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MIRĖ SENIAUSIAS 
SUOMIJOS LIETUVIS

DIDELIS GAISRAS JO
NAVOS VALSČIUJ

Kaunas —Užėjusieji šal
čiai, nors visiškai ir nesu
stabdė, tačiau kiek

PIRMAS LIETUVIS 
VERTĖJAS URAGVAJUJ

Danijoj kas 1.000 gyven
tojų turi 164 radijų, Ang
lijoj — 161, Vokietijoj — 
108, Italijoj — 12, Jung. 
Valstybėse — 178.

PIRMASIS LIETUVIS 
ARGENTINOJ SU NUO

SAVU LĖKTUVU

Alexąnder Hamilton Ins
titute skelbia, kad pabai
goje 1936 metų šioje šaly
je bedarbių buvo 9.412.- 
000.

me-
su-
312

Madridas, Ispanija —
Vasario 24 d.

ISPANIJOS RAUDONIE
JI VERČIA KUNIGUS 

EITI Į KARĄ

ŽEMĖ ĮŠALUSI LIGI 
1 METRO

BININKŲ GRĮŽO Į 
DARBA c

AIRIAI KATALIKAI PA
SIUNTĖ $218,865 ISPA

NAMS

lusi ligi vieno metri. I

PRIE TILŽĖS SURADO 
4500 METĮJ SENUMO 

KIRVUKĄ

Feliksas Stungevičius,

bausmę, ta

F ■ -Th*

Katalikas, kurs nerėmia katali-; 
kiškas spaudos, neturi teisčs va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

9 KATALIKIŠKOJO JAU
NIMO KONGRESAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

siliko Lietuvos piliečiu. Jis ru paskyrė buv. federalir.į 
ir senatvėje su dideliu su- teisėją dr. F. Merzą. Lie-į 
sidomėjimu sekė Lietuvos tuvos vyriausybė savo a-

AT

W. A. Patterson (dešinėje), United Air Lines 
prez. ir D. B. Colyer, vice-prez. apžiūri tos kompani
jos naują trijų milijonų dolerių vertės orlaivį, kuriuo 
gali važiuoti 21 pasažierius. Tuo orlaiviu vežioja pa- 
sažierius tarp New York — Chicagos — California.
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LITHUANIAN NEWS
Piihlishod every

Tuesday and Friday
366 W. Broadway

South Boston, Mass.

susipratusiais skirti arbitrą toms piliety-
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tė lietuviškus laikraščius.

Vaikus, kuriuos visus riausybę,- prašydamos pa^L?
. • ... USetUSl.

nas Rainys dalyvaus Lie- sis jaunimas 1937 m. lie
tuvių Dienoje, liepos 4, pos 18 d. Paryžiuje ruošia 
Marianapoly.

darni vieną Valencijos uo
stą. Jie tai padarę be blo- 

kalnai, tai g0S valios, todėl Anglijos

ja, kad dėl to užsibaigtų vo veiksmas”. Taigi dėl to 
’ ’ ’ ’ ... v...............-----........ Anglija nedarys jokio zy- 

gio prieš raudonuosius.

ARGENTINA
Lietuvė Pardavė Vaiką
Skurdo verčiama lietuvė

našlė Matilda Zaukienė sėkmingai baigęs anglų
savo 4 metų kūdikį parda- kolegiją Montevideo, su 
vė vienai aristokratų šei- sidabro taure ir pagyrimo 
mai už 250 pezų. Pardavu- lapu, dabar išlaikė Monte- • •• y | * • j « • e • • _ •

f DABARTIES 
i BILDESIUOS

........................................................................
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D. Britanija su 46 mili-l 

jonais gyventojų turi ; 
1.491.000 automobilių, Vo
kietija su 66 milijonais 
gyventojų turi 1.713.000 
automobilių, Italija su 43 
milijonais gyventojų turi 
266.000 automobilių. Vidu
tiniškas anglas įstengia į- 
sigyti automobilių, viduti
niškas vokietis įstengia į- 
sigyti tik dviratį, o viduti
niškas italas pėsčias eina.

Anglijos ekonomistai ’ a- 
kylai sekė prez. Roosevel- 
to New Deal užsimojimus 
ir pasėkas. Dabar laikraš-Į 
čio “London Economist”i 
redaktoriai tuo klausimu 
išleido knygą. Apskritai i- 
mant jie palankiai įverti-j 
na prez. Roosevelt pastan
gas, bet išdrįsta ir kritiš
kų pastabų išreikšti. Nu
rodo, kad reliefas ir viešie- į 
ji darbai atliekami su di
deliais ir bereikalingais 
eikvojimais. NRA, sako, 
buvo jovalas (muddle) ir 
daugiau trukdė, o ne gel
bėjo išėjimui iš depresijos. 
Apie Dėdės Šamo skolas 
sako, kad jos dar nėra taip 
didelės, kad reikalautų į- 
vedimo nepakeliamų mo
kesčių.

BAUSMES TURĖS 
LIKTI SAVAITĖS PA

BAIGOJE

Šiomis dienomis 
žinių iš Lietuvos, kad Ku-I1 
nigų Vienybės kviečiamas' 
J. E. Vyskupas M. Reinys i 
sutiko atvykti į Jung. Val
stybes ir aplankyti nors' 
didesnes mūsų išeivijos • 
kolonijas. Atvyks birželio 
mėnesio antroje dalyje, 
pas Reinys dalyvaus Lie- 
bo.0 LICIILIJO VACAAJf VUU»J ’ j

Reikalauja Grąžinti 
Užgrobtas Bažnyčias

tarptautinį katalikiškojo 
jaunimo kongresą, į kurį 
kviečiami atstovai ir iš 
užsienių. Kongresas svars
tys aktualiuosius jaunimo 
klausimus.

Meksika, Vas. 25 — Ka
talikai visoje šalyje pra
deda smarkiai judėti in 
reikalauti, kad jų bažny
čios ir mokyklos būtų 

i jiems sugrąžintos. Vieno- 
j je valstybėje, Cardoboje, 
i valdžia atidavė užgrobtą

Kruvini Mūšiai Per Tris 
Savaites Ispanijoj

Standard Statistics Co. 
skelbia, kaip Amerikoj 
eina farmų mechanizacija. 
Parodo, kad 1920 m. ark
liai ir mulai farmeriams 
teikė 21 milijoną arklių 
jėgų. O 1930 m. tas krito 
iki 17.200.000. Tuo tarpu 
per tą dešimtmetį trakto
rių jėga kilo nuo 4.900.000 
iki 22 milijonų, o trokai 
nuo 2.800.000 iki 22.500.- 
000.

t džiausius priešus, katali- 
Vasario 24 d. - Kruvi. j Į<us kunigus priverčia sto- 
niausi mūšiai eina prie Ja-1 u armW . Mat 3‘e™s 
mara uoės. Karo vadai sa-truk,sta karemU-. Vls> 
ko, kad per pastarąsias 3 Tįkl vyrai.yra Paversti 
savaites mūšiai buvo taip “totl arm‘» lr kovotl u2 
atkaklus ir smarkus, ko-, ~_____
kių nėra buvę nuo civilio ISPANIJOS BOMBA PA- 

, karo pradžios. Abi pusės TAIKĖ Į BRITŲ KARINĮ 
mušasi taip, kad tie mū
šiai būtų nulemianti vie
non ar kiton pusėn.

Per pastarąsias dvi die
nas mūšiai centralizavosi 
Pingarron kalnuose, kurie 
randasi tarp Morala ir 
Martine Dės Las 
Raudonieji laikosi iš pas- 

I

; Londonas — Ispanijos 
iš orlaivio paleista bomba 
pataikė į Anglijos karinį 
laivą ir sprogo, sužeisda- 
ma 5 jurininkus. Anglijos 

Vegas. valdžios atstovai sako, 
kad tąją bombą paleido iš 

kutintųjų" bet frontas bra- OTO raudonieji bombarduo- 
ška.

Pingarron 
dar nėra paskutinė pozici- vai<į2ia sako, kad tai “Die-

Albany, N. Y. — New 
Yorko legislatūra priėmė 
bilių, kuriuo nori išbandy
ti bausmių ąjtlikimą kalė
jimuose savaičių pabaigo
je. Bandymai- bus daromi 
Rochester, Ni Y. Ten visi 
už mažesnius nusikalti
mus, kurių bausmės ne
bus didesnės kaip 60 dienų 
sėdėti kalėjime, turės bau
smes atlikti savaičių pa
baigoje. Pradžioje savai
tės išleis iš kalėjimo, kad 
nusikaltėlis galėtų dirbti 
kasdieninį darbą, 
reikalingas išlaikymui šei 
mynos.

Spėjama, kad guberna 
torius tą bilių pasirašys 
kaipo išbandymui ir 
Rochesterio mieste.

Dublinas, Airija — Vas.
25, — J. E. Kardinolas 
MacRory, Armagho arki
vyskupas pranešė, kad jis
yra pasiuntęs Kardinolui katalikų bažnyčią “pasau- 
Goma, Ispanijos Primatui, lionių komitetui”. Tas da- 
8218,865 sudėtą Airijos vė paskatinimą kitiems 
Katalikų Ispanijos Katali-. katalikams pareikšti savo 
kams.
PASKIRTAS ARBITRAS
LIETUVOS VOKIETIJOS

PILIETYBĖS BYLOMS
SPRĘSTISuomijoje, Turkų mies

te, sausio mėn. pabaigoje 
mirė 70 metų amžiaus se
niausiai tame krašte gy
venantis lietuvis Jonas A- 
braitis. Jis gimė Lietuvo
je Kudirko Naumiestyje. 
Šakių apskrityje. Rusų 
valdžios persekiojamas 
dar jaunas būdamas, jis 
turėjo apleisti savo tėvy
nę Lietuvą ir apsigyventi 
Suomijoje. Velionis turėjo 
šeSs ' 
išaugino 
lietuviais, 
mirties Jonas Abraitis pa- carijos vyriausybė artbit-

Kaunas — Lietu vos-Vo
kietijos mišrioji komisija 
pilietybės klausimams 
spręsti savo laiku nepasie
kė susitarimo dėl šešių 
asmenų pilietybės. Kaip 
tatai numatyta 1935 metų 
vasario 10 d. sutartyje, 
Lietuvos ir Vokietijos vy
riausybės bendrai kreipėsi 
į Šveicarijos federalinę vy-

ŠV. TĖVAS ATIDĖJO 
AUDIENCIJAS

Vatikanas, Vas. 25 —• 
Šv. Tėvas Popiežius priė
mė gydytojo patarimą ir 
audiencijas atidėjo kitai 
dienai. Gydytojas matė, 
kad Jo Šventenybė buvo 
nuvargęs. Kada Popiežius 
pradėjo vaikščioti, tai kai
rėje kojoje dvi žaizdos at- 

j sinaujino. Gydytojas pra
šė Popiežiaus, kad per tris 

i ar keturias dienas ramiai

_________
Praėjusiais metais 13- ■ 

koje Europos svarbiųjų 
valstybių cukraus nenau
dota 7.692.633 tonas. O 
1935 m. tesunaudota 7.419. 
051 tonas. Cukraus suvar
tojimas ten pakilo 3.7 nuo
šimčiais.

I civilis karas. Mūšiai tuose 
kalnuose yra kai prisi
ruošimas nulemiantiems 
mūšiams. Gen. Franco de
da visas pastangas, kad 
sulaužyti raudonųjų kari
nių jėgų nugarkaulį. Ar 
jam pavyks, tai greit suži
nosime.

Sukilėliai deda visas pa
stangas pereiti Valencia 
vieškelį, kad paskui rau-Į 
donų jų valdžia negalėtų j 
susisiekti su Madridu. Jie 
dalį buvo paėmę, bet ir to 
neišlaikė.

Mandelstaną, o Vokietijos ninku streikas pasikeiti 
vyriausybė — prof. Brun- taip, 
są.

į Šiuo metu tuo reikalu a- 
biejų pusių yra ruošiami 
memorandumai, kurie ne-

: trukus bus įteikti arbitrui

kad iš 17.000 darbi
ninku, apie 11,000 sugrįžt 
į darbą, nes fabrikanta 
priėmė unijos reikalavi 
mus ir darbininkams ai 
gas pakėlė 15 nuošimčių 
Yra viltis, kad ir dai 
streikuojantieji darbinin 
kai už dienos kitos susi 
lauks algų pakėlimo ir su 
grįš į darbą.

Vienoje žemumoje prie 
Tilžės šiomis dienomis su
rado titnaginį kirvuką, 
kurio amžius apskaičiuo
jamas apie 4500 metų. Ar
cheologai sprendžia, kad 
kirvukas yra iš jaunesnio
jo akmens amžiaus perio
do arba bronzinio amžiaus 
pačios pradžios. Toje pa
čioje vietoje surasti ir du 
akmeniniai kirvukai, ku
rių amžius taip pat yra 
gana didelis. Suradimo 
vieta vokiškai dabar yra 
vadinama Niedermeiten. 
Vasaros metu šioje pačio
je vietoje taip pat buvo 
surasta tokio pat senumo 
senienų. Dabar jau ir vo
kiečiai pripažįsta, kad šios 
apylinkės buvo seniau ap
gyventos nei ankščiau stabdė, tačiau kiek su-j 
manyta. Iš šių radinių aiš- trukdė, apsunkino vykdo- 
kiai galima spręsti, kad mus viešuosius darbus. Y- 
Tilžės ir tos vietos žemu- į pač Kaune tai pajuntama* 

l seniai prie kanalizacijos darbų, 
i žmonių apgyventa. Belie- Žiema yra plika, be sniego 
ka tik nustatyti, kas tie ir todėl žemė jau yra įša- 
seniausi gyventojai čia y- 
ra buvę. ,

450 DARBININKU PA
SKELBĖ BADO STREIKĄ

Pecs, Vengrija,
— Keturi šimtai ir pen-' 
kios dešimtys anglių ka
syklų darbininkų pareiš
kė, kad jie neišeis iš kasy-: 
klų ir nieko nevalgys ir. 
arkliams neduos ėsti iki ju1 
reikalavimai nebus išpil
dyti. Jie reikalauja, kad 
algos būtų pakeltos nuo 
$1.00 iki $1.20 į dieną.

Sausio 27 d. buvo didelis 
gaisras Jonavos valsčiuje 
— sudegė Barbaripolės 
vandens malūnas. Nuosto
lių, skaičiuojama, padary
ta apie 25.000 litų. Malū
nas priklausęs Grumšlai, 
buvęs neapdraustas. Viso 
sudegė du trobesiai. Sude
gė ir klojimas su pašaru. 
Gaisro priežastis, mano
ma, bus buvęs neatsargu
mas.

“A. L. Balsas” rašo, kad 
gyvenąs Argentinoje, Pa- 
tagonijoje, K. šlapelis 
prieš kurį laiką nusipirko 
nuosavą lėktuvą ir juo 
skraido.

K. Šlapelis yra didelio a- 
vių ūkio savininkas. Savo 
ūkyje turi automobilį, au- 
tosunkvežimį ir dar geres
niam savo reikalų vedimui 
nusipirko lėktuvą. Jis į 
Argentiną nuvežtas tėvų 
vos vienerių metų. Tėvai yya Jau ^a^a^ 
sukūrė ir jo didįjį avių ū- 
kį Patagonijoje.

Per pastaruosius 50 
tų Amerikoj cukraus 
vartojimąs pakilo 
nuoš., o gyventojų skai
čius tepakilo 122 nuoš. 
1886 m. šioje šalyje cuk
raus suvartota 1.450.716
tonų, 1930 m. 6.123.000 Roma yas 25___Isoani-tonų, 1936 m. — 5.988.010 - “T*’ ~ * P

~ . . . jos komunistai savo di-tonų. Praėjusiais metais 
kiekvienam gyventojui cu 
kraus atvejo po 104.0 sva 
rų.

Pusė Anglijos gyventojų 
gyvena nedavalgę. O ang
lai apskritai imant geriau 
maitinasi, negu italai ar 
vokiečiai, jau nekalbant 
apie lenkus ir rusus. Vidu- . . * w« V • A * . * * ’

Darbininkų Radio Programa 
1:30 Valandą po Pietų

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

! TOWNSEND NUTEIS
TAS UŽ LEGISLATĖROI 

PANIEKINIMĄ

VVashington, D. C. — 
Trečiadienį, vasario 24 d 
prisaikintieji teisėjai ra 
do, kad Dr. Townsend 
garsus $200 į mėnesį se 
natvės pensijos vykinto 
jas, yra kaltas už legisla- 
tūros paniekinimą. Teis 
mas gali uždėti jam di 
džiausią 
$1000.00 piniginės baus 
mės arba pasiųsti metam 
; kalėjimą. Tokia tai d; 
džiausią bausmė, bet gal: 
mas daiktas, kad jam us 
dės daug mažesnę.
TIK 20.000 ŽYDŲ TEISI 

LEIS PER METUS Į 
PALESTINĄ?

šeštadienį, vasario 27 d., 1:30 vai. po pietų įvyks
Darbininkų Radio programa iš stoties WCOP, Boston.
Bus dainų, muzikos ir kalbų. Kalbės Dr. Antanas 
Gvaizdikas (Gasson) iš Norwood, Mass.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- si savo vaiką, ji iš Valen- video valstybiniam univer- 
tiniška šeimyna Anglijoj locycles ir klausytis Darbininkų Radio programos tin Alsinos išvyko į pro- sitete kvotimus prisieku-j 
pragyvenimui išleidžia $20 į 1:30 vai. po pietų. |vinciją tarnauti. Į šio vertėjo. 1

/ ’ • ’ • ... * v

ui i un 2680.
------------

Jeruzalė — Jeruzalės i 
rabų tarpe kalbama, ka 
britų vyriausybė suvaržą 
sianti ateičiai žydų im 
graciją į Palestiną iki 20 
000 metams. Esą, arabi 
tai nepatenkintų.



Penktadienis, Vasario 26, 1937
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\ J. Kumpa

Iš Skulptoriaus Pfetfb Rimšos 
Parodos Boston, Mass.

(Tęsinys)
Medalijonas: Klaipėdos 

prijungimui prie Laisvo
sios Lietuvos paminėjimui, 
skulptoriaus P. Rimšos, 
turtingai įrengtas turiniu 
ir mistiškai sujungtas i- 
vairiais Simboliškais po
žymiais, parodo Lietuvos 
pasirįžimą ir laimėjimus.

Štai pirmoji A medalijo
no pusė, kurio pačioje ant
raštės vietoje užrašas — 
Klaipėda —Sausio 9, 1923.'

|į?rie Nepriklausomos Lie
tuvos. Vidury medalijono 
vaizdas Lietuvos ir Klai
pėdos, gi vaiždį dengia

■ Lietuvos šūnus-rai telis, 
j kuria jb iriotina ar sesuo, 
moteris ar mylimdji įtei- 

Ikia kardą ir sako: “Jbk ii 
vaduok!” Lietuvos sūnus- 
raitelis priėmęs kardą į 
rankas, taria, laumės juos
toj įrašytą pasiryžimo šū- 
i ki — “Kas mūsų — kova 
igysim”.

