtis susi
laukti geresnių darbo lau
ke vadų. Lietuviai, Kata
likai, Darbininkai, dėkitės 
prie Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos, tos vienintelės 
Amerikoje ' lietuvių darbi
ninkų švietimo organiza
cijos. '

mobilių pramonėj didelių Mess.) rašt p. Juozapas 
» ir kom- Glavickas praneša, kad 

ir darbininkai ir tos kuopos nariai yra pasi- 
nurodo, kad to ryžę padidinti kuopą na- 
galima buvo iš- riais ir gauti naujų skai- 

“Darbininkui“.

pamjos 
toliau 
streiko 
vengti. Darbininkai strei- tytojų 
kuoja ne dėl “good time”, Sveikiname LDS 108 kp. 
o dėl to, kad kito būdo iš-i 
kovoti pagerinimų nėra.

Jungtinių Valst y b i ų 
T. Augščiaųsiojo Teismo re-’

narius, pasiryžusius išpla
tinti savo organą “Darbi
ninką” ir linkime geriau
sių sekinių.

LDS Centras,

kongre.se
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Iš Krano - Ir 
Buteliuose

Worcester, Mass
vardu. Krikštino kun. Pj 
Skrodenis. Krikšto tėvai

KRIKŠTAI
Teresė Šimkiutė

Jonas ir Ona (Brazaus- buvo: Juozas Kirklauska; 
kaitė) Šimkai neseniai su
silaukė dukrelės, kuri va
sario 10 d., tapo pakrikš
tyta Teresės vardu. Krikš
tino kun. Aug. Petraitis.1 
Krikšto tėvais buvo: Bro
nius Gelucevičius ir p-lė- 
Bronė Klepauskaitė.

suareštavo bolševikų bu
deliai ir be pasigailėjimo 
kalėjimuose kankino. Be- 
tardydami bolševikai jį už
darydavo į karštą kam
barį, vėliau vesdavo į la
bai šaltą kambarį. Bolše
vikai norėjo, kad kun. Jo-' 
nas Paulavičius pasisaky
tų, jog buvusi kunigų 

‘ priešbolševistinė organiza- 
1 cija Ukrainoj ir kad jis

i

Šiomis dienomis gavome 
kun. I. Valančiūno, Šv. Ka
zimiero lietuvių par. (Phi- 
ladelphia, Pa.) klebono lai
šką iš Tarptautinio Eu
charistinio Kongreso, ku
ris įvyko vasario 3 — 7 d 
š. m.. Maniloj, Philipinų 
saloj.

Kun. I. Valančiūnas ra- prie tos organizacijos pri- 
šo: klausė. Tokios organizaci-

“Kelionė buvo maloni., jos visai nebuvo. 
Maldininkų ūpas ir mal
dingumas visą kelią buvo:bad įun 
didelis. Vandeniu važiavo-ij-į^ 
me virš mėnesio laiko. O- 
ras gražus, jūros ramios, 
tai ir važiavimas buvo i 
malonus. Kasdieną buvo j 
atnašaujama daug šv. mi-l 
šių rytais, o vakarais kal
bamas rožančius, gieda
mos giesmės ir palaimini-, 
mas Švč. Sakramentu. Pu-j 
sę kelionės atlikus, suda-j 
ryta procesija Švč. Sakra-i 
mento ant laivo ir mūsų; 
Philadelphijos Kardinolas 
Dougherty, Šv. Tėvo Le-j 
gatas i Eucharistini Kon
gresą, suteikė palaimini
mą Švč. Sakramentu. Lai
mino maldininkus ant lai
vo, laimino visą pasauli, 
visas tautas, draugijas, 
atstovus i Eucharistini

Bolševikai reikalą v o.
Paulavičius ne 

prisipažintų veikęs 
prieš bolševikus, bet kad 

’ po tokiu prisipažinimu pa
sirašytų. Kun. Paulavi
čius savo parašo nedavė, 

i Bolševikai vienu metu jam 
nedavė miegoti iš eilės ke
turias paras. Taip kanki
namas ir nukankintas 
kun. Paulavičius gavo šir
dies ligą.

Bolševikai ir be nusikal
timo, neturėdami jokių į- 
rodymų, kad kun. Paulavi
čius būtų nusikaltęs kuo 
nors, jį nuteisė mirti, bet 
vėliau bausmę pakeitė 10 kad. Čia nuo seniau gyvena 
metų kalėjimu. Kalėjime Antanas Antanauskas. 
išbuvo trejus metus. Grį- Dabar gauta žinių, kad čia 

_ ž° i Lietuvą kartu su J. vieno geriausio restorano 
Kongresą. Visą tai darė vyskupu^ Matulioniu ir virėjas yra lietuvis Jonas 
didesnei Dievo garbei.

“Sausio 27 d. įvyko širdį! 
jaudinančios ir protą gai
vinančios pamaldos. Sau
sio 30 d. įstatytas Švč.! 
Sakramentas ir nuo 11 iki 
12 valandos adoruojamas. 
Po to, pačiame vidurnak
tyj, vyskupas ir daug ku
nigų atnašauja šv. mišias, 
priima visi maldininkai 
Šv. Komuniją.

“Sekmadienį, sausio 31 
d., vakare, baigdami kelio
nę laivu, prie įstatyto Švč. 
Sakramento atkalbėjome 
rožančių, giedojome “Te 
Deum” i ’ " ’ _ ' ‘
minimas Švč. Sakramentu. 
Pirmadienis, vasario 1 d., 
tai mano patrono Šv. Igna
co diena. Tą dieną,, 6 vai. 
ryte pradėjome ruoštis iš 
laivo eiti, nes pasiekėme 
Eucharistinio Kongreso 
vietą. Privažiavus uostą, 
minios žmonių kėlė ovaci
jas atvykusiems maldinin
kams, ypatingai Šv. Tėvo darbių buvo 2.508.000. At- 
Legatui. Maniloj visi na- skiromis 
mai buto pasipuošę vėlia- bedarbių per tą laiką padi- 
vomis ir ženklais. Ovacijų 
triukšmas buvo toks, kad 
nei susikalbėti nebuvo ga
lima. Orlaiviai lekiojo pa
dangėse, atvyko vyriausy
bės atstovai pasitikti Šv. 
Tėvo Legatą ir maldinin
kus, atvykusius laivu.

“Aš ir mano bendrake
leivis — draugas kun. J. 
Čepukaitis esame sveiki, (*00. Šelpiamųjų bedarbių 
ir visą kelią ir čia atvykę skaičius per tą patį lai- 
meldžiamės už savo para- ką pakilo 15.000 ir iš viso 
pijiečius ir visus lietuvius --------
amerikiečius, už katali
kiškas organizacijas. Te
laimina jus visus Dangiš
kasis Tėvas.

Kun. I. Valančiūnas.”
Vasario 1, 1937

ir p-lė Marija Valentukt 
vičiutė.
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STAR BREWING CO 

BOSTON, MASS.
o

Edu ardas Lesko
Adomas ir Julė (Valen- 

tukevičiutė) Lesko nese
niai susilaukė sūnelio, 
kurs vasario 14 d., tapo 
pakrikštytas Ėdwardo

domų viešųjų darbų, dar
bu aprūpinami pirmoje ei
lėje tik I kategorijos 
darbiai.

be-

KELMĖ
Moterims Rankų Nebu

čiuos
Kelmės miesto ponios 

: Naujų Metų sutikimo pro- 
! ga nutarė ir viešai paskel
bė neduoti vyrams rankų 
bučiuoti. Savo nutarimą 
gyvenime vykdo.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS MI

NĖJIMAS
Sekmadienį, vasario J 

i d. įvyko Lietuvos Nepr 
klau.somybės minėjimą 
Dalyvavo virš 1200 par;

i pijiečių.
Kalbėjo kun. Aug. Pe 

raitis, kun. Pranas Skr 
denis, kun. Dr. Jonas Sta 

Į kus, MIC. iš Thompso 
Conn., ir adv. Antanas . 
Mileris. Taipgi Šv. Kaj 
miero par. choras daina1 
patriotiškas dainas. M 
kyklos vaikučiai taipgi i 
pildė dalį programos.

i kitais kunigais. Bolševikų Jakštas. Ant. Antanaus- 
nukankintas, negalėjo at- fcas daugiausia verčiasi 
gauti sveikatos ir Lietuvo- teikdamas vietos ispanų 

ije- ....................... . ‘
—

VOKIETIJOJE PRADĖJO 
DIDĖTI BEDARBIŲ

SKAIČIUS

Žinios Iš Lietuvos
DVARININKAI GAUNA 
DIDELES PASKOLAS

I Kai kas kalba, kad ka; 
kurie Panevėžio apskr.

