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darbininkams 
ir reikalavo, j

Šimtmečiai prieš komu
nizmo atsiradimą Katalikų 
Bažnyčia aiškiai ir be bai
mės visiems skelbė: “Nė 
vienam nevalia gyventi 
perteklyje, kada kiti ken
čia vargą ir badą”. Katali
kų Bažnyčia visais am
žiais smerkė kapitalistų 
daromas 
skriaudas
kad valstybė darbdavius 
priverstų mokėti darbinin
kams tinkamą ir teisingą 
atlyginimą.

Nuo pat pradžios Katali
kų Bažnyčios atsiradimo 
beturčiai ir pavargėliai 
buvo jos didžiausias rū
pesnis. Istorija apsako, į 
kad pirmieji krikščionys 
išrinko diakonus, kurie rū
pinosi pavargėlių šelpimu. 
“Visi tikintieji laikėsi 
drauge ir turėjo visą ben
drą. Lobį ir turtus jie par
duodavo ir iš to dalijo vi-j 
siems, kai kiekvienam bu-j 
vo privalu... Jų tarpe ne
buvo nė vieno stokuojan- 
čio; kas tik turėjo dirvų, | 
ar namų, tie parduodavo,] 
pinigus už parduotąjį tur- i 
tą atnešdavo ir dėdavo 
prie apaštalų kojų, kad 
būtų išdalinama netur- 
čiams...” Nestebėtina, kad
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Plieno Darbininkų Dideli Laimėjimai
Pittsburgh, Pa. Kovo 4 

— Iš 550,000 plieno indus
trijos darbininkų, 355,000 
įvairių kompanijų darbi
ninkai jau susilaukė dide
lių laimėjimų. Plieno in
dustrijos viršininkai pri
pažino darbininkų Indus- 
trijalinę Uniją, kuriai va
dovauja John L. Lewis, ir 
jos atstovai tarsis su 
darbdaviais. Darbininkai 
dirbs tik 40 vai. į savaitę 
ir gaus mažiausia $5.00 į 
dieną. Per ilgą laiką plie
no industrija neįsileido 
darbininkų unijos, bet da
bar sutiko leisti darbinin
kams laisvai dėtis į ją.

Tuo pačiu metu prezi
dentas Rooseveltas reika
lauja. kad Kongresas išlei
stų įstatymus darbo klau- 

Į simais ir būtų aiškiai nu
statyta darbininkų algos 
ir darbo valandos. Darbi
ninkų laimėjimai visose 
industrijose yra dideli.

C

Aušros Vartų Lietuvių Parapijos (Worcester, 
Mess.) Naujos Bažnyčios Naujas Didysis Altorius. 
Naujos Bažnyčios šventinimas įvyks Sekmadienį, ko
vo 7 d., š. m. (Platus aprašymas apie bažnyčios šven
tinimą ir altoriaus konsekraciją telpa 5 šio numerio 
puslapy).

--------------- !
Madridas — Sukilėliai 

i smarkiai puola raudonųjų 
. valdžios karines jėgas 
dvejose vietose prie Va- 
iencia vieškelio. Mūšiai tę
siasi be sustojimo. Sukilė
liai bombarduoja iš didžių
jų kanuolių. Didžiausių 
mūšių centras yra Perales 
dėl Rio ir Morata de Taju- 
na.

Raudonųjų valdžios ka
riuomenė energingai gina
si. Jarama frontas yra 
svarbus punktas apgini- 
mui sostinės Madridas.

LIETUVOS LAKŪNAI 
PAKVIESTI DALYVAU
TI TRANSATLANTINIA

ME SKRIDIME
i i—

Vasario mėn. pradžioje 
Lietuvos aero klubas iš 
Prancūzijos aero klubo ga-

Maskva, Kovo 4 — Išlei
stas vakar oficialus įsaky
mas visus Sovietų vaikus 
nuo aštuonių metų am
žiaus mokyti karo dalykų. 
Jie privalo būti taip mo- 
Komi iki užaugs metais 
tinką stoti į kariuomenę, 
Įsakymas taipgi paliepia 
milijonus mažų kulkų, 
šautuvų, dujų kaukių, ma
žų parašiutų, orlaivių ir 
karinių automobilių iš
dirbti, kad vaikams būtų 
lengviau mokytis. Štai, tau 
“taiką” mylinti šalis! 
bolševikai myli taiką, 
kodėl vaikus rengia į 
rą?

Bayonne, Prancūzija — 
“Voz De Espana” prane
ša, kad Ispanijos komunis
tai išvogė visas brangeny
bes ir paskui sudegino 
garsiąją šventovę Cova- 
donga, apie dešimtį mylių 
nuo Oviedor Nužudę šven
tovės sargą, komunistai 
išplėšė jos brangenybes, 
kaip tai, paliktus senovės 
karališkus rūbus ir Ispa
nijos karaliaus vaikų 
Krikšto drabužėlius ir 
Švenčiausios Panelės vai
niką, kuris buvo vertas a-

=> -!

STREIKAS PALIETĖ 30 
DETROITO ĮSTAIGŲ

Jei
tai , pie 2,000,000 pesetų. To- 
ka. kių šventvagyščių Ispani-

(jos komunistai yra papil
dę be skaičiaus.
MOONEY BAUSMĖ GAL 

BUS DOVANOTA

Romos pagonys, pamatę VOKIETIJA NESILAIKO ; RIAUŠĖS R. I. SUNKVEŽI- 
sakydavo; SUTARTIES SU VATIKA- MIU VAIRUOTOJU STREI

KO LAUKE
kai krikščionys rūpinosi 
pavargėliais, ! 
“Žiūrėkite kaip jie mylisi 
vieni 'kitus”. Bažnyčios is
torija liudija, kad visų 
amžių Popiežiai buvo tik
riausi darbininkų reikalų 
gynėjai, geriausi darbinin
kų tėvai.

Savo garbės amžiuose 
Katalikų Bažnyčia yra 
pristačiusi Europoje vie
nuolynų, universitetų, li
goninių, prieglaudų, suor
ganizavus darbininkų ir 
darbdavių unijas, kurio
mis dar ir šiandieną pa
saulis gerėjasi ir apgailes
tauja., kad jų permažai yra 
Ir aršiausi Bažnyčios prie
šai nenoromis, bet pripa
žįsta, kad Viduramžiai, 
kada žmonės klausė Baž
nyčios mokslo, darbinin
kams buvo auksinės die
nos. Taip pasakė net vie
nas protestantas Keir 
Hardie.

K. Bažnyčios vienuoly
nai atidarydavo duris vi-į 
siems pavargėliams, juos 
priimdavo ir laikydavo kai 
svečius. Universitetai ne
turtingų tėvų vaikams a- 
tidarydavo duris. Nebuvo 
tokių tėvų, kurie dėl ne
turto nebūtų galėję leisti 
vaikų į mokslą.

Bažnyčios istorija kalba 
apie jos nuveiktus darbus 
darbininkų žmonių gero
vei. Tai dviejų tūkstančių 
metų istorija.

Komunistams, kurie su
vedžioja žmones, pažadė
dami neįmanomus daly
kus, aš sakau, jūs esate 
didžiausi darbininkų žmo
nių priešai, nes jūs išplė- 
šiate iš jų širdžių patį pa
matą brolybės, teisybės, 
gailestingumo ir artimo 
meilės. Jūs, atimdami iš 
žmonių religiją, įkalbėda
mi jiems, kad tai esą ne- baisėjasi.

I
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Sacramento, Cal. — šio
mis dienomis į Kongresą 

- Automobile Workers uni- yra įneštas bilius, kuris
voTakvietimą " dalyvauti > patraukė savo pusėn spėjama bus priimtas, 
rengiamose oro lenktynėse Chrysler Motor korpora-. kad Tarnui Mooney baus- 
New York’as - Paryžius. ciJ0S darbininkus, kurie me butų visiškai dovano- 
Rungtynės ruošiamos ži-i turėJ° taiP vadinamą kom-, ta. Jis buvo nuteistas 1916 
nomojo Amerikos lakūno Panijos uniją. Sustreikavo: m. uz tai, buk jis padėjęs 
Charlio Lindbergo pers- 15-000 darbininkų, kurie '"”*- J
kridimo peC.Atlantą lO dir^« 30 dirbtuvės«- Dar- 

oininkai reikalauja pripa
žinti United Automobile
Workers Uniją kaipo vie
nintelę atstovybę tartis su 
darbdaviais. Visose Chrys
ler 30 įstaigose darbinin
kai streikuoja sėdėdami. 

į Taipgi sėdėjimo streikai 
tebesitęsia Newton Pa- 
cking kompanijoj, Murray 

įBody korporacijos, Zenith 
kompanijoj, 

valgykloj, 
krautuvėse.

Detroit, Mich. — United I

Vatikanas — Kovo 4 — 
Popiežius Pijus XI, sek 
madienį, kuris vadinamas 
Laetare, įteiks auksinę ro 
žę Italijos karalienei Ele 
nai, kaipo pavyzdingai ka 
ralienei, žmonai ir moti 
nai. Ji bus pirma Italų ka 
ralienč, kuri gaus toki? 
dovaną, išreiškiančią auk 
štą Popiežiaus pagarbą.

bombą, kuri sprogdama 
užmušė keletą žmonių. 
Mooney kaltu neprisipaži
no ir tuo laiku nebuvo nei 
vieno liudininko, kuris ti
krai būtų matęs, kad 
Mooney padėjo bombą.

IŠMOKĖTA 420 MIL. 
MARKIŲ SUSITUO

KIANTIEMS
Berlynas — Vokiečių 

valstybės sekre torius 
Reinhardtas viename laik
raštyje, tarp kitko, rašė, 
kad nuo 1933 metų rugpiū- 
čio mėn. iki šių metų sau
sio 30 d. buvo suteikta 

j 700.000 paskolų susituo- 
IŠVAŽIAVO AMERIKIEi k‘antiems. Kiekvienai po-

TE BRONE PILIPS
i

T’

■ ■ — ■ I ■ ■■ ■ . — — —

Berlynas, Kovo 4 — Ka- POLICIJA NUMALŠINO 
talikų Bažnyčia buvo su-į RIAUŠES G ASINĖMIS 
darius, liepos 21 d. 1933 BOMBOMIS
m., sutartį su Vokietija. Providence, R. L _ Cia 
pagal ~ kurios katalikams sustreikavo sunkvežimių 

----- "T.— vairuotojai (Truck Dri- 
auklėjime vers) Streikuoja apie 

Vofoit- 2000 darbininkų. Streikie- 
riai nepraleidžia nei vieno 
troko su kroviniais. Kai 
kas padegė keletą trokų, 
kurie buvo atvažiavę su 
produktais. Vienas trokas 
sudegintas, kuriame buvo 
15,000 laikraščių kopijų.

duodama laisvė dvasiniuo
se dalykuose, ;
vaikų, palaikymas katali
kiškų mokyklų, apsauga 
Kunigams ir vienuoliams. 
Bet ta sutartis buvo nuo
latiniai Vokietijos val
džios laužoma. Ir dabar 
Hitlerio valdžia sumanė 
užgrobti bažnytines žemes 
ir jas išdalinti. Jei tas bus Policija neleidžia streikie- 

i riams būriais vaikščioti 
gatvėse, juos išvaiko gasi- 
nėmis bombomis. Buvo ki-, 

j lę riaušės, kurias policijai 
. pavyko numalšinti.

Šioje valstybėje jaučia
ma, kad gali pritrukti 
maisto dėl sunkvežimių 

; vairuotojų streiko. Gub. 
Quinn žada įsimaišyti į 
streiką, kad išvengus di
desnių nesusipratimų. Jis 
bandys darbininkus su 
darbdaviais sutaiki n t i. 
Darbininkai reikalauja pa-

padaryta, tai bus aiškus 
sutarties nesilaikymas, ir 
tada Vatikanas bus pri
verstas nutraukti ryšius 
su Vokietija.

ANGfLlJARADIDINS 
LAIVYNĄ

Londonas, Anglija, Kovo
— Anglijos apsiginkla-4

vimui šiais metais bus iš
leista $525,325,000 ir bus 
pastatyta 80 naujų kari
nių laivų. Tam tikslui bus 
pakelti piliečiams mokeš- 

■ čiai. Žmonės turės sumo
kėti $390,325,000.

t

reikalinga ir nenaudinga, 
padarote juos žvėrimis, 
kurie vieni kitų nebeužjau
čia, vieni prieš kitus kovo
ja, vieni kitų neapkenčia, 
skriaudžia ir žudo. Atkal
bėdami žmones nuo Vieš
paties Dievo, jūs įvedate 
2 JŲ gyvenimą ne džiaugs
mą, bet nusiminimą, ne 
laisvę, bet vergiją, ne mei
lę, bet kerštą, neapykantą 

i ir žvėriškumą. Tai jūs pa- 
: darėte Rusijoje ir Ispani

joje. Jūsų darbais pasaulis
T.

v •

metų sukaktuvėms pami
nėti. Tuo tarpu dar neiš
spręstą ar Lietuvos lakū
nai šiose lenktynėse daly
vaus. Pakvietimas gyvai 
svarstomas Lietuvos lakū
nų tarpe. Tsb.

• v
v •

NACIAI ORGANIZUOJASI
KOVAI PRIEŠ KOMUNIZ-

■. i StouffeJ s
i Woolworth

_______ Motor Products kompani 
joj ir kitose.

GENERAL ELECTRIC 
SUTINKA TARTIS SU 

UNIJA

i

KiekBerlynas, Kovo 4 
laiko atgal, viename Ber
lyno viešbutyje buvo susi
rinkę 20 tautų atstovų pa

sitarti kaip geriau atrem- 
Iti komunizmą. Kitais me
tais jau bus šaukiamas pa
saulinis prieš-komunisti- 
nis kongresas. Kurios tau
tos dalyvavo tame susi
rinkime pilnai negalima 
žinoti, bet žinoma, kad da
lyvavo Vokietija, Švedija, 
Italija, Šveicarija, Japoni
ja ir Ispanijos nacionalis-, 
tai. Manoma sudaryti 
tarptautinę organizaciją 
1 A • • V 1 •

Šiomis dieno-

I

kelti algas 25%. Kaikurios kovoti prįe§ komunizmą.
Ir imi _____ ____________________ _______________________________

VAŽIUOKITE
kompanijos jau priėmė 
darbininkų reikalavimus.

UŽDARE LAIKRAŠTĮ, 
REDAKTORIUS AREŠ

TAVO

Varšuva, Lenkija, Kovo 
4 — Lenkijos valdžia už
darė kairiųjų socialistų 
laikraštį “Dziennik Popu- 
larny”, ir suareštavo re
daktorių ir 13 jo pagelbi- 
ninkų. Jie kaltinami už 
prisidėjimą prie komunis
tų organizacijos ir veiki
mą įsteigti Lenkijos kai
riųjų frontą.

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

T

RMA^ZIHAV. 
GRIAUSI

Kaimas
mis išvažiavo atgal į Š. A- 
meriką Čikagą Amerikos 
lietuvė V. D. universiteto 
stud. Bronė Pilips. Pilips 
į Lietuvą buvo atvažiavu
si su tėvais prieš keletą 
metų mokslų eiti ir apsi
gyveno Klaipėdos krašte. 
Paskutiniais metais studi
javo V. D. universitete. 
Išvažiuodama išs i v e ž ė 
kuogeriausią nuomonę a- 
pie Lietuvą. Pilips Drau
gija Užsienių Lietuviams 
Remti įteikė nuvežti Čika
gos lietuviams knygų. Ji 
važiuoja per Berlyną, Pra
hą, Paryžių ir iš šerburgo 
uosto Cunard White Star 
Line laivu “Queen Mary” 
keliaus į New Yorką.