“““r'-'*“ | Antroji B medalijonoi
Užrašą, Klaipėda ir datą,;pUSg vaizduoja ’aimėtą ko- 
xerta pakeltas kardas. Iš (va Užrašas — Klaipėda, 
kardo rankenos išsiveržia . $iusi0 19, 1923, kuri kar-j 
ąžuolo stambūs lapai. Vir- ■ jas jau nuleistas žemyn i 
šuje Šaulių Sąjungos^sky-į (taiką žymintis) dalina

, Kardo rankenos
ornamentas papuoštas pri
brendusiomis varpomis, 
reiškia laimėtus vaisius.

; Visas parašas kaišytas ža
liomis rūtomis. Medalijo
no viršujė pakabintas Lie
tuvos Vyčio kryžius už 

i garbingas kovas šauliams 
atvaduojanti KlAipė d 6 š 
kraštą. Dešinėj ir kairėj 
stovinčios dvi Lietuvos se
serys — Lietuva ir Klai- 

; pėda svėilrinaši. Viduryj, 
vaizdas — Liėtilvbs žemy
no ir Klaipėdos pajūrio. 
Reginy j raitelis - šaūlys 
sugrįžta atvadavęs Klai
pėdą, o ji sutinka ta pati 
moteriškė; kuri jį išlydėjo 
ir Įteikia jam laurų vaini
ką. Regini juosia triutoš 
paširyžihib šūkis: “Kas iš
kovota—mylėt mokėsim”.

(Bus daugiau)

de ženklas. Dešinėj Klai- į tusiau 
pėdos Šaulys, kairėj—Lie
tuvos šaulys trimitų bal
sais šaukia lietuvių tautą 
kovai — prijungti atplėš
tą Lietuvos žemių dali.

DAKTARAI
s i Tel. s. B. 2805-R

LIETUVIS

lOPTOMET RISTAS
Išegzaniintlojn akis: 
priskiriu akinius š 
kreivas akis atitie- j 
sinti ir amblijoniš-| 

= kose (aklose) akyse sugrąžinu: 
j šviesų tinkamu laiku.
| J. L. 2AŠAKARNIS, O. D. Į 
Į 447 Broadway, South Boston Į

flei. Šo. Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. Vi CASPER
Arti MunicipaI Building 

525 E. Broadway, S. Boston
OJiso Valandos

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

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi ninmij ir X-Ray

i

| ueueiuieniHis'. taipgi ccjęu"»uia u»<« s

12-tos dienę uždarytas. s
Taipgi nirimu ir X-Ray j
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Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimų.

i

Inž. Stasys Beieškos, Sav.
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daliai šeštadienį; kovo 6 
d. po pietų. Patartina vi
siems lietuviams pamaty
ti “Pilatė’s Ddiighter”, riet 
in tięriiš, kutie jau yrd ihĮ- 
tę. Gražų folderį su paaiš
kinimais it paveiksi&is ga
lifė gariti dykrii, jei^u tik 

j įlršlšyšitė. Rašyfeitb dabar 
prašydami folderio ir jei- 
gu norite gauti įžangos ii- 
kibtų adresū: Biikte’Š 
Daughter, 1545 Tremont 
St., Roxbury, Mass. arba 
tėibįihonUokite rffdtilaridš 
4500.I

r

“Št k^RisE siidU’fck’’ 
^LdkENcudŠ vfeNt 

f ĖS GARBEI

tEFRIGlATCRiuS
GfeHOP
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P-lė Venytė pasižadėjo 
p. Juozapui W. Kasperui, 
vifetiniam graboriui ir e- 
riėrigihgarii parapijos Vei
kėjui. Jiibdu susitarė apsi
vesti birželio 6 d. š. m. P- 
nas Kasperas yra vietinio 
Šv. Vincento de Paulio 
skyriaus sekretorius, pa
rapijos veikimo komisijos 
aktyvus narys, choro ir 
Vyčių organizacijų priete- 
iius ir darbštus jaunimo 
veikimuose. Pranelis

f — ”7*~ 
jamoje bažnyčioje, misi- 
jos, kovo 8 — 16.

YVaterbury, Conn., kun. 
Juojk) Valantiejaus klebo
naujamoje bažnyčioje, no- 
vena j šv. Juozapą, kovo 
11 — 20, kun. Jūbždš Ma
čiulionis ii* kun. Adomas

• • ♦ *. - t 1 , . t • » . .1 -

“Kuryer Codzienny” leidė
ją So. Bostone ir keletą Morkūnas, MIC. 
tolimesnių giminių Ameri
koje ir Lenkijoje.

LAŠĖSI BIŽNlERiAl

AntriRdienį, ridšario 23 
d. “Darbininko” riėdrikci- 
joj ir adriiinistracijoj lan
kėsi iš Providėribe, R. i. 
keitirii lietuviai bižniėriai, 
būtėiit, įiį>. Ė. ČiočyS; A. 
VaitkuriĄs, B. Stražnickas,1 
A. Gtlinaūškas. Paliko 
“Darbiriihko” spaustuvei 
stdmbų spaudos darbą, ap
žiūrėjo Spaustuvę, na ir 

i'

Boston, Mass., kun. Pra
no Virmauskio klebonau
jamoje bažnyčioje, kovo 
14 — 16, kun. Alponsas 
Jagminas, MIC.

Brockton, Mass., kun. 
Jorio Švagždžio klebonau
jamoje bažnyčioje, kovo

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvtay 
So. Boston, Mass.
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kfetvirtadieriį, vasario 
į 18 či., p-ies fcleanoria iri 
Giadys Norkunaitės šu- 
riiioŠė savo tėveiiy namuo
se, 119 King St., Ddrthėš- 
ter, “Surprise shower” dėl 
p-lės Flbriėricijoš Venytės. 
Suširiiriko apie 45 drriugių 
ir pažįstamų. Tarpe susi
rinkusių radosi daugelis į- 
žymių veikėjų;

P-lei Venytei įteiktas 
grdžuš “brichidš” gelių bu- 
kifetas, iri kifekvtėnam Sve
čiui fltiseg^as rožių kdšpi- 
rieliš. P-lė Venyte gavo 
daiig gražių dovanų bei 
lihkėjihių.

Ėiorėflbija yra dtikrėlė į 
visiems gerai žinomų p.ji. 
Mykolo Vėnitį, gyv. 215 
M St.; So. isbštoh, Mdšs. 
P-riaš Mykolas Veniš yra 
Biivęš pirmasis LDS Cėn- 
trio iždifiinkas; Flerėricija 
yrid Višibhis gėriai žinoma 
Šv; E’etrio lietuvių parapi- j 
joj; Ji diriba jau virš 8 me- 
tuš JbHn Haričock Litė 

DIDELIS ŠUSIDOMEJI- Insura/icė įstaigoje
MAS VAIDINIMU 
“PILOTO DUKTĖ”

I

ADVOKATAI
Jau 35 Sezonas kaip i 

Rokbttry Mišsion Church 
parapijos Št. Alphorisūš! 
svetainėje vaidiha veika- i 
lą , “Pilate’s Daughter”. 
Kasmet gavėnios metu, 
ketvirtadienių vakar a i s j 

: ir sekmadieniais po pietų I 
tūkstančiai žmonių sueina 
pamatyti vaidinant šį reli
ginį veikalą. Vaikams spe-

I

m&ięs Advbkatii

juozas g, gailius
sus legalius dokumentus 

Veda visokias ptovaš. Barti vi- 
317 E St. (kampas BrbaihvayJ 

South Bostoh, Mtlss. 
Telefonas: Soti Boston 2732 

Namų! Talbot 2474

9^

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, Mi D. '
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Streėt,
kam p. Inman arti Centrai Sq.,

• * - A * < s *

Cambridge, Mass.
1 ■ ■ ■/■ ■

LIETUViy AKIU KLINIKA
1šėg%;iriiinu<>.i:iiiie akiu, tfydotoe 

visokias akių linas ir pritaikiname 
akinius.

534 E. Broadvay
So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Btištoft 2712.
—■■■-L.::. . ■
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PARSIDUODA SO. BOSTONE 
kampinis namas, 106-108 W. 6th 
St., kuriaine randasi krautuvė, 
kiiritijė buvo biiceriiė; 2 flatai po 

15 kambarius, pečiai, karštas van
duo, teiletai, elektros šviestis, ge
rai patariytis; reridos $55.00 j 

imėhesį. Aptaksūota $4060.00. Kaf 
na $850.00. Atsišaukite: Keęnan,

________

PAIEŠRAU. savo švoge- 
jrio Antano Pilipaičio,,pa
einančio iš Butrimų kai
mo; Jurbarko parapijos; 
Prašau atšišaukti, neš tu-^ 
riu svarbių žinių iš Lietu
vos. Jei kas žinote apie jį, 
prašąų pranešti už ką bū
siu labai dėkihga. Lfevoše 
Bilaitė - Žerdėckįbnė, 2 
iMercer St., So. Boston,, 
'Mass. (15-18-22)

i

I

JOHN ji 6RIGALUŠ
(GfeiČALIUNASj 

AbVdkA^As
598 rast BrbadtfrAy, 

SO. BOSTON; MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:, .
16 Thomas Pk, Tel. S. B. 1046

' - -s-—

Tiri. šo. Botom stttb

AOWAI ŠALNAI

Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (tonic). 
Prlstatdme į krautuvės, pikhikuš, Halitis ir į labilus ptlrfengi- 
inus. Ktdutlivese tistibihėt reikAlkukite ttinicd su Žėtislu Ant 
leibelib feERKSttiRE fiEVEriAflėS. Taipgi iiiriitic ir Alotiš 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

ekMBiibGE BdTTtnrb cd. me.
4-6 Berfahtfe «t., Čambridgė, Adai

Tel. TR0wbridge 8374
Suviiiinkui: Jonas SfrilinObUtŪs, Jdkitbas Purinas, jhitiiiįidt V. HtAUffįS.
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15 — 28, misijos, kun. 
Jtiozas Vaškevičius, MIC.

Maspeth, N. Y., kun. Jo
no Balkūno klebonaujamo
je bažnyčioje, misijos, ko
vo 21 — 28, kun. Alpon
sas Jagminas, MIC.

GitatdVille, Pa., kun. M. 
Daumanto klebonaujamo
je bažnyčioje, misijos ko
vo 22 — 28, kuri. Adomas 
Morkūnas, MIC.

VELYKŲ METU
Omaha, Nebr., kun. Juo

zo Jusevičiaus klebonauja
moje bažnyčioje, misijos 
kovo 31 — bal. 11, tėvas 

; kun. Andrius 
Cikoto, MIC.

Pittsburg, Pa., kun. V. 
GOtJLD IŠRINKTAS ' Vaišnoro klebonaujamoje
BOSTONO MOKYKLŲ bažnyčioje, misijos bal. 5

■ąz”iT>čTTvnvR'T’ — 1°’ l^ūn. Adomas Mor-VIKSININKL kūnas, MIC.
Lawrence, Mass., kun. 

_________ „__________ Trečiadienį, vasario 24 prano Juro klebonaujamo- 
Šias rekolekcijas ves re- d. Bostono Mokyklų Komi- jė bažnyčioje bal. 5 — 13, 
dėmptoristas - misijonie-, tetas 3 balsais prieš 2 iš- kun. Juozas Vaškevičius, 
rius.' kun. Alf. Paulekas iš 
New York. Kunigas misi-’ Arthur L. Gould, 59 m. 
jonierius yra čia gimęs ir, ahižiaus, g^V. Bostone, ....
mokslus išėjęs, tai tiks , seniausių mirusio, sjjos baL 19 — gėg. 2, tė-
jaunimui. '

Jauskite savo pareigą ir, z . 
kitus pakviesti, ypač tuos, tariiš; būtent; iki rugpiū- 
kurių šis straipsnis nepa-' eio 31 d;, 1942 in. ir gauš 
siekia. Ateikite ir atsives- ^Igos $12,000 i mėtūš. 
kitę savo jaugus, drau 
ges. A. A. M.

NEPRALEISKITE 
PfeOGOS

Jaunime, nepraleiskite palikei kelibliką dolerių 
šios progos atnešti naudos ‘‘darbininkui” už skelbi- 
savo sieloms. Padarykite mriš ir preriūmėratas. De- 
vertą atminimo šios Gavč- kojriiiiė Providėnciėčiariiš 

.....  - i- biznieriams, 
me; rekolekcijas, tai proš- Iš “Darbininko” prbvi- 
ga......................................... denciėčiai vyko pas P- generolas

Šv. Petro parap. bažny- Jack Sharkey. 
čioję kovo (March) 3 die
ną prasidės rekolekcijos,' 
ypatingai jaunimui. Tai 
bus daroma jaunimo pat
rono Šv. Kazimiero garbei,; 
kurio šventė yra kovo 4 d.'

nios laiką: Atlikite, Jauni

J.

Viršininku

MIRĖ DAUGMETIS PAMALDŲ
LENRV RLEĖONAS

į

5i

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.
Adresas:

98 Tonatvanda St.
v ’ • » v AiDorchester, Mass.

.Tel. COLumbia 8053

c

PLAUKU SLINKIMAS
4* • •
Slinkimas, Plaiska- 

nos ir Nieštėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vacum Proccss, 
Eleetric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

i k su imi ui m. Veltui 
išbandymas.

Dr,Grady,327Bor™n”ta.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

-------------------- - 1 ■■ </k:

rinko mokyklų viršininku MIC.Shenandoah, Pa., kun. 
Juozo A. Karaliaus klebo
naujamoje bažnyčioje, mi-

i Dr. Čariiįibell pagfelbinin- vas generolas kun. An- 
kų. Jis išrinktas 5 me- drius Cikoto, MIC. ir kun. 

Adomas Morkūnas, MIC.
Philadelphia, Pa., kun. 

Igno Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje, geg. 31— 
birž. 6, misijos, kun. Ado
mas Morkūnas, MIC.

Cicero, III., kun. Jeroni
mo Vaičiūno klebonauja
moje bažnyčioje, novena i 
šv. Antaną, birž. 4 — 13, 
tėvas generolas kun. An
drius Cikoto, MIC.

i • • i i j .

* L St. LIQUOR STORE |
V Parduodam geriausius ivai- y 
Ž rių rūsiu TONIKĄ, DEG- X 
į TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. Ų 
£ Visokiose Įtalpose: Bonkoms, A 
I) Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. Ų 
S S. firmų ir užsienio, pasirinki- S 
A mas didžiausias ir Įvairiausias. A 
y POKILIAMS, VESTUVĖMS,
T NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- A 
ii I.TAMS. Specialiai kainos su- (J
* maži rutinos. frristatom greitai, ir g
A veltui? Atdaras nuo 8 ryto iki A 
y 11 vak. y

Pašaukit SOU-th Boston 4147 ą

O Pas J. STRIGUNĄ U 
t 195 L ST., SO. BOSTON, MASS. ?

GAVĖNIOS METU
Ah^nj, vasari0 2S, N. Y kun.

d., tarp 12 ir 1 vai vidų-(Kaziftliėro PRulidnio kle- -“Aš matau pasaulyje 
dieny riiirė So. Bostono, bonaujarhoje bažnyčioje, galingų pastangų, drąsių 
ienkų parapijos daugmeti-' ųiisijos; vas. 21 — 28, kun. bandymų pasiekti gražiau- 
nis klebonas ir vienas iš (Juozas Vaškeytčius, MIC. sįą idealą, kokį tik žmo- 
sėniąusių lenkų kunigų A-!L.pįI,a<ifeJphia, Pa<gaus protas gali nuvokti.

5 »* 2 *_■ _• -j •___

uis klebonas ir vienas iš Jupzas Vąškeyi,čius, MIC. 
seniausių lenkų kunigų A-!, l^ėw Philadelphja, Pa., 
menkeji kun Jan fchmie-I^^į1“^^^ bet, iš kitos pusės bujoja
hnski, 70 metų amžiaus.! vagaj, 22 — T ‘
T... « r.!« « r* !
So. Bostono lietuviams, ! Ptbvidęnbė, R. I. 
nes lietuviai katalikai, ne- Juozo Vaitekūno ------
sarit lietuviu bažnyčios, ė-'naujamąje bažnyčioje, ko

vo 4— 7, kun. Alponsas 
Jagminas,, MIČ.

SHenandoan, Pa,., kun. r,’i
U

vciocLi _  kovo T kun’ žemoji, aistra, kurios pa-
jis yra gerai žinomas irAdoinas Morkūnas, MIC. vyzdžiu, kaip tik dabar 

kun.; matome žmonių gyveni- 
klebo- me” (Kettleris).

t jo į lenkų bažnyčią ir daug
lietuvių priėmė Moterys
tes Sakramentą toje baž- Juozo“a.^Karaliaus’ klebo

- - . Įi.ji vi. viri. thaouju uua muaenusaa su
naujamete bažnyčioje, 40- vėliausiais įtaisymais grosernė ir

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 

verti skaitytojų paramos.

GRABORIAI

SŪNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

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

i
i

nyčioje.
A. a. kuri. Jan Chmiėlin- ■tęs atlaidai, kovo 7 — 9,

PARSIDUODA moderniška su

btičernė. Biznis senai išdirbtas ir 
skiri kūnas ketvirtadienį Ikun. Jdnas J; Jakaitis, M. lietuviais apgyventas, arti įietu- 

’ vių. bažnyčios. Parduodu dėlto,
kad turiu du bizniu. Atsišaukite 
pas: A Vaitkūnas, 306 Smith St., 
Providence, R. I. (26-2-5-8)

vašario 25 d., 4 vai. po P; 
ėĮėtiį.ij.po^peiTirftąs Į feH; no^OrZausKd“1 kle^ 
kų bažnyčią, DorchesterįnšHijatfldi bdžn^Čibj, kotb 
Avė., arti Andrew Štįiirirė: 7 _ 10, ktiii; Juozas Vriš- 
Laidojaniąs penktadienį, kevičius, MIC.
vasario 26 d., 10 vžti. ryte Brobklyn; _ N; Y.; ktm. 
įš tos pričios bažnyčios, Juožb Aleksiūno klebbnau- 
kiirią jis pastatė ir kurio- * * * 1 »»-•»
jė klebonavo per apie 30 
mėtų.

•y f* • n* ' •Lowell, Mass., kun. Pra-

Tyras Alely midus j
___ Jei kas norite valgyti tyro bi-

A. a. kiin. Jan Čhihielin- čiV Gedaus, galite jo gauti “Dar- Į 
ski paėjo iš hbtkd, Leiiki- ^orta medate sverta

3 svarus; kainuoja tik 75c.jos.
Paliko nūliųJime brolį 

Lhriiiėllriška,

bARBININKd NiSfŽ
866 BrMdvajį 

South Bostoo; MUi

i! 
<!

ATfeišAtiKiMAŠ i 
DARBifęiNkUŠ

Gbtb. Libt. Darb. Są-gOs 
nariai, iriėldžiu Tamstų 
man padėti griūti dkrbą. 
Tūriu daug patyrinlb bu- 
černėse. Taipgi galiu dirb
ti ant tioko išvežioti lan- 
dr£; diibnri ar kitoki darbą 
atlikti. t’rahfeŠėjūi atiygiri- 
siu.
B. JAKUTIS, 174 Cdliim-k 
bia Stų CambHdgb, Mass. 
Tel. K1R 1195.

(19-2ŽY*

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Atrtbmobilią ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių ifolirbysčių auto 
mobilius. Taisymo Ir demonstravl 
too v'et$:

1 Hamlin Street 
lt E. Elghth St. 

6OUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiiituts tr Pcter i're/:ioki» 

savininkai

•t

* ■.
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JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadvay 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius * Balsam notoj ai

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.
<

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKEĖ 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKT0NO OFISAS: tėl. Brockton 4110
16-18 Inteftdfe Street, jkonteild, Mrišš.