I

spaudai kronikos žinutes. į 
Seniau Kuboje būta dau-j 
giau lietuvių, bet užėjusi 
tikrai sunkiems ūkiškiems 
negalavimams, lietuviai: 
persikėlė į gretimas salas,!

Nors Vokietijoje yra de- arba išvyko į Pietų Ame 
damos visos pastangos riką. 
darbininkams aprūpinti 
darbu, tačiau paskutiniais 
mėnesiais vis dėlto bedar
bių skaičius pradėjo kiek 
didėti. Per 1936 metų 
gruodžio mėnesį, “Voelkis-

ir- sat®iktas palai- Beobachter” praneši
■t >2 r-> Irvin 4-^ i

mu, Vokietijoje bedarbių 
padidėjo 281.000 ir iš viso 
buvo 1.478.000.- Tačiau šis 
padidėjimas laikomas dan 
nežymiu, nes, pav.,-perei- 
iais ankstybesniais 1935 
m. per gruodžio mėnesį 
bedarbių buvo padidėję 
524.000 ir tada iš viso be- 

f

darbo sritimis

dėjo: statyboje— 134.000, 
akmenų ir žemės pramonė
je — 19.000, žemės ūkio 
darbuose — 16.000 ir susi
siekimo 12.000. Lygegre- 
čiai su bedarbių padidėji
mu pakilo ir šelpiamųjų 
darbininkų skaičius 227.- 
000 ir iš viso sudaro 896.-

Šia proga reikia pažymė
ti, kad Kuboje iš viso yra 
apie keturis milijonus gy
ventojų, iš kurių vieną 
ketvirtadalį sudaro neg
rai, o kiti daugiausia ispa

nų kilmės, todėl čia įsi
galėjusi ispanų kalba. Be 
ispanų, dar yra kiniečių. 
Kūba nuo 1902 metų yra 
nepriklausoma valstybė. 
Klimatas ten labai karš
tas, tik nakties metu bent 
kiek atvėsta. Žmonių pa
pročiuose yra užsilikę 
daug vergijos žymių. Čia 
yra ir gerai pasiturinčių 
žmonių, bet bendroje ma
sėje žmonės labai vargin
gai gyvena, uždarbis —:

MIRĖ LIUBAVSKIS
Lietuvos Istorijos 

Tyrinėtojas
Šiomis dienomis Ufoj

mirė ištremtas Maskvos dvarininkai lenkai gavę is 
universiteto profesorius Žemės Banko dideles pa- 
Liubavskis. Prof esoriavi-Į 
mo karjerą jis pradėjo 
1902 metais, o 1911 metais 
buvo išrinktas Maskvos u- 
niversiteto rektorium.

Liubavskis buvo vienas 
iš žinomojo istoriko profe
soriaus Kliučevskio moki
nių. Pažymėtina tai, kad lio st. Į Vokietiją ekspor- 
Liubavskis visą savo gy-1 tuota įvairių smulkių pre-

skolas (iki 150.000 lt.) 
naudoja laikyti Panevėžio 
lenkų gimnazijai.

\ KYBARTAI

Per Virbalio Stotį 
Eksportuota 

Gruodžio m. per Virba-

venimą pašventė Lietuvos kiy 18 vag., gyvų ančių — ■ 
i praeities tyrinėjimui. Bai- 1® va^:» knU Pa^ulų 14 
gęs universitetą, disertaci- 7^’’ va^'’ ^°’
ją taip pat rašė lietuviška sekllį ~ 5 va^’’ sku" 
tema “Padalinimas sriti- ~

Imis ir Lietuvos - Rusijos^ ya pušinių lentų _ 1Q 
valstybės valdymas . 1901 vag>? Lęšiukų •— 4 vag. ir 
metais jis vėl parašė dide- rąstų g vag ‘ 
lę knygą apie Lietuvą ‘Lie
tuvos — Rusijos seimas’, 

i kuri parodė, kad autorius 
nuodugniai pažįsta Lietu- 

i vos praeitį. Rašydamas 
šią knygą, jis plačiai nau
dojosi “Lietuvos Metrika”. 
1910 metais jis išleido vėl

gai gyvena, uždarbis —10 veikalą Lietuvos— Cinkelio stoties, ant Žvirg-
derių per mėnesį. Kubos Rusijos valstybės istori- upelio pasistatė nedi- 
augmenija yra labai tur- niai bruožai ligi Liublino dėlę elektros stotį. Šią sto
tinga ir įvairi. Palmės — unijos”. r. v
krašto pažiba, o kita aug- J

CKININKAKS PASISTA 
TĖ VAND. ELEKTROS 

STOTĮ

Vilkaviškio apskr. ūki
ninkas Juoz. Rimša, gyv. 
S klm. nuo Pilviškių gele-

ti statydamas ūk. Rimša 
Profesorius, kaip “seno- sutiko daug sunkumų.

menija žaliame pavidale režimo istorikas , buvo Reikėjo Įrodyti, kad upe- 
teikia žmonėms maistą, pašalintas iš universiteto iiu neplukdomi sieliai ir
todėl vietos gyventojai nė-,ir paskutinias savo gyve-^d užtvanka^ neapsems 
ra linkę Į darbą, tik atė- nimo dienas praleido ats- ūkininkų žemių, 
iūnai ištvermingai dirba, ^rtas nuo mokslo židinio

— - - - tolimoje Ufoje.

KANKINYS UŽ TIKĖJIMĄ
“Darbininke” jau buvo! 

rašyta, kad šiomis dieno
mis Lietuvoje, Mykoliš- 
kiuose mirė iš Rusijos grj-į 
žęs kun. J. Paulavičius. 
A. a. kun. J. Paulavičius 
išbuvo 25 metus klebonu

sudaro 165.000.
Tuo būdu nepaisant visų 

Vokietijos dedamų pastan
gų nedarbui mažinti, dar-, 
bo sąlygos ir jo gavimo 
galimumai paskutiniais 
žiemos mėnesiais Vokieti
joje nėra pagerėję. Valsty
bei tai tebėra gana didele 
našta.

Su Kuboje gyvenančiais 
visais lietuviais Draugija 
Užsienių Lietuviams Rem
ti palaiko glaudžius santy
kius.

LIETUVA — LATVIJA

LIETUVIAI KCBOJE

Buvo manyta, kad Kubo
je yra tik vienintelis lietu
vis — docentas M. Pus
čius, bet vėliau paaiškėjo,1

Latvijos krepšinio s-ga 
pasiūlė šiais metais tarp
valstybines krepšinio run
gtynes Lietuva — Latvija 
sužaisti Rygoje vasario 21 
d. ir tarpmiestines Kaunas 
— Ryga vasario 20 d. Lie
tuvos kamuolių žaidimų 
s-ga abi datas priėmė.

Choro Susirinkimas
Šv. Kazimiero par. cho 

susirinkimas įvyks pen 
tadienį vasario 19 d., tu 
jaus po vakarinių pam< 
du, mokyklos svetainėje 

Visi nariai privalo at; 
lankyti į «į susirinkirr 
nes bus daug svarbių d 
lykų svarstoma.

.------------
SUĖMĖ PLĖŠIKUS

Juozas Svirskas sugrįš 
i namus Damatė, kad ka 

; išmuštas 
kad tame kambaryje v 
daiktai išmėtyti. Panų 
ir piktadarius. Kada plė 
kai bėjro iš kambario, • 
p. Svirskas juos suėmė 
pašaukė policiją. Plėšil 
bandė Svirską nume 
nuo ketvirto aukšto. 1 
laimė, kad uolicija pribt 
laiku ir plėšikus nuvež 
stotį.

Pradėjus klausinėti, 
žinota, kad tai buvo \ I

1 kežai 17 ir 19 metų a 
žiaus. Vienas buvęs ne 

j į*kartus areštuotas už iv 
rius nusikaltimus, o ki 
buvo pabėgęs iš patai 
namų. Koresp. M.

SIMNAS 
Tvarkomas Miestelis

Prieš karą Simnas, bū
damas toli nuo savo aps
krities miesto (Kalvarijos i ^ai’iO -ap^as 
— apie 32 km.), buvo ga
na tirštai apgyventas ir 
turėjo kuone visas apyin- 
kės gyventojams reikalin
giausias įstaigas — teis
mą, notaro įstaigą, paštą 
ir tt. Per karą miestelis 
gerokai nukentėjo, šiek 
tiek sumažėjo ir įstaigų 
kaip teismo, notaro ir kt. 
nebeturi. Po kiek laiko 
miestelis pradėjo atsigau
ti, kilti ir dabar jau gero- 
kai išaugęs. Pati apylir. 
kė ir miestelio gyventojai 2- 
nuo prieškarinių laikų bu
vo sulenkėję, tik paskuti 
niu laiku, įsisteigus įvai
rioms organizacijoms, kul
tūriniu atžvilgiu apylinkė 
gerokai pakilo, išplito 
spauda. Įvairių laikraščių 
per Simno paštą dabar pa
reina virš tūkstančio eg
zempliorių. Per paskuti
nius kelerius metus žymiai 
pasikeitė ir paties mieste
lio vaizdas, jo sutvarkymo 
atžvilgiu: sutvarkytos
gatvės, kai kurios jų iš
grįstos arba pergrįstos, i 
pavadintos gražiais var
dais — Vytauto Didžiojo, 
Birutės, Vanagėlio ir kt. 
Praėjusiais metais suvie
nodinti visų miestelio na
mų numeriai, senieji nees
tetiški pakeisti vienodais 
atitinkamo didumo ema
liuotais.