“Vilniaus Rytojus” 11 
nr. praneša, kad vasario 1 
d. vakare lenkai padarė 
kratą V. Budrevičiaus ir 
inž. M. Kraužlio bute, esą 
ieškojo sacharino ir kitų 
kontrabandos keliu atsira
dusių daiktų.

rai buvo duota maždaug 
600 markių paskola. Tokiu 
būdu iš viso buvo išmokė
ta 420 milijonų markių. 
Ateityje numatoma kas 
mėnesį teikti 15.000 pasko
lų, kol darbininkų tarpe 
bus pribrendusių sutuok
tuvėms merginų.

Tomis pat žiniomis, 1933 
metais Vokietijoje, įskai
tant ir Saro kraštą, gimė 
971.174, 1934 metais —
1.198.355, 1935 metais — 
1.261.273 gyvi kūdikiai. 
Pašalpas gavusių susituo
kusiųjų poroms iki 1937 
metų sausio mėn. gimė 
500.000 gyvų kūdikių, tai 
yra, beveik dvigubai dau
giau, negu tose šeimose, 
kurios buvo sudarytos 
1933 metų be vedybinių 
paskolų. .

New York — Genera 
Electric korporacija, kac 
išvengus streiko, sutink: 
tartis su Industrijine Or 
ganizacija algų klausimi 
ir dėl darbo sąlygų.

Konferencija įvyks kc 
vo 15 d. Taigi dabar bu 
jau trečia iš didžiausi 
korporacijų, kurios buv 
priverstos tartis su Indus 
trijine Organizacija, kr 
rios pirmininku yra Joh 
Lewis.

RAUDONIEJI UŽĖMĘ 
TOLEDO

Madrid, Ispanija — Rat 
donųjų valdžios propagar 
dos biuras praneša, ka 
raudonųjų kariuomene 
smarkiai susikirtus su si 
kilėlių kariuomene, pavy 
ko užimti miestą Toled< 
kurį sukilėliai buvo už 
mę 5 mėnesiai atgal. Š 
miestas yra 41 mylia nu 
Madrido į pietus. Raude 
nieji džiūgauja laimėjimi , __9 ___________

Darbininkų Radio Programa 
1:30 Valandą po

šeštadienį, kovo 6 d., 1:30 vai. po pietų iš WCOI 
Boston, Mass. vėl turėsime progos klausytis gražic 
lietuviškos programos. Pasukite savo radio rodyk] 
ant 1120 kilocycles šeštadienį, kovo 6, 1:30 vai. p. p.



Penktadienis, Kovo 5 d., 1937 darbininkas

vietines žinios!
...----------------(į.
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KELIONES Į LIETUVĄ

GARSIAKALBIAI

343 W. Broadway, So. Bos’.cn, Mass.

TAISOME LR PARDUODAME RADIOS IR REERIGIATORLL’S

STANLEY S RADIO SHOP
Inz. Stasys Eeleskas, Sav.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

ŠVEDU 
auemkos 
tlHUAPADĖKOS ŽODIS

Širdingiausiai dėkuoju mano brangiausiems prie- 
teliams. kun. K. Jenkui ir kun. K. Urbonavičiui už 
gražų parapijos vedimą ir visas šioje ligoje man tei- 1 
kiamas geradarybes. — Prie progos nuoširdžiai svei- _______ , ______ , _ __ ______ o____ , ___ ____ ___ .. ___  ____
kinu abu tėveliu Kazimieru su varduvėmis. sakymų formoj. Visi klau- Virmauskis jau tiek su- Rooseveltas, prezidento

Be galo esu dėkingas Jc Eksc. Vyskupui T. Matu- sosi taip atydžiai, kad tik stiprėjo, kad savo pajėgo- sūnus yra užkvietas daly- NEW YORK-KLAIPĖDA 
lioniui už šv. mišias mano naudai, ir broliams kuni- išgirdus kiekvieną žodelį, mis galėjo ateiti į “Darbi- vauti iškilmėse. _ I’er ‘^‘^'burgą, Švediją
gams, kurie bažnyčiose skelbė mano sirgimą, prašy- kiekvieną pamokin i m ą, ninką”, kurio išplatinimu 
darni savo parapijiečių maldų dėl manęs, ir tiems gai- patarimą, perspėjimą.. Pa- ir palaikymu jis labai rū- 
liaširdžiams jų parapijiečiams už jų galingas bei gau
sias maldas.

Lygiai esu dėkingas organizacijoms (kaip Vy
čiams, Chorui, Pranciškonams, — ir Lawrenco Pran
ciškonams, Maldos Apaštalybės draugijai, ir k.) ir 
asmenims — mūsų brangiems parapijiečiams, iš kitų 
miestų pažįstamiems, Seselėms Jėzaus Nukryžiuoto 
ir Cambridge, Seselėms Kazimierietėms iš VVorceste- 
rio, Tėvams Marijonams, Thompsone, savo giminėms, 
“Darbininkui” ir jo radio valandai, ir visiems, o vi- i 
siems už šv. Mišias, Šv. Komunijas, Maldas, materi- 
jales dovanas, užuojautą, atlankymus ‘ ir už ne per 
dažnius lankymus.

Taip pat dėkuoju Daktarui Povilui Jakimavičiui 
už rūpestingą ir sėkmingą manęs gydymą, slaugėms— 
ypač mūsų uoliai parapijietei panelei slaugei A. 
Šmigelskytei ir mūsų namiškėms.

Už tas visas man teikiamas gerybes esu didžiau
siai dėkingas savininkams, ir savo sujaudinta ir dė
kinga širdimi maldauju visu gerybių Davėjo, kad mes 
visi ir toliau, lyg gerieji samaritiečiai, darytume viens 
kitam gerą — ypatingai maldomis.

Tūkstantį kartų visiems dėkų, o Trejybei Šven
čiausiai bilijonus kartų dėkų.

Kun. P. A. Virmauskis.

Pažymėtinas misionie- Tai pirmas jo apsilanky-, kusius per telefoną. Kal
naus būdas sakymo pa-! mas po sunkios ligos, ku- bės taipgi Massachusetts 
mokslų — tyliai, trumpais ri JĮ buvo paguldžius, valstybės gubernatorius ir 
sakiniais, klausimų ir at- Džiaugfamės, kad Tėvas Bostono majoras. James 
sakymų formoj. Visi klau- Virmauskis jau tiek su- Rooseveltas, prezidento

•mu i i j y l li/ąitT nlA i
Nuolatinis susisiekimas

į 
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Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortės 

Išplaukimai laivų
GRIPSHOLM
DROTTNINGHi >LM
DROTTNINGHI >LM
GRIPSIIOI.M

Į
Platesnes žinias apie kelionę teikia ne
mokamai ir, parduoda laivakortes visi 

. autorizuoti laivakorčių agentai ir visi 
j švedų Amerikos Linijos skyriai.

SHEDISU AMERICAN LINE
636 Fifth Avenue and 4, \V. 51st St. 

Rockefelier Center, Ne\v York City.
Chicago, III., 181 N. Michigan Avenue 

, Boston, Mass. l.>4 Boylston Street,
Detroit, Mieli., 107 Clifford Street
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SUORGANIZAVO BENĄ 
mokslo turinys sukasi a- pinasi. Amerikos Legiono Ste-
pie Šv. Kazimierą. Ketvirtadienio ryte, ko- pono Dariaus Postas No.

Misijonierius išve d a, vo 4 d., kun. P. Virmaus- 317 suorganizavo lietuvių 
kad Lietuva yra Marijos kis pirmą kartą po ligos beną. Praktikos įvyksta 
žemė. Įrodymui aiškina,— atnašavo šv. mišias bažny- kiekvieną antradienio va- 
jeigu Airija vadinasi Ma- čioje. 
rijos sala, turėdama 73 C !

! katalikų; jeigu Lenkijai Ketvirtadienio rytą, kovo Boston, 
vadinasi Marijos žemė, tu
rėdama 76% katalikų, tai 
mes — Lietuva turėdami 
83% katalikų viršijame a- 
nas katalikiškas šalis ka
talikais ir todėl Lietuva 
yra tikrai Marijos žemė.

Misijonierius stato klau
simus, kodėl Šv. Kazimie
ras taip pasidarė garsus 
netik Lietuvoje, bet ir vi
same pasaulyje? Atsako 
trumpai — Šv. Kazimieras 
buvo katalikas, Dievą my
lintis, užlaikantis jo įsaky
mus ir tuomi nusipelnęs, 
kad Jį garbina visas kata-j 
ūkiškas pasaulis. Mes lie-'

JAUNIMU! REKOLEKCI-
buvo katalikai ir lietuvis.

Taip misijonierius tur
tingais pavyzdžiais apie 
Šv. Kazimierą įturtina sa-‘ 
vo pamokslą ir jis atrodo^ 
visai trumpas. Dalyvis.'

I 
I

I

jntiiiinu. Hj-nvi-u. . ipyčioie, So. Bostone, jau- 
JOS nimui rekolekcijos, kurias

_______ j veda misionierius tėvas 
Trečiadieni, kovo 3 d. š. paulėkas' redemptoristas.

m., 7:30 vai. vak., prasidė- Šios rekolekcijos pasižy-. 
i mi tuo, kad jos yra suriš
tos su Šv. Kazimiero šven
te ir toji Šv. Kazimiero 
šventės diena, kovo 4, yra 
vainikuojama jaunimo re
kolekcijomis, bei keturių 
dienų Šv. Kazimiero šven-i 
te.
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DAKTARAI
.................................. e

Tel. So. Boston 0823 Į
LIETUVIS DANTISTAS j 

DR. M. V. CASPER] 
Arti Municipal Building = 

525 E. Broadway, S. Boston į
O fino Valandos i

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki j 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas snbatos vakarais ir j 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo j 

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

LANKĖSI

3 d

iš New Yorko
Kovo 18,
Kovo 20,

Balandžio 37, 
Gegužės 1,

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

karą,
376 W.

Posto svetainėje, 
Broadvvay, So. 
Mass. Norintieji 

kviečiami daly-4 d. lankėsi kun. Kazimie- prisidėti 
ras Jozaitis, Augustinijo- Vauti.

Vincas Rimkus,
Posto Komandierius.

nas misijonierius, kuris 
šią ir kitą savaitę skelbia 
šv. misijas St. Williams 
(airių) parapijos bažny
čioje, Dorchester Avė., i 

i Dorchester.
Tėvas Jozaitis yra ne tik 

i geras pamokslininkas, bet 
i ir giedorius - dainininkas. 
Jis dažnai gieda solo baž
nyčiose ir svetainėse išpil
do dainų programas. Už
baigęs misijas Dorcheste- 
ry, kun. Jozaitis vykstu, i 
Revere su misijomis.

Trečiadienį, kovo 
‘“Darbininko” redakcijoj 
lankėsi kun. Pranciškus

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISK!
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. BostOD
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieni}. 
Sutintomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomig nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. J n man arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

Prisirinko jaunimo be- Virmauskis, Šv. Petro lie- 
maž pilna bažnyčia. Ne, tuvių parapijos klebonas, 
vien Vyčių, kuriems dau
giausiai yra šios rekolek
cijos skiriamos, bet choro, 
sodaliečių ir neorganizuo
to jaunimo. Taipgi keletas 
tėvų bei motinų.

I

ADVOKATAI

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

»

Telefonas
SOUth Boston 
' '1800

Šiais Metais Geriausiai
Pirkti

DODGE ir PLYMOUTH
KARUS

PAŠAUK MUS 
PADEMONSTRUOTI

ANDREW SQUARE 
MOTORS INO.,

554 iHMtUHESTER AVĖ..
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.,' Sulovay
Parduodame
>r vartotus 
karo*

st

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
sus legalius dokumentus 

Veda visokias provas. Daro vi- 
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. 8. B. 1048

« Moko muzikos, piano 
J ir dainavimo. Specia- 
2 les p a m o k a s duoda 
(vaikams.

Adresas:

98 Tonavvauda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

Z
Amerikos Legijono Ste

pono Dariaus Postas No. 
317, širdingai dėkuoja vi- 

Lį’, siems, kurie malonėjo da
lyvauti jų valdybos įpa- 
reigavimo iškilmėse ir vi
siems, kurie mus materia-i 
ii ai parėmė.

Tose iškilmėse mums pa-r cc rodė ypatingo prielanku- ’ 
mo tie, kurie sužinoję, kad 
mes neišgalim įsigyti nuo
savos vėliavos, tam tiks
lui paaukavo iš viso 45 do
lerius.

Mums vėliavos kainuos 
apie 150 dolerių, ir kadan- 

lietuvių parapijai reikalin- gj mes esame pasiryžę da
gas benas. Todėl sekma- -

3 dienį po pietų, tuojaus po j 
Graudus Verksmai, bąž-. Į_________ _ _
hytinėje svetainėje įvyks Į OPTOM ET RISTAS 
beno instrumentų demons- = 
traeija.

Taigi visi, tėvai ir vai
kai, kurie interesuojatės 
beno įsteigimo klausimu, 

: ateikite į bažnytinę sve
tainę, išklaūsyti ir pama
tyti beno instrumentus.' 

| Mes norime įrašyti visus 
i vaikus nuo 9 metų am- 
! žiaus ir suaugusius vyrus 
I ir vaikinus, kurie jau mo
ka groti arba nori mokin- 

’ tis.
Nuo jūsų užsiinteresavi- 

' mo priklauso parapijos 
i beno įsteigimas.

Rapolas Juška.

AR MĖSŲ PARAPIJOS 
ŽMONĖS NORI TURĖTI 

BENA?

Girdėt iš kai kurių tėvų 
ir vaikų, kad šv. Petro

I ;
f

i

PREZIDENTAS ROOSE
VELTAS KALBĖS Į AI

RIUS TELEFONU

Boston, Mass. — f meti
nes airių šv. Patriko die
nos iškilmės Copley - Pla- 
za viešbutyje, Bostone, y- 
ra užkviesti vyriausieji 
šalies ir valstybės atsto
vai. Amerikos šalies vi
daus reikalų sekretorius 
Harold L. Ickes kalbės: 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės”. Prezidentas Roo
seveltas iš Warm Spring, 
Georgia, kalbės į susirin-

i 

ICambridge Bottling Co. Ine.
ii! 
i!

W Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus grimus (Tonic).
Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir į visokius parengi-

I
mtis. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 
leibelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus“ 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC.
4—6 Berkshire St.,

Jrt Tel. TROwbridge 8374
» Savininkai: -lovas Malinauskas, Jaknbfis Pažinos, -htozapas Smilkys.

■ ” , 1 • J.. / : ;
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Cambridge, Mass. j '

t

Tel. S. R. 2805-R i
LIETUVIS

e

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 
sinu ir ainblijoniš- 

kose (aklose) akyse sugrąžinu 
šviesą tinkamu iaikn.

J. L. 2AŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Ęighth St.

SOUTH BOSTON, MASS. 
■loe. Kapofinnas ir l’eter Trečiokas 

savininkai

lyvauti kovo 17, 1937, pa
rodoje, tad vėliavas būti
nai turėsime įsigyti.

Bandysime tą įvykdyti 
savo pajėgomis, bet jei 
dar atsirastų daugiau mū
sų geradarių, mes būtu
me jiems dėkingi. Norin
tieji prisidėti galite au
kas siųsti mūsų finansinio 
oficierio vardu, Juozas 
Kanuskjs, 8 Trimount Pla- 

So. Boston, Mass.
Vincas Rimkus, 

Posto Komanderis 
Jonas J. Romanas 

Adjutantas.

I

katalikai, va- 
savo seimely, 
Mass. gyvai 

Katalikiško-

PLAUKU SLINKIMAS
Slinkimas, Plaiska- 

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

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr.Graily,3271&T^.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKĄ, DEG

TINU, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmą ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV S M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. I’ristatom greitai ir 
veltui. Atdhras nuo 8 ryto iki 
11 vak. r

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

GRABORIAI

SUNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

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

' 1 ----------

LIETUVIŲ RAKANDUI 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERK RAUS

TOM E
li«wr

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

/./77/Z .1 \/.I \ H t/M'll Iii: CO.
326-328 W. Broadway, So. Bosimi 

Tel. SOVth BoSlon 4618

PARSIDUODA moderniška su 
vėliausiais ‘įtaisymais grosernė iri 
bučernė. Biznis senai išdirbtas ir 
lietuviais apgyventas, arti lietu
vių bažnyčios. Parduodu dėlto, 
kad turiu du bizniu. Atsišaukite 
pas: Ą Vaitkūnas, 306 Smith St., į 
Providence, R. I. (26-2-5-8)

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuviai, katalikai skai

tykime ir platinkime lie
tuvišką katalikišką spau
dą.