*



Penktadienis, Vasario 26, 1937

Iš LDS. Veikimo
HAVERHILL, MASS.

Sekmadienį, vas. 28 d. 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Gedimino Klubo svetainė
je, 324 River St., LDS 112 
kp. rengia įdomias prakal
bas. Kalbės įžymūs kalbė
tojai. kun. Pr. M. Juras, 
Šv. Pranciškaus par. kle
bonas iš Lawrence, Mass.,! 
studentas p. Zareckas iri 
kiti. Prašome visų skait
lingai dalyvauti, nes šiose! 
prakalbose išgirsite daug 
naujų dalykų. Rap.

pietų.
Visi nariai ir narės ma

lonėkite ateiti ir atsivesti 
naujų narių. Kurių prenu
meratos jau pasibaigė ir 
esate dar neatsiteisę už 
‘"Darbininką”, prašome a- 
teiti ir atsilyginti.

Valdyba.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
PRAKALBOS

Greenfield, Mass. — Sek
madienį, vasario 28 d., 2 

.vai. po pietų, Knights of 
Columbus svetainėje, Os- 
good St.

Šiose prakalbose bus 
daug įdomumo ir naudos. 
Kalbėtojai kalbės apie 
darbininkų reikalus šioje 
šalyje, darbininkų gyveni
mą, darbus kitose šalyse, 
apie komunistinį režimą 
sovietų Rusijoje ir Ispa
nijos civilį karą ir apie 
mūsų tėvynę Lietuvą.

Kalbės Antanas F. Knei
žys, “Darbininko” redak
torius ir Jonas Kumpa, 
LDS. Naujos Anglijos aps
kričio pirmininkas. Taipgi WATERBURY, CONN. bus koncertas plokštelė
mis iš Lietuvos.

Rengėjai kviečia visus 
praleisti laiką 

Šv. Juozapo parapi- naudingai ir patrijotingai

W. LYNN, MASS.
LDS. 24 kuopos susirin

kimas įvyks vasario 28 d., į 
š. m., 2 vai. po pietų, 108 
West Neptūne St. Visi na
riai malonėkite ateiti ir 
užsimokėti mokesnius. 
Taipgi pakalbinkite savo 
draugus ir pažįstamus 
prisirašyti prie šios orga
nizacijos Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos (LDS.) 24 
kuopos, gyvuojančios šio
je kolonijoje. Rašt. A. V.

LDS 5-tos kuopos susi
rinkimas įvyks 28 d. šio ateiti ir 
mėn., 
jos, senos mokyklos kam- ir darbininkiškai, 
bariuose, pirmą vai. po Į Rengėjai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SKRAIDĖ LAKŪNAS 

JUREVIČIUS

Neseniai Sao Paolo ae
rodrome buvo pakilęs 
skraidyti L. A. K. lakūnas 
Jurevičius brazilų lėktuvu. 
Nors jis buvo senai skrai
dęs, bet jo lėktuvas gerai 
laikėsi ore ir lygiai skrido.

KIEK KAS ŠVENČIA
VALSTYBINIŲ ŠVEN

ČIŲ?

UDARBININKAS

Šią Savaitę!

Dresių ir Cloth Coat 
Skyriuje vis u o m e t 
klauskite P-lės A. Ko- 
raitytės. Ji lietuvėms 
patarnaus kuoširdin- 
giausiai.

Clearance SALE Baigsis
3

LAIŠKAS ‘DARBININKUI’
P-nas Petras Bartkevi

čius, Montellos kolonijoj 
biznierius, kuris buvo-iš
vykęs pamatyti garsiąją 
Kaliforniją ir kitas vietas, 
grįždamas į namus laivu 
rašo “Darbininkui” štai 
ką: 
“On Board S.S. Virginia 
Vasario 18, 1937 

i “Darbininkas” 
ĮSo. Boston, Mass. 
! Gerbiamieji:— 
Į Sveikinu “Darbininko” 
j Redakciją, Administraci
ją ir “Darbininko” skaity
tojus nuo laivo “Virginia” 
Carribean jūrių.

Jau 12 parų, kaip plau
kiame link namų į New 
Yorką. Dar sustosime ap
lankyti Havaną, Cubą, o iš 
čia 1194 milios tiesiai į 
New Yorką. Pasiilgau lie
tuvių, pasiilgau namų, pa
siilgau ir laikraščio “Dar
bininko”. Šiaip kelionė ge
ra ir linksma. Vanduo la
bai ramus. Oras gražus ir 
šiltas kaip per šventą Pet
rą Varniuose. Sausio 4 d. 
apleidau Montello, Mass. 
Įsėdęs į traukinį, leidaus 
pažiūrėti plačiosios Ame
rikos. Galvoju sau, na tu
rėsiu vakacijas ir tuom 

veidrodžiuose ^os- Veik kiekvienas lie- sykiu pamatysiu ir patyr- 
tuvis, kuris nuosaviai ver- siu kas per Amerika. Pra-

I J. Fox kailinių išpardavimo Clearence Sale baigsis šią savaitę. Taigi, moterys ir mer
ginos, pasinaudokite šiuo dideliu kailinių išpardavimu, kuriame kailinių kainos labai su- 
mažntos. Ateinančią žiemą kailinių kainos bus daug aukštesnės. Taigi, dabar pirkdamos su
taupysite daug pinigų. Galite kailinius pirkti su mažu imokėjimu, o paskui mažomis sumo
mis išsimokėsite. Atėję Į krautuvę kreipkitės pas p. Bernardą Koraiti, kuris yra I. J. Fox 
lietuvis atstovas.

Ateinantį mėnesi p. Koraitis išvyks su dideliu kailinių pasirinkimu aplankyti lietuvių 
kolonijas 106 mylių Bostono apylinkėje. Taigi, kurios norėtumėte, kad p. Koraitis pas 
Jums atvyktų su dideliu kailinių pasirinkimu, parašykite jam laišką ar atvirutę. Pono Ko- 
raičio atsilankymas nesudarys jums jokių išlaidų ar Tamstos pirksite kailinius ar ne.

411 WASHINGTON street 
BOSTON, MASS. y

MONTE VIDEOgrįstu. Prasilenkta su es- savo vaikų į valstybinę tinas šviesos įrengimas, 
miniais B. St. 122 str. lenkišką mokyklą, kuri y- Be to, 1 \ *
nuostatais ir dėl Šilavoto! ra kitame kaime, bet nusi- kad pagal norą kiekviena- 
Marazo, nes nenustatyta, samdę lietuvę mokytoją me kambaryje galima pa- 
kad jis būtų sambūriui mokė savo vaikus naminiu sidaryti vis kitokį 
vadovavęs. Motyvuose Vy
riausias Trib. pasisako ir!
dėl visų sambūrių Šaltupio LIETUVIŲ ATSTOVAI Į niuose laivuose, galima e- 
slėny, Šilavote ir Veive- SEIMELIO PREZIDIUMĄ są atspindžiais sienose e- 
riuose. Galutinėje išvado
je Vyr. Tribunolas nu
sprendė: Kariuomenės tei
smo 1936 m. rūgs. 28 — lis buvo susirinkęs šiemet 
spalių 7 d. sprendimą, kiek pirmo posėdžio. Buvo ren- 
jis liečia K. Kalašinską, J. karnas seimelio prezidiu- 
Bartniką, J. Jankauską, mas. Seimelio pirmininku 
A. Veiverį, J. Grincevičių, išrinktas buvęs iki šiol sei- 
V. Macį, J. Bartniką, J. mėlio pirmininkas Diets- 
Karčiauską, K. Gustaitį, chmons, seimelio vice-pir-
A. Gustaitį ir A. Marazą, mininku Bingau, į sekre- 
nanaikinti ir bylą grąžin- toriatą: Pfeiferis, Berger.s 
ti tam pačiam teismui šio-! ir Pakalniškys, Lietuvių 
ie dalyje išliaūjo spręsti, j frakcijos pasiūlymas ant-
B. Juodžbalio, Pr. Juodž- ro vicepirmininko vietą
balio, M. Jočytės, P. Saka- palikt liet, frakcijai at- 
lausko, Pr. Stravinsko, V.į mestas. Be to, lietuvių 
Bajoro, J. Jotauto, J. Sku- frakcija pasiūlė praplėsti 
čo ir Pr. Balčiūno kasaci- ” ' ..................
jos skundus atmesti.

vaikų į valstybinę tinas šviesos įrengimas. 
, vilo taip įrengta,

mokymu.
orą. 

Tam tikrais žiūronais, pa
našiais kaip povandeni-

Uragvajuj Esą Palankios 
Bičių Ūkiui Sąlygos

Lietuviai ūkininkai tvir
tina, kad Uragvajuje labai 
palankios bitininkystei są-

• v IR VĖL NEĮSILEISTI Šančiuose
---------- matyti, kaip pro langus 

Klaipėdos krašto seime- lauko vaizdus vilos sode.

LIETUVIS — ŽYMIOS 
RUSŲ MOKYKLOS 

ĮKŪRĖJAS

Buvusio abiejų Šv. Kat-
rynos gimnazijų Petrapy- 
lyje suvažiavimo proga ne. prašančios maisto,

čiasi žemės ūkiu, turi po dėjau nuo Atlantiko ir at- 
keletą ar net po kelioliką siduriau prie Pacifiko o- 
avilių bičių . Is bičių čia tų MačiauP įdomill jd 
esanti daug didesnė nauda bių. Mačiau vargingų šta- 
negu kur kitur, nes jos čia tų. Važiavau per turtin- 
duodančios daugiau me- giausias vietas, bet ir čia 
daus, leidžiančios daugiau važiuojant 1500 mylių ne- 
spiečių ir žiemos metu ne- ”

‘ , tuo
tarpu kai jų medus turi 
didelę vertę, nes už 1 kilo ar šaltinių. Sausa ir ne
gryno medaus mokama gražus smėlys. Aplankiau 
net 1 pezas 40 cent.

Korespondentas.

‘ Pacifiko o- 
keano. Aplankiau 12 šta
tų. Mačiau įdomių įdomy-

v •

buvo galima užtikti gyvo 
vabalo. Pustinės, Sachara, 
Vulkaniški kalnai. Nema
čiau ežero, nemačiau upe-pro šalį bus priminus, kad 

mergaičių gimnazija, ku
rią daug lietuvių — kata
likių lankė, įkurta 1839 m. 
lietuvio domininkono S. 
Domininko Lukoševičiaus.

Tas pamaldas vienuolis 
mokėjo prancūzų ir vokie
čių kalbas ir buvo caro 
Mikalojaus I svainis her
cogo Leichtenberge kape- 

i iionas. Nenuostabu, kai 
jam tekdavo hercogo na- 

į muose susidurti f 
i miais žmonėmis, o kadan
gi Rusijos diduomenė bu
vo, apskritai, labai dosni, 

į tai T. Domininkui pasise
kė greitai surinkti žymų 
pinigų kiekį numatytai 
gimnazijai. Paskatino jį 

■ tam ir grafienė Potockie- 
nė, paaukojusi dvyliką sti
pendijų tai mergaičių mo-

Los Angeles, Calif. Taip
gi Hollywood, Santa Moni- 
ca, San Pedro miestą ir 
daug kitų. Žiūrint viena a- 
kimi tai Californiją gali
ma girti ir gėrėtis jos gra
žumu, bet pažiūrėjus kita 
akimi, tai rasime daug ir 
ydų — sveikatai kenks
mingų. Važiuojant per Pa
namos Canalą buvo malo
nu matyti — to menko 
žmogaus, o vienok stebuk
lingai nuveiktą darbą. Ap
lankiau kaimynę Meksiką. 
O Viešpatie! Kaip jie 
vargingai gyvena ir ken
čia nuo nepalankių aplin
kybių. Panamos valstybė
je šiek-tiek geriau gyvena. 

• Labų dienų visiems,
Petras Bartkevičius”.

kurie vyksta tik dėl to, 
kad Glinka yra kilęs iš 
dvarininkų luomo, negali
ma pateisinti. Toliau 
“Pravda” reikalauja taip 
pat pripažinti ir Glinkos 
operą “Gyvybė už carą”, 
nes šią operą Glinka sukū
rė sujaudintas ūkininko 
didvyriškumu, kuris paau
kojo savo gyvybę, kad iš
gelbėtų carą. Nežiūrint 
viso carizmo garbinimo, 
•’uris pirmiausia įvyko 
Žukausko ir operos libret- 

'to autoriaus barono Roze- 
no įtakoje, ši Glinkos ope
ra esanti pirmaklasė rusų 
tautinė opera. Ypač genia
lus šioje operoje esąs cho
ro įpynimas su varpų mu
zika.

I

Valstybinių švenčių skai
čius įvairiose šalyse labai 
nevienodas. Pav., Anglija 
jas švenčia 6 kartus per 
metus, Jungt. Am. Valst. 
— 10, Kanada — 12, Grai
kija ir Lenkija jau po 35, 
o Jugoslavija net 40.

Tuo būdu bene mažiau
sia valstybinių švenčių 
švenčia Lietuva — tik 3.

VYR. TRIBUNOLAS PA
SKELBĖ SUVALKIEČIŲ 

BYLOS MOTYVUS

Kaunas — Vyr. Tribu
nolas paskelbė savo spren-

II, VI ir VII komisijas ta 
prasme, kad būtų skiria
ma į jas ir lietuvių frakci
jos atstovai. Atstovai Mo- 
nien patarė šį klausimą 
perduoti seimelio prezidiu- 

Sausio 20 d. Tčeve buvo mui, o prezidiumas jį ap-’ 
sprendžiama Tautinio Vii- svarstys iki kito posėdžio 
niaus lietuvių komiteto 
pirmininkui Konst. Sta- 
šiui sudaryta byla už neva: tokios procedūros, 
prasikaltimą devizų taisy- šis klausimas visai nepri- 
klėms. Pernai kartą va
žiuodamas per Tčevą K. numui. Pagaliau čia nėra 
Stasys pareiškė kontrolės 1 joks lietuvių frakcijos 
valdininkui kiek jis vežasi prašymas. Pagal parla-

K. STAŠĮ NUBAUDĖ 6 
DIEN OM AREŠTO

Lietuvių frakcijos atsto
vas Borchertas stebisi dėl 

Girdi,

klauso prezidiumui, o ple-

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

Westfield, Mass.su zy- Nuo kovo ? iki 14 dj
260 East Main Str., 

Amsterdam, N. Y. 
Nuo kovo 15 iki 28 d.:

3426 Parthenais St., 
Montreal, Canada.

Nuolatinis Adresas:
Rev. J. Bružikas, S. J., 

259 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

pinigų. Tačiau jis turėjęs mentarinius papročius lie- kslo įstaigai Nors Dasku. Pirlrti pas bizi 
vienoje kišenėje dar 50 tuvių frakcijai turi būti Į tin- gimnazij-os viršininkė itus- k”™ skelbiasi 
zlotų, dėl kurių valdinin- garantuotos vietos visose ^uvo ienkė tačiau jos ŽIUS Produktus ’r r 
kas prikibo prie Stasio į- stambesnėse komisijose. nirmtakfing ’hnvo pykite, kad j,

Po to buvo svarstyta ei-

KOMUNISTŲ ORGANAS 
REIKALAUJA ATNAU
JINTI GLINKOS OPERA dimo (gruodžio 19 d.) mo- 

“GYVYBĖ UŽ CARĄ” | tyvus. Priekaištą, kad dėl 
----------- i įvykių Veiveriuose nuteis-

“Pravda” siūlo visiems tiesiems pritaikius B. St. 
laikams baigt i puolimus 122 str. 1 d. 2 p. ir 142 
prieš rusų tautinės operos str. prasilenkta su įstaty- 
tėvą Glinką. Šie puolimai, mu — V. Trib. laiko pa-

tardamas, jog tuos 50 zlo
tų slėpė nuo muitininko, lė įstatymų projektų. 
Be to, dar buvo kaltina- -------------
mas turėjęs su savimi VISA VILA PASISLĖ- 
Varšuvoje pirktą savo nu- P® NUO LĖKTUVŲ PO 
mizmatikos rinkiniui vie
ną seną auksinį medalikė-
H-

ŽEME

pirmtakūnė buvo Žemaitė 
Maciulevičiūtė, kuri, išsi
žadėjusi tos viršininkavi
mo vietos, stojo į vienuo
lyną.

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

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

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentų vaidinimas 

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

Waterbury, Conn. — 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. 
Lowell, Mass. — Kovo-March 21, 7:30 vai. vakare.

B.
vaidinimų eiga.

Į

Vienas turtingas londo- 
Teismas patvirtino, kad nietis, užuot įsirengęs pa- 

Stašys negalėjo turėti tik- prastą slėptuvę nuo prie- 
slo užslėpti 50 zlotų, nes šo lėktuvų karo atvejui, 
muitininkui pats parodė pasistatydino po žeme vi
gelius šimtus įvairių pini-Įsą vilą. Statė jį žinomas 
gų, tačiau K. Stašio neiš- anglų architektas. Vi!“ 
teisino, bet nubaudė 300 
zl. pabaudos arba 6 die
nomis arešto.

i

BAUDŽIA MOKINIŲ 
TĖVUS

“Vilniaus Žodis” rašo, 
kad Jusiu kaimo, Švenčio
nių apksr., gyventojus M. 
Gaidamavičių ir VI. Jusį 
mokyklų inspektorius nu-

Vėliau bus pagarsinta tolymesnė— baudė po 10 zlotų už tai, 
kad jie kaip tėvai neleido

Vilos 
stogas 3 metrai po žeme. 
Sienos yra iš metro storu
mo gelžbetonio. Net vieta, 
kur yra ta vila, paslėpta 
nuo lėktuvų. Įeiti į vilą ir 
išeiti yra du tuneliai, ku
rie abu prasideda sode, ir 
tai dar tankiuose krū
muose. Vilo yra iš keturių 
kambarių su atitinkamais 
prieškambariais. Kamba
riai, nors ir po žeme, bet 
šviesūs- ir- jaukūs^ Mat,-e* 
sąs ypatingai vykęs dirb-

Berniukų gimnazija at
sirado jau 1769 m. Kotry
nos II laikais. Nuo 1800-- 
1815 ji buvo T.T. Jėzuitų, 
o paskui Domininkonų ži
nioje. Kai T.T. Domininko 
nai 
bažnyčią, ji teturėjo 4 kla
ses, bet nuo 1906 m. pra
dėjo vėl augti ir 1910 me
tais suskubo vėl išleisti 
nirmuosius reformuotos 
mokslo įstaigos abiturien
tus. Jėzuitų laikais ta 
gimnazija buvo lankoma 
Rusijos diduomenės —

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Te? ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

i valdė Šv. Kotrynos DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas Nevfera,
16 IVinfield St.. So. Boston, Mass.

Prot. Rašt Jonas Glineckis, 
5 Thomas Pk., So. Boston. Maaa 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

Iždininkas Pranas Tuleikls, 
100 Bowen St., So. Boston, Mass.

Maršalka Jonas Zaikls,
7 W!nfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimas kas tre 
«« nedei dienj kiekvieno menesio, 
2 vai. po pietį). Parapijos salėj, 492 

E. 7th St, So. Boston, Mass.

7:80 vai. vakare, pobažnytlndj sve

Visais draugijom reikalais kreipkite 
pas protokolu raštininke.