I

i
I

POPE OPTICAL CO
Albert R. Barker

Kada .Jums reikalingi a 
niai, leiskite mums išegzai 

akis ir pritaikinti a 
Mes padarome dirbtii

Main St. Tel. 6-1S 
Worcester, Mass. 

Main St. Webster, M;

: nuoti 
nius. 
akis.
397

275

CHESTNEY'S CANTEI
Geriausią lietuviška užei 

kur užlaikomas geriausias a 
ir kiti gėrimai.

90 Millbury St.,
VVorcester, Mass.

KRETINGA
Sumažėjo Viešieji Darbai

UŽ ŽMONOS NUŽUDY- I Kretingos mieste dabar 
MĄ 15 METŲ !Vra įregistruota 160 be- 

_______ darbių, kurių didelė dalis
Murinų k., žvirgždaičių turi dideles šeimas ir todėl 

vi. gyv. Jurgis Vareckas 
1936 m. gegužės 3 d. eida-1 
mas iš Kud. Naumiesčio 
susitiko su žmona, su ku
ria buvo susipykęs ir kar
tu negyveno. Eidamas pro 
Tarpučių km. jis ją nušo
vė. Marijampolės apyg. 
teismas už tai Verecką nu- ■ 
baudė 15 metų s. d. kai., o j 
sausio 23 d. Veresko apel. 
skundą atm«itė ir Ap. Rū
mai.

prispirti bedarbių I kate
gorijai. Viešieji darbai 
vykdomi Kretingoje, Pa
langoje ir Veviržėnuose. 
Dar bus suorganizuoti ir 
Salantuose. Tačiau viešuo
sius darbus, kaip paaiškė
jo, negalima bus išplėsti, 
nes skirstant viešųjų dar
bų fondo lėšas šiam aps
kričiui šiemet žymiai su
mažinti "kreditai. Dėl tos 
priežasties prie dabar vyk-

PLĖS VIEŠUOSIUS 
DARBUS

Kaunas — Dabar prie 
viešųjų darbų dirba apie 
1.700 bedarbių: 370 pila 
žemiau Lampėdžių pylima, 
apie 350 — krantinę tarp 
pilies ir P. Vileišio tilto, 
300 tiesia Raginės g-vę i- 
Jonavos g. i Žaliąjį kalną, 
apie 100 paruošia priva
žiavimą prie Žemaičių 
plento Vilijampolėj, apie 
350 tašo akmenis ir dirba 
kitus darbus. Toliau vie
šieji darbai bus plečiami, 
jei šalčių metu padidės 
bedarbių skaičius.

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TT’BOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
VVorcester, Mass.

Tel. 2-338T DomoMic
Iielivery Tmported Br

EDWARD YANOVEI
PACKAGE STOR

. l’SIniko Visokias alkoholini 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir

278 Millbury Stret 
VVorcester, Mass.



Penktadienis, Vasario 19 d., 1937 . darbininkas ' e

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

,-r': ■ y—■■■ ■

Antanas F. Kneižys, 
, “Darbin i n k o” redakto
rius kalbėjo apie Lietuvos 
nepriklausomybės atgavi
mą, Vilniaus vadavimą ir 
vilniečių lietuvių vargus 
ir kančias. Perskaitė pro
testo rezoliucijas prieš 
Lenkiją ir lenkus dėl Vil-

LAWRENCE, MASS.
TRUMPOS ŽINELĖS
Sekmadienį, vasario 14 

d. po pietų, kun. kleb. P. 
Juras ir kun. J. Zabulionis 
buvo nuvykę į Lowell, 
Mass., pas kun. kleb. Stra- 
kauską su prakalbomis, niaus krašto lietuvių per- 
devyniolikos metų Lietu- sekiojimų 
vos nepriklausomybės mi
nėjimui.

Vakare šv. Pranciškaus 
par. svetainėje, buvo rodo
mi judamieji paveikslai: 
Tėvų Marijonų Kolegija, 
Marianapolis; Chicagos 
pasaulinė paroda ir “Fa- 
biola”, krikščionių kanki
niai. Paveikslus rodė kleb. 
kun. Juras.

ir lietuvių mo
kyklų ir įstaigų uždarinė
jimo.

Programa užsibaigė Lie
tuvos himnu, vadovaujant 
muz. A. Šlapeliui. Visi 
skirstėsi į namus patrio- 
tingoje nuotaikoje. Rap. I

PER-VARGONININKŲ 
MAINOS

Vargonininkui A. Vismi
nui išvažiavus, jo vietą už
ima jaunas, gabus muzi
kas P. Sakas, kuris dabar 
lanko Bostono Universite
te muzikos konservatoriją, 
kurią baigs birželio mėne
sy, įsigydamas muzikos 
Bacalauratą.

Vasario 15 d., šios kolo
nijos lietuviai sportinin
kai, Dedham Bowling AI- 
ley’s, bowlino su Worces- 
terio Lietuvos 
sportininkais, 
riečiai laimėjo. ; 
tatai:

; Vyčiais
Worceste-

Štai rezui-

Lietuvos devyniolikos 
metų nepriklausomy bes 
minėjimas su įvairia prog
rama ir prakalbomis įvyks 
Šv. Pranciškaus parap. 
svetainėje, sekmadienį, va
sario 21 d. vakare.

Svečias.

Worcesteriečia —
Ta«rman( ?) 92 78 127 297
Stohilonis 91 71 97 259
Bucklevl ?) 88 93 83 264
Kereišis 103 92 94 289
B ra d .v I f) 86 95 111 292

Viso 450 429 512 1401
Xorwoo<l iečiai —
Mickūnas 94 93 85 272
•Jasionis 80 69 84 233
Kudirka 85 80 84 249
Gvaizdikas 85 89 92 266

(Gasson)
Nevinskas 113 95 112 320

Visa 457 426 457 1340

NASHUA, N. H.

NORWOOD, MASS.
LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS MINĖ
JIMAS

Sekmadienį, vasario 14 
d. įvyko Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas 
L. R. K. Federacijos sky
riaus vadovybėie. Kleb. 
kun. S. P. Kneižis pradėjo 
programą gražia ir turi
ninga kalba apie Lietuvą 
ir jos nepriklausomybę.

Po to pakvietė kalbėti 
vietinį adv. B. Svkes, ku
ris labai patrijotingai kal
bėjo anie Lietuvos kariuo
menę ir jos laimėjimus ko
vose dėl Lietuvos Nepri
klausomybės.

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwoo<l 1020

I
Į

A “|_ A
Šiais metais šioje lie

tuvių parapijoje jau mi
rė 6 lietuviai. Šiomis 
dienomis mirė Antanina 
Urbonienė, LDS 65 kp. 
narė.

Palaidota iškilmingai 
iš Šv. Kazimiero lietuvių 
par. bažnyčios su iškil
mingomis pamaldomis 
Lietuvių Šv. Kryžiaus 
kapuose. Laidotuvė s e 
patarnavo laidotuvių di
rektorius p. Mikelionis.

Paliko dideliame nu
liūdime vyrą C. Urboną, 
dukterį ir du sūnų.

LDS 65 kp. valdyba ir 
nariai reiškia savo bro
liui, C. Urbonui gilią 
užuojautė netekus savo 
mylimos žmonos ir vai
kelių motinos.

Pr’erašas: LDS Cen
tras taip pat reiškia 
nuoširdžią užuojautą p. 
C. Urbonui dėl jo žmo
nos mirties.

SAMUEL R. KOPLAN 
ADVOKATAS 

Ofisas:— 1134 Washington St. 

S. VASILIAUSKO — NAME 
So. Norwood, Mass.

Tel. Norwood 1576-R 
Gyvenimo Vieta: 

847 tVASHTN’GTON ST. 
Tel. Nonvood — 1.'7«-W

DARBAI
Dabar darbai gerai eina. 

Kaikur dirba dviem per
mainom. Mokanti darbus 
lengvai gauna darbą.