Mes su dideliu pamėgi
mu klausomės kun. Char
les Coughlin kalbų apie 
sociali teisingumą, kuris 
taipgi Įspėja žmones nuo 
kruvinojo komunizmo.

Darbai šiame mieste ei
na, bet yra ir bedarbių. 
Nelengvas gyvenimas dar
bininkų, ypač su šeimynė
lėmis, nes maistas Ir aprė- 
dalas brangus.

Sotieji alkanų darbinin
kų nesupranta arba neno
ri suprasti.

Lietuviai 
sario 22 d. 
Worcester,
svarstė apie 
sios Akcijos praplėtimą. 
Veikdami būkime manda
gūs, malonūs ir kitiems 
užjauskime; atleiskime 
vieni kitiems už prasitari- 
mus. dirbkime vienybėje.

NAUJI VARGONAI
Dabar pas mus didžiau

sias darbas eina įtaisyti 
naujus vargonus mūsų pa
rapijos bažnytėlėje. Var
gonų Fondas žymiai auga, 
bet jau nebedaug laiko iki 
Velykų. Taigi, brangieji, 
skubėkite su aukomis. Ko
misija laukia geradarių 
sekmadieniais prie bažny
čios durų. Yra viltis, ačiū 
geradariams, kad Velyko- 
se jau turėsime vargonus.

S. Jak.

I
JOSEPH W. CASPER

(KASPERAS) 
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas 
TURI NOTARO TEISE8 

494 East Broadway 
South Boston, Mass. 

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

TeL SOŪ Boston 3960 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotoja*

Patarnavimas dienų ir naktį
Fanerai Home ir Bea.
564 East Broadway,

So. Boston, Maaa.

TYRAS BIČIŲ MEDUS
Jei kas norite valgyti tyro bi

čių medaus, galite jo gauti “Dar
bininke”. Kvorta medaus sveria 
3 svarus;, kainuoja |ik 75c.
O >

»
c*.-
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P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: TeL Broekton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Masą

i
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DARBININKAS

CAMBRIDGE, MASS.

Grynas
GAVĖNIA pikelio Broliją. Pirmadie-

Nors šios gavėnios metu niais 8:15 vai. ryte šv. mi- 
mes neturime nė misijų, šios yra atnašaujamos in- 
nė rekolekcijų, tačiau dva-; tencijai noveną darančių: 
sinis gyvenimas eina gan! didžiulių savaitinių lempų 
plačiu mastu. Trečiadienio' dega apie 50 kas savaite, 
vakarais Graudūs Verks- į Kas savaitę novėnos vedė- 
mai yra sujungti su r" ' ’ -----
Valanda, 
aukštesnių skyrių mūsų! 
mokyklos vaikučiai ateina! 
su suaugusiais giedoti. 
Dalyviai negali atsigerėti į 
vaikelių gražiu, visą-šir-j 
džiu giedojimu.

Kun. dr-as Mendelis kas 
trečiadienį paaiškina Kris
taus sekimo reikšmę. Pe
reitą trečiadienį kalbėjo a- 
pie džiaugsmą, kurs glūdi 
Kristaus sekimo. Sekma
dieniais per Sumą kun. 
Dubinskas teikia įrodymus 
Kristaus Dievybės.- Šian
dien, jisai sako, įvairios 
srovės nori Kristų pasisa
vinti, net ir socialistai su 
komunistais mato Jame 
savo užtarėją ir jų klai
dingo mokslo ginėja. Bet 
didžiumai tų netikrų šio 
amžiaus pranašų Kristus 
yra tik žmogus, 
to Jame jokių 
ženklų. Kad tas 
jų mokslas mus 
tų, yra svarbu, 
katalikai laikas nuo laiko 
perkratytume Kristaus 
Dievybės įrodymus, kaip 
tai Jo Paties žodžius ir 
stebuklus; pranašystes se
nojo įstatymo, kurios išsi
pildė Jame, ir įvairių am
žių istorijos liudijimus a- 
pie Kristaus asmenį 
darbus.

j lYdo 11UVU11UO VUUC

šv.ijas perskaito 5 ir 6 laiš- 
’ Tais, vakarais' kus nuo žmonių, kurie ap

turėjo savo prašymus per 
tarpininkystę Ma rijos, 
gerbiamos vardu Stėbuk- 

i lingo Medalikelio P-lės ŠŠ. 
Šv. Alfonso Lietuvių baž
nyčia Baltimorej pradeda j 
būti kaip ir centras visam 
Baltimorės miestui Ste
buklingo Medalikelio no
vėnos pamaldoms.
Didžioji Malonės Novena

Nuo kovo 4 d. iki kovo 
12 d. Baltimorej ir kituose 
miestuose šimtai tūkstan
čių žmonių atliks novėną į 
šv. Pranciškų Ksaverietį, 
žinomą kaipo Malonės No
veną. Šv. Ignaco Tėvų Jė
zuitų bažnyčioj šiemet no
vėnos pamaldos bus laiko
mos net 21 kartą kas die
ną per visas 9 dienas. Ki
tose bažnyčiose novėnos 
maldos bus kalbamos 3 ir 
4 kartus į dieną. Mūsų 
bažnyčioj novėną bus ve
dama 8 vai. ryte, per pie
tus, 5:40 vai. ir 7:30 vai. 
Šv. Pranciškaus Ksaverie- 
čio relikvija bus duodama 
sveikinti po visų pamaldų.

Šv. Kazimiero Diena
Mūsų Mūsų tautos Glo

bėjo diena nepraėjo be tin
kamo paminėjimo. Ketvir
tadienį, 8 vai. ryte, klebo
nas kun. Lietuvnikas atna
šavo šv. mišias visų para- 
oijiečių intencijai, o vaka
re įvyko pamaldos su pa
mokslu apie Šv. Kazimie
rą ir jo gyvenimo reikšmę 
šiame XX amžiuje. Dėka 
Sesučių mokytojų Globėjo 
šventei, parapijinės moky
klos vaikučiai gavo dieną 
atostogų.

i

i

Jie nema- 
Dievybės 
nesveikas 
neapgau- 
kad mes

NOVĖNOS

ir Jo

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 19 ME

TŲ MINĖJIMAS
Vasario 21, Cambridge 

lietuviai iškilmingai minė
jo Lietuvos Nepriklauso
mybės 19 metus. Kalbų ir 
dainų programa įvyko pa
rapijos salėje 7:30 vai. va
kare. Žmonių buvo pilna 
svetainė.

Visupirma klebonas kun. 
P. Juškaitis trumpoje kal
boje pareiškė įvykio reikš
mę, naudą ir svarbą. Baig
damas perstatė vietinį 
chorą, muziko M. Karbau
sko vadovaujamą, sudai
nuoti Lietuvos himną ir 
keletą patrijotiškų daine
lių. Vėliaus kalbų tarpais 
sudainavo choras ir solis
tai. Dainų programa pui
kiai pasisekė.

Svarbiausia ir ilgiausia būtų vartojama. Lietuviai 
vakaro dalis buvo kalbos.
Apart vietos klebono, kal
bėjo advokatas A. Mileris 
iš Worcester, Mass. Jis be
galo entuziastingai ir kar
štai apie Lietuvos reika- 

Įlus kalbėjo. Kaip pats sa
kėsi, septynis kartus Lie
tuvoje buvęs, tai jam Lie
tuva gerai pažįstama. To
dėl jo kalba buvo tai per
gyvenimas Lietuvos padė
ties laike pasaulinio karo, 
jos kovos dėl nepriklauso
mybės ir kokia šiandien 
yra Lietuva.

Adv. A. Mileris kalbėjo 
taipgi apie Amerikos lie
tuvių ištautėjimo pavojus. 
Skatino, kad lietuvių na-

- T ? S .Ar tik nebus pirmą kart 
šiemet, kad šv. Juozapo 
altorius bus papuoštas gė
lėmis per visą kovo mėn? 
Gan malonus apsireiški
mas, matyti tą didįjį baž
nyčios Šventąjį atmintą 
mėnesy, kurį Bažnyčia y- 
patingu būdu pašvenčia jo 
garbei. B. K.

I

Stebuklingo Medalikelio
Stebuklingo Medalikelio 

populiar iškurnąs taip 
sparčiai auga tarp svetim
taučių, kad mūsų kunigai, 
kad patenkinus jų prašy
mus, pirmadienį, kovo 8 d. 
pradės naujas pamaldas 
1:10 vai. per pietus. Vi
durdienį į pamaldas tiek 
žmonių susirenka, kad net 
ir takai yra prikimšti. 
Nuo pirmadienio, kovo 8 
d. Stebuklingo Medalikelio 
novėnos pamaldos bus lai
komos mūsų bažnyčioj net 
5 kartus pirmadieniais, i JuozaP° altoriaus 
8:15 vai. ryte; 12:10 vai. iri 
1:10 vai. per pietus; 5:30 
vai. ir 6:30 vai. po pietų.1 
Arti 2000 žmonių atlieka 
tą novėną ir kas pirma
dienis, kaip kunigar garsi
na, 150 ir daugiau yra įra
šomi į Stebuklingo Meda-

Atminė šv. Juozapą
Pereitą sekmadienį, Al

toriaus ir Rožančiaus mo
terys savo mėnesiniam su
sirinkime paaukavo $25.00 
gėlėms paskutinioms di
džiosios savaitės dienoms 
ir $5.00 papuošimui Šv. 

s kovo 
mėn. Tretininkės ir surin- 

1 ko $3.50 šv. Juozapo mėn.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE. MD.

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentų vaidinimas 

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

Hartford, Conn. — Kovo-March 7, 7:30 vai. vak. 
Nonvood, Mass. — Kovo-March 14, 3 vai. po pietų. 
Brockton, Mass. — Kovo-March 14, 7:30 vai. vak. 
Lowell, Mass. — Kov<>March 21, 7:30 vai. vakare.

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

Išpardavimu

3

y

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

Pasinaudokite Clearace

^txxx!iissexiK!!iaisai!!tsc<^^

411 \VASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

I J. Fox kailinių išpardavimo Clearence Sale tuoiaus baigsis. 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. Atėię į krautuvę kreipkitės pas p. Bernardą Koraiti, kuris yra I. J. Fox 
lietuvis atstovas.

ši mėnesi p. Koraitis išvyks su di dėlių kailinių pasirinkimu aplankyti lietuvių 
kolonijas 100 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.

rnuose lietuviškoji kalba Rytinių Valstybių Žinios
neprivalo sarmatytis savo 
kalbos. Kalba yra tai tau
tos gyvybė. Rūpindamiesi 
apie pavergtus Vilnijoje 
lietuvius, nepamirški m e 
Amerikos lietuviškojo jau
nimo. Tėvai privalo ko- 
daugiausiai į jaunimą draugijų atstovų susirin- 
skiepinti lietuvišką patri- kimas. Pirm. komp. A. A- 
jotizmą.

Antras kalbėtojas buvo: pridavė sekančios draugi- 
kun. K. Urbonavičius iš jos: do $5.00 

i So. Boston. Gerbiamas ve
teranas gražioje kalboje ‘ 
išdėstė kelius, kuriais Lie
tuva atgavo savo Nepri
klausomybę. Jis taipgi la
bai vaizdžiai apibudino 
narsumą Lietuvos karei- Dr. Stanislovaitis pridavė 
vių ir reikšmę šiais lai- $5.00 auką adv. Luko

šiaus.
Aukų rinkimo komisija rapijos svetainėje. Prog- 

i išdavė raportą, pažymėda- rama susidėjo iš prakalbų 
ma, kad aukų surinkta įr deklamacijų. Vakaro

WATERBURY, CONN.
i
į

vaidino du veikalu. Taipgi 
Studentų orkestras pagro
jo keletą muzikos kurinių.

l ir grojimasj Vasario 26 d. įvyko Vaidinimai 
, skulp. Petro Rimšos paro- žmones sužavėjo, 
dos rengimo komiteto ir Waterburiečiai, kad atsi

lygintų Marianapolio Ko
legijai, tariasi gausiai da
lyvauti Lietuvių Dienoje, 
liepos 4. Važiuos ir mūsų 
švilpukų benas. Koresp.

leksis pranešė, kad aukas

Marijos 
j Vaikelių, Katalikų Studen
tų, Rūtos, Lietuvių Kole
gijos ir Profesijonalų, 
Lietuvių Moterų, Apšvie
tos klubas Šv. Onos, Ame
rikos Lietuvių legijonas ir

UTICA, N. Y.
va- 
lie-

l

kais Lietuvių tautos tarp
tautinėse sferose.

Paskiausiai kalbėjo kun. 
P. Juškaitis padarydamas 
iš kalbų išvadas ir patei
kė protesto rezoliucijas 
prieš Lenkiją ir lenkus, 
tuo pačiu pareiškė užuo
jautą Vilniaus krašto per
sekiojamiems ir skriau
džiamiems lietuviams.

Vasario 21 dieną, 6 
landą vakare vietiniai 
tuviai apvaikščiojo Lietu
vos Nepriklausom y b ė s 
šventę, švento Jurgio pa-

Trečias kalbėtojas, Juo
zas Alšauskas, profesorius 
iš Amsterdam, N. Y., pa
kalbėjęs padeki a m a v o 
Maironio eiles.

Dar reikia priminti apie 
Utikos lietuvius. Vietinė 
lietuvių parapija praeitą 
vasarą neturėjo savo kuni
go. Rudenį sulaukė klebo
no kun. A. Šimkaus, kuris 
radęs parapiją beveik iš
irusią, paskendusią skolo
se, taip dalykus pakreipė, 
kad net dabar malonu pa
žiūrėti kaip sekmadieniais 
į pamaldas prisirenka 
žmonių pilna bažnytėlė, 
skolos tirpsta. Parapijie
čiai patenkinti klebono 
tvarka, visi prašo Dievu
lio, kad klebonas kun. 
Rimkus pas mus pagyven
tų ilgus metus. S. K.

$120. Dabar jau turi $300 vedėjas S. Klimaitis trum
pu virš. _!pai paaiškinęs vakaro tik-
I

I I

Į
i

J. Kumpa

Iš Skulptoriaus Petro Rimšos 
Parodos Boston, Mass.

• (Tęsinys)
Medali jonas: L. D. K. 

Vytautui, 500 metų nuo jo 
mirties sukaktuvėms, pa
minėti. Pirmoji medalijono 
—A— pusė atvaizduoja 
Vytauto Didž. paveikslą 
su apskritime įrašytu už
rašu — Vytautas Didysis
— 1430 — 1930. Medalijo
no reginyje atvaizduota 
Vytauto karų vaizdai. Ar
ba jo sapnai, kurie buvo 
atsiekę savo realybę.

Antroje medalijono —B
— pusėje parodyta Lietu
vos žemėlapis prie Vytau
to Didžiojo. Vaizde mato
me, kad žemėlapis Vytau- 

I tinęs Lietuvos žymi Lietu
vą nuo Baltųjų ligi Juodų
jų jūrių. Apskritime užra
šas — Vytauto Didžiojo 
Laikų Lietuva.—

Nestebėtina, kad šioms 
500 metų nuo Vytauto Di
džiojo mirties sukaktu
vėms paminėti ir buvo nu
tapytas toks istorinis me
no kūrinys. Juk mes išei
vijoje ir-gi turėjome milži-

gatvės šlaviko, nuo turtuo
lio ligi vargšo, visi, kuriij 
tik gyslose sriuvena lietu
viškas kraujas, ėjo klau
sytis kalbų, sekti parodų, 
gyventi nors dvasioje vie
nu lietuvišku kūnu.