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Marksiene,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1288
Vice-pirm. — Ona Janklenė, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rast — Brone Cnnienf, 

___į 29 Gonld St., W. Roxbnry. Mass.
_ _ Tel. PAR 1864-1V.

grafų Šumalovų, Gagan- PttK _ Marijona Markoniutg, 
nų, Vasilčikovu, Viazems- 
kių ir kt., kurių daugelis staniniiute,
tapo paskui jėzuitas. i 105 West Rth st” So' Bostnn' Maa*.

T Prarkdart — Ona Mlsglrdlene,Dr. J. JanūSkeVlCMlS 1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mase.
-------------------------------------- - į Rasos Globoja — Ona Slanriene,

~....................................... ‘ i- . 443 E. ~th St.. So. ^Boston^ Mass.
! Draugija savo susirfnklmos laiko kai 
I antra ntarninka mtoMfc.

. Profesionalai,. bįznĮgri^i, In
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai , verti skaitytoji) paramos.

Tel. PAR 1864-W.
■ I

29 iVhippie Are., Roslindale, Kana. , 
TeL Parkw*y 0558-W
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Spauda ir Apšvieta

Mūsų tautos vadai yra 
susirūpinę ištautė j i m u. 
Dabartiniu laiku daug kal
bama ir rašoma. Ieškoma 
priežaščių ir būdų, kaip 
apsisaugoti nuo tojo bai
saus tvano. Jų surandame 
gana daug, tik deja, prak
tikoj nepanaudojame.

Ne visi jaunuoliai turi 
laimės lankyti savas lietu
viškas mokyklas. Kol jau
ni nesirūpina nei tautybe 
nei kalba. Bet užaugę daž
nai susidomi :

i tėvų kalba ir kraštu. Ieš
ko knygų, planuoja asme- 
niai pamatyti, tėvų gimti
nę, tik 
kliūčių.

Kodėl 
galima ? 
pinti laivakortės, bet gali
me pasitarnauti rankve- 
džiais, knygomis. Lietuvių 
kalboj turime gana daug 
gražių leidinių. Bet nemo
kantiems kalbos jie nepri- 

' einami. Reikalinga apie 
Lietuvą anglų kalba isto
rija, dar labiau rankve- 
džių išmokti lietuvių kal
bos.

Pasitaiko jog lietuvių 
kalba įdomaująs ir nori 
mokytis net svetimtaučiai. 
Man gyvenant pas kun. 
kleb. P. Jurą, Lawrence, 

' Mass. mėnesio laikotarpy, 
' teko patirti porą įdomių 
i atsitikimų ir nusiskundi
mų.

Moralinės teolog i j o s 
profesorius, kun. Dr. L.

jų retenybė, tai krautuvi
ninkas išnaudojęs progą. 
Profesorius Savard džiau
gėsi gavęs nors tokį vado
vėlį. Dabar iš jo ir kun. J. 
Miliausko katekizmo mo-

Lenkijos Veržimasis 
Į Pabaltijį

Nereikia manytu kadi 
Lenkijos senas sapnas “od Visa, 
morza do morza” yra at- nuo

ir nėra suaugęs.
kas yra i žiemius 

didžiausių Europos

Katalikų Seimelis suteikė rimto dėmesio visiems 
iškeltiems jame klausimams. Tačiau didžiausio susi
rūpinimo jis parodė dėl šių dviejų stambiausių mūsų 
veiklos uždavinių: katalikų spaudos platinimo ir L. 
Kolegijos parėmimo. Ir iš tiesų, geriau įsižiūrėjus į 
dabartinę mūsų padėtį, tuodu uždaviniu savaime stoja 
mūsų darbuotės priekin. Spauda ir švietimo bei moks
lo įstaiga taip tampriai susiję, kad jeigu kas reikėtų 
išspręsti, kuris iš jų svarbesnis, tai susidurtų su ne
išrišama problema: spauda ir apšvieta tiek tarp savęs 
giminingos, kad jas sunku ir beatskirti. Katalikiški 
laikraščiai bei žurnalai gina mūsų poziciją visuome
niniame gyvenime, gi mokslo įstaigos ateina spaudai 
į pagalbą, pagamindamos vis daugiau inteligentiškų 
pajėgų. Spauda platina apšvietą, gi apšvieta stiprina 
spaudą.

Seimelio dalyviai pilnai suprato tą spaudos su ap
švieta giminingumą ir abiem pašventė žymiausią savo 
diskusijų dalį. Visi taip ir siūlė kogeriausių ir nuošir
džiausių sumanymų, kaip spaudą padarius įdomesnę, 
gyvesnę ir sėkmingesnę. Tam tikslui pasiūlyta suor
ganizuoti ir pagaliau suorganizuota tam tikras spau
dos fondas, kurs rūpinasi kiek galint finansiškai pa
remti jaunuosius bendradarbius, ypač iš studentijos 
tarpo, kuriems labai pravartu turėti bent kiek atlygi
nimo už jų literatines pastangas. Buvo taip pat susi
rūpinta, kaip išjudinus mūsų visuomenę, ypač apsnū
dusią visuomenės dalį, kad ji suprastų savosios spau- j Savard, O. M. I. iš Natick, 
dos palaikymo reikalą. Juk čia viskas kaip tik nuo Į Mass. 
visuomenės pareina: tegu tik pasidvigubina laikraš
čių ėmėjų skaičius, ir mūsų spaudai nebereikės vargti 
ir merdėti. Visas skaitlingas Seimelio sąstatas (daly
vavo virš 150 delegatų), rodos, šaukte šaukė į apsnū
dusią visuomenę: pasigailėkite savęs ir remkite savo 
spaudą, nes per kriminališką apsileidimą patys save 
žudote!

Taip pat entuziastingai buvo svarstomas ir Kole
gijos rėmimo reikalas. Lietuviai studentai nori moky
tis savo įstaigoje. Jie pasišvenčia ir atsižada daug pa
togumų, kurių turėtų kitataučių kolegijose. Tačiau ir 
jiems reikia gi turėti kas būtina — tinkamą erdvų 
bendrabutį, nes jų skaičius daugėja, o visų apgyven
dinti jau nėra kur. Prie to, pastačius naują bendrabu
tį, senasis būtų suvartotas sportui ir žaislams, be ku
rių jaunimui labai sunku gyventi ir reikia heroiškų 
pastangų nors laikinai jų atsižadėti. Tie visi dalykai 
buvo pilnai suprasti Seimelio delegatų, kurie čia jau 
karštai užgyrė Rektoriaus projektą naujai statybai 
pradėti: agituoti savo kolonijose, kad į metus laiko

1
kia, kaip Vilniaus krašto 
žieminės sienos, — Daugu
va. Lenkai priskaito Lat
vijoj apie 70—90.000 len
kų, kurių daugumas kon
centruojasi Latgalijoj ir 

į sudaro lenkams svarbų a- 
vangardą.

Lenkų svajonės ir užsi
mojimai iš Drujos pada
ryti Dauguvos uostą 
taip pat koncentruojasi 
į tą pati tikslą, — pa
siekti šiuo keliu Balti

jos jūrą.
Labai energingas ir pla
ningas lenkų diplomatijos 
veikimas Rygoj, Taline ir 
Helsinky taip pat stengia
si Lenkiją įvairiais siūlais 
pririšti prie Baltijos jūrų. 
Lietuvos lenkai taip pat 
panaudojami šiam ben
dram tikslui.

Antras Lenkijos kelias į 
~ ' i kori
dorių varomas ir stiprina
mas taip pat su visu užsi
degimu. Vokiečių gyven- 

* tojų skaičius koridoriuje, 
bendrai paėmus, jau nebe- 
prašoka 10 c'< ir vis nuolat 
mažėja. Nepaisydami su 
vokiečiais vedamo flirto, 
lenkai sistematingai užda
rinėja vokiečių mokyklas, 

paskutinius 
vokiečių dvarus, silpnina

- - Ikinasi lietuvių kalbos. Ti- gyvenusi svajonė. Jis yra Pripetės balų, fizinės geo- 
krai sakant, net gėda mo- tylus, bet gyvas šūkis, ku- grafijos požiūriu priklau- 
kytesniam žmogui duoti į tenąs daugelio lenkų šir- so Pabaltijui ir geopoli- 
rankas tokį vadovėlį... dis ir smagenis. Juodosios tiškai gravituoja į Baltijos

Štai ir antras įvykis. JŪ1*03, pokarinei Lenkijai jūrą. Vilniaus kr. yra aiš- 
Kartą ateina pas kun. P. Kuriantis, 
Jurą jaunas inteligentas 
ir klausia, kur jis galįs 

savo kilme, j gauti knygų anglų kalba 
i—xx.. t_x apįe imtuvą jr rankvedį 

išmokti tąją kalbą. Su sa
vimi turėjo iš viešojo kny
gyno kun. Dr. Jusaičio is
toriją. Nusiskundė, kad 
geresnės, pilnesnės nera
dęs nei Lawrence Public 
Library, nei knygų krau
tuvėse Bostone. Galima į- 
sivaizdinti kaip jautėsi 
mūsų patrijotas kun. P. 
Juras. Nežinau jų pašne- As; 
kėsio, tik žinau, kad pa
tarė gauti iš Konsulato 
brošiūrėlę apie Lietuvą ir 
ten pasiteirauti kur ištik- 
rųjų galima gauti atatin- 
kantį rankvedį, nemokan
čiam lietuviškai išmokti tą 
kalbą.

Kun. P. Juras davė jam 
i antrašus Lietuvos atsto
vybės Washingtone ir 
Konsulato New Yorke. Už 
kiek laiko ateina nusis
kusti, kad rašęs į Wa- vadovėlių. Tuomi reikalu 
shingtoną ir New Yorką ir turėtų susirūpinti pati 
nesulaukęs jokio atsaky- Lietuvos vyriausybė. Kar
ino. Sako* gal už tai neat- tais betiksliai išleidžiama 
sako, kad mano nelietuviš- didelės sumos pinigų, ko
ka pavardė ir kad neįdė- dėl nepaskirti mažą dale- 
jau pašto ženklelio atsaky- lę iš valstybės iždo rank- 
mui. Kun. P. Juras nura- vedžiams? O gal yra para- 
minęs jį, patarė dar pa- šytų? Tai kodėl jų neturi- 
laukti, o jei neatsakys me knygynuose 
pats žadėjo parašyti.

Mažuose miestuose pasi
taiko tokių įvykių, o kiek 
jų yra didžiuose ir visoje 
Amerikoje?

Mes didžiuojamės didvy
rių žemės sūnumis, o neat
siranda drąsuolio parašyti 
tinkamų - reikalaujamų

dažnai sutinka

nepagelbėti kur 
Negalime parū-

panorėjo išmokti 
lietuvių kalbos. Atvykęs 
pas kun. P. Jurą, pasako
jo, kad Bostone išvaikš
čiojęs didžiuosius knygy
nus ir krautuves ir niekur 
negalėjęs surasti vadovė
lio. Tik IVashington gat
vėj, vienoj knygų krautu
vėj, gavęs kun. Saurusai- 
čio mažą knygutę ir už ją 
užmokėjęs dolerį. Tą kny
gutė tikrumoj daugiaus 
neverta kaip 10c. Kadangi

, nepavyko pa- kiai nuo Lenkijos nusigrę- 
siekti, bet į Baltijos jūrą žęs, ir visos Lenkijos pa- 
Lenkija prasikirto platų stangos jį prie savo kūno 
koridorių ir Visla betar- organiškai, ne dirbtinai, 
piškai skandina Lenkijos prijungti ar pririšti nuėjo 
vandenis į Baltijos jūrą, ir nueis niekais. Šią teisy- 
Varšuva —Tomas —Gdy- bę patys lenkai daug ge
nia liko Lenkijos svar- riau žino, -negu mes įsi-| 
biausia magistralė ir ga- vaizduojam. Jei Lenkija 
lingiausia Lenkų energi- neturėtų jokių iliuzijų ši- 
jos arterija. Lenkų nusis- tą vienintelę Europoj kinui 
tatymas ir pasiryžimas sieną, kuri mus dabar fak- 
tą liniją išlaikyti yra toks tiškai skiria nuo Vilniaus 
kietas, kaip šia linija ke- krašto, sugriauti ar pra
niaujančios Lenkijos ang- laužti, Lenkija Vilnių ir jo 

sritis mums ir be prašymų 
I Antras Lenkijos kelias į atiduotų.
Pabaltijį yra mūsų nelai
mingasis Vilniaus kraštas. 
Vilhius, kaip Vilniaus uni
versiteto geografijos pro
fesorius Limanovskis 1934 
m. tarptautiniame geogra-, 
fų kongrese yra viešai pa
reiškęs, yra centras nepra.-' 
vėdinamame maiše.

Su Lenkija Vilniaus 
kraštas niekada nebuvo

susidarytų 100 geradarių - fundatorių, kurie aukotų 
po 100 dol.

Tokia gražia nuotaika Katalikų Seimelis parodė, 
kad jis nebereikalo kasmet susirenka. Jis vis gyvėja 
ir tobulėja ir vis sklandžiau sprendžia aktualius kata
likų reikalus. K.

r

Spauda, Kolegij a ir Socialinis Teisingumas
(Kun. K. Urbonavičiaus Paskaita Ka
talikų Seimeliui, vas. 22, 1937 m.)

Katalikų Seimelyje mes padarome tarsi sa
vo veiklos kvotimus ir pernagrinėjame, ką bu
vome nuveikę ne tik pereitais, bet ir keliais 
pastaraisiais metais. Mėgstą pasigirti optimis
tai sakytų, kad esame nuveikę milžniškus dar
bus: pristatydinę bažnyčių ir mokyklų, įkūrę 
kolegiją ir dar tris akademijas, įsteigę vienuo
lijų, uždėję, palaikę ir tebepalaiką desėtką lai
kraščių ir žurnalų, suorganizavę keletą idėji
nių ir šimtus pašalpinių draugijų bei organi
zacijų ir t.t. Tai, žinoma, gražūs darbai ir sulig 
mūsų pajėgomis atrodo net milžiniški. Jie su
daro patį pagrindą mūsų katalikiško gyveni
mo, tačiau didžiumą tų garbingai nuveiktųjų 
darbų jau priklauso tolokai praeičiai. Dabar 
tenka pabrėžti faktas, kad mūsų veiklumas jau 
nebetas. Jau gerokai apilsome ir sunegalėjo- 
mc. Tą mūsų tikrą ar tariamą sunegalėjimą 
pabrėždami, niūrūs pesimistai, iš kitos pusės 
daro priekaištų, kad esame visiškai susmukę ir 
beveik nieko neveikiame. Visas mūsų veiklu
mas pasireiškiąs tik kalbose ir skambiose sei
mų rezoliucijose, kurių skaičius ir tonas tiek 
kyla, kiek mūsų veiklumas mažėja. Aiškiau ta-

riant, darbus pakeičiame žodžiais.
Tačiau kaip optimistų pasigyrimai peršau

na per taikinio viršų, taip ir pesimistų aimana
vimai nedaneša: taikinys yra pačiam vidury. 
Mes nesame nei milžinai, nei kokie jau nepa
taisomi susmukėliai. Dirbam kiek galim, gal 
kiek pritingę, kiek dykinėdami, bet daugiau
siai tai pailsę, nes iki šiol dar neišmokome pa
sidalinti darbu. Visuomeninės veiklos pareiga 
užkrauta nelygiai: vienų našta persunki, kiti 
nė pirštu jos nepajudina, štai delko mes nepa
slankūs ir mūsų pastangos nepervaisingiau- 
sios. Bet vis dėlto veikiame, kad ir ne taip žy
miai, nes ir veikimo būdas pakitėjo. Mūsų vei
kimo gairės labai aiškios, tik reikia jos sekti.

Pristatydinę katalikiškų kultūrinių įstaigų, 
mes privalome jas palaikyti, kad jos tinkamai 
funkcijonuotų. Prisiveisę spaudos organų, tu
rime žiūrėti, kad jie gyvuotų ir gintų mūsų in
teresus. Pirmojo laikotarpio uždavinys buvo 
steigtis ir kurtis, antrojo — naudotis tuo, ką 
esame sukūrę, ir kultūros priemones įgyven
dinti. Rodos tai ir mėginame atlikti, 
zacijų veikla, tiesa, sumažėjo, seimai retesni, 
trumpesni ir ne tokie skaitlingi — žodžiu, iš
orinis veikimas ne toks jau ryškus ir triukš
mingas. Bet visuomeninė darbuotė vis dėlto
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Organi-

I

ir knygų 
krautuvėse ? Kodėl nenu- 
rodome kur jų gauti? Jei 
nėra parašytų, tai rūpinki
mės parašyti.

Kuomet keli Vokietijos 
piliečiai, Lietuvoje buvo 
nubausti mirties bausme 
už valstybės išdavikiškus 
darbus, tuomet visa vokie
čių tauta šoko gelbėti sa
vo piliečius. Lietuvos pi
liečių šimtams gręsia pa
vojus ištautėjimo bango
se, o priemonių jų gelbėji
mui nesirūpiname surasti.

Kun. Jonas Zabulionis.

Lenkijos viltys ir norai 
per Vilniaus kraštą vie
nokiu ar kitokiu būdu 
dalyvauti Baltijos jūros 
rungtynėse, — štai yra 
didžiausia mūsų nelai- parceliuoia.

mė ir pavojus. - - -
Šitas Lenkijos žirkles, visokeriopą vokiečiu orga- 

atgręžtas ašmenimis į nizacinį veikimą. 
Rytprūsius, Lietuvą ir is Lenkijos žirklės, nukrei- 
dalies į Latviją, suglausti ptos į Pabaltijį, Varšuvoj 
yra Lenkijos senos datos vis daugiau šriubuojamos. 
užgaidos ir siekia mažiau- Paskutiniuoju laiku Vil- 
sia Stepono Batorio lai- niaus krašte lenkų veda
mu3- mas begėdiškas lietuvių

Pokarinė Lenkija, ypa- slėgimas ir provokacijos 
ingai Pilsudskis ir jo ben- pademarkliny aiškiai pa- 
i i___ x ..x _ , .^. kokįo laipsnio

siekia lenkų akiplėšišku
mas.

Ir vis tiek mes dėl to ne
privalome nusiminti. Mū
sų šaltas, rimtas ir griež
tas nusistatymas 
ti neįveikiamas, 
i- e i k i a bū t i 
Mums reikia būti 
šusiems visokiems eventu
alumams ir sykiu turėti 
nepalaužiamos vilties, kad 
ir šitoji lenkų banga su
trupės į mūsų nenugalima 
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drininkai, šiam užsimoji- rodo, 
mui mėgina visas jėgas ir 
visas priemones. Baltijos 
institutas Torne ir Rytų 
institutas Vilniuje slepia 
visą tą gudrybę, kuria 
Lenkai veržiasi į Pabalti
jį. Tam veržimuisi visų 
pirma reikalinga apvalyti 
keliai. Pamarėliuose ir 
Vilniaus kr. Lenkai yrą' 
užkūrę jų piktiems suma
nymams smurto katilus ir 
visa, kas Vilniaus kr. ar 
Pamarėliuose nėra lenkiš
ka, be jokio pasigailėjimo 
žiauriausiu būdu metama 
į tuos katilus, kad sudeg- 

sulenkėtų.tų,
Lenkijos interesų sfera 

daug toliau į žiemius šie-

nesustojo veikus. Ji pasuko kiton kryptin ir 
susikoncentravo katalikiškoje spaudoje ir auk
lėjime mūsų išeivijos inteligentų vadų. Atro
do, kad ta kryptis yra tikslingiausia, nes spau
da gina katalikų reikalus dabarty, gi Kolegija, 
auklėdama busimuosius vadus, žiūri į ateitį.