Kazimiero • lietuvių 
kurios klebonu yra 

Dr. A. Bružas ir vi- 
kun. J. Bucevičius, 

gerai gyvuoja. Iš at-

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office:

10 Intervale 8t.
TEL. Brockton 2005

Šv. 
par., 

Į kun.
karu 
labai 

i skaitos biuletine sužino-
I
jau, kad parapijos skola 
mažinama.

Netekom Vargonininko
Muz. Jonas Tamulionis 

atsisakė nuo vargoninin
kavimo. Naujo dar neturi
me. Laikinai vargonuoja 
p-lė G. Utkiutė. Muz. Jo
nas Tamulionis čia buvo 
visų mylimas, nes parengi-

l

I

Muzikas Povilas Sakas, 
naujas Šv. Pranciškaus 
lietuvių par. (Lawrence, 
Mass.) vargonin i n k a s. 
Šios parapijos klebonu y- 
ra kun. P. M. Juras, LDS 
Centro vice-pirm. Muzikas 
Sakas yra gabus muzikas 
ir choro vedėjas. Jis 
Brocktone vargonininkau-i 
damas pas LDS Centro 
Pirm. kun. J. Švagždį tu
rėjo vieųą iš geriausių 
chorų Naujoje Anglijoje. 
Muzikas Sakas buvo pasi
traukęs iš vargonininkavi
mo, kad galėtų tęsti muzi
kos mokslus, ir dabar te- 
besimokina. Muzikui Sa- 
kui linkime geriausių sėk
mių naujoje vietoje.

Į Rozalija Ona. Taipgi dai
navo p. Pranas Ambrozai- 
tis, parapijos choro vedė
jas, pp. Zigmas Gudelis, 
Juozas Daugėla ir jaunes
niųjų choras. Armonika 
gropo p. Sopi ja Kavaliaus
kaitė. Turiningą kalbą a- 
pie Lietuvą, jos nepriklau
somybę ir apie krikščiony
bės įvedimą 550 metų su
kaktuves pasakė kleb. 
kun. L. Praspalius.

Pasibaigus programai į- 
vyko šokiai. Grojo mūsų 
parapijos muzikai: Juozas 
Sinkevičius, Mykolas Ra- 
zauskas, Juozas Sinkevi
čius, Jr. ir Stasys Zakara- 
vičius.

Vasario 19 d. įvyks mū
sų parapijos choro pramo
ga. Kviečiami visi daly
vauti. —

muose jis buvo žvaigždė. 
Tikimės, kad muz. Jonas 
Tamulionis ir nevargoni
ninkaudamas neatsisakys 
dalyvauti parengimų pro- 
gramuose.

Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas įvyks 
sekmadienį, vasario 21 d. 
Rengia Lietuvių Piliečių 
klubas. Bus vakarienė, 
dainų ir kalbų. Dzūkelis

Westinghouse Įžymiausi
Elektrikiniai Refrigiratoriai

Kainos nuo ^H’30

*:*Y
Y 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X X

Vasario 14 d., Barney 
Community svetainėje pa
rodyta paveikslai iš Lietu
vos. Dalyvavo daug žmo- *♦* 
nių ir paveikslai visiems Y 
patiko. Pelnas paskirtas £ 
parapijai.

• —.. ■ ■ ■■
Parapijos moterų komi

sija, vasario 26 d., parapi
jos svetainėje rengia “Eu- 
chai”. Pelnas skiriamas 
parapijos mokyklos fon
dam

Parapijos, mokyklos sta
tybos fondan aukavo $100. 
00 p. Juozas Šlekys, kuris 
nors savo šeimynos neturi, 
bet jis nuoširdžiai atjau- 

Į čia mokyklos reikalingu
mą. Daugiau tokių gera
darių ?! Korespond ente.

minėjimo
filatelistai pasi-
Lietuvos

vokus

Į
proga,

pašto 
ir atviru

Lietuvos Nepriklauso
mybės 
lietuviai 
rūpino 
ženklus,
tęs išdėti vasario 20 ir 21 
d.d. Nashua Telegrapb 
lange. Lietuviai kviečiami 
ateiti ir pasižiūrėti.

Filatelistas.

HUDSON, MASS.
Vasario 14 d., š. m., įvy

ko Moterų Sąjungos 45 kp. 
mėnesinis susirinkimas. 
Šiame susirinkime buvo 
priimta' nauja narė, Roza
lija Trockienė. Nutarta 
rengti vakarienę pas ponią 
Domicėlę Yakalienę, vasa
rio 27 d. Taip pat nutarta 
rengti bendrus šokius Mo
terų Sąjungos 45 kp. su 
Šv. Juozapo Dr-ja. Šokiai 
įvyks tuojaus po Velykų.

Vasario 28 d., įvyks pra
kalbos Eikš salėj, 27 Main 
St., Hudson, Mass. Bus žy-l 
mūs kalbėtojai. Kviečiame 
visus, o ypač jaunimą, nes 
bus organizuojama Lietu-j 
vos Vyčių kuopa.

i
V. s.

DAYTON, OHIO.
Lietuvos Nepriklausomy

bės Minėjimas
Vasario 6 d. įvyko Šv. 

Kryžiau lietuvių parapi
jos metinė vakarienė ir 
Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas, kurį su
rengė Parapijos Sąryšys. 
Dalyvavo daug žmonių. Po 
vakarienės sekė muzika ir 
dainos. Dainavo p.p. P. 
Ambrozaičių dukrelės Ma
rijona, Ona, Eleonora ir

MONTELLO. MASS.
Trečiadienio vakarą, va

sario 10 d., Šv. Roko para
pijos bažnyčioje, laike pa-i 
maldų kleb. kun. J. švagž- 
dys pasakė gražų pamoks
ią pritaikintą4 Pelenų Die
nai. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių. Po pamaldų kun. 
Švagždys ir vikaras kun. 
J. Petrauskas suteikė 
žmonėms pelenų.

Ketvirtadienį mirė gerai 
žinoma viena senesniųjų 
parapijos narių, Ona Sam- 
sonienė. Ji paliko didelia
me nuliūdime savo sūnus 
ir dukterį, ir daugelį šioje 
apylinkėje giminių ir pa
žįstamų. Laidotuvių Mi-j 
šios buvo trejos, laikomos 
kartu 9 vai. šeštadienio 
rytą. Svečias celebrantas 
buvo mums labai gerai pa
žįstamas kun. Kaz. Urbo
navičius. Laidotuvės įvyko 
sekmadienį, 2 vai. po pie
tų. Dalyvavo daug žmonių, i

Mergaičių Sodalicijos 
pamaldos įvyko ketvirta
dienio vakarą. Po pamaldų 
susirinkimas, 10 Arthur 
Street.

Sekmadienį, vas 14 d., 
įvyko Jėzaus Vardo drau
gijos Komunijos diena. 
Vakare, 6 vai.,. įvyko šios 
draugijos pamaldos, o po 
pamaldų susirinkimas.

Pirmadienio vak arą, 
7:30 vai., įvyko Altorių 
papuošimo draugijos narių 
susirinkimas.

PROVIDENCE, R. I.

I

ir Aukščiau

U. S. GOVERNMENT BUYS
16,697 WESTINGHOUSE

REFRIGERATORS FOR
10-YEAR ECONOMY

Puhlic Works Administration atuards

Westinghouse uorld’s largest single 
order for refrigerators

• When the Govemment buy* refrigerators for 
its PWA slum clearance and low-rent housing 
projects, low operating cost is essential. Bids 
are based on initial price PLŪS cost o f elec- 
tricity for ten years. On that basis, Westing- 
house won the order for 16,697 refrigerators 
against other leading makes. Due to the 
Westinghouse Sealed - in Mechanism, thick 
Super-sealed Insulation, and other features for 
increased operating efficiency, Westinghouse 
could submit a lower over-all bid, even though 
others ąuoted lower initial prices for refrig
erators . . . If a Westinghouse Refrigerator will 
save money for the Govemment, it will save 
money for you!

“It’s Ten-Year economy that counts!”

> Westinghouse refrigerator

Nusipirk Westinghuose
Westinghouse Šaldytuvai yra vieni pasaulyje garsiausių, tą pripa- 

žysta ir J. Valstijų valdžia. Westinghouse Elektrikiniai Šaldytuvai yra 
labai ekonomiški — mažai suvartoja elektros. Jie yra stiprūs. Jų me
chanizmas yra aklai uždarytas, insu liacija stora, kuri neperleidžia šilu
mos ir užtai nedaug išeina elektros. Jei Valdžia pirkdama Westinghouse 
sutaupo daug pinigų, tai ir tamsta sutaupysi. Taigi, nelauk nieko, ateik 
šiandien į mūsų krautuvę ir įsigyk WESTINGHOUSE. Pasirinkimas di
delis. Galima pirkti nuo $111.50 ir aukščiau.