Kas gi buvo tas Vytau
tas? Istorija mums nusa
ko: Vytautas buvo sūnus 
Kęstučio ir Birutės. Jis 
buvo mažo ūgio, smulkaus 
mottriško .veido ir labai, “ parodykime

Paroda prasidės kovo 7 slą. perstatė kalbėti vieti- 
d., 3 vai. po pietų, Matta- 
tuck svetainėje, W. Main 
St. Programą sudarys 
komp. A. Aleksis. Bus dai
nų, kalbų, muzikos ir tau
tiškų šokių. Dalyvaus Lie
tuvos Generalinis 
las, pulk. Budrys, 
mayoras Hayes ir kiti. 
Paroda tęsis dvi savaiti, ir 
bus atdara nuo 10 vai. ry
to iki 5 vai. vakaro ir tre
čiadieniais ir penktadie
niais vakarais nuo 7 iki 8 
vai. Įžanga dykai.

Skulpt. Petrą Rimšą pa
gerbti vakarienė įvyksta 
kovo 21 dieną, Hotel El
ton. Tikietas $1.25, kurių 
galima gauti pas M. An- 

j drikytę, J. Stulginskaitę 
ir P. Jokubonį.

s gausiai 
parodoje ir vakarienėje.

Konsu- 
miesto

nį kleboną kun. A. Šimkų, 
kuris neseniai grįžęs iš 
Lietuvos, puikiai nupiešė 
Lietuvos padėtį. Taipgi 
kalbėjo apie ekonomišką 
Lietuvos padėtį, Vilniaus 
lietuvių padėtį. Po to kal
bėjo vietinis lietuvių vei
kėjas A. Rakevičius, kaipo 
vilnietis daugiausia savo 
kalbą kreipė į Vilniaus 
kraštą.

SALEZIEČIU MISIJŲ 
MARŠRUTAS *

Kovo 14 d. — 21 d.
(V sekm. gavėn. — VI.)

1313 Westminster avė.
Detroit, Mich.

Kovo 22 d. — 30 d.
Springfield, III.
Visose vietose misijas 

ves kun. Albinas Drazdys. 
Misijų atlyginimas skiria
mas statomai Saleziečių 
Įstaigai Vytėnuose, kur 
daugelis jaunuolių ruošia
si tolimųjų 'kraštų misi
jom.

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasąkykite, kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay

judrus. Jungėsi jame kari
ninko ir politiko savumai, 
Kęstučio (jo tėvo) drąsu
mas ir sumanumas su Al
girdo (jo dieduko) mokėji-; vo atvykę Marianapolio 
mu slėpti savo planus. Bu- Kolegijos studentai ir su- 
vo labai darbštus, griežtas ~
ir savo pavaldinius laikė žįsta, kad Vytautas buvo 
kietoje, bet teisingoje vienas iš žymiausių vyrų 
drausmėje. Palaikė Katali-! re tik Lietuvos, bet ir viso 
kų Bažnyčios veikimą, pasaulio istorijoje.
steigė vyskupijas, statė Jeigu šiandiena, kuris 
bažnyčias, vienuolynus, nors jaunuolis išeivijoje 
Vytauto viešpatavimas neturėjo progos pažinti 
tai — didžiausias Lietu- Vytauto . laikų Lietuvos 
vos galybės laikas. Tas istoriją, lai pirmu atveju 
didžiausias politikas, kokį griebiasi tos gražios stu- 
yra davusi lietuvių tauta, dijos apie Vytautą ir susi- 

'savo milžiniška energija pažįsta su jo darbais, su 
niškus patri jotiškus pami-' iškovojo Lietuvai ilgam Lietuvos didžiuoju ir pa- 
nėjimus. Sujudimas buvo laikui garbingą padėtį garbos nusipelnusiu milži- 
nepaprastas. Nuo aukšto tarp kaimynių valstybių, nu.
mokslininko lietuvio ligi Net svetimtaučiai pripa-| (Bus daugiau)

Vasario 28 d. į Šv. Juo
zapo lietuvių parapiją bu-

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

iv. JONO EV. BL. PAS ALPINS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot RaAt Jonas Glineekis, 
I 5 Thomas Pk., So. Boston, Ma**.
Fin. RaAt. Aleksandras Ivaška, 

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Iždininkas Pranas Tuleikls,

i 109 Bowen St., So. Boaton, Mass.
Maršalka jonas zaiKis,

j 7 Wtnfleld 8U So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedėldienl kiekvieno mf-neslo.
i 2 vaL po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

-‘IrminlnM — Eva Markslenė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
vice-pirm. — Ona JanMenC, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rast. — Bronė Cunienė,

29 Gonld St., W. Rovbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

■Hn. Rašt. — Marijona MarkonintS, __ __
29 VVhlpple Avė., Roslindale, Maas. M^Ika jonas ’^kte, 

Tel. Parkvvay 0558-W
'MlnlnkA — Ona Stanlolinte,

105 West Bth St, So. Boston, Mass.
rvarkdar# — Ona Mlzjrirdienė,

1512 Colnmbia R<L. So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — Ona SianrienA,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Vranglja savo susirinkimus laiko kas
antr* utarnlnk* m&raata.

7:80 vaL vakar*, pobažnvtfnAj ava- 
telntj.

Vinte draugijos reikalai* kreipkite* 
pa* protokolų raitininke. <



Penktadienis, Kovo b d., 1937 DARBININKAS 9 1

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday escept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, f hanksgiving and Christmas
--------------  by --------------

SAINT JOSEPH S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as secvnd-class matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston, 

Mass. under the Aet of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for jn Section 1103 

Aet of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION KATES:

Domestic yearly ......................... $4.00
Foreign .yearly   .............. $5.00
Domestie once per week yearly $2.00 
Foreign onee i>er week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA: ,
Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny metams ..........$5.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS ’
366 West Broadway, t . -- South Boston, Mass.

Telephone SOūth Boston 2680

Jnyčia”, sako Popiežius, “stengiasi savo mokslu ne tik  
nušviesti kiekvieno žmogaus protą, bet ir tvarkyti vi- VENTOJŲ LIETUVOJE 
są gyvenimą bei papročius. Toji Bažnuyčia gerina irgyvenimą nei papročius, toji Baznuycia gerina ir 
pačių darbo žmonių būvį, steigdama daugelį jiems la- 
1 • ‘j. • . , • i. , , •» v. .

PRIAUGO 27.006 GY-

Jaunimo Rekolekcijos
Gavėnia dvasinių pratimų metas. Laikinai atsi- 

palaidoję nuo pasaulinio triukšmo, teatrų, vakaruškų, 
šokių ir kitų panašių pramogų lankymo, katalikai 
kreipia dėmesio į savo dvasios reikalus ir išlyginimą 
visokių neprieteKlių, kuriuos sąžinė jiems išmetinėja. 
Suaugę ateiviai, pripratę prie rimtos ir net griežtos 
Gavėnios Lietuvoje, jaučiasi įpareiguoti ir išeivijoje 
susikaupti dvasioje ir susirūpinti sielos reikalais. To- 
dėliai visos laikomos Gavėnioj pamaldos, ypač staci
jos, yra skaitlingai ateivių lankomos. Su čia gimusiu 
jaunimu jau kiek sunkėliau. Tačiau gerų tėvų pripra
tinti, jaunuoliai ir jaunuolės taip pat uoliai eina Ga
vėnios pareigas, ypačiai jei tuo metu yra jiems pa
rengiamos misijos ar rekolekcijos. Tad labai gražus 
Vyčių įprotis iškilmingai minėti savo Globėjo Šv. Ka
zimiero dieną dvasinėmis praktikomis, kurios sutvir
tina katalikišką Vyčių ideologiją.

Pas mus So. Bostone randasi viena skaitlingiau
sių Vyčių kuopų. Jos kiekybė ir kokybė aukštai stovi, 
vadinasi, Vyčių čia yra ir daug ir gerai jie finansi
niu, tautiniu ir dvasiniu atžvilgiu. Prisilaiką karštos 
katalikiškos dvasios, mūsų Vyčiai ypatingu uolumu 
mini Šv. Kazimiero dieną. Kaip visados, taip šiais 
metais jiems paruoštos keturių dienų rekolekcijos, ir 
ne tik jiems vieniems, bet ir Sodalicijai, ir Studen
tams, ir šiaip jau visam jaunimui. Rekolekcijas veda 
naujai iššvęstas misijonierius, Tėvas Alfonsas Pau- 
lėkas, Redemptoristas. Tai kilnids dvasios pasišventė
lis vienuolis. Gimęs Washingtone, netoli Pittsburgo, 
Pa., ir išėjęs mokslus Amerikoje. Tėvas Paūlėkas yra 
geras lietuvis tikroj to žodžio prasmėj. Jis ne tik lai
svai kalba lietuviškai, bet ir gerai pažįsta lietuvių 
kalbą, kas čia gimusiame jauname kunige daro nuos
tabiai malonaus įspūdžio. Netenka abejoti, kad jo re
kolekcijos bus sėkmingos.

Tėvų Redemptoristų ordiną įkūrė Šv. Alfonsas 
Liguori 1732 m., taigi jau sukako virš 200 metų nuo 
jų įsisteigimo. Jų specialus pašaukimas atversti ne
tikinčiuosius ir paklydėlius. Tuo būdu Tėvai Redemp- ■ 
toristai išskirtinai užsiima misijomis. Tenka čia pa
stebėti, kad a. a. kun. Petras Saurusaitis savo kuniga
vimo pradžioje yra buvęs Tėvas Redemptoristas. K. į

Centralinio statistikos 
bai naudingų įstaigų;, ji trokšte trokšta, kad visi luo- biuro duomenimis, per 
mai, sujungę savo prityrimą ir jėgas, padėtų, kaip ga- 1936 m. gruodžio mėn. Vi
limą geriau išspręsti darbininkų klausimą’'. soje valstybėje buvo 937

Kad darbininkai nebūtų apsvaiginti neutralėmis jungtuvės (1935 m. — 849, 
unijomis, kad tikrai pažintų kame yra jų išganymas, 
Popiežius įsako visiems darbininkams dėtis į apšvie- 
tos organizacijas, kaip mūsų LDS. ir susipažinti su iš
ganingu Katalikų Bažnyčios mokslu darbininkų klau
sime. Jos istorija kalba apie nuveiktus darbus darbi
ninkų žmonių gyvenime, tik reikia su ja geriau apsi- j 
pažinti, o tada ir jos gražumą pamatysi. Katalikas 
darbininkas, kuris neprisideda prie apšvietos organi- 
zacijoš, kaip Popiežius įsako, nusikalsta Bažnyčios au
toritetui. Šv. Tėvas yra Kristaus vietininkas žemėje ir 
jo žodis mums yra įsakymas. Įsakymas yra dėtis į 
katalikišką darbininkų apšvietos organizaciją ir skai
tyti katalikiškus laikraščius. Ar nelaikąs paklausyti 
savo vyriausiojo Vado? T.

Pastabos Iš Vilniaus Krašto
I _

Lenkai pagrobdami iri Jaunieji Vilniaus lietu- 
i dabar laikydami Vilniaus j viai menininkai su naujais 
kraštą skelbia, kad tas metais norėjo leisti meno 
kraštas grynai lenkiškas, žurnalą Naujoji Vaga, bet 
kad lietuvių ten nesą ir lenkai nedave leidimo, 
lietuviai neturį jokių tei-Tuo tarpu eina vienas me": 

i šių prie Vilniaus krašto, no ir literatūros žurnalas

Laisvė iškovota ne tam, kad kiti ją uzurpuotų, 
bet tam, kad visi laisvėje gyventų, kvėpuotų laisvu 
tėvynės oru ir patys prireikus už tą laisvę mirtų.

W. Wilson.

Darbininkų Unijos ir 
Katalikų Bažnyčia

Darbininkai subruzdo. Visur girdime darbininkų 
judėjimus. Vienur jie ramiu būdu atsiekia savo reika
lavimus, kitur per ilgus streikus, per kovas, bet visur 
sukyla ir reikalauja, kad kapitalistai duotų jiems už 
darbą tinkamą atlyginimą. Darbininkų toks susipra
timas, toks jų susibūrimas į darbo unijas yra girti
nas. Tačiau nėra be pavojaus. Toki darbininkų laimė
jimai gali duoti kam mintį, kad unijos tinkamai iš
spręs darbo klausimus ir prašalins visus nesusiprati
mus. Didžiai klaidinga būtų taip-manyti. Darbininkai 
privalo žinoti, kad be Katalikų Bažnyčios, be Jėzaus
Kristaus mokslo, nėra galimybės pagerinti žmonių Ii- i 
kimą. ‘

Štai ką sako Popiežius Leonas XIII: “Turėdami 
tam pilnos teisės, mes drąsiai imamės tai nurodyti, 
nes svarstomas klausimas yra toks, kad be Tikybos 
ir Bažnyčios pagalbos negalimas jokis lemtas jo iš
sprendimas. Kadangi religijos saugojimas ir* visų 
Bažnyčios žinioje esančių priemonių vartojimas yra 
pirmiausia mūsų rankose, tai tylėti šitame reikale 
reikštų tiek, kai ir pareigą apleisti.

“Žinoma, šitokis klausimas reikalauja darbo bei 
pastangų ir kitų žmonių, būtent, valstybės vadų, 
darbdavių ir turtuolių, pagaliau ir pačių darbininkų, 
dėl kurių čia ginčijamasi. Vis tik, nė kiek neabejodami 
tvirtiname, kad pašalinus nuo to darbo Bažnyčią, vi
sos žmonių pastangos liks be vaisių”. (R. N.)

, Kiekvienam žmogui aišku, kad socialinė akcija G 
remiasi pamatiniais įsakymais, kaip tai, teisingumu,; txen ĮįetUvių nėra... Ta- Vilniuje “Lietuviškas Ba- į 
gailestingumu, teisingumu, algų mokėjimu, ir tt. Jei įiau keisti lenkų piėįalai. " * *
žmonės susibūrę į unijas ar organizacijas galėtų išti- Jei> sakysime, lietuvių Ry- 
kimai ir nuolatos pildyti tuos pp-igimties įsakymus, į 
išeitų, kad jie galėtų sėkmingai darbuotis socialinio 
klausimo išsprendimui ir be Bažnyčios. Bet žmogiš
koji prigimtis, (jo aistros, jo proto tamsumas), ir gy
venimo prityrimas įrodė, kad prigimtasis įstatymas 
nėra pakankamas vadovas. Nes jis gali būti blogai 
pažintas, blogai išaiškintas, blogai pasektas. Čia ir 
reikalingas yra gyvas balsas, kuris autoritetingai tą 
prigimties įsakymą paaiškintų, papildytų ir nurodytų , 
kai jis turi būti pritaikomas prie gyvenimo sąlygų.
Tas gyvasai Balsas yra Katalikų Bažnyčia.

Nežiūrint kaip gražūs būtų veiksmai individų ar 
susiorganizavusių žmonių ir kaip prakilniai skambėtų 
organizacijų ar unijų konstitucijos, negalės vistiek 
ilgai išlaikyti nė to prigimties įsakymo neiškreipę ir 
nesudarkę. Todėl Šv. Tėvas ir sako, kad pašalinus 

. nuo to darbo Bažnyčią, visos žmonių pastangos liks 
be vaisių, nes socialinė akcija, kai ir kiekvienas apaš- 

. talavimas, reikalauja pasišventimo, energijos, išmin- 

. ties, artimo meilės, gailestingumo ir teisingumo, o tas 
dorybes tegali žmonėms duoti tik viena Katalikų Baž
nyčia. - ? -

Katalikų Bažnyčios mokslas duoda žmonėms 
principų, kuriais jie tikrai gali vadovautis savo gyve
nimo klausimų išsprendime. Bažnyčia mokindama tei
singumo ir gailestingumo veda žmonės prie taikos, 
vienybės ir tvarkos gyvenime.