Katalikų spauda, kad ir neša ant savo pe
čių milžinišką uždavinį, bet gi nėra tiek visuo
menės įvertinama, kiek jos svarba reikalauja. 
Kažin kodėl mes leidžiame savo spaudai šlu
buoti ir merdėti. Geriau įsižiūrėjus į mūsų lai
kraščių ir žurnalų vidujinę padėtį, reikia ste
bėtis, kad jie kasdieną beveik mirdami, dar vis 
tebegyvuoja — badu dar nemiršta, bet amži
nai alkani. Skurdas yra vienas iš nepakenčia- 
miausių dalykų ir didžiausias progreso ne- 
orietelius. Pusbadis, nedavalgęs darbininkas 
tai ne darbininkas. Nėra pas jį nei jėgų, nei e- 
nergijos, nei pagaliau noro savo darbą gerai 
atlikti. Velkasi koja už kojos.

Taip pat ir su laikraščiu. Stoka lėšų para- 
ližuoja jo darbą. Norima, kad laikraščiai būtų 
ir gyvi, ir įvairūs, ir religingi, ir visuomeningi, 
ir rimti, ir įdomūs, ir popularūs. Reikia tiesiog 
genijaus tiems norams patenkinti, ypač, kad 
kai kurie pageidavimai beveik ir nesuderina
mi. Bet tokiai tobulybei atsiekti reikia rašyto- 
ių, daug rašytojų, ir tai pastovių, nusimanan
čių ir plunksnoje gerai įgudusių. Tokie bendra
darbiai dykai nepasisiūlo, jiems reikia užmo
kėti. Visame Dasaulv laikmačiu

turi bū- 
Mums 

pasiruo- 
pasiruo-

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

yra apmokami. Pas mus gi visi bendradarbiai 
tai savanoriai. Reikia jų prašinėti nieko už tai 
nežadant, nes laikraščio administracija neturi 
lėšų. Iš Lietuvos atvažiavę svečiai negali atsi
stebėti, kad Amerikoje lietuvių laikraščiai taip 
suskurdę, jog savo bendradarbiams nieko ne
gali duoti. Juk net Lietuvoj, kur taip sunku su 
litais, į laikraščius už dyką nerašinėja. Visi 
bendradarbiai ten apmokami. Už tai iš jų susi
laukiama rimtų ir pastovių raštų. Laikraštis 
pasidaro tvarkus, našus žiniomis ir gerai ap
galvotas straipsniais, nes kiekvienas bendra
darbis daboja savo sritį bei specialybę ir ją 
tinkamai užpildo. Pas mus tokio pastovaus 
rimtumo sudaryti nėra galųnybės, nes savano
ris bendradarbis rašo tik iš malonės. Pradėjęs 
laikraštyje vesti kokią speciališką šaką, stai
ga nutraukia ir tada pasidaro neskani-spraga. 
Kartais tokie savanoriai prisiunčia keletą 
straipsnių ant syk ir vis apie tą patį dalyką. 
Išeina painiava, nes nėra vietos visiems ant 
syk tilpti. Dėl to kyla nepasitenkinimų, ir. žiū
rėk, viens kits savanoris jau daugiau nebera
šo. Prie to, apmokamieji bendradarbiai jaučia
si įpareiguoti gerai rašyti, ir redaktorius, mo
kąs jiems honorarą, gali būti reiklus. Iš sa
vanorio ką gi reikalausi: priseina pasitenkinti 
tuo ką jis patiekia. Nė pataisyti nedrąsu, nes 
gali nustoti jo malonės. Tuo būdu, dėl stokos 
lėšų labai nukenčia laikraščio vertingumas.

/n____j_________ S-------»
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Geda Meluoti
madieniu: Vasario 16 d. 
parapijos vakarienėje, kur 
patrijotines kalbas pasakė 
adv. B. ir P. Sykes, Dr. 
Landžius, F. Krancevičius 
ir kt. O vasario 23 d. p. 
Visminas prie operetės 
“Konsilium Facultatis” tu
rėjo parengęs specijalį epi-

Su aklais, kurtiniais ir 
nebiliais žmonėmis sunku 
susikalbėti. Dar sunkiau 
parodyti jiems tiesą ir 
grožę. Prie tos žmonių kla
sės priklauso “Vienybės” 
korespondentas K. Vidu- 
nas. Nes jis rašo: “Aš čia 
gyvenu jau 35 metai ir ne
girdėjau, kad Lawrencoi logą, paminėjimui 18 me- 
Romos katalikų parapijos,' ’’ ' 
žmonės kada nors būtų; 
šventę Nepriklausomybės: 
šventes”. Čia jam pritai-į 
kinsiu šventojo Rašto žo-i 
džius: “Nes tu sakai: Aš 
esu turtingas ir pralobęs,! 
ir nieko neprivalau; o ne
žinai, kad tu esi nelaimin-į 
gas ir apgailėtinas, betur-j 
tis, aklas ir plikas. Aš tau 
patariu pirktis iš manęs 
ugnyje ištirto aukso, kad 
pasidary tumei turtingas, 
būtumei apvilktas baltais ; 
rūbais ir nesirodytų tavo! 
plikumo gėda; taip pat pa- ■ 
tepk savo akis akių tepalu, į 
kad regėtumei”. (Apr. 3,; 
17-18).

Tik ignorantas arba su
gedęs žmogus nesigėdi 
meluoti. Kad kun. P. Juras 
kasmet rengia Nepriklau
somybės minėjimus ir kad 
p. K. Vidunas “Vienybės” 
skaitytojus prigaul i o j a 
štai įrodymai:

1937 m. Vasario mėn. 21Į 
d. šv. Pranciškaus parap 
svetainėj Neori klausomu-p 
bes paminėjime kalbėjo 
kun. P. Strakauskas ir' 
kun. J. Zabulionis iš Lie
tuvos ir F. Krancevičius.

1936 m. Nepriklausomy
bė paminėta per du sek-

tų Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimo sukaktį.

1935 m., vasario 18 d., 
Lavvrence Eagle - Tribūne 
žinia “Observe Lithua- 
nian Independence Day”, 
mano ten atvaizdas ir kal
bos turinys, muzikalė pro
grama ir kalbėtojai: adv. 
Bublys iš Worcester, adv. 
W. Kiaršis iš Haverhill, 
Northeastern universiteto 
studentas J. Genkus etc. 
aprašyti ten pat įrodo mū- 

■ su patriotingumą ir tėvy- 
: nes meilę.

1934 m. vasario 11 d. pa- 
į veikslai, prakalbos ir dai
nos. Kalbėjo adv. W. Kiar
šis ir Julius Jaskal, Ph. D.

1933 m. vasario 12 d., 
teatras ir prelekcija kun. 
P. Juškaičio iš Cambridge.

1932 m. LDS Apskr. su
važiavimas ir vakare pra
kalbos. Sekančiame sek
madienyje suvaidinta “Pi
loto Duktė” ir prijungta 
Nepriklausomybės minėji- 

! mas.
1931 m. vasario mėn. 15 

i d. suvaidintas veikalas 
Aušros Sūnūs”.
Protingiesiems daugiau 

įrodymų nereikia. Kurti
niai vistiek negirdės, o ak
lieji nematys.

Kun. P. M. Juras.
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LIETUVOS FUTBOLI
NINKŲ TARNE Į AUS

TRIJĄ IR KITUR

s - . r

Worcester, Mass
KVIETIMAS Į BAŽNYČIOS ŠVENTINIMĄ

Aušros Vartų Bažnyčios šventinimas ir altoriaus 
konsekracija įvyks Sekmadienį, Kovo 7 dieną 1937 
metais. Bažnyčios šventinimas prasidės 10:00 valandą 
ryte, pašventinimą seks altoriaus konsekracija ir po 
to iškilmingos šv. mišios. Šventinimo apeigas ir alto
riaus konsekraciją atliks J. E. Springfieldo Vyskupas 
Thomas M O’Leary, D. D. Iškilmingas mišias šventas 
atnašaus J. M. Prelatas J. Phelan, Vikaras Generalis. 
Apeigose dalyvaus daugybė svečių kunigų.

Šiuomi kviečiu visus Worcesterio lietuvius ir iš 
tolimesnių apylinkės kolonijų lietuvius dalyvauti šio
se nepaprastose iškilmėse. Buvo svarbus momentas 
kada visi Worcesterio lietuviai pilnoje vienybėje da-

Howard Chandler Christy (kairėje), artistas ir lyvavo Šv. Kazimiero bažnyčios šventinime. Dabar 
iliustruoto jas, įteikia kongresmonui Sol Bloom iš New štai kitas svarbus ir tur būt tai paskutinis šios kolo- 
Yorko savo posterį, vaizduojantį “Ideališką Skautą”, nijos istorijoje įvykis, tai Aušros Vartų bažnyčios 
Tas posteris bus matomas visuose pašto namuose ir šventinimas. Tas įvykis turėtų sujungti visus lietu- 
kituose viešuose namuose, sąryšyj su skautų suvažia-, vius, turėtų parodyti, kad yra dar mumyse lietuviš- 
vimu šiais metais ne tik iš visų Jung. Valstybių kraš
tų, bet ir iš viso pasaulio.

turto rašt.; M. Delioniene 
— korespondentė.

Šis jaunų moterų klubas 
darbuojasi — gelbsti Sese
lėms užlaikyti aukštesnį 
skyrių mūsų parapijos 
mokykloje (Junior high).

1 Prie to rengia metinę 
parapijos vakarienę ben
drai su Šv. Onos draugija.

žinėja įvairias statulėles. Baltrušaitį, lova — pas 
Viena jo Švč. P. Marija Stankūną. Galima būtų ir 
statulėlė pastatyta Stakių kitus daiktus surinkti ir 
bažnyčios šventoriuje. Be tą namelį sutvarkyti taip 
to, jis dar gana gerai lip- kaip tuo metu buvo, 
do iš molio ir neblogai pie- • 
šia.

kas savitumas, broliška meilė ir vieningas sutarimas. 
Worcesteriečiai visuomet gausiai dalyvaudavo kitų 
kolonijų bažnyčių šventinimuose ir kitose iškilmėse, 
lai tad šioje progoje kitos kolonijos irgi parodo savo 
prietelingumą ir atsilyginimą.

Kviečiu visus 
šventinimą.

tad i Aušros Vartų bažnyčios

! Minėtas namelis yra
i Šneiderienės nuosavybė ir 
už jį su kitais pastatais ir 

; žemės sklypu prašo 10.000 
; lt. Taip pat čia reikalinga 

Gaisras Per Neatsargumą įsteigti biblioteką, nes iš
Ign. Manvydas, gyv. Al- Naumiesčio “V arpas” 

sėdžių mieste, namuose skambėjo po visą Lietuvą, 
rūkė mėsą ir nuo ugnies Nors pradžios mokykloje, sose pamaldose. Velykinę 
užsidegė kamine medinės yra knyginėlis. bet labai išpažintį galima sakyti vi- 
dalys. Ugnis smarkiu tem
pu ėmė plėstis, tačiau ne
suspėjo apimti visą vidų,' 
nes laiku pastebėta ir su
bėgusių kaimynų užgesin
ta.

Kun. K. A. Vasys, Klebonas.

ALSĖDŽIAI

apgailėtinoje padėtyje.
“LITUANICA” II JAU 

RAIŽO LIETUVOS 
PADANGES

ROZALIMAS

rapkos km. ūkininko Sele- 
cevičiaus iš 19 i 20 d. vil
kai sudraskė šunį ir tvar
te uždarytą paršiuką.

Paskutiniame savo posė
dyje kamuolio žaidimų s- į 
ga svarstė gautą iš Aus-j 
trijos pasiūlymą padaryti j 
balandžio mėn. pabaigoje 
mūsų futbolo rinktinės 
gastrolės Austrijoje ir Če-| 
koslovakijoje. Mūsų rink-i 
tinė Austrijoje žaistų su Į 
Austrijos provincijų, kaip i 
Grąžo ar kitų miestų, fut
bolo komandomis maž
daug trejas rungtynes ir 
Čekoslovakijoje dvejas.

Rinktinė iš Kauno iš
vyktų balandžio 18 d. ir 
grįžtų gegužės 3 d. Galuti
nai dėl šių gastrolių susi
tarti pavesta futbolo ko
miteto vadovui N. Čerė- 
kui.

KLAIPĖDA

Baigiami Statyti Nedzin
gės šaulių Namai

Kun. Svirsko ir ats. Įeit. 
Petro Makaraičio pastan
gomis pradėti 1936 m. sta
tyti šaulių namai. Tam 
tikslui buvo pernai surink
ta iš ūkininkų 900 lt. au
kų. O šiemet 1.200 lt. 1937 
m. pavasarį bus galutinai 
baigtas vidaus ir išorės į- 
rengimas.

TRYŠKIAI

DombraviČiūtė Vyksta 
Maskvą 

Klaipėdiškė p. M. Dom
braviČiūtė pakviesta į Ma
skvą sudainuoti keliose o- 
perose. Ji kvietimą priėmė 
ir greitu laiku išvyksta.

Klaipėdiškiai ir kitais 
savo solistais ir muzikais, 
kurie net užsieny gastro
liuoja, ir liūdi neturėdami 
operos Klaipėdoje, kur ga
lėtų pasirodyti 
dainininkai.

i

pajūrio

ALYTUS

Dar Siaučia Vilkai
Ji t——**■- 1

Savaitėje vasario 
21 dienose Aušros 
Bažnyčioje įvyko metinės 
rekolekcijos. Jas vedė 
kun. Dr. M. Ražaitis. Jo 
pamokslais žmonės gėrėjo
si ir gausiai dalyvavo vi-

r ŠV, KAZIMIERO PAR-JA
Vartų --------

Rastas Senas Pinigas
Neperseniai B. Tumavi- 

čius ant kalnelio Stakmi- 
nių km. rado Liublino uni
jos laikų pinigą. B. Tuma- 
vičius yra baigęs pr. mo
kyklą ir jam besimokant 
mokytojas prašė, kad kas 
nors atneštų į mokyklos 
muziejų kokių nors senų 
daiktų, todėl ir tas pinigas 
pateko į mokyklos muzie 
jų. Pinigo vienoje pusėje 
yra Jogailos atvaizdas, 
antroje — lenkų erelis ir 
lietuvių Vytis. Yra rai
džių, bet negalima išskai
tyti.

GIRKALNIS

Savamokslis Skulptorius
II Pamituvio kaime gy

vena jaunuolis Pr. Kiga- 
lainis, kuris nėra lankęs 
jokios spec. mokyklos, ta- xx— —----

KATALIKIŠKŲ DRAU
GIJŲ FEDERACIJOS 13 

SKYRIUS
Kun. A. Petraitis, dva

sios vadas; J. Svirskas — 
pirm.; K. Stapčinskienė— 
vice-pirm.; M. Urbonie
nė— nutarimų rašt.; M. 
Anušauskienė — iždinin
kė; O. Žiurinskienė — 
tvarkdarė.

Šis skyrius, kuriantis 
Lietuvos nepriklausomy
bei, nuveikė daug gražių 
darbų. Šiam skyriui Vado
vaujant, Worcesterio lie
tuviai išpirko L.L. Pasko
los bonų už S150.000.00 
Lietuvos Įvairiems reika
lams surinkta aukų 
000.00.

Dabartiniu laiku 
vauja katalikiškoms 
gijoms ir kiekvieną
rengia gražius parengimus 
minint Lietuvos nepri
klausomybės šventes. Šis 
skyrius visuomet stovi ka
talikiškos akcijos ir Tau
tos sargyboje.

S60.-

vado- 
drau- 
metą

Šv. Kazimiero parapijos 
katalikiškų draugijų val
dybos 1937 metams, ku
rios laiko savo mėnesinius 
susirinkimus bažnytinėje 
salėje.

Šv. Petronėlės moterų 
pašelpinė draugija: O. 
Staniulionier.ė, pirm.: M. 
Parulienė, vice-pirm.; O. 
Bauchier, turto rašt.; O 
Keršienė, nutarimų rašt.; 
M. Anušauskienė, ižd.; O 
Šimkienė ir M. Našukai- 
tienė, iždo globėjos; O. 
Žiurinskienė, tvarkdarė;

Šios draugijos narės ga
vėnios laike nriima šv. 
Komuniją bendrai.

LRKSA 41 KUOPA
K. Lekeckas, pirm.; 

Kupstas — vice-pirm.; 
: Delionis, turto rašt.; 
; Palubeckis 
; rašt.; K. Kirminas — ižd.;
A. Jakaitis — iždo globė
jas; J. Zalieckas ir V. Bla- 
vackas — knygiai; J. Ku
likauskas — tvarkdarys.

Ši kuopa vieną kartą į 
metus užprašo šv. mišias 
už mirusius kuopos na
rius. Prie to pasižymi lab
daringais darbais.

ŠV. MARIJOS VARDO
MOTERŲ PAŠELPINĖ 

DRAUGIJA
P. Bačinskienė — pirm.; 

E. Kupstienė — vice-pir- 
I mininkė; M. Juozūnienė — 
turto rašt.; O. Keršienė — 

■ nutarimų rašt.; M. Kuda- 
rauskienė — ižd.; M. De- 
lionienė ir K. Palubeckie- 
nė— iždo globėjos; M. Že
maitienė ir E. Tamsonienė 
— knygės; M. Ščiukienė— 
tvarkdarė.

Šios draugijos narės ga
vėnios laike priima bendrą 
Šv. Komuniją ir visos na
rės dalyvauja su vėliava. 
Prie to iškilmingai apvaik- 
ščioja savo metinę šventę 
rugsėjo pabaigoje pagerbi
mui švč. Marijos Vardo; 
surengia milžinišką gegu
žinę abiejų parapijų nau
dai rugsėjo mėnesyje.
JAUNŲ MOTERŲ SOCI-

JALIS KLUBAS
O. Tamkienė, pirm.; M. 

Simonienė — vice-pirm.; 
E. Milienė — nutarimų

si atliko. Dabar ramia są
žine visi galės laukti nau
jos bažnyčios atidarymo. 
Worcesteriečiai ilgai bus 
dėkingi kun. Dr. M. Ražai
čiui už jo gražius pamoki
nimus ir paskatinimus.

R.

“FOOD SALE”
Moterų Sąjungos 5-ta 

kp. rengia “food sale”, bū
tent, valgių pardavinėji
mą, vasario 27 d. š. “Bos
ton Store” arba Denholm 
& McKay, Main St., skie
pe. Šv. Kazimiero parapi
jos naudai. Visos parapi
jietės yra prašomos prisi
dėti arba ką nors iškepti. 
Taipgi kviečiame ateiti Į 
krautuvę ir ką nors nusi
pirkti. Tokiu būdu narėm- 
site savo parapiją.

Kviečia Rengėjos
Rast. M. D

“Lituanica II”, su kuria 
itn. F. Vaitkus nugalėjo 
Atlanto vandenyną, ligšiol 
buvo taisoma Lietuvos ka
ro aviacijos dirbtuvėse. 
Jos remontas ilgesni laiką 
užsitęsė dėl to, kad lėktų -

dienių Seserų Kongregaci
ja ir Kitos Vienuolijos”.