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337
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metų 
Liet. Nepriklausomyb ė s 
sukaktuvių minėj imas. 
Publikos atsilankė skait
lingai. Programa susidėjo 
iš kalbų, dainų, ir jaunų 
mergaičių šokių. Kalbėto
jais buvo: viet. kleb. kun. 
J. Vaitekūnas, adv. Mileris 
iš Worcester, kun. Dr. J. 
Starkus ir kun. A. Švedas 
iš Thompson, Conn. ’ Visi 
kalbėtojai pasakė gražias 
ir turininkas kalbas. Visi 
kalbėtojai ragino ir ateity 
nepamiršti Vilniaus kraš
to vientaučių ir pagelbėt i________________
jiems nors aukomis. Prie I po $1.00: p-lė Svekliutė,

LIET. NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS
Vas. 7 d., bažnytinėje

to, mūsų gabaus vargonin- 
ko muz. P. J. Giedraičio 
pasidarbavimu ir jam va
dovaujant ir J. Baniui iš 
Thompson, Conn. pianu 
akomponuojant, dainavo 
keletą dainelių abu suau
gusių ir mažųjų šv. Kazi
miero par. chorai; solo 
dainavo p-lė Cickevičiutė. 
ir 8 mergaitės pašoko lie
tuviškus šokius. Vilniaus 
vadavimo reikalams surin
kta aukų $33.70.
‘ Aukavo sekanti: kun. J. 
Vaitekūnas $5.00, E. Cio- 
čys $2.00. Sekanti aukavo

M. Bužinskienė, K. Ciron- 
ka, A. Avižinis, p-nia B. 
Čiapienė, A. Gumauskas, 
kun. J. Starkus, K. Gu
mauskas, p-lė J. Dangvec- 
kaitė, A. Martušis, D. Bar- 
natavičia, J. Turonis; po 
50c. aukavo: J. Švedienė, 
M. Kųprevičienė, K. Aku- 
lavičienė, A. Alukonis, K. 
Valackaitė, J. Rusas, J. 
Mankus, J. Misevičienė, J. 
Vaitonis, p-nia Žedeckienė, 
V. Genys, p. Molis, ir J 
Žiedelis. Rap. E. Č.

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

Visi skelbkite “Darbininke”.
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ŠV. PETRO PARAPIJA tas choras nėra ir nebus
Gavėnios laikas yra priešbažnytinis. Da i 1 ė s 

brangus, tai malonių lai- choras taip 'pat padarė, 
kas. Taigi kiekvienas ka- Bėgo pas klebonus ir juc 
talikas turi užsilaikyti įtikinėjo, kad nėra prieš- 
kuogeriausiai, lankytis į bažnytinis, ir šiandien 
visas pamaldas ir savo taip sako. Bet parapijų 
maldose prašyti Dievo, chorų nariai, kurie prisi- 
kad suteiktų žmonėms rei- dėjo, apleido parapijų cho- 
kalingų malonių. Ispanijos rus. Dabar organizuojasi 
kraujo praliejimas aiškiai trečias choras. Tas taip 
parodo kaip žiūri pasaulis pat trauks narius iš para- 
į katalikus. Tokio kraujo pijų chorų. Klebonas arba 
praliejimo ir neapykantos parapijų chorų vadai jeigu 
brolis prieš brolį priežas- tik įspėja tokius chorus 
timi yra nesupratimas arba jų narius nuo blogo, 
katalikų tikėjimo ir dėl to tai, žiūrėk, jau ir prasiša- 
nesupratimo yra baisios liną. Bažnytinių chorų na- 
pasekmės. Tegul kiekvie- rių dėmesiui! Šis straips- 
nas katalikas savęs pa- nis gal kaikuriems giedo- 
klausia, ką jis blogo ki- riams nepatiks, bet pata
lam padarė, krd turi ken- riame jo prisilaikyti ir po 
tėti persekiojimus. j kiek laiko patys įsitikiftsi-

Štai atsakymas. Skelbia- te, kad teisybė, jog visi 
t ma, ypač Pietinėse šalyse, neutralieji chorai virsta 
* kad katalikai nėra krikš-' priešbažnytiniais.

čionys. Katalikai esą di
džiausi stabmeldžiai. Taip'turėtų suprasti, kad gie- 
skelbia visi Katalikų Baž-i dojimas bažnyčioje yra 
nyčios priešai ir jiems pa- malda. Choras užimą vie- 
tiki nesusipratę, tamsūs, tą žmonių. 
katalikybės nepažįstanti 
žmonės. Gaila jų, nors 
mes ir nukenčiam. bet 
met jiems galime pasakyti 
kaip Jėzus Kristus yra pa
sakęs mirdamas ant kry
žiaus: ‘Tėve,ųitleisk jiems, 
nes jie nežino ką daro’. 
Bet ką mes galime pasa
kyti apie mūsų pačių žmo
nes, kurie buvo katalikai 
ir geri lietuviai, o šian
dien ant katalikybės ir 
lietuvybės spiaudo, šmei-

Buvo laikai, 
kada chorų nebuvo. Visi 
žmonės giedojo bažnyčio
se. Turintieji geresnius 
balsus buvo laikomi pa
garboje. Bet kaip dažnai 
dabar giedotojai tą gar
bę sumindžioję atstumia. 
Giedojimu bažnyčiose pa
gražina pamaldas. Jeigu 
bažnytinių chorų nariai 
nors pusę tiek dirbtų, kiek 
dirba pasaulinių chorų 
nariai, tai kalnus galėtų 

____ y t___  nuversti. Bažnytiniai cho- 
žia ir persekioja tikinčiuo- ra-i yra gerbiami, tai kai
šius. Jeigu žmogui kuri kurie tos pagarbos neįver- 
nors draugija nepatinka j tina. Taigi branginkime 
tai jis prie jos nei neprisi- bažnytinį giedojimą ir 
deda, jis nėra verčiamas bažnytinius chorus. Neieš- 
dėtis arba prisidėjęs nėra į bokime svetimų dievų, ne
verčiamas joje būti. Taip j aikvokime savo nergijos ir 

_  _ n _ X__Y • __ ' yt erai! C? laibn nononrlin
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Luckies turi didelį pasisekimą

Parapijų chorų nariai

Barbara Stanvvyck sako:

su mano gerkle”

DARBININKAS

i

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

RKO RADIO PICTURES ŽVAIGŽDĖ 
DABAR LOŠIANTI F1LMOJE 

"THE PLOUGH AND THE STARS”

eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūkų eigaretus, daugiau negu 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą. 

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Stanvvyck 
ir taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite t v rėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

“Pasirodžius kalbantiems paveikslams, 

mano patyrimas scenoje ant Broadicay 

suteikė man progą jilmose. Savo 

gerklės priežiūrajjasidarė man svarbiu 

dalyku, tad as persimainiau į Luckies 

— lengvą užsirūkymą. Žinoma aš 

rūkau kartas nuo karto ir kitus cigare- 

- tu s, bet anksčiau ar vėliau as grįžtu 

atgal prie Luckies. Jie turi didelį 

pasisekimą su mano gerkle ir mano 

skoniu.

, KELIONES Į LIETUVA
a-

-

1 UNIJA. J

KALTASIS 1 AiVVklAt
Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPėDĄ
Per Gotlienburgij, Švediją

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortės 

New Yorko
Kovo 18, 
Kovo 2ti, 

Balandžio 17, 
Gegužės 1, 

kelionę teikia ne-

iš
> •

I Išplaukimai laivų
IGRII'SHOLM
DROTTNINGHOL.M 
DROTTNINGIIOLM 
GKIPSHOI.M
Platesnes žinias apie

j mokamai ir, parduoda laivakortes visi 
Į autorizuoti laivakorčių agentai ir visi 
: švedų Amerikos Linijos skyriai.

SIVEDISH AMERICAN LINE 
1696 Fifth Avenue and 4, IV. 51st St. 
| Rockefeiter Center, New York Cit.v. 
'Chicago, Iii., ĮSI N. Michigan Avenue 
1 Boston. Mass. 154 Boylston Street,
Detroit, Mich., 107 Ciifford Street.

ir su Katalikų Bažnyčia, j brangaus laiko nenaudin- 
nei vienas žmogus už giems darbams, 
sprando pagautas neatve- -----------
damas į bažnyčią, jeigu jis 
nenori eiti.