Jos mokslas yra suteikęs taikos didžiais sociali
niais perversmo amžiais. Jos mokslas tvarko kiekvie
no gyvenimą ir ne tik nurodo pareigas, bet pažaboja 
aistras, ir padeda įvykinti kas yra aukšta, prakilnu 
ir dora. Bažnyčia reikalauja visų luomų bendradar-> 
biauti ir kiekvienam nurodo jo pareigas. “Toji Baž- i

tų Lietuvoje nėra, tai ką! 
jie ten smaugia? Iš kur 
lenkai galėjo tik 1936 me
tais uždaryti daugiau kaip 
700 lietuviškų organizaci
jų? Kai nėra, tai ir smau
gti nėra ką. Dabar gi j 
smaugia ir šaukia, kad 
nėra... Ar bereikia dides
nės keistenybės... Tik vie
nais metais uždaryti tiek 

i organizacijų, tai matys y- 
. ra iš ko, matyt, kad lietu- 
’ viai stipriai ten laikosi, 
j kovoja...

n

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

(Tęsinys)
Visų pirma, sako, kad vien socialinio teisin

gumo katalikams permaža. Jiems reikia mei
lės. šventi žodžiai, bet šiuo atveju kiek neap
dairiai ištarti. Čia kaip tik pamiršta, kad so
cialinis teisingumas tai ne vien katalikų reika
las. Tai klausimas paliečiąs viso pasaulio ka
pitalistinę sistemą. Kadangi patys stambiausi 
kapitalizmo vadai nekatalikai, tai išeina, kad 
katalikai praktikuodami meilę gi iš nekatalikų 
jos nereikalaudami, socialiniu atžvilgiu save 
nuskriaus, nes dėl meilės aniems nusileis. Tai 
bus, žinoma, doroviniu atžvilgiu iidvyryste, 
bet ekonomiškai tai išeis saviskriaūda ir nuo- 
stolis. Tai kas čia per socialinis teisingumas? 
Tuo būdu socialinio teisingumo klapsimas, pa
grįstas vien meilės dėsniais, išeina labai dar
nus ir net heroiškas, bet pastatytas jis nejo- 
gingai. Tas meilės obalsis tinka katalikų savi
tarpiniam gyvenimui, bet ne santykiavimui su 
beširdžiais pasaulio kapitalistais.

-*• «' I O ♦. *

Tas socialinio teisingumo klausimas, sava
norių sociologų, taip siaurai pradžioje pasfa- 
tytas, tolesnėj eigoj dar labiau siaurėja. Bema

tant išlenda katalikams priekaištas, kad jie 
pirmi “sutartinu tylėjimu” suboikotavo Leono 
XIII encikliką Rerum Novarum ir tiksliai už
miršo patiektąjį ten socialinio teisingumo 
mokslą. Nieks, girdi, iš katalikų nemėgino į-, 
vykdinti Leono XIII teoriją. Čia Vėl tenka pa
kartoti, kad Popiežius prakalbėjo į viso pasau
lio kapitalistus, o ne vien į katalikus, kurie 
juk didelių turtų nepaveldžia ir vargu kuris 
katalikas (bent praktikuojąs savo tikėjimą) 
įeina į industrijos vadų eiles. Katalikams dau
giausia pritaikintina tas, kas Leono XIII buvo 
pasakyta apie darbininkų pareigas, nes katali
kai didžiumoje kaip tik sudaro darbininkų ma
ses. Jei tada tik viena pusė, vadinasi, darbi
ninkai katalikai vykdins enciklikos žodžius, o 
kita, kapitalistai, jų nepaisys, tai kaip čia bū- 
|ų galima socialinį teisingumą įvykdinti? To
kiam dalykui juk reikia abiejų pusių susitari
mo. Taigi ir pradžioje, enciklikai vos pasiro
džius, ir dabar, jau virš 40 metų praslinkus, 
įnicijafyvos laukiama iš galingųjų pasaulio 
kapitalistų. Jiems tylint ar priešingai darant, 
išsprendimas socialinio teisingumo klausimo 
neįmanomas. Jei vieni katalikai mėgintų tai iš
spręsti,' tai išeitų kažkokios parapijinės komu
nos, kurios, žinoma, ir išsilaikyti negalėtų ir iš 
geniališkos enciklikos tik juokus padarytų.

1934 m. — 991), gimė 
5.06r kūdikiai (1935 m. — 
5.457, 1934 m. —5.277), 
mirė 3.163 asmenys. (1935 
m. — 3.217, 1934 m. — 

I 3.408) ir priaugo 1.906 
asm. (1935 m.
1934 m. — 1.869). Palygi
nus su praėjusių dvejų 
metų to pat mėnesio vi
durkiu, jungtuvės padidė
jo 1,8%, o gimimai suma
žėjo 5,6% ' ir mirimai — 
4,5% ir natūralinis prieau
gli — 7,3%.

Per visus 1936 m. buvo 
lj.843 jungtuvės (1935 m.

. — 18.254, 1934 m. — 18.- 
246), gimė 60.446 kūdikiai

' (1935 m. — 57.970, 1934
m. — 60.770), mirė 33.440 
asm. (1935 m. — 34.595,

i 1934 m. — 35.789) ir pri- 
'----- ■» 27.006 asmenys
į (1935 m. — 23.375, 1934 
m. — 24.981). Palyginus 
su ankstyvesnių dvejų me- 

j tų tų pat mėnesių vidur- 
ikiu, 1936 m. padidėjo: 
jungtuvės 3,2 G , gimimai 

i 1,8% ir natūralinis prie- 
lauglis 11,7 G , o mirimai 
į sumažėjo 5f'.

2.240,

i. ras”. Be šio žurnalo eina 
keli kiti laikraščiai Vil
niuje, dažnai lenkų kon
fiskuojami, cenzūros iš
braukomi. Jau dvylikti 
metai Vilniuje išeina jau
nimo žurnalas “Jaunimo 
Draugas”, kuriam nors ir- 
sunkūs kryžiaus keliai Draugija, 

[tenka pereiti, bet tenka 
pasidžiaugti, kad nuo nau
jų metų eina kas savaitė, 
o vienuoliką pirmųjų metų 
ėjo kas mėnesis. Šis žur
nalas turętų būti ir Ame
rikos lietuvių jaunimo 
skaitomas. Kairesniųjų 
lietuvių laikraštis “Vil
niaus Žodis” ligi šiol ėjoj 
kas dešimts dienų, nuo 
naujų metų ir jis leidžia
mas k'as savaitė. Tuo gali
ma tik pasidžiaugti.

su-j Vilniaus okupantai ne- 
net duoda ramybės ir Lietuvių

Mokslo Draugijos muzie
jui. Sausio 12 dieną pada
rė muziejuje kratą, sura
šė, kas ten yra. Kas bus 
toliau nežinia. Muziejų ta
čiau niekur kitur ir niekas 
kitas, kaip tik lenkai, ne
liečia. Tai yra grynai mok
slo įstaiga. Iškratyta ir 
pati Lietuvių Moks 1 o

Į

Ir gaji lietuvių tauta. 
Stebėtis reikia, kaip ji iš
tveria nepaprastus sunku
mus. Šimtmečius ’ slėgė 
mus svetimieji. Buvome 
surakintom rankom, 
pančiuotom kojom, 
užčiaupta burna, nevalia 
mums buvo lietuviškai 
kalbėti, nevalia lietuviš-

v .

! kai skaityti ir melstis... Ir į 
i vi stiek išlaikėme. Ir dabar 
Vilniaus kraštas taip 
smaugiamas, taip kanki
namas, vistiek laikosi, vis- 
tiek juda, dirba to krašto 
lietuviai...

Pagaliau savarankiškai socialinio teisingu
mo sprendėjai drįsta kaltinti Katalikų Bažny
čią, būk tai ji susijusi su kapitalizmu. Tą prie
kaištą jau seniai girdime iš socialistų ir komu
nistų. Iš katalikų ir dar taip vadinamųjų vadų 
pirmą kartą tenka tai išgirsti. Paėmus net, 
kad tasai priekaištas nuoširdžiai ir gera valia 
būtų padarytas (kas vargu beįmanoma), tai 
vis dėlto išeina,-kad jis naivus ir neapgalvotas. 
Katalikų Bažnyčia, kaipo tokia, nepriklauso 
nė jokiai politiniai nė ekonominiai santvarkai 
bei sistemai. Ji kaipo dvasinė įstaiga gali gy
vuoti ir kapitalistinėj, ir demokratinėj, ir so
cialistinėj, ir komunistinėj (jei tik komunistai 
jos nesmaugtų) ir bet kokioj tvarkoj ar vals
tybėj, ir aukas savo išsilaikymui gali priimti 
iš bet kokių rankų. Jos pačios santvarką gali
me vadinti teokratine (Dievo įstaiga) ar, jei 
kam patinka, net komunistine (vienuolynai), 
bet ją rišti su kapitalizmu, tai reikia ar neži- 
nystės ar blogos valios. Kapitalizmas grobsto 
ne tik pinigus, bet ir valdžią, ir galima drąsiai 
teigti, kad pinigus kaip tik tam ir grobsto, kad 
valdžią turėtų. Kapitalizmas tai valdžios, ir 
viešpatavimo troškimas’. Be jo ne komunistai 
neapseina, nes be pinigų valdyti negalima. Ką- 
oitaliznias tai pasaulinės valdžios padaras, ar, 
jei norite, pasaulinė valdžia tai kapitalizmo 
nadaras — pinigai su valdžia taip susiję, kad 
negalima nė atskirti, kas tėvas ir kas sūnus.

Tuo tarpu Katalikų Bažnyčia nesiekia pa

Senaisiais laikais, sveti
miems Lietuvą valdant, 
lietuvių pavardės buvo ne
žmoniškai keičiamos. Iš 
Vabalo pasidarydavo Žu
kas arba Žukauskas, iš 
Mykolaičio Michalowski 
arba Michalski, iš Vana
go Jastrzemb arba kaip 
kitaip. Vilniaus krašte 
lenkai ir šiandien iš Gala- 
tilčio nori padaryti Golo- 
tylec, bet lietuviai protes
tuoja ir nesiduoda nieki
nami. • Dabar Vilniaus 
spauda praneša, kad ten 
baudžiami 12 lietuvių ku
nigų už tai, kad jie lietu
vių pavardes rašė lietuviš
kai, nekraipydami, taip 
kaip gyvoje kalboje jos 
tariamos. Visuomet taip 
esti vergijoje: neturi savo 
jokių teisių, net vadintis 
savo vardu negalima.

V. Uždavinys.

i

saulinės valdžios. “Mano Karalystė ne iš šio 
pasaulio”, — pasakė Kristus, ir Jo Bažnyčia 
tebeina Jo nustatytu keliu. Jos vadas Leonas 
XIII ir vėliau Pijus XI nurodo pasauliui būdą 
ir ekonominei būklei sutvarkyti, bet tai jau tik 
gerojo Ganytojo patarimai bei nurodymai, ku
rie tik dalinai katalikus paliečia, vadinasi, tiek, 
kiek katalikai turi svarbos ekonominiame pa
saulio sutvarkyme. Kadangi jie čia mažai sve
ria, tai visa našta socialiniam teisingumui su
tvarkyti krinta ant šio pasaulio galiūnų pečių. 
Gi mes pergerai žinome, kad pasaulį valdo ne
katalikai. Bažnyčia užtarauja darbininkus, 
ir kaip tik dėlto šio pasaulio kapitalistai yra 
uriešingi socialiniam teisįngumui. Iš to vieno 
jau aišku, kad Bažnyčia nieku būdu nėra susi
jusi su kapitalizmu.

Rodos visiškai aišku, kad įpareiguoti kata
likus, idant jie vieni išspręstų socialinio teisin
gumo klausimą, netikslu. Dar netiksliau paves
ti tą uždavinį vien Katalikų Bažnyčiai Lietu
voje, kaip kad kai kurie “sociologai” siūlo pa
darytį. Be prisidėjimo stambiausiųjų pasaulio 
kapitalistų tas klausimas negali būti išrištas. 
Vienintelė iš tos teorijos nauda — tai paskati
nimas prie savitarpinės meilės. Taip, broliška 
meilė labai mums reikalinga. Ji tampriai mus 
suriš, sucementuos ir padės nuveikti tuos dar
bus, kuriuos mės savitarpiniame santykiavime 
esame užsibrėžę.

Pabaiga
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Aušros Vartų Bažnyčios Šventinimo 
Iškilmes Worcestei% Mass

Sekmadienį, kovo 7 dieną, 10:00 valandą ryte, 
Worcesteryje Įvyks Aušros Vartų Bažnyčios šventi
nimas ir altoriaus konsekracija, šventinimo ir alto
riaus konsekracijos apeigas atliks J. E. Vyskupas 
Thomas M. O’Leary, D. D., J. E. Vyskupui prigelbės 
vyskupijos kancleris kun. R. L. Ahern, D. C. L., kun. 
J. Simonaitis, kun. J. Pauliukonis, MIC., kun. P. Jųš- 
kaitis, kun. M. Pankus ir kun. J. Bakanas. Reikia pa
stebėti, kad šios bažnyčios šventinime įvyksta kas 
nors nepaprasto, tai altoriaus konsekracija. Niekur 
nieko panašaus čia apylinkėje nebuvo ir niekas tų a- 
peigų nėra matęs. Svarbos, kilnumo ir grožio 'tų apei
gų negalima atpasakoti, reikia pamatyti. Visi daly
vaujantieji altoriaus konsekracijoje įgyja atlaidus.

Po altoriaus konsekracijos apeigų, kurios tęsis 
apie dvi valandį, prasidės, apie 11:45 valandą, iškil
mingos šv. mišios, kurias atnašaus J. M. Prelatas J. 
P. Phelan, Vikaras Generalis; jam asistuos diakonu 
kun. J. Simonaitis, subdiakonu kun. J. Vaškas, MIC., 
ceremonijų vedėju kancleris kun. R. L. Ahern, D. C. 
L. Pamokslą iškilmėms pritaikintą pasakys kun. Dr. 
Jonas Starkus. Be viršminėtų kunigų apeigose dar 
dalyvaus kunigai: J. Švagždys, Prelatas B. Bojanows- 
ki ir kun. Dr. J. Navickas, MIC.

Tą pačią dieną po pietų, 3:00 valandą, naujoje 
bažnyčioje įvyks dar kitos iškilmės, Sutvirtinimo Sa
kramento suteikimas. Sutvirtinimo Sakramentą teiks 
J. E. Vyskupas Thomas M. O’Leary, L. D. Pamokslą 
sakys kun. J. Simonaitis iš Elizabeth, N. J. Šiose iš
kilmėse jau dalyvaus visi kunigai, kurie, dėlei sekma
dienio priedermių, negalėje ankstybesnėse iškilmėse 
dalyvauti. Sutvirtinimo Sakramentą šiuo atveju pri
ims 140 asmenų.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS VYSTYMĄSI S
Jau virš 25 metai kaip pietinėje Worcesterio da

lyje kilo bruzdėjimas, kad čia reikia Įsisteigti atski
rą sau. parapiją. Bet kis čia buvo nenugalimų kliūčių 
ir naujos parapijos steigimąsis vis buvo atidėlioja
mas. Galutinai, gegužės mėnesyje, 1925 metais, žmo
nių pageidavimai virto tikrenybe. J. E. Vyskupas at
skyrė pietinę dalį nuo šv. Kazimiero parapijos, Įkūrė 
naują, Aušros Vartų Parapiją ir pirmutiniu klebonu 
paskyrė kun. Julių Čapliką. Tais pačiais dar metais 
pradėta statyti nauja, graži mūrinė bažnyčia. Tais 
laikais statyba buvo labai brangi. Neišėjo taip, kaip 
klebonas kun. J. Čaplikas norėjo. Pasidarė daug sko
los ir pilnai bažnyčios negalima buvo baigti. Išbaigta 
žemesnioji dalis, taip vadinamas skiepas, o viršutinės 
dalies išvaryta tik sienos, uždėta stogas ir taip palik
ta. Žemesnioje dalyje Įrengta laikina bažnyčia ir ligi 
šiam laikui čia buvo laikomos visos pamaldos. Tokios 
bažnyčios darbas buvo baigtas spalių mėnesyje 1926 
metais.