Šios kongregacijos pil
nas vardas yra: “Nekaltai 

Švč. Panos!
i

Visai Panaikintas
Elgetavimas

Valse, s-bė susitarus
Šv. Vincento a Paulo dr- vuį pertvarkyti trūko kai Pradėtosios 
ja, labai gražiai aprūpina i-urįų dalių ir jas reikėjo Marijos Vargdienių Sese- 
senelius senatvėje. Senelių išsirašyti tiesiog iš Š. A- 
prieglaudoje normaliai iš- merikos.
laikoma 30 — 32 asmenys. mėn. pabaigoje 
Išlaikomieji aprūpinti ge- . cos įį” remontas buvo jau 
ru maistu, butu ir aptar- visiškai baigtas. Lėktuvas, 
navimu. Čia elgetaujančių kaip buvq, taip ir paliktas 
visai nebėra. ... . ~ .

Valsčiaus viršaičio VI. papuoštas vyčio ženklu ir Panos

su

Šių metų sausio
“Lituani-

baltos sDalvos. Dabar jis

Lazausko ir draugijos pir-. kitais ženklais, kurie yra niy 
mininko kun. K. K. Grin- - - - ■
kevičiaus rūpesniu, šiais 
metais gerai atremontuo
tas namas ir pagerintas 
išlaikymas.

rų Kongregacija’’. Popu
liariausias jos vaidas yra 
“Vargdienių Seserys”.

Todėl, kur tik buvo ma
no pavartota “Seselės 
Vargdienės”, turėjo būti 
“Nekaltai Pradėtosios Švč.

i Marijos Vargdic- 
Kongregacija” arba

A.
V.
J. 

nutarimų
I

NAUMIESTIS t

vartojami Lietuvos karo “Vargdienių Seserys”, 
aviacijos lėkuvams pažy
mėti. Sausio mėn. 30 d. at
remontuotoji “Lituanica 
II” buvo pirmą kartą pa
kilusi virš Kauno. Pirmą
jį bandomąjį skraidymą 
šiuo tikrai gražiu lėktuvu 
atliko Lietuvos karo lakū
nas kapitonas Vaičius. A- 
tėjus pavasariui ir vasa
rai, “Lituanica II” skrai-

i dys nė tik viršum Kauno,

I

DR. V. KUDIRKOS 
NAMELIS

Savo laiku spaudoje bu
vo daug rašyta apie vi
siems brangų namelį, ku
riame dr. V. Kudirka savo pasieks ir kitas Lietu- 
paskutinias dienas vargo' Numatoma,
ir mirė. Toliau nuo Nau-. į,ac| jį dalyvaus visoje ei- 
miesčio gyvenantiems su
sidarė nuomonė, kad tas 
namelis sutvarkytas ir 
jame įkurtas dr. V. Kudir
kos muziejus. Tačiau taip 
nėra. Naumiestis pavadin-; 
tas Kudirkos Naumiesčiu, 
netoli to namelio pastaty
ta jo vardu graži pradžios 
mokykla ir turgaus aikš
tėje paminklas, bet tas na
melis, kuris kiekvienam 
lietuviui yra brangus, pa
mirštas. Susirūpinkime, 
kol dar nevėlu, kol dar y- 
ra gyvų liudininkų, žinan
čių dr. V. Kudirkos gyve
nimą ir kambarių sutvar
kymą. Teko sužinoti, kad 
užvalkalas, ant kurio dr.
T7 n miv>a naa

Tel. 2-3.TS1

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — lygtinę. Vyną ir Alų.

278 Millbury Street 
IVorcester, Mass.

bonif'stic and 
Importe*! Brands

Tame pačiame straips
nyje buvau minėjęs, jog 
tuo laiku (kada straipsnis 
rašytas) jau būta Varg
dienių Seserų besidarbuo
jančių Marianapolio Kole
gijoje, Thompson, Conn. 
Dabar, prie progos, norė
čiau paminėti, jog dabar
tiniu laiku keletą šių Sese
lių atvyko į Marijonų Se
minariją. Hinsdale, Illi- 
nois ir čia gražiai darbuo
jasi.

Malonu matyti, jog A- 
merikos lietuviai katali
kai, šioms Seselėms Ame
rikoj atvykus ir jau spėju- 
sioms taip plačiai ir gra
žiai darbuotis, susilaukė
me didelės moralinės pa
ramos. Galime tik palin
kėti, kad pradėtas darbas 
toliau gražiai bujotų ir at
neštų kuodaugiausia gar
bės Dievui, o žmonėms iš
ganingos naudos.

A. Miciūnas, MIC.

i

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.

Worcester, Mass.

i Įėję aviacijos švenčių, ku-, 
rių šiais metais Lietuvoje 
nemaža ruošiama. Tsb. CHESTNEY'S CANTEEN

KLAIDOS ATITAISY
MAS

I --------
l “Ne Seselės Vargdienės, 
i Bet Nekaltai Pradėtosios 
Švč. Panos Marijos arba 

Vargdienių Seserys”.

Štai ne perseniai, viena
me straipsnyje (“Dešimtą 
a. a. Ark. Jurgio Matule
vičiaus MIC. Mirties su- 
kakt. Minint”) apart kitų, 
buvau t parašęs antraštę: 
“Seselės Vargdienės ir Ki
tos Vienuolijos”, o turėjo 
būti “Nekaltai Pradėtosios 

Patine itaritnc Varcr-

Taika ir karas, tai dvi 
priešingybės; bet taika, 
kuri nepagrįsta visuome
nės širdyse artimo meilės 
dvasia — pavojingiausia 
karo kibirkštis.

<1. Tauronis.rašt.; T. Abračinskienė —

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

90 Millbury St,

VV'orcester, Mass.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinai 
akis. /
897 Main St. Tel. S-1M4

Worcester, Masa.
275 Main St. Wtbrter, Maaa.
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VĖLIAVOS IR ORGANIZA-
Tel. Dexter 0156 mote VV

WASHINGTON, D. C
v

I.

mūsų specialybė ir ilg-ų metų

MIRĖ LIETUVOJE z

A.

C-

New Yorko
Kovo 18,
Kovo 20,

Balandžio 17,
Gegužės 1,

Autom o b i 1 i ų 
dabar dirba la- 
ir atlyginimas

įteiktas gyvų gėlių bukie-
1 tas.
I

Pradėjus pas 
žinėti Sesutėms 
rietėms mokyti 
buvo šiek-tiek 
Girdi, ar bus gero ar ne9

LOWELL MASS.

8 valandas i
Įvesti 6 vai.;

Suprantama,
Įvedusios *3 

vers

pulk. Povilas 
žmona.
visi lietuviai 

Scholl’s valgy- 
Laike

KELIONĖS Į LIETUVĄ

tai
praktika. Darbas artistiškas. Kai
nos žemos.

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

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta'.

32 TCALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

FARMERIAMS, GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ 
AUGINTOJAMS!

Auginkite i? anksto vtšt.is ir kitus paukMHus, kad gavus tinkam.“) 

ir didesnį uždarbį. Jei norite įsigyti gerinusių viščiukų, ančiukų ir 

knlakutukų. kreipkitčs pas Krank Rozėna, Lnkeside Enrm. Raynham, 

Mass., kuris perina paukščius gerinusioms ir moderniškiausioms maši

nomis. Ateikite ir per-Htlkrinkite. kad inftsn kainos labai žemos, o pre
kės pirmos rflšies. (10-26-2-9)

EDW. Y. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR
BAL8AMU0T0JA8

1000 Washingtoii St.
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norrood 1503
Montello Office:

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2006

A. GUMAUSKAS
Generalis Kont: aktorius 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

j senus namus. Parūpiname pla- 
! nūs ir iš Federal Housiną gau- 

| name morgičius. Kaina nebran- 
Į gi — darbas garantuotas.
354 Orms St., Providence, R. I.

■

SAMUEL R, KOPLAN
ADVOKATAS 

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

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

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

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
I’er Cotbenburgų, Švediją

Patogi, Greita Kelionė
Pigios Laivakortės

Išplaukimai laivų
GRIPSHOLM 
DROTTNINGHOLM 
DROTTNINGHOLM 
GRIPSIIOLM

Platesnes žinias apie kelionę teikia ne
mokamai ir, parduoda laivakortes visi 
autorizuoti laivakorčių agentai ir visi 
švedų Amerikos Linijos skyriai.

SIVEDISH AMERK’AN LINE
636 Fiftli Avenue and 4. W. 51 st St.

Rockefeller Center, New York Cit.v. 
Chicago, III., ĮSI N. Michigan Avenue 
Boston, Mass. 154 Boylston Street, 
Detroit, Mich., 107 Clifford Street.

mus atva- 
Kazimie- 

vaikučius, 
abejonės !

BKy •^n,iTTy;.".prįr!i'r.'i?! !"vry HipiffiBMLiiL^lTŽUr'BiiiinniFnH'pųrriiniii’i'HHHĮ:1 . r.i!rfrnųitiHwmrn!niy^rTTTffrWff^

KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Pa- kun. Juozas E. iGedra, Fa- 
ther Christopher iš Katali
kų Universiteto, kun. dr. 

gyv. Mendelis iš Baltimore.
i

I

Penktadienis, Vasario '26, 1937

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA Jių dirbtuvių, kurioj dar- 
šiame mieste yra di- bininkai ?auna aukštas 

džiausios ; 
dirbtuvės. Neseniai kaiku- 
riose dirbtuvėse L„. 
streikai. Streikai praėjo, 
bet darbininkų atstovai su 
darbdaviais galutinai ne
susitarė, 
dirbtuvėse 
bai gerai 
už darbą yra geras. Vyrai 
gauna mažiausiai 75 cen
tus Į valandą, o moterys 
65 centus Į valandą. Amat- 
ninkai gauna daug dau
giau. Rodos, kad Detroite 
automobilių išdirbystėje 
darbininkai yra geriausiai 
apmokami visame pasau
lyje.

Dabar kalbama sutrum
pinti darbo valandas. Pa
prastai dirba 
dieną. Nori 
darbo dieną, 
kompanijos 
vai. darbą dienoje, 
darbininkus daugiau dar
bo padaryti. Bet jeigu bus 
gerai organizuoti, tai ir tą 
spaudimą atlaikys.

Streikas darbininkams 
padarė daug nuostolių, bet 
ir daug gero, nes beveik 
visose dirbtuvėse pakėlė 
darbininkams algas. Vie
na iš didžiausių automobi-

automobiliu i a!gaj3' kad išvengti strei'; 
-- i ko apkalė dirbtuvių lan-j 

buvo gus geležinėmis štango-| 
i mis ir visus kelius, einan- i 

j čius Į dirbtuves, pasisavi
no.

1 Nors dirbtuvėse darbai 
gerai eina, bet naujiems 
darbininkams darbas sun
ku gauti. Bet jeigu kuris 

i darbininkas turi susitau- 
Ipęs keletą centų, tai gali 
į rizikuoti ir atvykti ieškoti i 
į darbą. Bet be cento darbi-j 
ninkai nevažiuokite.

į Automobilių darbinin-! 
kų streikas išjudino ir ki-' 
tų dirbtuvių darbininkus.

I Štai dabar darbininkai į 
Į streikuoja šiose dirbtuvė- ! 
se: General Cogar Co., 

! 2682 E. Forest; Parker 
Webb Corp., 2801 Mich.; 
B. Schwarz Corp., 2180 
Milwaukee; Wazer Cigar 
Co., 5031 Grandy; Webster 
Eisenlor Ine., 5535 Gran
dy; Ferro Stamping Co.. 
1367 Franklin; New York 
Bed Spring Co., 638 Bra- 
dy. Buvo ir daugiau strei
kų, bet greit susitaikė.

DARBININKAS

GRABORIUS
VE V/.< A'.tS PA TA R V 1 17 V A S”

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Tclephonc:
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

BATCHELDER 
WHITTEM0RE 
834 Mass. Avė., Roxbury,

Telef. HIGhlands 1920
SKYRIAI — 

Cambridge — So. Boston. 
Dorchester.

We Recommend 
and 

Guarantee

Marė Bukninienė, žmo
na Juozo Buknio, kuris 
buvo užmuštas automobi- i Į

Į liu sausio 8 d., 1935 m. lai- 
, mėjo bylą. Teismas pritei
sė $$22,000.00; dešimts tū
kstančių dolerių už jos; 
vyro užmušimą, o dvyliką 

i tūkstančių už jai padary
mus nuostolius ir skausmus 
I netekus vyro.

Šią savaitę atėjo
ris pas vietinį kleboną ir 
prašo, kad jis apkrikštytų 
■jos sūnaus kūdikį. Besi- 

; kalbant su ta moterimi su- 
! žinota, kad ji yra protes- 
tonė ir taipgi jos sūnus. 
Bet jis yra vedęs lietuvai- 

I tę ne bažnyčioje, bet civi
liai. Toji lietuvaitė nenorį, 
kad jos kūdikis būtų ap- 
krikštvtas. Ji visai atša
lus nuo tikėjimo. Jos tė
vai kai kada ateina į baž- 
nvčią. Kur mūsų lietuviai, 
tie natri jotai, kurie tiek! 
•riukšmauja? Ar gali būti] 
^eras natri jotas, jeigu jis 
:šsižada tikėjimo. Lietu
viai. taip darvdami žemi
nate Lietuvos ir lietuvių 
"arda. Ar ne gėda, kad 
protestantas vyras nori

I apkrikštyti savo kūdikį, o 
j lietuvaitė, jo žmona, neno- 
; ri.
1

Taipgi dainavo VVashin- 
gtono lietuvių choras, va
dovaujant muzikui Robert 
G. Thomas. Akompanavo 
p. Genovaitė Petkevičiūtė. 
Baltimorės ir Washingto- 
no chorai ir solistai ben
drai sugiedojo Lietuvos ir 
Amerikos himnus. Wa- 
shingtono kvartetas — pp. 
Juozas Žemaitis, Juozas 
Kvedaras, S. Kaminskaite 
ir S. Baikiutė sudainavo 
porą dainelių. Solo daina
vo p. Juozas Žemaitis. Ar- 
monistas p. Augustas A- 
domaitis pagrojo keletą 
muzikos kūrinėlių. Wa- 
shingtono lietuvaitės mer
ginos, apsirengusios tau
tiškais drabužiais pašoko 
Suktinį, Noriu Miego ir 
Klumpakojį.

Programa buvo ispūdin- Spaivuoti paveikslai iš Lie- 
ga ir turininga. Pasibai
gus programai nusifoto
grafuota ir po to visi su
sirinko Į Gibbons Parlors, 
kur linksmai užbaigė Lie
tuvos Nepriklausomybės 
šventė.

Programos vedėju buvo 
Dr. Jonas Bražinskas, A- 
merikos Lietuvių draugi
jos pirmininkas. Progra
mą sutvarkyti padėjo Mr. 
Francis McCann, District 
Deputy of Knights of Co- 
lumbus, o scenos dekora
vimo darbą atliko Mr. Jo- 
senh McCann, of K. of C.

Vasario 16 d. Lietuvos 
Pasiuntinys, p. Povilas 
Žadeikis pasikvietė pas 
save Amerikos Lietuvių 
draugijos narius užkan- 
džiams.

Taip tai Washingtono
savo užsiėmimo vietose, o 
paskui sudėjo ir bažnyčio
je nemažai aukų nelaimin
giems padėti.

PIRMIAUSIA PAS MUS
Mes Omahos lietuviai 

būsime pirmutiniai, kurie 
išgirsime gyvu žodžiu pra
nešimų iš Eucharistinio 
Kongreso Filipinų salose. 
Tėvas Cikota, Tėvų Mari
jonų generolas, pirmiau
siai sustos pas mus, va
žiuojant iš Seattle, Wash. 
Į Chicagą ir mums papa
sakos apie EucharistinĮ 
Kongresą. Mes Omahos 
lietuviai išgirsime dideli 
žmogų, kalbanti apie dide
lius dalykus.

VINCO UŽDAVINIO 
PRAKALBOS PAVYKO

Jau antrą kartą V. Už
davinys buvo pas mus su 
prakalbomis vasario 7 die
ną. Taipgi buvo rodomi

tuvos. Svetainė buvo pil
na žmonių ir prakalbos 
bei paveikslai visiems la
bai patiko. Ne vienas žmo
gus išeidamas iš svetainės 
išsitarė, kad nesigailėtų nė 
dolerio kito dėl tokių gra
žų paveikslų ir Įdomių 
prakalbų.

OMAHIEČIAI GERI 
AUKOTOJAI

Dėl potvynio pietų vals
tybėse pas mus buvo suau
kota daugiau negu du kar
tu tiek, kiek reikėjo suau
koti. Raudonasis Kryžius 
buvo nusistatęs surinkti 
Omahoje 36 tūkstančius 
dolerių, o Omahos žmonės 
sudėjo 72 tūkstančių dole
rių. Lietuviai taip pat gra
žiai prisidėjo prie aukoto- 
JU- Aukavo dirbtuvėse ir lietuviai minėjo Lietuvos v

Nepriklausomybės sukak
tuves. J. J.

1 New ' 
Engiand 
COKE

TttCFUCLFOR
Modern

HOM€S

Ona Rafertienė eidama 
;š Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčios po pamaldų ta
po permušta automobilio 
prie kampo Longworth ir 
Lawnsdale. Tuojau nuvež
ta Delray ligoninėn, kur 

j vietinis klebonas tą patį 
vakarą ją atlankė. Jai 

l perskelta galva ir padary
ta daugiau žaizdų. Išgulė
jus ligoninėje dvi dienas,

1 ŠVEDU
AMtMYOS 
UHUA

Vasario m. 22 — 28, 
105 Main St.

Athol, Mass.
Kovo 1 d. — 14,

64 Church St. 
Pittston, Pa.

Kovo m. 15 d. — 21,
258 Zerbey avė. 

Kingston, Pa.
Kovo m. 22 d. — 28,

19 Dennison St. 
Luzerne, Pa.

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

Nashua, N. H.
Nuolatinis laiškams adre
sas: Rev. Dr. M. Ražaitis

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

Vasario 14 dieną Ameri
kos Lietuvių draugija su
rengė Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių mi
nėjimą, kuris pradėtas 
bažnyčioje ir užbaigtas 
svetainėje.

Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoje (airių) bažnyčio
je kun. Juozas E. Giedra,: 
tos parapijos vikaras at
našavo šv. mišias 10:15 
vai. ryte Lietuvos ir visos 
mūsų tautos intencijai. 
Kun. Cartwright, tos pa
rapijos klebonas anglų 
kalboje pasakė pamokslą 
ir sveikino lietuvius, mi-

ninčius Lietuvos Nepri- 
I klausomybę. Pamaldo s e 
| dalyvavo ir Lietuvos Pa
siuntinys, 
žadeikis su

Po mišių 
susirinko į
klą pusryčiautų, 
pusryčių kalbeles pasakė 
pulk. Povilas žadeikis, 
Lietuvos Pasiuntinys, p. 
Jonas F. Bražinskas, Ame
rikos Lietuvių dr-jos pir
mininkas ir kun. Juozas 
E. Giedra.

i Vakare visi susirinko į 
Knights of Columbus sve
tainę, kur įvyko kalbų, 
dainų ir kitokių įvairybiij 
programa.