Kodėl atkritę nuo Kata-mens ligoninėje jei pada- 
likų Bažnyčios taip Ją ryta labai sunkLoperacija, 
puola ir šmeižia Jos vadus Ligonė jaučiasi geriau ir 
ir tikinčiuosius? 
kad bedieviai i * 2
purvą, į kurį jie yra iki 
kaklo įbridę įtraukti ir ki
tus žmones. Jie (bedie
viai) nenori prisipažinti, 
kad jie yra Dievo sutvėri
mai. Jie save lygina su 
gyvuliu. Sakosi iš bež
džionės išsivystę. Taip jie 
atsilygina savo Sutvėrė
jui, savo motinėlėms, ku
rios juos pagimdė. Tie, 
kurie taip kalba buvo ka~p 
da tikinti katalikai. Pra
rado savo tikėjimą per ap
sileidimą, o ypatingai ne-, 
darydami atgailos gavė
nios metu. Tad užlaikyki
me gavėnią ir patys užsi
laikykime kaip yra įsaky
ta Katalikų Bažnyčios ir 
Jos Įsteigėjo, kad ir mes 
neliktume tokiais nelai
mingais ir nedėkingais 
žmonėmis.

Susirgo Ona Apolskienė, 
gyv. Anthony St. ir Wo-

Todėl,' neužilgo žada parvežti i 
nori j tą namus.. Ona per kelis me

tus priklauso prie šios pa
rapijoj choro. Jos vyras 
yra geras 
rėmėjas. Linkime 
pasveikimo.

šios parapijos 
greito

I*

sūnus

“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga
PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

Coyrijht 1937. The Ameri^ao. fu^accu CoaMV

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA.

Juozas Apolskis,
J. Apolskio, gyv. Lane St. 
išgulėjo 5 savaites Grace 
ligoninėje. Vėliaus turės 
grįžti ir pasiduoti operaci
jai. Gaila jo ir tėvų. Linki
me, kad viskas gerai pa
vyktų,

kun. E. Paukštys iš Ches- 
ter, kun. dr. V. Martusevi- 
čius ir kun. Bublys iš Šv.

, Kazimiero parapijos, kun. 
Į Mikšys iš Šv. Andriejaus 
par. Iš pasauliopių pažy
mėtina šie: Antanas Užu- 
meckis, p. Staniškiutė, 
dainininkė Geležiniutė ir 

j daug kitų.
Bankietą pradėjo malda 

kun. E. Paukštys. Jis bu
vo ir toastmasteriu. “Rū
tos” choras, vadovaujant 
muz. Dzikui, sudainavo A- 
merikos ir Lietuvos him
nus ir keletą dainelių. Vai-

Pereitą savaitę palaido
tas pp. Navarauskų sūne
lis, 6 mėnesių amžiaus, 
gyv. Logan St. Vaikelis 
gimė sveikas, bet susirgo 
slogomis. Palei ausis išau
go augulys. Padaryta ope
racija, bet nieko negelbė
jo. Reiškiame nuoširdžią 
užuojautą tėveliams. Susi
raminkite, nes Jėzus apie 
vaikelius yra pasakęs: 
“Tokių yra dangaus kara
lystė”. Laidotuvėse patar
navo graborius Steponas 
Rokas. z

JUBILIEJINIS JURGIE- 
Cię BANKIETAS

Vasario 15 d. suėjo ly
giai 35 metai kaip gyvuo
ja Šv. Jurgio lietuvių pa
rapija. Sukaktuvės pami
nėti, vadovybėje p. Alenos 
Kazakauskienės, vietinės 
moterys su pagelba vyrų- 
veikėjų vasario 9 d. š. m. 
(Užgavėnių vakare), Lie
tuvių Muzikališkame na- ’ 
me, surengė šaunų bankie
tą ir šokius. Žmonės gau
siai dalyvavo, tarp kurių gant buvo dainuojama ir 
buvo ir šie dvasiškiai: vie- grojamą, 
tinis kleb. kun. I. Zimblys,

rataviČius, A. Damulevi- 
čius, A. Smaliukas, P. Da- 
mulevičius ir Petraitis.

Tą jubiliejų minėti su
manė dar pereitais metais 
p. Petras Jeneliunas.

Beje, svetainę tai pra
mogai davė dykai.

To jubiliejaus minėjimas 
bažnyčioje įvyko vasario 
15 d. * Rap.

EAST VANOERGRIFT, PA.
NAUJOS BAŽNYČIOS 

ŠVENTINIMAS

Dalyvavo 400 Žmonių

balsavimams, savo balsus 
atiduokime savo tautiečiui 
Kondrotui (Conrod). Pa
remkime savuosius.

Detroite apart parapijų 
chorų yra dar trys chorai, 
būtent, Aido, Dailės ir 
naujai * suorganiz uotas 
Lietuvių Jaunimo. Aido 
choras yra seniausias, bet 
dabar yra visiškai bedie
viškas. Bet kada tą chorą 
organizavo, tai kreipėsi j rod), lietuvis advokatas 
parapijas ir prašė padėti 
suorganizuoti, ir sakė, kad

Ši parapija Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimą 
atidėjo po Velykų. Mes ne
užmiršime brangios mums 
šventės, bet ją iškilmingai 
paminėsime atitinkamu 
laiku.

Aleks. Kondrotas (Con-

Detroite nori pasiekti tei
sėjo vietos. Taigi atėjus

PRIERAŠAS. Dėkojame 
gerb. Bendradarbiui už 
bendradarbiavimą ir pasi
žadėjimą kas savaitę pri
siųsti žinių iš Detroito, 
įrašome parašyti iš auto
mobilių darbo lauko.

* ~
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Valgiai buvo skanus. 

Šeimininkės užsitarnauja 
pagyrimo. Visų pasidar
bavusių ir dirbusių tame 
bankiete moterų įr vyrų 
vardų nesužinojome, taigi 
išvardinsiu nors tuos, ku
riuos žinau, būtent: Sta- 

i sys Burkauskas, Stasys 
Subačius, p. Ona Lukose- 
vieiutė, M. Križanauskie- 
nė, K. Kasakauskienė, O. 
Bruzgienė, V. Bųrkaus- 
kienė.

Daug biznierių aukavo 
produktus tam bankietui, 
bet ir jų visų vardų nesu
žinojau. Pažymėsiu šiuos: 
K. Steponavičius, L. Bub- 
nis, J. Jeskelevivius, P. 
Raslauskas, S. Buinaus- 
kas, J. Petrauskas, M. SL

T, S
ii .
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silaikyti nuo pasilinksmi
nimų. Kaunierius.

I Šv. Pranciškaus par. 
mokyklos mokiniai suvai
dins operetę “Ten Mano 
Širdis Traukia”, sekma
dienį, vasario 21 d., mi
nint Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuves. Kal
bą pasakys kun. Antanas 
Petraitis, kuris neseniai 
atvyko iš Lietuvos, Er
žvilko. Sueikime visi pa
matyti savo vaikelius, iš
mokintus Sesučių, vaidi
nant patriotinę operetę ir 
pasiklausyti gražios ir tu
riningos kalbos svečio ku
nigo iš Lietuvos.

Redakcijos prierašas.
Tamsta pavėlavai prisiųs
ti šią korespondenciją. 
Talpiname ją be progra
mos dalyvių vardų. Kitą 
kartą prašome siųsti, kad 
gautume ne vėliau trečia- 

: dienio rytą.

riuose dalyvavo keliolika 
dvasiškių, miesto ir vals
tybės vyriausybių atsto
vai, profesijonalai virš 
300 parapijiečių ir svečių. 
Programa susidėjo iš kal
bų, dainų ir muzikos. Iš
kilmės užsibaigė pakilu
sioje nuotaikoje.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALT) MORE. MD.

—

BATCHELDER 
WHITTEMORE
834 Mass. Avė., Roxbury,

Telef. HIGhlands 1920
SKYRIAI —

Parapijiečiai ir klebonas Cambridge — So. Boston, 
džiaugiasi pasistatę naują Dorchester.
bažnyčią. Rap. ___

MINERSVILLE, PA.
Vasario S d. įvyko Šv. 

Pranciškaus lietuvių para
pijos metinis balius ir va
karienė. Dalyvavo daug

We Recommend 
and 

Guarantee
< 1 4»

Sekmadienį, sausio 31 d.
įvyko Šv. Kazimiero lietu- žmonių. Visą tvarką pri- 
vių parapijos naujos baž- žiūrėjo klebonas, o jam 
nyčios šventinimas. Ryte pagelbėjo vikaras kun. A- 
jvyko iškilmingos pamal- Žiūkas. Sodalietės mergai- 
dos. Dalyvavo daug sve- lės patarnavo prie stalų, 
čių kunigų, draugijos su -----------
vėliavomis. Bažnyčią pa- Mūsų klebonas ragino 
šventino Rt. Rev. Archa- žmones gavėnios metu su- 
bbot Alfred Koch, O. S. B., Į 
Šv. Vinoento Kolegijos 
prezidentas. Taipgi pasakė 
pamokslą anglų kalboje. 
Lietuvių kalboje pamokslą
pasakė kun. Jonas Misiusj 
iš Pittsburgh, Pa.