Vasario 7 dieną, 1929 metais pirmutinis Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. Julius Čaplikas mirė. 
Jo darbas pasiliko nebaigtas, parapija liko be vado. 
J. E. Vyskupas liepos 7 dieną 1929 metais Aušros 
Vartų parapijai paskyrė naują kleboną kun. K. A. 
VasĮ. Naujam klebonui išsyk krito ant pečių trys' 
sunkios naštos: parūpinti kunigams gyventi namą, 
išbaigti bažnyčią ir skolas mokėti. Tais pačiais me
tais kun. K. A. Vasys pradėjo statyti kleboniją ir lie
pos mėnesyje 1930 metais baigta nauja, graži klebo
nija. Nors tais metais buvo viskas brangu, bet visgi 
klebonui pasisekė gražią ir tinkamą kleboniją pasta
tyti žemiau $40,000.00. Tuo pačiu laiku kaimynystė
je kitų tautų parapijose irgi statomos net trijose vie
tose klebonijos ir jiems beveik už tokią pačią, tik šiek 
tiek didesnę, atsėjo dvigubai brangiau. Nestebėtina, 
nes tais metais už paprastą medinį, trijų aukštų na
mą, reikėjo mokėti apie $30,000.00.

Kai viena našta nuslinko, nukreipta mintys Į ki
tą, tai bažnyčios išbaigimas. Bet čia užėjo blogi me
tai, depresija. Jau nebuvo galima svajoti apie bažny
čią, tik reikėjo žiūrėti, kad galima būtų išsilaikyti ir 
šiaip taip nuošimčius atsimokėti. Čia reikia pastebėti 
šios parapijos žmonių gerumą, kad ir tuose sunkiuose 
laikuose visgi ištikimai rėmė savo parapijos reikalus 
ir visą laiką stengėsi ne tik išsilaikyti, bet irgi pilnai 
nuošimčius atmokėti. Nuslinko slogutis, 1936 metai 
išaušo šviesesni, darbai pradėjo eiti gerin, o kuomet 
yra darbo, yra ir pinigų. Tais metais pradėta bažny
čios išbaigimo fondas, nustatyta mokesnys, visu ur
mu praplito visokį parengimai, ir štai jau rugsėjo mė
nesyje 1936 metais pradėta bažnyčią baigti. Ir dabar 
jau ji stovi išbaigta, papuošta, laukia tik ŠĮ sekma
dienį pašventinimo.

Naujoji Aušros Vartų bažnyčia labai graži, ir 
patogi. Erdvūs trepai, viduje nėra stulpų nei lem
pų, viskas atvira. Sienos nudažytos gražiai ir jaukiai 
derinančiomis spalvomis, šviesos paslėptos kampuo
se, grindys išklotos gumines masės marmoru, nauji 
vargonai, balto marmuro grotelės, didysis altorius

. DSHBININKSS
gijos narės ir Vyčiai. Sek
madienį laike trečių šv. 
Mišių visi eis in corpore 
prie Šventos Komunijos. 
Vyčiai po šv. Mišių turės 
savo kambariuose užkan
dį. Tad Jūsų dvasios va
das kviečia visus Vyčių ir 
Vytės šeštadienį atlikti iš
pažinti ir sekmadienį visi 
“in corpore” priimti Šv 
Komuniją. Lai nė vienas 
neatsilieka.

Iš Moterų Sąjungos 5-tos 
kp. Veikimo

Moterų Sąjungos 5-tos 
kp. valdyba buvo išrinkta,

Aušros Vartų Lietuvių Parapijos (Worcester, 
Mass.) Bažnyčia, kurios šventinimas Įvyksta sekma
dienį, kovo 7 d., š. m. Šalę bažnyčios stovi nauja kle
bonija, o viršuje tos parapijos šeimininkas kleb. kun. 
K. Vasys, kurio dideliu rūpesčiu ir pasidarbavimu, ge
raširdžiams parapijiečiams remiant, į visai trumpą 
laiką pastatyta nauja klebonija ir į vienų metų laiką 
ištaisytas ir Įrengtas bažnyčios vidus, kuris kainavo 
apie $40,000.00. Visa tai padaryta neužtraukiant jo
kios skolos. Naujos bažnyčios šventinimo proga, svei
kiname gerb. kleb. kun. K. Vaši, vikarą kun. J. Baka- 
ną ir Aušros Vartų par. parapijiečius!
yra padarytas iš tikro marmoro, už tai jį galima kon
sekruoti ir bus konsekruotas, kitaip nebūtų buvę ga- 
ima altoriaus konsekruoti.

Šoniniai altoriai padaryti iš kompozicijinės ma
sės ir pritaikinti didžiojo altoriaus styliui. Visi alto
riai modernistinio gotiko ir abelnai visa bažnyčia tu
ri viduje visur modernistines linijas, bet kartu išlai
kytas bažnytinis gotikas. Panašios bažnyčios ir alto
rių niekur kitur nerasi. Čia ot yra kas nors nepapras
to, reikia pamatyti, kad įvertinti.

Bažnyčios langai visi spalvuoti, gražiais paveik
slais papuošti, ir vis tai aukos atskirų šeimų, ar pa
vienių ir jų įamžintas ant kiekvieno lango parašas 
liudyja gerą pasišventusią širdį.

Didįjį altorių, tą brangiausią bažnyčioje dovaną, 
amžinas lempas, sakyklą, kuri bus kiek vėliau pada
ryta, ir kitus dar svarbius daiktus įtaisė ir paaukojo 
ponia Marijona Samuolienė. Lai Dievas ją laimina ir 
suteikia ilgus laimingo gyvenimą metelius.

Guminės masės marmoro grindis išklojo savo lė
šomis klebonas kun. K. A. Vasys. Saldžiausios Širdies 
šoninį altorių įtaisė p. Kundrotas Reinis; Šv. Teresės 
šoninį altorių įtaisė Aušros Vartų t)r., o groteles p. 
Antanas G. Abračinskas. Tai didžiausios ir brangiau
sios aukos bažnyčioje.

Daug dar yra kitų šimtininių ir dvišimtininių au
kų, apie kurias, laikraščiui leidžiant, galima bus pa
kalbėti vėliaus. Visas bažnyčios pilnai suimant įren
gimas atsėjo apie $40,000.00. Tas svarbu pažymėti, kad 
jokios skolos neužtraukta, viskas ligi pašventinimo 
dienos bus išmokėta, ir tai padaryta į vienus metus. 
Tas viskas rodo žmonių susipratimą, vienybę, darbš
tumą ir dievotumą. Tokį darbą atlikti šiais laikais, 
tai reikia nepaprasto pasišventimo ir ypatingos Die
vo pagelbos. Čia turime visi klaupti prie Marijos Auš
ros Vartų paveikslo, nes Jos globa, Jos užtarymu įvy
ko stebuklas: ne įprastu greitumu, gražumu ir gau
sumu baigta nauja Aušros Vartų Bažnyčia, Worces- 
ter, Mass. Šį sekmadienį, Kovo 7 dieną, įvyksta jos 
šventinimas. K. A. V.

Wofefester, Mass.
• t

[prisigrūdusi, kad net turi 
Į stovėti. Tad vyrai ir vaiki- 
j nai, jūs irgi nepasiduoki
te moterims. Lankykite 
šventas Misijas, ir bažny
čią vakarais pripildykite. 
Misijonieriai kalba trum- 

* paį ir įspūdingai. Nesigai-

Šv. Kazimiero parapijoj, 
vasario 28 d. prasidėjo 
dviejų savaičių Misijos. 
Jas veda Tėvai Jėzuitai 
Pranas Aukštikalnis ir, —o----------
Antanas Mešlis. Pirma sa- '.ėsite atlikę šias šventas 
vaite yra moterims ir misijas. Taip pat yra gera 
merginoms, antra vyrams, proga ir atlikti savo vely- 
Vaikų misijos prasidėjo kinę.
trečiadienj po^ pietų ir tę-Į šeštadienį prie išpažin

ties eis Šv. Marijos drau-sis iki sekmadienio. Mote-; 
rų ir merginų misijos pa-: 
si baigs sekmadienį kovo I 
7 d. po pietų. Vyrų misi
jos prasidės sekmadienį, 
kovo 7 d., 7:30 vai. vaka
re, ir tęsis iki kovo 14 d.

Šią savaitę moterys ir 
merginos labai gausiai 
lanko misijas. Rytais ir 
vakarais bažnyčia yra

Ona 
-Vik- 
prot.

Pirm, p-lė Matilda Liut-lnę salę iš kur ėjo su vėlia- 
! va į bažnyčią. Iškilmingos 
Šv. Mišios prasidėjo 9:45 
vai. ryte, kurias atnašavo 
kuopos dvasios vadas kun. 
P. Skruodenis, MIC. ir lai
ke kurių buvo bendra šv.

Jautė; vice-pirm. 
Bruožienė; fin. rašt. 
torija Ručinskienė; 
lašt. — Magdalena Delio-
nienė; kas. — Petronėlė 
Bačinskienė; kasos glob.
— Ona Puišienė, Marijona Komunija. Iškilmėms pri- 

. — E- taikintą pamokslą pasakė 
Šv. Kazimiero parapijos 

komisijos klebonas kun. A. Petraitis.
- ' i TVT *1 - JI J ' —

Karsokiėnė, V. Liutkienė,
V. Lozoraitienė, M. Ščiu- ir naujų, 
kienė. 1

X

Nevuliutė; maršalka
Iena Nevulienė.

Veikiančios
narės: Ona Sidabrienė, M. Iškilmėse dalyvavo daug 

’ ' “ ” įr pirmiaus buvusių narių,
, M. ščiu- ir naujų. Labai malonu, 

Rast. M. D. kad senieji nariai noriai 
grįžta prie gražių idealų.

Dusmeniškis.VYČIŲ 26 kp. VEIKIMAS
Vasario 17 d. įvyko Šv. 

Kazimiero par. Vyčių susi
rinkimas klubo kamba
riuose, mokyklos name.

Nutarta rengti vakarie
nę ir šokius tuojaus po 
Velykų. Vyčių dramatiš
kas skyrius nutarė suren
gti dvi komedijas “Ubagų 
Akademija” ir “Giliukin- 
gas Vyras”. Dramatiškas 
skyrius išsirinko pirm. Fe
liksą Puzarą; raštininke

šiems metams ta pati, ku
ri darbavosi per pastaruo
sius metus. Mūsų kuopos 
pirmininkė yra p-lė Matil
da Liutkiutė, slaugė. Susi
rinkimai būna visais at
žvilgiais geri ir trumpi. 
Kad narės galėtų viena ki- 
tą geriau pažinti, Įvedėme: 
naują programą, kad tuo-- 
jaus po susirinkimo turė
ti vadinamą “sočiai” va-, 
landą. Prie to narės labai — Prancišką Faulauskai- 
mėgsta žaisti “beano”. Pa-Į 
sibaigus žaidimui narės 
pasivaišinusios karšta ka
va ir užkandžiais. Taip ■ 
pat įvedime, kad daugiau, 
narių atsilankytų į susi
rinkimus, taip vadinamą 
angliškai ‘attendance pri
ze’. žodžiu sakant, mūsų 
kp. turi visus gerus suma
nymus dėl savo narių

Vas. 1 d. tuojaus po su
sirinkimo, buvo surengta 
mūsų gerb. finansų rast.1 nas atsisakė nuo pirminin- 
Viktorijai Kuchinskienei, kystės, tai p-lė Edviną 
“surprize” party, jos de- Karpavičiūtė tapo išrinkta 
šimts metų darbuotės kuo- pirmininku. Jonas Alavo- 
pos raštininkės sukaktu- sius išrinktas vice - pirm, 
vių proga. Įteiktas labai ir p-lė Agota Law, finansų 
gražus bukietas raudonų rašt.
rožių ir dovana, ‘Fountain Choro vakarienė ir šo- 
pen & pencil’, nuo visų na- kiai įvyks balandžio 1 d., 
rių, kurios atjautė jos pa- Hotel Mayfair. Visas jau- 
sidarbavimą. nimas

Mūsų finansų rašt. V. K. vau^i- 
buvo gana ištikima savo 
darbuotėje, tad narės tą- 
prijausdamos, surengė jai 
malonų pagerbimą. Linki- : 
me gerb. V. K. viso gero; kuopa iškilmingai minėjo 
ir toliaus darbuotis mūsų 
tarpe, 
tokių gražių pagerbimų.

Šių metų valdyba: —

KUN, JONO BRUŽIKO, S J.
ADRESAI:

tę; kasierka — p-lė Malvi
na Ambrozevičiutė; kun. 
Pr. Skrodenį, Dvasios Va
du ir Joną Bačinską, pers
tatyto ju.

CHORO RINKIMAI
Vasario 19, įvyko šv. 

Kazimiero par. choro susi
rinkimas tuojaus po vaka
rinių pamaldų, mokyklos 
svetainėje.

Kada Kazimieras Jogmi-

* •

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

vVestfield, Mass.
Nuo kovo 7 iki 14 d.:

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

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

Montreal, Canada.
Nuolatinis Adresas:

Rev. J. Bružikas, S. J 
259 N. 5th St., 

Brooklyn, N. Y.
•»

Tel. Domestic and
Deliverv Tmported Brands

EDWARD YANOVER’S 
PACKAGE STORE

Vžlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Alų.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

kviečiamas daly-

Koresp. M. Y.

MINĖJO IŠKILMINGAI
Pilnųjų Blai’ininkų 25

savo metinę šventę sausio 
sulaukti daugiausiSl dieną. Tą dieną iš ryto 

j skaitlingas būrys Blaivi
ninkų susirinko Į bažnyti- i

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

II CHESTNEY’S CANTEEN
Geriausia lietuviška užeiga, 

kur užlaikomas geriausias alus 
ir

» *

kiti gėrimai.

90 Millbury St.,
VVorcester, Mass.

Važiuokite į Lietuvą

SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMŲ
IR

Birželio - June 19 d.

POPE OĖTIČAL CO.
Alfiert R. Barker

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

Worcester, Mass. 
275j£ainJŠt. Wehster, Mass.

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

Visais kelionės reikalais kreipkitės į

“DARBlNlNkb” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ
YE 1t-

366 W. Rroadvvay, So. Boston, Mass.
tet. SČtth Boston — 2680



PHILADELPHIA, PA.

PITTSBURGH, PA.

St.

LAVVRENCE, MASS. I

SCRANTON, PA.
Kaip kasmet, taip ir ši-

»

DAYTON, OHIO.jo MINERSViLLE, PA.
I

DĖKOJAME

j

I

I
4

įvyko Lietu- 
. Federacijos

komiteto 
kolekto- 

darbinin-

I

I

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoj) paramos.

Visi skelbki t As “Darbininke".

I

I

ST. CLAIR, PA.
Užgavėnių sekmadienį,

t 
j 
»

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI

vargonininkė Elzbieta Kli- visos apylinkės. Kleb. kun. 
žiutė; motinos perdėtinės Jonas Kuras pradėjo prog- 
Ona Puišytė; Teresėlės se
suo buvo Ona Pabijonų.

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALN’UT AVĖ. 
Tel. Norrcood 1020

akompanavo p. Regina 
Mardosaitė ir Eleonora

LIETUVOS 19 M. NEPRI
KLAUSOMYBES MINE- i 

JIMAS

SAMUEL R. KOPLAN
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo Vieta: •
847 5VASHINGTON ST. 
Tel. Norvvood — 1576-VV

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius ir 

Statytojas
Statome naujas ir taisome 

senus namus. Parūpiname pla-1 
nūs ir iš Federal Housing gau- į 
name morgičius. Kaina nebran-! 
gi — darbas garantuotas.
354 Orms St., Providence, R. I. 