Gražias ir patrijotingas
pereitą sekmadienį mirė, kalbas pasakė p. Francis 
Paliko 5 vaikelius. Palai- McCann, District Deputy 
dota iš Šv. Petro lietuvių of Knights of Columbus, 
parapijos bažnyčios, 
tarnavo grab. Rokas.

DYKAI GAUNAME 
MALKŲ

Mūsų klebonas šią žiemą 
išprašė iš Cudahy skerdy
klų Kompanijos dykai 
malkų. Dabar kas savaitę 

Ar verta leisti vaikučius Pa^s Kompanijos darbinin- 
ir taip panašiai! kas atveža mums maikl!

Šiandien gi, ačiū Dievui. dėl mokyklos ir bažnyčios, 
tų abejonių visai nesima
to. Vaikučiai daug gražiau 
kalba lietuviškai. Tiek pa
žangos padaryta, kad tie 
patys vaikučiai rengiasi 
po Velykų suvaidinti vei
kalą. Valio Sesutės! Valio 
vaikučiai! Rūdininkas.

Janitorius gražiai sukapo
ja ir paskui visą savaitę 
kūrena. Dėl mūsų neskait
lingos parapijos toji dova
na labai gera. Nereikia 
tiek daug anglių pirkti.

Ponia Marksienė,
Carlin Avė. patiko nelai- Principaliu kalbėtoju bu- 
mę. Paslidus ant ledo į- vo pulk. Povilas Žadeikis, 
iaužė koją. Velijam greito Lietuvos Pasiuntinys, 
pasveikimo. I Dainų programą išpildė

----------- Baltimorės lietuvių para-
Jaunimo draugijos susi- pijos Radio grupė, vado- 

rinkimas įvyks pirmadie- vaujant art. p. Marijonai 
nio vakare. Teateina visas Čižauskienei, ir tos pačios 
jaunimas, nes yra svarbių parapijos choro grupė, va- 
dalykų. Jaunimo draugija dovaujant muzikui Jonui 
daug veikia parapijoje. Čižauskui. Be to, pp. Mari- 
Dabar kaip tik yra dėl jų joną ir Jonas Čižauskai 
sunkesnis ir didesnis dar- sudainavo duetą. Jiem a- 
bas. Garbė mūsų jauni- kompanavo prof. Harry 
mui, kad taip gražiai vei- Wheaton Howard. Art. 
kia parapijoje. i Marijonai čižauskienei į-

BENDRAI PRIIMS
ŠV. KOMUNIJĄ

Mūsų vyčiai nutarė ben
drai priimti šv. Komuniją; 

i Šv. Kazimiero dienoje. Ka
dangi Šv. Kazimiero diena

Vasario 9 d., Sukančių yra savaitės bėgyje, tai 
kaime, Triškių par., Šiau- vyčiai nutarė priimti Šv. 
lių apskr. mirė Dominin- Komuniją sekmadienį, ko
kas Brikas, 64 m. amžiaus, vo 7 dieną. Paskui bus 
kuris visą savo gyvenimą bendri pusryčiai svetainė- 
praleido tėviškėje ūkinin- je> Nors mūsų kuopa dar 
kaudamas. Velionis daug jauna, bet vyčių skaitlius 
dirbo lietuvybės dirvoje, jabai auga. Dabar turime 
platino spaudą draudimo pusę šimto narių, 
metu ir prisidėjo prie iš- _______
kovojimo Lietuvai laisvės Lietuvos Nepriklausomy- 
ir nepriklausomybės.

Liūdi jo netekę Lietuvo- 
je sūnus, duktė, brolis iri 
sesuo, o čia Amerikoje jo 
seseris Ona Navickienė ir 
Marijona Karčiauskienė ir 
giminės, kurių tarpe ran
dasi ir kun. P. Mockus, 
Coaldale, Pa. lietuvių par. 
klebonas.

P-nams Karčiauskam ir 
Navickam reiškiame užuo
jautą. Rap.

bes šventė
Mes taip pat minėjome 

Lietuvos Nepriklausomy
bės Dieną. Seselės turėjo 
su vaikučiais programą, o 
mūsų klebonas kun. J. Ju- 
sevičius kalbėjo ir mergai
čių choras gražiai sudai
navo keletą dainų.

Žmonių nebuvo perdaug 
■susirinkę, bet tie, kurie 
I buvo-išėjo-labai patenkin 
'ti. "Vietinis.
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esehiai biivo padaryta savarankiškas

” Sveikas protas man aiškiai

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTUVĖS

Lietuvos 19 metų Nepri
klausomybės Sukaktuves, 
Baltimorės Katalikai mi
nėjo iškilmingai sekma
dienį, vasario 21 d. 11 vai. 
ryte klebonas kun. Juozas 
Lietuvnikas atnašavo šv. 
mišias. Jam asistavo kun. 
dr. Mendelis ir kun. Anta
nas Dubinskas. Turiningą 
dienos iškilmei pritaikin
tą pamokslą pasakė kun. 
Dubinskas. Savo pamoksle 
iis pareiškė, kad šios su
kaktuvės privalo būti pa
žymėtos dėkingumu mūsų 
visų. Mes privalome būti 
dėkingi tiems lietuviams 
karei/iams, kurie žuvo ka
ro lauke ir atminti jų vė
les savo maldose. Mes pri
valome būti dėkingi vi
siems, kurie ar tai finan
siniai ar moraliai gelbėjo, 
gaivino, rėmė Lietuvos 
Nepriklausomybės reikalą, 
o ypač mes privalome būti 
dėkingi lietuvių Katalikų 
Bažnyčiai, kuri stengiasi 
palaikyti lietuvybę.^Šalti- 
nio maldaknygė ir senes
niems lietuviams gerai ži
nomos Kantičkos ne vie
nam iš mūsų buvo lietuvy
bės pradinė mokykla 
Šiandien mes, privalome 
atminti vėles tų drąsių vy
rų, moterų ir mergaičių, 
kurie slaptai iš už rube- 
žiaus gabeno lietuviškas! 
knygas ir laikraščius ir to
kiu būdu ugdė lietuvybės 
sąmonė. Nemažiau garbės 
ir atminimo yra verti tie, 
kurie dažnai su baime ir 
Sibiro kalėjimo šmėkla už 
pečių mokino mūsų kai
miečius lietuviškos spau
dos ir rašto. Nepriklauso
mybės sukaktuvės tai 
džiaugsmo ir dėkingumo 
šventė; tai tikra diena, 
kurią Viešpats mums sky
rė.

taip juos būtų galima pa
vadinti, pasisemti sau 
šviesos ateičiai, kad stro
piau galėtume darbuotis 
užlaikymui lietuvybės čia 
Baltimorėj. Mokyklos vai
kučių choras žavėjo visus. 
Jis išpildė dainas 
šom, Prašom”, “ 
munas 
Kas ti? ir 
nius”.
taip 
siems, 
ga ją atkartoti. Eleonora 
Pečiulytė 8-to skyriaus 
mokinė gražiai, dramatiš
kai padeklamavo “Lietu
vą”.

“Pra- 
Kur Ne- 

ir Dauguva”, O 
“Belaisvis Vil- 

Paskutiriė daina 
patiko susirinku- 
kad buvo reikalin-

■ iir—r
t'

PROGRAMA 
SVETAINĖJ

sako labiau mėgti 
ši lengvą užsirūkymą”

Truputį daugiau, kaip metai laiko 
atgal aš atsiverčiau atgal į Luckies, 
nes aš gerėjuosi jų tabako skoniu. 
Ir nuo to laiko ftiano gerkle ran
dasi puikiame šlovyje. kadangi 
mano balsas ir gerklė man taip 
daug savo užsiėiiiime reiškia, tai 
Strikas protas man aiškiai stiko 
labiau mėgti šį lengvą užsirūkomą. 
Tad aš drūtai ir stovit! Už Luckies !”

v

kalams apie 8 doleriai. 
Stambesnes aukas davė 
šie asmenys: kun. dr. V. 
Martusevičius $3.00; po 
vieną dolerį aukavo p. Ju
zė Šefeltaitė ir p. K. Dry
ža. Kiti po mažiau.

Minėjimas pradėtas A- 
merikos himnu, o užbaig
tas Lietuvos himnu.

“STEBUKLAS” TARP 
KAZIMIERIEČIŲ

Sekmadienį, vasario 7 
d., vadovybėje einančio 
klebono pareigas kun. dr. 
V. Martusevičiaus, vieti
nės šaunios moterys - vei
kėjos surengė Šv. Kazi
miero par. svetainėje taip 
vadinamą “Užgavėnių Ba
lių”, na ir dar žinote kas 
atsitiko? Tie blynai persi
keitė į 444 dolerius, o iš 
trupinių dar padaryta ir 
centų. Valio, rengėjams ir 
rengėjoms.

r • • -

LOŠIANTIS CEC1L B. DE M1LLE 
REŽISUOTO! FILMO! “THE PLAINSMAN*’

LABDARYBĖS NAUDAI 
VAKARAS

Vasario 28 d., Šv. Kazi
miero parapijos Labdary
bės draugija rengia vaka
rą, kurio pelnu nori padi
dinti savo iždą, kad pas
kui galėtų šelpti vargšus. 
Ši draugija užsitarnauja 
visų paramos. Taigi vasa
rio 28 d. vakare visi būki
me Šv. Kazimiero par. sve
tainėje, Labdarybės drau
gijos parengime.

Livingstonietis.

tvrine- 
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau negu 87% pareiškė, 
jog vpatiškai jie labiausia mėgsta lengvą Užsirūkymą. 

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Č0opei> ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 

■v •

artistai. Jų balsai yra jų turtas. Šiai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Ltičkiėš — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlu šiurkščių CržinžitiČių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It's Toašted“ proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei!

KITOS VAKARO ĮDO
MYBĖS

Vakaro bėgyje buvo iš
dalintos kopijos ką tik iš- 
spauzdinto p. Nagarnaus- 
ko, Baltimoriečio, parašy
to veikalo Vytis Kankinys. 
Pats autorius asmeniai i- 
teikė autografuotus savo 
darbo tiems, kurie pini- 
giškai prisidėjo prie jo 
veikalo išleidimo. Jonas 
Simaitis, tėvas su didžiu
le armonika, o jo sūnus 
Jonas su smuiku visus pa
linksmino Petro Maršu, o 
Saulutė Mano, Lietuviška 
Polka ir kitomis save 
kompozicijomis. Muzikas 
J. Čižauskas, p-lei Danie
liūtei akompahuojant, su
dainavo “Gimtinė Šalis” ir 
“Jau Slavai Sukilo”. Vyrų 
kvartetas, susidedąs iš 
jaunuolių Stasio Jankūno, 
Stasio Benešiūno, advoka
to Tomo Grajausko ir Jur
gio Galkausko, išpildė dai
ną E—O. Kalbėjo gerb. 
gydytojas Jonas Bučnis, 
kun. dr. Mendelis ir kle
bonas kun. Juozas Lietuv- 
nikas. Vakaro iškilmės už
sibaigė parapijos didžiojo 
Choro dainėmis: “Gedimi
no Maršas”, Mėsf Padai
nuosim, Vasario 16-ta, o

1 Lietuvos ir Amerikos him- 
jnus dainavo visi bendrai.

Iš visų atžvilgių šių su- 
A. L. kaktųvių minėjimas buvo 

sėkmingas. Daugiausiai 
rūpinosi ir dirbo p. Valen
tinas Matelis. Jis dėkoja 
savo padėjėjams, yį>ač p. 
Jonui Karaliui ir Stasiui 
GabrilėvičiUi už išpdošimą 
salės. Dėkoja Sesutėms 
Kazimierietėms

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

Lengvas Užsifūkymas
L ♦ / • f ' T

“It’s Toasted”*Jūsų Gerkles Apsauga
PRIEŠ KNITĖJ1MUS- PRIEŠ KOSULĮL*

f • . •
Cepjrl£ht 133’, The Am*ri an ToDacco t ompin.

Šiomis dienomis susirgo 
n. Taraila, gyv. 2835 Cen
trai St., p. Kairienė, gyv. 
8030 Lyons Avė., p. Poniš- 
kis, p. Navickienė. Pagei
daujama, kad visi kurie 
tik gali aplankytų ligo
nius ir taipgi pasimelstų, 
kad Dievulis grąžintų 
jiems sveikatą.

Taipgi p. Lazdauskier.ė 
ir p. Danisevičienė yra sil
pnos sveikatos. Te Dievas 
įuos visus suramina ir su
stiprina. P. Kondrotas.

<r r-

Paminėta Nepriklausomy
bes švente

V • VI • uz įslavi-

Rūpcščiū 25-šios
R. K. Federacijos kuopos
5 vai. po pietų mūsų para
pijos svetainėje įvykb įdo
mi, tikrai lietuviška prog
rama. ‘Tikrai Lietuviška’, 
nes, išskyrus Amerikos 
himną, visos dainos ir vi
sos kalbos buvo lietuviš
kos. Man teko dalyvauti nimą vaikučiu, ji. Čižaus- 
Nepriklatisomybės sukak- kui už priruošimą Čhoro, 
tuviiį minėjime, kur lietu- Simaičiains už jų muziką, 
viams svečiams dalyviams 
nėi pirmininkas, nei kas 
kitas nepasakė nei viend 
žodelio lietuviškai 
vakaris, išskyrūs daihds, 
buvo vedamas angliškai. 
Siūsų salėje vakaro vedė
jas buvo p. Valentinas ba
telis. Savo įžanginėj Svei
kinimo kalboj jis pabrėžė, 
kad mes siišiMhkbm šį va
karą pasidžiaugti mūsų 
nuveiktais pėt mūsų lietu
vių kolonijos ir parapijos 
50 mėtų gyvavimo dar- 
hiis. Mes atėjom, iš paste
bėtų vakaro trukumų, jei

visas

paskiausiai, bet nėniažiau- 
siai toms panelėms, kurios 
išdalino programas ir su
rinko aukas; Dabar lauk
sim
Nepriklausomybės, 
metų šv. Alfonso lietuvių 
parapijos įsikūrimo Balti
morėj sukaktuvių.

balyvavęs.

20 metų Lifetuvos
o 50

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GdUliAUČIAS
GraboHtts it Bdlsaffludtojas 

423. S.. JPttttt. 
BALTIMORE. MD.

40 VAL. ATLAIDAI
ŠV. Kryžiaus lietuvių pa

rapijoj 40 vai. atlaidai iš
kilmingai prasidės vasario 
28 d. per sumą; tuoj po 
sumai būs procesija su 
Šv. Sakramentu; mokyk
los vaikučiai ir mergaitės 
dalyvaus procesijoj pasi
puošę gyvomis gėlėmis ir 
mažytės mergaitės bars
tys gyvas gėlės.

Sekmadienyj, pirmadie
ny j ir antradieny j vaka
rais iškilmingi mišparai 
būs 7:30. Laikė atlaidų iš 
ryti mišios bUS 5 vai. 6, 7,! 
8, ir sumd §:3d. Išpažitlčių: 
klausymas vakarais po 
Mišpdtų ir iš ryto nuo 7- 
tos iki 9 valandai.

y/ . :

Kaimynai lietuviai kuni
gai atvyks pagelbėti išpa
žinčių klausyti. Todėl visi 
lietuviai iš Mount Carme- 
110 ir apylinkės atlikite iš
pažintį ir priimkite Šv. 
Komuniją, kad apturėtu
mėte atlaidus. Tų atlaidų 
laike pamokslus sakys iš
kalbūs pambkSlinin kas, 
neseniai atvykęs iš Lietu
vos; Eržvilko parapijos 
klebonas, kun. J. Petrai
tis.

Vas. 16 d. Lietuvos Ne-
I

priklausomybės Šventė bu
vo gražiai minėta mokyk
los vaikučių. Pasikviesta 
klebonas daktaras Kon
čius ir asistentas, kun. 
Klimas kartu ir vaikučių 
tėveliai. Minėjimą sudarė 
šauhus mokinių patrioti
nis koncertėlis, kurion įė
jo šie vykilsieji numeriai:

1. Mūsų Vilnius — Vaiz
das (Mažyčiai), 
vuoja Lietuva! 
(Visi Mokiniai).

2. Laisvės Vatpas — A. 
V anagaičio. 2-ras skyr. 
mokiniai (Vienu balsu).

3. Oi Tu Ąžuole — J. Ži
levičiaus, 3-čio skyr. mo
kiniai.

4. Marš, Marš Kareivė
liai..., 4-to ir 5-to skyr. 
mbkiniai:

5. Kariai
5-to ir 6-tb Skyt. mokiniai.

6. Pirmyn — Liaudies;
7-to skyr. mokiniai (ant 
dviejų balsų).

7. Vasario 16 d. — J. Ži
levičiaus, 8-to Skyr. moki
niai (keturių balsų).

8. Kur Nemunas ir Dau
guva — (Visi mokiniai).

9. Kalba — kun. dr. J.
Končius. ’ ’ ’

I
il

I

’ »
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Lai gy-
- Daina

A. Pociaus,

Lietuva Tėvynė Mūsų, bet jis pamylėjęs lietuvy- 
Linkėjimu Valio Lietu- bę viešai kalbėdavo lietu- 

va”, linkėdamas Lietuvai viškai.
tolimesnės laimės klebo- Tardamas velioniui Al
nas kun. dr. Konciuš paša- bfertui Kleinotui amžiną a- 
kė labai trumpą, bet įdo- tilšį, o jo motinai, patė- 
mią kalbą, ktiria vaizdžiai viūi, broliams ir sesutėms 
nupiešė LietuVoš pažangą reiškiu gilią užuojautą, 
ir nušvietė lietuvių gerą- Vladas Priemienickis 
sias ypatybes. Ragino tė
velius užlaikyti lietuvių 
papročius ir kalbą savy- 
tarpy: kalbinti Vaikučius 
it kalbėti su jais lietuvis- d 
kdi.

PHiLAfiELPHlAi PA,

__________
VASARIO 16-TOS MINĖ- 

MAS
Antradienį, vasario 16 

Šv. Kazimiero lietuvių
parapijos svetainėje įvyko 
minėjimas mūsų tautinės 
šventės — Lietuvos Nepri
klausomybės ir 10 metų 

MIRTIS PAfcifcfb JAtl- sukaktuvių nuo Dr. Jono 
NO KtiEINbTb GYVYBE Basanavičiaus mirties. Dėl 

Vasario 6 cL Albertas oro žmonių nedaug 
-ji...,. a. a.> •• dalyvavo. Svetaine buvoKleinotas, 35 metų am- J ~ „

r * •• i. • • 4 p2Lpuost,cL Dr. B h sa riet vi-ziaus, tapo rimtai sužeis- t.. T , .• 4h J • - ciaus ir Jurgio Washing- tas ir vasario 10 d. mirė. • . , ? 15
ie j • tono vaizdais.Vasario 15 d: iškilmingai 

palaidotas iš šv. _ 
lietuvių parapijos bažny
čios Išganytojaus kapuo
se; Mirus a. a: Albertui 
Kleinotui, jo giminės, 
draugai ir pažįstami už-

J .

Jurgio Programa susidėjo iš 
kalbų ir dainų. Kalbėjo 
kun. A. Bublys, MIC., p. 
K. Dryža, kun. dr. V. Mar- 
tusevičius, adv. R. čelfedi- 
nas ir Antanas Užumec- 

prašė daug dvasinių bu-, kis. Dalyvavo šv. Kdžimie- 
kietų — šv. mišių už jo vė- ro par. choras, vadovau- 
ię ir ant jo karsto sudėjo jant varg. p. Jonui Mic- 
netidilždi ii gėlių. | kunui. Programos vedėju

Velionis Albertas buvo buvo p. Mykolas Bikinis, 
sūnus p. Agotoš RagUlie- Šątyšio pirmininkas. Rai
nės (pb pirmuoju tyru bos buvo labai patriotin- 
Kleinotienės); Amerikoje gos, ypatingai kun.

nefidėL&gLi ii gelių.