šios lietuvių parapijos 
klebonu yra kun. Joseph 
Herdegėh, O. S. B.

Nauja bažnyčia yra go
tiško styliaus.

Pasibaigus šventinimo 
pamaldoms, parapijas sve
tainėje jvyko pietūs, ki-s z * •' . ■ ‘

Į
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“Šykštuolis”. ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentu vaidinimas 

šiais metais susideda iš dviejų dalių: dramos —
“NAŠIAITIS” ir komedijos “ŠYKŠTUOLIS”.
Vaidinimas prieš Velykas įvyksta šiose vietose: 

Providence, R. I. — Vasario-Feb. 21 d. 7:30 v. vak. 
Wątęrbury, Copn. — Vasario-Feb. 28, 7:30 v. vak. 
Hartford, Conn. — Kovo-March 7, 7:30 vai. vak. 
Norwood, Mass. — Kovo-March 14, 3 vai. po pietų. 
Brockton, Mass. — Kovo-March 14, 7:30 vai. vak.

N. B. — Vėliau bus pagarsinta tolymesnė 
vaidinimų eiga.



Penktadienis, Vasario 19 d., 1937 darbininkas 8

Rytinių Valstybių Žinios
“Kunigas Terorizuoja Matusevičių”
Vas. 13 d. Vienybė pa- čius pakėlė skandalą ir 

talpino pilną melų ir šmei- štai nori būti kankiniu dėl 
žtų žinią “Kunigas terori- lietuvybės. Be to, primeta 
zuoja Matusevičių”. Kaip privačiai, kad kunigai su- 
redakcija, nepatikrinusi sidėjo su kitais “radijuš- 
žinutę talpino, yra labai nink'ais” prieš jį. Stebėti- 
stebėtina. Tą žinią galėjo na, kaip jis įgijo persekio- 
parašyti tik nepilnos są- jimo maniją.
monės žmogus. į Kun. Laurynaitis visai

Vas. 11 d. New Yorke į- teisingai jam užmeta kar- 
vyko Kunigų Vienybės po
sėdis, kuriame dalyvavo 
13 kunigų (atstovavo 12 
parapijų); jame kunigai 
svarstė ir radio programų 
švarumą, dailumą, tinka
mumą etc. Parapijose gir- Jam, kodėl jis tendencin- 
dėti nusiskundimai, kad gai skelbė apie vieną ruo- 
radio programose dažniau- šiamą Nepriklausomybės 
šiai garsina saliūnus, bol- šventės minėjimą. Ar čia 
ševikų parengimus ir k. ne lietuvybės gynimas? A- 
panašius dalykus. Dailės, pie “geltonplaukius” 
muzikos maža, tik garsini
mai ir polkos. Praeitas 
Katalikų Seimelis (sausio 
31 d.) nutarė atkreipti ra
dio vedėjų dėmesį , kad 
programos būtų pagražin
tos, o ypač negarsintų ko
munistų parengimų ir pra
kalbų. Todėl kunigai Įga
liojo kun. Joną Laurynąi- 
tį (ne Raulynaitį, kaio ‘V.’ 
rašo) susižinoti su WMBQ 
radio vedėja Miss Kiefer 
ir tartis

savo raštą: “Dabar prade
da atakuoti kunigai. At
kąs dantį ir jie”. Jei kuni
gai ryžosi sušvarinti ir 
padailinti lietuviškas pro
gramas, tai nėra abejonės, 
kad jiem tai pasiseks. Pa
ti radio stotis sutinka iš
klausyti reikalavimų ir 
prisitaikinti. Sutiks ir ki
tų radio programų vedė
jai. Jei vienas Matusevi
čius šauks, tai pati visuo
menė galės būti teisėjai.

Vincas Juronis.
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Tiktai M i ir vai i įmokėti

Delivers this new PHILCO with

NEW BRITAIN, CONN. HARRISON-KEARNY, NJ.

čiamų ir bolševikų skelbi
mą. Ar ir čia lietuvybės 
užpuolimas? Apie fašistus, 
Vienybę ir kitų lietuviškų 
srovių pramogas nebuvo 
nė kalbėta. Tiesa, užmetė

BROOKLYN, N. Y.

tiek 
buvo pasakyta, kad Matu
sevičius skelbė karčiamą, 
kur “geltonplaukė panelė 
teikia visokį patarnavi
mą...” Iš tokio paskelbimo 
lengva ir dviprasmiai su
prasti... Bet iš kur “rašy
tojas” gavo protesto prie
žastį, būk kunigai buvo 
pavadinti ‘geltonplaukiai’, 
tai tik jo protelis gali su
rasti.

Toliau, norint pastatyti 
dėl lietuviškų Matusevičių kankiniu, nie- 

programų sutvarkymo ir kiną kun. Laurynaiti kaip r- o z-rv’O i yyt I - n -i • 2 •pagražinimo.
Kun. J. Laurynaitis 

patį vakarą atsilankė 
radio vedėją stotyje, 
paaiškino kunigų nusis
kundimus ir norus. Miss 
Kiefer užklausė kunigo 
specifinių nusiskundimų, 
kurių jai nurodė iš kelių 
programų (ne tik iš vieno 
Matusevičiaus). Tuo laiku 
į stotį įėjo p. Matusevičius 
ir Miss Kiefer jam tuoj 
pasiskundžia, jog yra nu
siskundimų. Mums žinomu 
balsu ir būdu čia pat jis 
susibara su kun. Laury- 
naičiu ir pradeda šaukti, 
jog norima jo mokyklas ir 
duoną atimti. Kun. L. pa
žymėjęs, jog niekas jo mo- čius. Be reikalo jį lygina 
kyklų nenori atimti ir jog 
jo atsilankymo į stotį tik
slas dėl radio programų 
pagerinimo..

Iš to viso p. Matusevi-

tą 
pas 
Jai

kalbą menkai mokantį ir 
kenkiantį Matusevi č i u i 
mokyti kitus lietuvių kal
bos. Keista. Kun. Laury
naitis nė kiek nepraščiau 
už Matusevičių lietuviškai 
kalba; ir jis mokė vaikus 
lietuvių kalbos šv. Jurgio 
parapijoj; jis ir dabar su
organizavęs vaikų beną, 
moko lietuviškų dainų ir 
šokių groti; jis ruošiasi 
šią vasarą vaikams sto
vykla Catskill kalnuose į- 
rengti (kaio pernai visą 
''. ašarą turėjo Jersey vals
tybėje) . Kas, kas, bet kun. 
Laurynaitis vaikais dau
giau rūpinasi ir lietuvybę 
skiepija negu Matusevi-

ir su senesniais kunigais, 
jis nė kiek neatsilieka nuo 
iuiu. Brooklyniečiai gerai 
jį pažįsta.

Korespondentas baigia
:XXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BROCKERT’S ALE

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

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St., 
Worce«ter, Mass.

BOSTONO APIELINKfiS BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė
jas ir Dlstributorins CHARLES WAYSHVTLLE, pristato alp baliams, 
restoranams ir alndėms. Saukite: Ded. 1731.
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LIETUVOS 19 METŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
Tikri Tėvynės mylėtojai, 

kur jie nebūtų, atjaučia 
Tėvynės laisvę ir stengiasi 
ją iškilmingai paminėti. 
Ir Brooklyno lietuviai ka
talikai ir tautininkai, tą 
paminėjimą, Tautos Lais
vės pagerbimui darė vasa
rio 14 d. Grand Paradise 
salėje, Brooklyne, 4 vai. 
p. p. Minėjime komiteto 
pirmininkas p. Vilniškis 
“Amerikos” admin. gražia 
prakalba atidarė šios 
šventės minėjimą. Suvie
nytas Maspetho ir Apreiš
kimo parapijų, chorai su
giedojo Tautos himną. At
skiri chorai sugiedojo dar 
po keletą patriotinių dai
nų, po kurių prasidėjo kal
bos.

Pirmiausiai kalbėjo Dr. 
Vencius, pabrėždamas mū
sų savanorių pasiaukoji
mą bei narsumą. Po jo — 
vice - konsulas p. Dauž- 
vardis, nupiešdamas mūsų 
Tėvynės ekonominį, kultū
rinį stovį bei pažangą.

Toliau — kun. J. Balkū- 
nas, Maspetho klebonas, 
nurodydamas tautie č i ų 
džiaugsmą ir entuziazmą 
su kokiu buvo sutiktas 
Nepriklausomybės paskel
bimas tą pačią vasario 16 
d. 1918 m. Marijamlolėje.

Po jo — trumpai, bet 
karštai ir patriotingai kal
bėjo p. Laučka “Ameri
kos” redaktorius.