Tel. Dexter 0156I____________________ I

Pennsylvanijos Žinios

Scena iš vaidinimo “Šv. Tereses, Kūdikėlio Jėzaus Gėlelės Gyvenimo”, 
Clair, Pa., lietuvių parapijos svetainėje. Šv. Teresės rolę vaidino vargoninin
kė p. Elzbieta Kližiutė.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 VMhingtOB St 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Nonvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL. Brockton 2005

Penktadienis, Kovu 5 d., 1937

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MONTELLO, MASS. lietuviams.
į Dvi mažytės lietuvaitės. 

Sekmadienį, vasario 28 Matulytė ir Adomaitytė 
d,. Brocktono L ________
lietuviai iškilmingai mi
nėjo Lietuvos Nepriklau-' 
somybės 19-os metų su
kaktuvių šventę, Lietuvių 
Tautiškame name.

Minėjimo programa bu
vo įvairi ir įdomi, suside
danti iš dainų, kalbų ir de
klamacijų. Vakaro vedėju 
buvo gyd. Algirdas Vait
kus, kurio pastangomis 
šis parengimas turėjo di
delį pasisekimą. Jam gel
bėjo lietuvių 
komisija.

Minėjimas 
vių Katalikų 
skyriaus iniciatyva.

Programą pradėjo lietu
vių Franklin Glee klubas 
Lietuvoj himnu. Po to, tas 
pat vyrų choras padaina
vo keletą gražių lietuviškų 
dainelių. Vakaro vedėjas 
pasakė įžanginę kalbą, o 
po to art. Rapolas Juška 
iš Bostono, savo gražiu ir 
stipriu balsu ]_ 
pora dainelių.

Adv. Antanas Mileris iš Vaitkus, pirm., gyd. A. 
Worcester, trumnai bet i Budreckis, gyd. J.JCvara- 
vaizdžiai nupiešė šios 
šventės prasmę Amerikos

ir Montello ^a^ai gražiai padeklama-
i vo.
i Įžymus Lietuvos skulp
torius, Petras Rimša, bu
vo garbės svečias ir tarė 
keletą žodžių į susirinku
sius.

Žinomos vietinės daini
ninkės, p-ia Mazgalienė ir 
p-lė Vaitkiutė padainavo 
keletą gražių solo dainelių.

Adv. Ant. Šalna iš Bos
tono pasakė labai įdomią 
ir atitinkamą kalbą. Bai
giant kalbėjo Šv. Roko pa
rapijos klebonas, kun. J. 
Švagždys tarp kitko pažy
mėdamas galimybę čia gi
musiam jaunimui išsimo
kinti lietuviškos kalbos.

Pagaliau, Šv. Roko para
pijos didysis choras padai
navo irgi keletą gražių 
dainelių ir baigė minėji
mo programą, sugiedoda
mas Amerikos ir Lietuvos Kaip kiekvienais metais, 
himnus. taip ir šiais vasario 21 d

Žmonių buvo apie 600. š. m. lietuvių Šv. Pranciš- 
padainavo Rengimo komisija susidė- kaus parapijos svetainėje 

jo iš šių asmenų: gyd. A. paminėta Lietuvos 19 m. 
Nepriklausomybės sukak
tis ir Liet. Patrijarko Dr. 
J. Basanavičiaus 10 m. 
mirties sukaktis.

Įžanginę kalbą pasakė 
(masinio susirinkimo vedė
jas p. F. A. KranceviČius.

profesionali’

metutai mūsų specialybė ir ilgu 
praktika. Darbas artistiškas. Kai
nos žemos.

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

ciejus. gyd. A. Gorman, 
kun. J. švagždys, adv. J. 
Vervečka ir p-lė J. Jaka- 
vonytė.

SUNKIAI SERGA
Šiomis dienomis sunkiai Pirmuoju kalbėtoju buvo 

susirgo p. Adomo Česnau-<. 1 
sko žmona, gyv. 56 Winter 
St. Ji nuvežta Brocktono 
ligoninėn pereitą sekma
dienį.

Adomas Česnauskas yra 
LDS 2 kp. narys ir senas 
“Darbininko” skaitytojas. 
Jis taipgi yra naujos sve
tainės statybos 
pirmininkas ir 
rius, nuoširdus 
kas parapijoje.

Reiškiame užuojautą p. 
A. Česnauskui ir‘prašome 
Aukščiausiojo, kad 

I žmona išsveiktų.

BATCHELDER 
WHITTEMORE 
8.34 Mass. Avė., Roxbury,

Telef. HIGhlands 1920
SKYRIAI —

Cambridge — So. Boston.
Dorchester.

We Recommend
J;/ A ;^j6|hd
Guarantee- _

Tfl€FU€LFOR
Modem

UOMCS

| N ew | 
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. COKE ■

Šv. Teresės Sodalicija su- met Šv. Juozapo lietuvių 
vaidino dramą, vadinamą parapija minėjo Lietuvos 
Šv. Teresės. Kūdikėlio Jė- Nepriklausomybės šventę, 
zaus Gėlelės gyvenimas, vasario 21d., mokyklos 
Pasisekimas buvo nepa- svetainėje. Dalyvavo daug 
prastas. Veikiančios mer- žmonių. Nei lietus nesu- 
gelės (iš Sodalicijos) atli- taikė žmonių nuo šio pa
ko savo roles pavyzdingai, triotinio parengimo. Bu- 
Šv. Teresėlės rolę vaidino vo daug svečių kunigų iš

“TAUTININKŲ” SUSI
RINKIMAS PRIEŠ LIE

TUVOS VALDŽIĄ
Šios kolonijos neva tau-, 

tininkai, prisidengę Lietu
vos Nepriklausomybės mi
nėjimu, sekmadienį, vasa
rio 21 d. surengė prakal
bas, Lietuvių Muzikalėje 
svetainėje, kur griežtai 
smerkė ir kritikavo Lietu
vos valdžią. Griežčiausiu 
kritiku buvo Mykolas 
Monkelevičius, kuris porą 
metų atgal 16-to Vasario 
minėjime plūdo vietinius 
lietuvius katalikus kuni
gus.

Monkelevičiaus kritika 
daugeliui susirinkusių la
bai nepatiko. Kaikurie1

žmonės trukdė jam kalbą, 
bet jis nepaisė. Pradžioje 
manyta, kad jis tik vienas 
kritikuos, kaipo pasižymė
jęs šmeižikas ir katalikų, 
bet ir “tautininkų” vadas, 
Jonas Grinius, kuris yra 
gavęs Gedimino ordena, 
perskaitė rezoliuciją prieš 
Lietuvos valdžią ir kalbė
damas apie Dr. J. Basana
vičių nepagailėjo karčių 
pipirų Lietuvos valdžiai 
To susirinkimo vedėjas 
Juozas Ivanauskas, neva 
pateisindamas Monkelevi
čiaus kalbą, taip pat smer
kė Lietuvos valdžią.

ningai pasmerkti lenkus, 
skaldo lietuvių vienybę.

Lietuvos Mylėtojas.

B. Viturienė, gyv. 1028 
Brindyvine St. serga ir 
prašo visų savo pažįstamų 
atsiminti ją maldose, kad 
Dievas jai grąžintų svei
katą.

P. Sviciskas, gyv. 2801 
Control St., pergyveno o- 
peraciją ir jau, dėkų Die
vui, vaikščioja, bet dar 
silpnas. Jis yra žymus vei
kėjas ir “Darbininko” rė
mėjas. Lai Dievas jam su
teikia sveikatą.

Ra porteris.

MT. PROVIDENCE 
ŽINUTES

Šv. Pranciškaus Akade
mijos Studentės surengė 
biologijos parodą iš gra
žiai nulietų ir numaliavotų 
amebų, celių, euglenų, ir 
kitų organizmų formų 
klasėje, Duquesne univer
sitete vasario 20 d. Akade- 

i mijos biologijos mokyto
ja, Sesuo M. Gabriele, da- 

i vė vienos valandos demon
straciją šimtą mokytojų 
grupei, aiškindama nau
dingumą šių nulietų for
mų mokykloje, ir kaip su 
mažu iškaščiu padaryti 
biologijos “lantern slides”. 

Tik p. Ignas Lėpa ir adv. Demonstracija labai gra- 
M. Šlikas kalbėjo patrio- žiai-pavyko, 
tingai.

Žmonės stebėsi, kad Jo
nas Grinius, pasipuošęs 
Gedimino ordenų, kurį ga
vo iš dabartinės Lietuvos 
valdžios, taip šmeižia ir' 
puola tą valdžią. Ordeną 
priėmė ir neprotestavo, 
bet labai palankiai kalbė
jo. Kaip greit persimainė.

Šiaip ar taip, bet Lietu
vos Nepriklausomybės mi
nėjimuose netinka griau
ti kas savą. Tą dieną mes 
kaip tik turime pasirodyti 
vieningi, o tautininkai pa-į 
deda komunistams smaug-i 
ti Lietuvą. Tiesa, Lietuvo-i 
je nėra taif), kaip turėtų 
būti, bet saugok Viešpatie 
nuo tokios laisvės ir de
mokratijos, kuri buvo pre
zidento Griniaus laikais, 
kada Kaune komunistai 
lietuviams patrijotams 
daužė nuo galvų kepures 
už tai, kad jie nenusiėmė 
prieš raudoną kruvinojo 
komunizmo Skarmalą. Pre
zidento Griniaus laikais 
lenkai buvo gavę tiek len
gvatų, kad Lietuvoje į 
trumpą laiką pristeigė 
daug lenkiškų mokyklų.

Stebėtis rėikia iš p. Jono 
Griniaus. Žmonės kalba, 
kad jis esąs “bendro fron
to” vadu šioje kolonijoje?! 
Šiame susirinkime “tauti
ninkai” platino bendra-į 
frontininkų laikrašči u s. 
Be to, neseniai Jono Gri
niaus geras sėbras, Zig
mas Jankauskas, kuris be 
jo patarimo nieko nedarąs: 
parašė “V-bėje” straipsnį, ! 
pilną pagyrų sovietų Rusi
jai ir patarė lietuviams 
nesibaidyti Maskolijos, bet 
reikale ir vėl noriai glaus
tis ųrie jos.

Kada lenkai smaugia vii- 
niečius lietuvius ir uždari
nėja švietimo ir kultūros 
įstaigas, tai mūsų ponai 
“tautininkai” vietoj vie-

Tuo pačiu laiku vienai 
Šv. Pranciškaus Akademi
jos mokinei, p-lei Marie 
Schoepflin, buvo įteiktas 
garbingas paminėjimas už 
josios referatą, “Air Con- 
ditioning in the Home”. 
Kadangi tiktai penki tokie 
paminėjimai buvo aukšte
snės mokyklos mokiniams 
Jung. Valstybėse, Akade
mija labai džiaugiasi savo 
mokinės atsižymėjimu.

ramą įspūdinga ir turinin- 
— —_ ------ga kalba apie Lietuvą.

Kitos: Milda Zuikių, Mag- Programos vedėju klebo
nas pakvietė kun. šupšins- 
ką. Kalbėjo' svečiai kuni
gai, Kasakaitis, Inčiura ir 

Dainavo mo-

klebonas kun. P. M. Juras, 
kuris trumpais bruožais 
apibudino šios dienos reik- dė Klizų, Marė Zubrickų,

Emilia Petraičių. K. Krau- 
tančių.

Žmonių prisirinko pilnu- Žukauskas.
Lėlė salė. Apart dramos kyklos choras, vadovau- 
buvo dar suvaidinta vieno jant muzikui J. Vaičaičiui; 
akto farsas: “Žydas pas 
photografą”. Po tam buvo 
šokiai iki 12 valandos Vaičaitytė.
nakties Tikimasi kad pa- P ama bai 5si Lietu. 
rapijai liks pusėtinai pel- vos himnu Valio Scrant0. 
no nuo šio parengimo. niečiai, , RaIM)rteri,

šmę. Antras kalbėtojas 
kun. J. Zabulionis iš Lie
tuvos pasakė turiningą 
kalbą apie Lietuvos praei
tį ir dabartinį Lietuvos 
progresą. Trečias kalbėto
jas — kun. Pr. Strakaus- 
kas skaitė paskaitą apie 
Lietuvą. Jis plačiai apibu
dino Lietuvos istoriją, y- 
patingai antroje dalyje 
savo paskaitos apie jauną
ją kartą Amerikoje. Klau
sytojams kun. Strakausko 
kalba labai patiko.

Priimta dvi rezoliucijos. 
Viena prieš lenkų terorą 
Vilniaus krašte, o kitą gi 
prieš “Vienybę”, kuris pa
staruoju laiku pradėjo 
pulti kleb. kun. P. M. Jurą 
ir abelnai parapijiečius.

į Šis vakaras labai buvo 
skaitlingas, nes dalyvių 
buvo apie 500, kurie vaka
ro programa buvo labai 
patenkinti. Prie užbaigos 
buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas.

F. A. KranceviČius, 
Vakaro vedėjas.

Wash:ngton, D. D. — A-
■ merikos Lietuvių draugija 
; nuoširdžiai dėkoja muzi
kui p. Jonui Čižauskui ir 
artistei p. Marijonai Či- 
žauskienei, radio grupei, 
vyrų kvartetui ir p. Al- 
phonsui Adomaičiui, vi
siems iš Baltimore už jų 
dalyvavimą programoje 
Lietuvos Nepriklausomy
bę minint, sekmadienį, va

kario 14 d.
Apgailestaujame, kad 

negalėjome užkviesti viso 
Šv. Alphonso lietuvių pa
rapijos (Baltimore) choro 
šiais metais. Bet tikimės, 
kad kitais metais visas 
choras galės dalyvauti.

Ona M. Stulgytė,
Amerikos Lietuvių Drau

gijos Sekretorė.

I 
I

Vasario 14 d. mirė Juo-, 
zas Bražukas, išbuvęs 
miesto nervų ligoninėje 30 
metų. Velionis neturėjo jo
kių giminių šioje šalyje ir 
nepaliko jokio turto. Mūsų 
klebonas kun. L. Praspa- 
lius, sužinojęs, kad velio
nis katalikas, parvežė kū
ną į parapijos svetainę, 
pašarvojo ir palaidojo su 
bažnytinėmis pamaldomis. 
Geraširdės moterys, Žilin
skienė, Latuvienė, Kele- 
čienė ir Martinienė auka
vo savo laiką ir parinko 

! aukų padengti laidotuvių' 
išlaidas. Grab. Keidošhis 
pasitarnavo. Tai gražus 
darbas.

FARMERIAMS, GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ 
AUGINTOJAMS!

Auginkite i.š anksto vistas ir kitus paukSėius, kad gavus tinkam.*) 
didesni uždarbį. Jei norite įsigyti geriansii) viičiuki), anėlnki) ir 

kfilakutnkų, kreipkitės pas Frank Rozėną, I,nkeside Fnrm. Raynham, 
Mass., kuris perina paukSAins gerinusioms ir moderniškiausioms maši
nomis. Ateikite ir persitikrinkite, kad mflsi? kainos labai žemos, o pre
kės pirmos rflšies. (10-26-2-9)

Nezaležninkai irgi pami
nėjo neva Lietuvos Nepri
klausomybę, vasario 14 d. 
Kalbėtojais buvo S. Moc
kus iš So. Boston, Mass., 
antras koks ten StundziusJ rys, p. Simonas Razauskas 
kuriam geriau tiktų kalbė
ti gatvėse. Trečias gi tai 
ex-barberis J. B., kuris tik 
šmeižė dvasiškiją.

Prieš lenkus rezoliucijos 
neišnešė, nes ex-barberis 
prie jų priklauso ir labai) 
gyrė lenkų laisvamanių! 
laikraštį. Tai kur gi čia! 
jie prieš ponus protestuos.

Rap.