MAHANOY CITY, PA.
Ir vėl aplankė mus gerb. 

svečias kun. M. J. Brun
dza ir vasario 21 d. giedo
jo sumą ir pasakė pamok
slą apie atgailą.

Svečias gėrisi gražia ir 
didele mūsų kolonija ir 
lietuvybės klestėjimu. Ir 
yra kuom gėrėtis. Taip, 
čia lietuviai vyrauja tarp 
kitų tautų, čia jie arti 
viens kito gyvena, tai ir 
lietuvių dvasia čia stipri 
Čia lietuvybę palaiko y- 
pač parapijos mokykla, 
gražiai Seselių Pranciš- 
kiečių vedama.

Bet didžiausias motoras 
ir lietuvybės ugdytojas tai 
čia yra mūsų klebonas 
kun. P. Česną, karštas pa
triotas, kuris ir privačiai 
ir viešai skiepina visiems 
lietuvišką dvasią ir lietu
vių kalbą. Mahanojaus lie
tuviai tvirtai laikosi, jie 
neištautės. Mainieriš.

gos, ypatingai kun. A. 
gimęs ir augęs, išauklėtas Rublio, MIC.
lenkų dvasioje, nes jo te- Aukų surinkta 6 doleriai 
vai buvo bajorų kilmės, it Viliiidus vadavimo tėi-

LIETU Vlšftl ŠOKIAI
Ras mėgsta groti lietu

viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų Šo
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam ir 2- 
ram klarnetui ar trumpe- 
tui. Jo kaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi
ninkui”, 366 W. Broadway, 
Šd. Bdštbh, Mass.
9 4

i

*

JKC



Penktadienis, Vasario 26, 1937 DARBININKAS 8
. 'i

Rytinių Valstybių Žinios
ELIZABETH, N. J.

MISIJOS

myli-Pranešu savo 
miems parapijiečiams, kad 
kovo 5 d., 7 vai. vakare 
mūsų bažnyčioje prasidės 
Misijos, kurias ves svečias 
iš Lietuvos kun. J. Brun
dza. Gavėnia — tai atgai
los laikas, taigi ir kviečiu 
visus parapijiečius į Misi
jas, kad tuo išganingu lai
ku visi pasinaudotumėt, 
kad pasiklausę per misijas 
gražiij svečio pamokshi 
visi darytumėt atgailą ir 
atliktumėt velykinę išpa
žintį. Tat visi į misijas...

Klebonas.

•>

HARTRlRn CONN.
BASKETBALL

Aną sekmadienio vaka
rą waterburiečiai vyčiai 
žaidė basketball prieš 
Hartfordo vyčius. Taip a- 
biejų miestų jaunesnieji 
rateliai irgi žaidė. Jaunes
nieji hartfordiečiai laimė
jo, o senesnieji vyčiai wa- 
terburiečiai laimėjo. Žaidi
mas buvo smarkus. Daly
vavo daug žmonių. Vasa
rio 27, šeštadienio vakarą, į 
hartfordiečiai vyks į Wa- ■ 
terbury vėl imtis su wa- 
terburiečiais. Žada juos 
subytyti. Džiaugiamės, i 
kad lietuviai jaunikaičiai ! 
turi ratelius ir gali pasi
rodyti netik su lietuviais, 
bet ir su svetimtaučiais.

sai lanko Connecticut Sta
tė College, Storrs ir yra 
“Senior”. Jis tapo vėl iš
rinktas Theta Sigma Chi 
Fraternity prezidentu (ta
sai fraternity yra seniau
sias kolegijoje). Jisai yra 
prezidentu Statė College 
artistų - vaidintojų; re
daktorius (managing) stu
dentų metinės knygos ir 
tt. Džiaugiamės jauno lie
tuvio gabumais ir populia- 

■ riškumu. Linkime jam ir 
pasisekimo baigti mokslus 

j ir paskui lietuviams pa
tarnauti. Toj pačioj kole
gijoje rodos randasi dau
giau lietuvių. Pranas paei
na iš gerai žinomos gerb. 
Mončiūnų šeimos, Hari? 
forde, kurio tėvais Joną? 
Mončiūnas yra LDS Conn. 
apskričio pirmininkas.

Važiuokite į Lietuvą

V

v

Gegužes - May 29 d.

KORTAVIMO VAKARAS
Vasario 28, vakarą, mo

kyklos salėje įvyksta kor- 
tavimo vakaras, kurią ren
gia parapijos draugijų 
Vienybė.

MAGIKAI LINKSMINO
Warehouse Point, Conn. 

buvo nuvykę keli magikai 
palinksminti vaikuč i u s. 
Tarpe magikų dalyvavo ir! 
vienas lietuvis mūsų para
pijos narys Juozas Rūkas. 
Jis senai jau magikuoja ir 
turi išgalvojęs daug naujų 
šposų. Anais metais jis 
gavo “national amature 
magician’s award” Ameri
koj pirmą vietą.

SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

Laivu “GR1PSH0LM”
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ BE PERSEDIMŲ

IR

Birželio - June 19 d
Milžinišku Laivu - “BERENGARIA”

1

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

Visais kelionės reikalais kreipkitės į

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ
366 VV. Broadvvay,

Tel. SOUth Boston — 2680
So. Boston, Mass.

4
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Vilniaus našlai- 
Surinkta $44.34. 

davė 
kun. J. Valantiejus

somybės minėjimas. Prisi
rinko pilna svetainė žmo
nių, virš 600, kurie visi 
mokėjo po 10 centų įžan
gos. Publikai besirenkant 
grojo Jono Aukščiuno or
kestras.

Scena buvo papuošta

KEARNEY, N. J.
pasŠiomis dienomis 

mus buvo atvykę Maria- 
• napolio Kolegijos iš Thom- 
; pson, Conn. studentai ir 
suvaidino du veikalu, pa
dainavo gražių dainelių ir

VYČIŲ MINSTREL 
SHOW

Hartfordiečiai vyčiai-vy- 
tės žada surengti minstrel 
show parapijos naudai. 
Jie pradėjo “rehearsels” 
vasario 16, antradieniais 
ir ketvirtadieniais, vaka
rais, mokyklos salėje. Je
nas Gaucas vadovauja ir j 
prašo jaunimo, kuris norij 
dalyvauti ateiti į prakti-į 
kas. Linkime jaunimui su-! 
rengti pasekmingą ir gra
žų minstrel show.

LIETUVIS JAUNIKAI
TIS PASIŽYMĖJO

Hartfordietis Pranas 
Mončiūnas šiomis dieno
mis susilaukė garbės. Ji-

WATERBURY, GONN.
Lietuvos Nepriklauso

mybės minėjimas įvyko 
vasario 19 d., Šv. Juozapo 
par. svetainėje. Žmonių 
prisirinko gana daug. Mū
sų skautai nešė vėliavas ir 
grojo maršą. Įžanginę kai-! 
bą pasakė kleb. kun. J. 
Valantiejus. Po to kalbėjo 
Lietuvos Gen. Konsulas 
pulk. J. Budrys, miesto 
mayoras Hayes, Dr. Aukš
tikalnis, kun. Dr. Starkus 
iš Marianapolio Kolegijos,! 
adv. Lukošius, p. TareilaJ 
p. J. Bendleris.

Parapijos choras, vado
vaujant komp. A. Alek
siui, sudainavo Amerikos

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 

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

BROCKERT’S ALE

Telefonas 
Worcester, 5-4334

BOSTONO APIEI.INKCS RROCKERTS Ir CREMO ALAUS Pardavė- 
jas ir Distributorlus CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams, 
restoranams Ir aludems. Saukite: Deri. 1731.

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

t

rikais Bronius.
Po pamaldų bažnyčioje, 

patys Jubiliejatai užkvie
tė savo gimines į savo na
mus ir pavaišino. Dalyva
vo ir mūsų parapijos ku
nigai.

Tos dienos vakare, Gy
vojo Rožančiaus draugija, 
vadovaujant pirmininkei 
p. Stagniunienei, surengė 
iškilmingą puotą Jubilie- 
jatus pp. Kruzus pagerbti. 
Toastmasteriu buvo kleb. 
kun. N. Pakalnis. Ponų 
Kruzu šeimyna yra labai 
pavyzdinga. Du savo sū
neliu leidžia į aukštuosius 
mokslus, o dukrelė ką tik 
užbaigė aukštesnę moky
klą.

Puotoje pp. Kruzam visi 
linkėjo ilgo gyvenimo ir į- 
teikė daug gražių dovanų.

21 d., Šv. Trejybės parapi
jos bažnyčioje.

Visi nepamirškite Verbų 
Sekmadienio. Bažnytinio 
choro metu pamokslinin
kas pasakys pamokslą.

Nugirdęs. 

katalikaTverčiami 
MOKĖTI EVANGELIKAMS 

TIK. MOKESČIUS

ir Lietuvos himnus ir ke
letą liaudies dainelių. Lai
ke kalbų pardavinėta Vil
niaus ženkleliai ir rinkta 
aukos 
čiams.
Stambesnes aukas 
kleb.
$2.00, po dolerį — mayo- palmomis ir gėlėmis. Visą
ras Hayes, Dr. Hill, komp. tai padarė mūsų gėlinin- studentų orkestras pagro- 
Aleksis, J. Bendleris, M. kas p. K. Giedraitis. | j° keletą gražių muzikos 
Dulskienė, A. Petrauskai- Programos vedėju buvo Gurinėlių. Kaip vaidinimai, 
tė, J. Kupstas, kun. Star- p. P. Poškus, VVS. sky- Taip dainos ir muzika* vi- 
kus, V. Vilkas, A. Spitris. riaus pirmininkas.

Priimta protesto rezoliu
cija prieš lenkus dėl per
sekiojimo lietuvių Vil
niaus krašte.

Programos vedėju buvo 
komp. A. Aleksis.

Vasario 14 d.
skulpt. Petro Rimšos pa
rodos rengimo komiteto ir 
draugijų atstovų susirin
kimas. Išrinkta valdyba: 
pirm. A. Aleksis, vice- 
pirm. Dr. Stanislovaitis, 
rašt. M. Andrikytė, kasie- 
rius Dr. Hill. Komisija 
pereiti per biznierius: M. 
Andrikytė, J. Stulginskai- 
tė ir Jokubonis. Nutarta 
spausdinti 1000 katalogų.

Paroda prasideda kovo 
7 d. Nutarta surengti va
karienę. Išlaidoms padeng
ti iki šiol aukavo šie: 48- 
tas ir 103 klubas po $25.; 
po $10.00 aukavo Federa
cijos skyrius ir Vaizbos 
Butas; po $5.00 — LDS. 
5 kp., SLRKA. 11 ir 91 
kp., L. Vyčių kp., Choras, 
Šv. Rožančiaus draugija, 
kun. J'. Valantiejus, komp. 
A. Aleksis, Dr. Hill, 
Stanislovaitis.

įvyko

Dr.

; ir muzika vi
sus dalyvius sužavėjo. Ma- 

šv. Cecilijos choras, va-1 rianapolio Kolegijos stu-
21------ — -- mūsų jau
nosios kartos žvaigždės, 

už tai 
> Marianapolio 

Kolegijos rektoriui, kun. 
dr. J. Navickui.

Lauksime vėl mūsų Ko
legijos studentų atvyks
tant kada nors su progra
ma, o mes pasirūpinsime 
kuogeriausiai priimti. 

M. K.

dovaujant p. K. Žalnierai- I dentai yra^ai “ 
čiui, sudainavo Amerikos 
ir Lietuvos himnus ir dai- Didžiausia garbė 
ną “16 Vasario”. Nepri- Pjiklauso 
klausomybės minėjimo pa
puošimo prisidėjo ir Lie
tuvių Legionierių S. Ra
dzevičiaus 4 postas. Vado
vaujant komandieriui, p. 
A. Žemaičiui, postas su vė
liavomis ir ženklais įlydė- 
jo į svetainę Lietuvos 
Gen. Konsulą, pulk. J. Bu
drį, kurį taip pat lydėjo 
kleb. kun. A. Vaškelis.

Pirmiausiai kalbą pasa
kė kleb. kun. A. Vaškelis. 
Po to kalbėjo miesto ma- 
yoras Quigley, kun. P. P. 
Kartonas, p. J. Skritulskis, 
p. J. Stankus. Principaliu 
kalbėtoju buvo pulk. J. 
Audrys. Kalbų tarpuose 
klasiškus šokius pašoko 
jauna šokikė, p. Onutė Va- 
linčiūtė. Jai akompanavo 
garsi pianistė p. Izabelė 
Jenkeliunaitė.

Gražiai skambino pianu Vasario g d j ko ku0. 
ir dainavo maža mergaite, vakargIis p. K. Began- 
Birutė Valaitytė.

Pertraukoje padaryta 
rinkliava. Surinkta $21.00; 
taipgi išplatinta Vilniaus

BROOKLYN, N. Y.
Vasario 17 d. įvyko Mo

terų Sąjungos 29 kp. susi
rinkimas, kurį vedė pirm. 
O. Dobrovolskienė. Dvi 
kuopos narės serga. M. 
Širtvytienė ir S. Subatienč 
išdavė raportą iš įvykusio 
Seimelio sausio 31 d. Iš
rinkta komisija peržiūrėti 
knygas: M. Širtvytienė, R. 
Kašėtienė, M. Dragunai- 
tienė, A. Vaitekūnienė.

Ponia Jakštienė taria 
nuoširdų ačiū tiems asme- pasų ir ženklelių, 
nims, kurie aukavo šv. mi-| Pasibaigus programai, 
šioms už a. a. kun. P. Sau- Burritt viešbuty įvyko 
rusaičio vėlę. Šv. mišios vakarienė pagerbti Lietu- 
su egzekvijomis įvyks ko- vos Gen. Konsulą, pulk, 
vo 6 d., 7 vai. ryte, šv. Budrį. Dalyvavo rinktinė 
Juozapo lietuvių par. baž- publika. Kalbėjo teisėjas 
nyčioje. Koresp. Traceskis, kleb. kun. Vaš

kelis. kun. P. Kartonas irNEW BRITAIN, GONN. I pulk. Budrys. Kvartetas,
kurį sudarė pp. V. Sintau- 
tas, K. Kavaliauskas, P. ir 
J. Malinauskai, vadovau-

Minėjo Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktį
Vasario 21 d., 2 vai. po jant p. K. Žalnieraičiui, 

pietų, Lietuvių svetainėje sudainavo 
Įvyko Lietuvos Neprikišu1-Į dainas.

patrijotiškas 
T. M.

skienės namuose. Dalyva
vo daug sąjungiečių ir 
viešnių. Dėkojame visiems 
už dalyvavimą ir pp. Be- 
ganskam už vaišingumą ir 
dovanas. Pelno liko $9.00.

Rašt.

APKEIKSIMO PARAP.
Pereitą ketvirtadienį, va

sario 18 d. pp. Kruzai mi
nėjo savo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuves. 
Bažnyčioje jų intencijai 
atlaikyta iškilmingos šv. 
mišios su asista, kurias 
atnašavo kleb. kun. N. Pa
kalnis, deakonu buvo kun. 
Kartavičius, sub-deakonu 
— jubiliejatų sūnelis klie-

Pereitą sekmadienį para
pijos svetainėje įvyko bin- 
go. Dalyvavo daug žmo
nių, ypač jaunimo. Visi 
džiaugėsi gražiomis ir 
brangiomis dovano m i s. 
Reikia pastebėti, kad biz
nierius p. Jonas Stonis 
kiekvienam bingo vakarui 
pristato mėsiškus valgius 
dykai. Taigi parapijai lie
ka nemažai pelno. Dėkoja
me visiems darbininkams, 
kurių tarpe yra jaunuolių, 
kurie gražiai ir nuošir
džiai darbuojasi.

Sekantis bingo vakaras 
įvyks vasario 28 d., 7:30 
vai. vakare. Šis bus pas
kutinis prieš Velykus.

REKOLEKCIJOS
Apreiškimo par. bažny- 

čioje rekolekcijos prasidės 
kovo 1 dieną, pirmadienį, 
7:30 vai. vakare ir baigsis 
sekmadienį, kovo 7 dieną. 
Kiekvieną vakarą bus pa
mokslas, rožančiaus kalbė
jimas ir palaiminimas Švč. 
Sakramentu, gi rytais, 9 
vai. įvyks šv. mišios ir 
trumpa meditacija, šios 
rekolekcijos skiriamos vy
rams, vaikinams, mote
rims ir merginoms.

Spindulys.

Klaipėdoje, be visos ei
lės kitų, yra išsilikusi dar 
tokia anomalija: Klaipė
dos m. namų savininkai 
katalikai yra verčiami mo
kėti Klaipėdos evangelikų 
Šv. Jono parapijai mokes
tį, vadinamą realdecemu. 
Iš tų, kurie tokį mokestį 
atsisako mokėti, jis išieš
komas valdžios organų 
prievarta.

Kadangi katalikams jų 
kanonai draudžia mokėti 
kitų tikybų organizaci
joms bet kokius mokes
čius, tai prievarta ėmimas 

1 tai par., prie kurios jie ne
priklauso, mokesčių prieš
tarauja Konstitucijos ne 
vien 84 str. nuostatui, ku
riuo tikybinės or-jos Lietu 
voje gali tik savo narius 
apdėti mokesčiais, bet ir 
14 str., kuriuo laiduojama 
piliečiams sąžinės laisvė, 
nes katalikų vertimas mo
kėti mokesčius evangeli
kams yra jų laisvės varžy
mas.

Tuo reikalu visa eilė žy
mių Klaipėdos m. žmonių 
yra įteikę Direktorijos 
pirm. Baldžiui raštą, po 
kuriuo pasirašė: kun. Dr. 
Bartuška, Ern. Galvanau
skas, 
Ū. B.
par. kleb. Daniliauskas ir 
vyr. žydų rabinas.

Direktorija aiškina, kad 
realdecemas tėra realinis 
mokestis, todėl, esą, jei 
kas nenori to mokesčio 
mokėti, tegu priv. susita
ria arba parsiduoda tas 
nuosavybes, kurias turi...

I 
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L. B. dir. Statkus, 
dir. Končius, kat.

NEVVARK, N. J.
VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptą — nurodymu 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairią vaisią vyną.

Šv. Cecilijos choras, va
dovaujant A. Stanišauskui i 
rengia bažnytinį koncertą, jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
sekmadienį, kovo (March ž |223 puslapius.

Del informacijų kreipkitės į:

DIDELĖ 
EKSKURSIJA

į LIETUVĄ
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn. N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St.. N«wark, N. J. 

JOHN SEKYŠ
433 Park St., Hartford. Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
m Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St., Worca*ter Man.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montallo, Mats.

PAUL MOLIS
1730—24th St., Datroit Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
I73V S. Halitad St., Chieaęo, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Saparior A»a., 

Clavaland, Ohio

A. VARASIUS
206 Ali Naftom Bank BuiMing 
IJOOCanon St.. Pittyburgh, Pa.

Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS U d.. 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremeehavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą
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