Nesant laiko kiti svečiai, 
kaip kun. M. J. Brundza ir 
prof. J. Pilipauskas iš Ma
rianapolio kolegijos, pir
mininko buvo tik pakvies
ti į sceną, kuriems publika 
sukėlė daug ovacijų. Jie 
tik pasveikino publiką.

Tarp kalbėtojų vis buvo 
įterpta dainos. Šioje šven
tėje gražiai pasirodė uni
formuoti Angelų Karalie
nės vaikučiai su savo vadu 
kun. Laurinaičiu, kurie 
gražiai sugrojo, tvarkin
gai eidami į sceną, maršą 
ir armonikėliais keletą 
dainų ir Tautos himną. 
Jiems nesigailėta aplodis
mentų. Po tam, Mariana
polio Kolegijos iš Thomp- 
sono studentai gražiai su
vaidino p. J. Pilipausko 
naujai parašytą veikalą: 
“Savanoriai”, gražiai pa
linksmindami publiką. Tai 
patriotinis veikalas.

Nors programa tęsėsi 4 
valandas, tačiau publika 
užsilaikė rimtai ir ramiai, 
kurios buvo su viršum 
tūkstantis ir kuri buvo la
bai patenkinta, pilna ūpo 
ir dėkojo komitetui už taip 
gražų ir kilnų Liet. Nepri
klausomybės minėjimą— 
• Bijūnas.
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PHILCO 11X*159 50

CLICK... there’s 
your station!

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 uitb Pbilco High- 
Effic i r ne y Airiai to insure 
grealrst foreign reception.

INSTANT —om twirl . . . there’s 
your statioti.

ACCURATE—cuoed wich electrical 
precisioa.

PERFECT—bettet than eye or car 
can tune.

AUTOMATIC—no dia! jiggling . . . 
tunes itself.

CONVENIENT —favorite stacrons 
sbown oc dili.

EHRA-LIBERAL
trade-in auow*nce

Vasario 21 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių svetainėje, 
354 Park St. įvyks Lietu
vos Nepriklausomybės su
kaktuvių minėjimas. Ren
gia vietinis VVS skyrius. 
Kalbėtojai yra pakviesti 
šie: pulk. J. Budrys, Lietu
vos Generalis Konsulas, 
miesto mayoras, kleb. 
kun. A. Vaškelis, kun. P. 
Karlonas, lietuviai advo
katai: T. Kubilius ir A. 
Povilaitis, Dr. Amelija 
Tutlytė ir kiti. Bus ir mu
zikali programa, vado
vaujant muzikui K. Žal- 
nieraičiui. Visi dalyvauki
me!

Tą pačią dieną, vakare, 
Burrit viešbuty įvyks va
karienė pagerbti Lietuvos 
Generalį Konsulą. Daly
vaus rinktiniausi asmenys 
apip 60.

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 didele 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.

IWCN ELECTRICAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337

MIRĖ
Vasario 11 d., ligoninėje 

mirė Juozas Lažaunikas, 
19 metų amž. jaunuolis, 
per ilgą savo gyvenimo 
laiką sirgo nuomariu. Du 
metai atgal mirė jo moti
nėlė, ir nuo to laiko jo 
sveikata pablogėjo, ypa
tingai protiniai. Dievas jo 

į pasigailėjo ir pasiėmė pas 
: Save. Paliko nuliūdime tė- I vą Karolį ir sešutę Mari
joną su vyru.

Palaidotas su iškilmin
gomis gedulo šv. mišiomis, 
kurias atnašavo kun. kleb. 
A. Vaškelis; asistavo kun. 

i P. Karlonas ir kun. T. L. 
Greylish iš Kensington.

Lai Sutvėrėjas suteikia, 
jo vėlei vietą dangiškoj? 
grožybėje. T.

ANSONIAjCONN.
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IŠ APREIŠKIMO PAR.
Sekmadienį, vasario 21 

d., vakare įvyks žaidimas 
“Bingo”. Tikimės, kad šį 
kartą ateis daug jaunimo. 
Gavėnios metu toks paren
gimas yra tinkamas. Bus 
naujų ir gražių dovanų. 
Bus ir stambesnių dova
nų. Taigi visi kviečiami a- 
teiti.

Apreiškimo parapijos 
mokyklos mokslas eina 
visu smarkumu. Girdėt 
daug sergančių, bet moky
klos vaikučiai visi sveiki 
ir gražiai mokinasi. Pa
geidaujama, kad tėveliai 
savo vaikelius iš viešųjų 
mokyklų perkeltų į lietu
višką katalikišką mokyk
lą, nes šioje mokykloje 
mokoma ir lietuvių kalbos, 
rašybos ir gramatika.

bė Tėvams Marijonams, o 
ypač Kolegijos Rektoriui 
už tokį gražų studentų au
klėjimą. Svetys.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytoji] paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Vasario 21 d., 6:30 vai. 
vakare, VVS. skyrius ren
gia Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvių minėji
mą. Komisija smarkiai 
darbuojasi, kad tas minė
jimas pavyktų. Kalbės 
miesto mayoras Nolan, p. 
Tysliava ir vietinis klebo
nas kun. V. Karkauskas. 
Bus ir dainų. Minėjimas į- 
vyks parapijos svetainėje. 
Įžanga 15 centų.

Rengėjai.

Vasario 5 d. įvyko Šv. 
Vardo draugijos kortavi- 
mo vakaras, kurio pelną 
paskyrė nuo potvynių nu- 
kentėjusiems žmonėms. 
Pelno liko $27.00.

Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas šios ko
lonijos parapijoj įvyks va
sario 21 d., Šv. Vardo dr- 
jos svetainėje, 6 Davis A- 
ve. Lietuviai dalyvaukime. 
Programa bus turininga ir 
įvairi. Bus kalbų, dainų ir 
muzikos.

Užgavėnių vakare, vasa
rio 9 d. įvyko LRKMS. 63 
kp. “blynų” balius. Mote
rys pavaišino visus ska
niais užkandžiais, šeimi
ninkėmis buvo šios: pp. 
Bilinskienė, Berzgelienė, 
Matukaitienė, Svirnelienė, 
Žitkienė, Gerulienė. Vaka
ras pavyko. M. K.

Vasario 7 d. iškilmingai 
paminėjo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį pp. 
J. ir G. Svemeliai. Ryte 
bažnyčioje jubiliejatų in
tencijai įvyko šv. mišios, 
kurias atnašavo kun. J. 
Barkauskus. Visa pp. Sve- 
melių šeima bendrai priė
mė Šv. Komuniją. Po mi
šių visi nuėjo į studiją ir 
nusifotografavo. Sugrįžo į 
namus, 171 Farest St., kur 
buvo prirengti šaunūs pie
tūs. Visi dalyviai labai 
linksmai praleido laiką. 
Buvo atvykęs iš Mariana
polio Kolegijos ir pp. Sve- 
melių sūnus. Pp. J. Seka- 
vičiai, jubiliejatų giminai
čiai, buvo atvykę iš Pater- 
son, N. J. Visi linkėji pp. 
Svemeliams ilgiausių me
tų. P-nas Svemelis pri
klauso prie Šv. Vardo dr- 
jos ir SLRKA. 165 kp.

pjiti-lmiiEB ■

!

Pereitą sekmadienį Ma
rianapolio Kolegijos stu
dentai, dalyvaujant Lietu
vos Nepriklausomybės mi
nėjime padarė nepaprastai 
gražų įspūdį visiems, ypa
tingai jaunimui. Studentai 
suįdomino publiką savo 
gražiu lietuvių kalbos var
tojimu. Dainavo taip pat 
gražiai. Programai pasi
baigus, studentai buvo už
kviesti į Apreiškimo par. 
mokyklos mažąją svetainę 
užkandžiams, kur jie, va
dovaujant Broliui Baniui, 
sudainavo keletą dainų. 
Studentai visą laiką kalbė
jo tik lietuvių kalba. Gar-
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y Smarkus ištrynimas — 
ft malonumas ir palengvini- 
V mas kuomet muskulai 

geliami.
‘ PAIN-EXPELLER 

žinomas lietuvių šeimoms 
. jau per tris gentkartes.

■Z"-JtL ._______________
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: Važiuokite i Lietuvą

SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

Gegužes - May 29 d
Laivu “GRIPSHOLM”

TIESIOG I KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMŲ
IR

Birželio - June 19 d
Milžinišku Laivu - “BERENGARIA”

Kurie manote važiuoti į Lietuvą, ruoškitės iš ank
sto, nes Lietuvos piliečiams reikalinga išgauti sugrį
žimo dokumentai.

Visais kelionės reikalais kreipkitės į

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
366 VV. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680
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