Malonu girdėti, kad mū
sų darbštus parapijos na- pie Lietuvą.

Vasario 21 d. įvyko Lie- 
luvos Nepriklausomybės 
sukaktuvių minėjimas Šv. 
Pranciškaus lietuvių para
pijoj. Sesutės Kazimierie- 
tės surengė programą, ku
ri buvo labai įdomi ir ža- 

' vejanti. Pirmiausiai kleb. 
kun. K. Klevinskas pasa
kė įžanginę kalbą; padėko
jo savo parapijiečiams už 
gausų atsilankymą. Kun. 
Petraitis, neseniai atvykęs 
iš Lietuvos pasakė patrio
tinę kalbą.

Taigi visi parapijiečiai 
dėkoja kleb. kun. Klevins- 
kui už surengimą minėji
mo, Sesutėms už priruoši- 
mą programos ir kun. Pet
raičiui už gražią kalbą a-

sveiksta po keletos savai
čių sunkios ligos. Linkime 
visiškai išsveikti.

Tame vakare dalyvavo 
svečias, “kun. Matulaitis iš 
St. Clair. Kaunierius.

Vyčių 96 kp. gavo kvieti
mą iš Chicagos žaisti bas- 
ket bąli su Chicagos Vy
čiais. Korespondentė P. Kondrotui, Philadel- 

phia, Pa. — Tamsta rašy
damas apie našlę iš Cam- 
den, N. J. neparašiai jos 
vardo - pavardės. Netilps.
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Detroito Žinios
navo gražių dainų. •

Programai pasibaigus, 
rengėjai įteikė klebonui 
dovanėlę puikų laikrodėlį 
vertės su virš šimtą dole
rių. Jis savo parąpijie-

J* V* Senatorius Reynolds
"Luckies yraŠV. PETRO PARAP.

Pereitą sekmadienį, va
sario 28 d. Šv. Petro para
pijos draugijos surengė 
vakarėlį pagerbti savo kle
boną, dešimties metų jo
klebonavimo proga šioje čiams nuoširdžiai padėko- 
parapijoje. Vakarėlis buvo jo. Taipgi dėkojo visiems Į 
sėkmingas, nes dalyvavo dalyviams, 
ne tik šios parapijos žmo
nės, bet ir iš visų trijų pa-linkėjo klebonui ilgiausių 
rapijų.

Bankietas buvo šaunus‘ 
ir patarnavimas malonus. I 
Tik nemalonu buvo, L__
visų susirinkusių žmonių 
nebuvo galima prie stalų 
susodinti, tiek daug jų bu-į 
vo. Skanius valgius paga-j 
mino draugijos moterys. ..... .... _ f i puikiausių knygynų Ame-Poma Juškevičiene buvo !
vakaro vedėja. Jai pagel
bėjo komitetas, kurį suda
rė šie asmenys: Laučienė, 
Sirvydas, • Širvvdienė, V. 
Bekampis, Pukevičius, Z. 
Zimnickas, Masevičius. 
Labai retai kada būna to
ki graži ir pavyzdinga 
tvarka, kaip buvo tą va
karą.

Dviem atvejais sodinta 
žmonės prie stalų. Toast- x .-.

, . , t r t> i Vilkutaitis busmastenu buvo p. V. Be- , ,
kampis. Kalbėjo kunigai: , . ,r 
Valaitis, Čižauskas, Sil-!b,,L. Y61?81” ?eram 
vius, Mstyotte, Bourke, Su-'rasclul Plataus Pasiseki-,• mollivan ir vietinis klebonas. ______
Iš pasaulionių kalbėjo: ppj ponia Gudrienė, 70 metų 
Zimnickas, Juškienė , Bi- amžiaus, eidama gatve pa- 
zauskas, ir p. Molis iš šv. slydo ant ledo ir griūdama 
Antano parapijos. Buvo ant žemės perskėlė pakau- 
delegacija iš Grand Ra- šį ir mirė. Palaidotą iš Šv. 
pids, kuri atstovavo chorą Antano par. bažnyčios, 
ir jaunimo draugiją.

Prie stalų patarnavo 
Merginos Sodalietės. Taip- jos 
gi dainavo ir jų choras ke--rengti metinį bankietą ba
letą dainų. Žmonės net ga- landžio 25 d. Į šį bankietą! 
tvėse, kurie negalėjo tilpti kviečiami atstovai iš visų 
į svetainę, klausėsi jų dai- lietuvių katalikų jaunimo 
navimo. Dainavo ir didy- draugijų ir iš Grand Ra
sis choras. Solo dainavo pids. Jaunimas dėkoja! 
pp. Vasiliauskas, N. Juo- Grand Rapids jaunimui už' 
zuniutė ir Zimnickiutė. atvykimą į šios parapijos

Valgius gamino ir išda- kleboną pagerbti vakarie- 
vinėjo šie: Kirelienė, V. 
Zimniekienė, Pongonienė, 
Juozunienė, Mačiulaitienė,' 
Butrimavičienė, Navariec- 
kienė, Lietvaičiai, Malins- 
kai, Grigiutė, Ziemutė. 
Juškevičiūtė, Jusaitis ir 
Vasiliauskas.

Alekas Vasiliauskas, ra
dio dainininkas prisidėjo

Parapijiečiai ir svečiai
i 

metų!
Šią savaitę lankėsi pas 

kad kun- Masevičių, jo
senovės draugas kun. Vii- : 
kutaitis iš Cleveland. Kuįį. 
Vilkutaitis yra plačiai ži
nomas kaipo istorijos ži-! 
novas. Jis turi vieną iš

r ikoj. Besikalbant su kleb. 
kun. Vilkutaičiu sužino
jau, kad Clevelande gerai 
sekasi. Darbai gerai eina, 
ir reta kurį girdėsi, kad 
imtų pašelpą iš miesto. 
Malonu girdėt, kad lietu
viams gerai sekasi. Kun. 
Vilkutaitis pranešė, kad 

i Clevelando lietuviai kata- i 
likai į trumpą laiką išleis 
savaitinį laikraštį. Kun.

; vienas iš 
. to laikraščio bendradar-

I
Šią savaitę jaunimo dr- 

susirinkime nutarta

V. nę.

EUCHARISTINIO KON
GRESO MALDININKU

BALSAS

i

per- 
i 5 

prie programos ir sūdai- dienas. Vanduo buvo ra-

Laivu Normandie 
plaukėme Atlantiką

palankūs

padarytame savarankiškame tyrinėjime

mano gerklei”

V g
L ' 'r

“Iškalbumas ir geras tabakas yra 
dvi Pietų tradicijos. Ir Lucky Strike 
parodo man, kaip atsiduoti abiem iš 
jų. Nes šis lengvas užsirūkymas netik 
patenkina mano skonį, bet ir palieka 
mano gerklę gerame stovyje. Pereitą 
rudenį North Carolinoj — kada man 
teko turėti virš 100 kalbų -----  aplan
kiau, Lucky Strike dirbtuvę. Aš manau, 
jog Lucky Strike ‘Toasting’ procese 
atradau paslaptį to, kas padaro šiuos 
cigaretus taip palankiais mano gerklei. 

'Nuo pamatymo kiek pašvenčiama 
ypatingos priežiūros ir išlaidų padaryti 
Luękięs jūsų gerklei švelniais, aš tapau 
didesniu, negu kada nors prieš tai, 
lengvo užsirūkymo šalininku.”

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

Šio pamėgimo protingumą patvirtina Senatoriaus 
Reynolds ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 
operas artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 
kurie pasirenka Luckies, lengvą užsirūkymą. Jūs tai
pogi galite turėti Luckies — lengvo užsirūkymd, laisvo 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 
išimtino “It's Toasted” proceso gerklės apsaugą* 
Luckies yra malonūs jūsų gerklei.

GERB. ROB’T R. REYNOLDS, JUNGTINIU 
VALSTIJŲ SENATORIUS IS NO. CAROLINA

vieša koplyčia labai gra
žiai įrengta ir turi vienuo- 
liką altorių. Laikas mi
šioms paskirstytas. Šv. 
mišios prasideda nuo 5:30 
vai. ryto ir tęsiasi iki 10 
valandai.

5 vai. po pietų vyskupai 
ir kunigai susirenka į ko
plyčią ir skaito brevijorą. 
6 vai. vakare susirenka 
maldininkai ir visi bendrai 
kalba rožančių. Po rožan- 

; čiaus pamokslas, kuriuos 
i sako paeiliui vyskupai.

Važiuojant Viduržemio 
jura, prisimena Šv. Povi
las, apaštalas, kuris plau
kiojo laiveliais ir apašta
lavo. Perplaukę Vidurže
mio jurą, sustojome Par 
Said mieste. Išėjome iš lai
vo ir nuėjome į naują pa
statytą katedrą, kurią mū
sų Kardinolas Dougherty 

. pašventino. Po to vėl grį
žome į laivą ir per Suez 
kanalą plaukėme į Raudo
nąsias juras. Čia maldi
ninkai prisimena Šv. Raš
tą, kuriame pasakyta kaip 
V. Dievas išvedė pranašą 
Maižiešių ir Izraelitų tau
tą iš Aigipto nelaisvės.

I
Jo Ekscelencija ir vys

kupai pamoksluose prime
na apaštalų darbus, šv. 
Petro laivelį, audringas 
juras ir žmonių gyvenimą 
šiame pasaulyj.

Nors mes keliaujame 
laivu, bet su mumis yra 
Jėzus Švč. Sakramente, ir 
kada

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

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

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

mus, tik vieną dieną supo, j savan Šv. Roko bažnyčio- 
Bijodami, kad nepradėtų 
labiau supti, tą dieną ne 
visi kunigai atnašavo šv. 
mišias. Naujus Metus pra
leidome Paryžiuje. Kiti su 
Kardinolu Dougherty iš
vyko į Romą, o dalis mal
dininkų pasiliko Paryžiu
je. Ten teko man praleisti 
dvi dieni. Šv. mišias atna-

je. Kitą dieną (sausio 2) 
mudu su kun. J. Čepukai- 
čiu nuvykome i Milano, 
čia radome lietuvį misijo- 
nierių, kun. Virbalą, sale
zietį. Jų bažnyčioje atna
šavome šv. mišias. Mus 
ten maloniai priėmė.

Tuojau turėjome važiuo
ti į Trieste. Kelionė trau-

Copyright 1937, The American Tobacco C<xnpaay

galime 
ir kalbėtis

tarpe yra
Generolas

Kun. P. Juškaitis.

Jėzaus Septyni Paskutinieji 
Žodžiai Nuo Kryžiaus

(Tęsinys)
“Moteriške Štai tavo Sūnus. Mo
kintiniui: Štai tavo Motina’’.

TREČIAS ŽODIS
Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo mo

lina, sesuo Marija Kleopienė ir Mari
ja .Magdalena. Jėzus, pamatęs motiną 
ir- stovinti mokytinį, kurį jis mylėjo, 
larė savo motinai: Moteriškė, štai ta
vo sūnus. Paskui tarė mokytiniui: Štai 
tavo motina. Nuo tos valandos moky
tinis paėmė ją pas save” (Jon. 19-25). 
<> koks pamainymas šaukia Šv. Ber
nardas. Jonas duotas vieton Jėzaus, 
tarnas vieton Viešpaties. Mokytinis 
vieton Mokytojo. Zabadejaus sūnus 
vieton Dievo Sūnaus. Žmogus vieton 
Dievo. Jėzus atsisveikina su savo my
lima motina.

fivė. Panele kaip arkangelui Ga
brieliui Nazarete ' apreinkus, kad ji 
taps Dievo Motina, tarė: “Štai aš 
Viešpaties tarnaitė, tegul man stojas 
kaip tu pasakei”, taip lygiai ant Kal
varijos kalno kuomet- Išganytojas as
menyje šv. Jono pavedė jos motiniš
kai globai visą žmoniją. Ji tyliai so
puliu suspausta tarė: “Štai aš Vieš

paties tarnaitė”. Toje valandoje ant 
Kalvarijos kalno didžiausiuose skaus
muose Šve. Marija mus pagimdė am
žinam gyvenimui. Ji tapo Mnūsij visų 
dvasinė Motina. Ji yra antroji Ieva.

Nazaretą namelis buvo ir bus visam 
pasauliui pavyzdžiu. Jis, nors atrodė 
biednas, bet buvo turtingiausias, nes 
jame Dievo .Sūnus gyveno. Meilė, vie
nybė, susiklausinias visada jame žydė
jo. Šv. Juozapas buvo namų galva. 
Švč. Panelė, namų šeimininkė. Kūdi
kėlis Jėzus buvo jiems paklusnus.

Šiandien pasaulis būtų kitokis jei 
kiekviena šeima rūpintus sekti Šv. Šei
mos paliktą pavyzdį. Tarpe tėvo ir 
motinos būtų meilė. Vaikeliai gerbtų 
savo tėvus. Nebūtų tokia spraga tarp 
tėvų ir vaikų kokia ji šiandien yra. 
drįskime, todėl, prie Marijos — mūsų 
Motinos. Jėzus, jos Sūnus, mirdamas 
mus jos globai pavedė. “Moteriškė: 
štai tavo sūnus, sūnaus štai tavo moti
na”. Būkime ištikimais ir mvlinčiais 

vaikeliais.
Šiuomi žodžiu Jėzus mus daug ko 

mokina. Visu pirma, visuomet sutikti 
su Dievo valia. Kiekvieno gyvenime

atsitinka karčių valandė. Miršta tėvas, 
motina, sūnus, duktė, kurie mums bu
vo labai brangūs. Arba kartais pris
paudžia suirki ir ilga liga. Su Marija 
pO kryžiumi stovinčia išmokime tyliai 
tas valandas iškentėti; Tegul man sto
jas, kaip Tau Dreve dabojas.

Trys .Moterys po kryžiumi persta
tų tris rūšis žmonių. Marija Magdale
na, atgailojančius nusidėjėlius. Mari
ja Kleopienė — tuos, kurie siekia 
prie tobulesnio gyvenimo. O Marija 
Jėzaus Motina — tobulus — visus 
šventuosius, šv. -Jonas — priklauso 
prie šios paskutinės tobulųjų grupės.

Mes didžiumoje priklausome prie 
atgailojančiųjų nusidėjėlių. Kaip Mag
dalena neapsistojo gailėjos tik už sa
vo nuodėmes, liet siekė prie tobulesnio 
ir galutinai atąiekė tobulą šventą gy
venimą, taip ir mes nuolatos ('ikime 
fobulvn, kad bent mirties valandoje 
būtume vertais Marijos vaikeliais ir 
išgirsti ši Jėzaus žodį: “Sūnau štai 
tavo Motina”.

“Mano Dieve, Mano Dieve, Kam 
Mane Apleidai!”

KETVIRTAS JĖZAUS ŽODIS NUO 
KRYŽIAUS

Jėzus, gyvendamas ant šios žemės; 
perėjo ją gerą darydamas. Deja, žmo
nės Jį prikalė prie Kryžiaus. Kyboda
mas tarp dangaus ir žemės Jis teikė 
Dievui didžiausią auką už visą žmo
niją. Visas sopulių suspaustas meldėsi

kiniu užėmė 8 valandas. Iš J vas Conto Rosso plaukė į 
Triesto laivu Conto Rosso’ 
važiavome tolin. Buvome

" ____ I

sustoję Venecijoj. Ten su 
kun. J. čepukaičiu pasi- 

1 samdėme laivelį ir aplan
kėme katedrą ir kitas 5 į 

i bažnyčias. Venecijoj vietoj 
gatvekarių ir autobusų 
gatvėse laiveliais plaukio
ja. Iš Venecijos mūsų lai-

už savo neprietelius, už nusidėjėlius ir 
už šventuosius. Pirmus tris žodžius Jė
zus ištarė pirm saulės užtemimo.

Evangelijoje skaitome, kad “nuo 
šeštos valandos”, arba dvyliktos vi
durdienio, “pasidarė tamsybė ant vi
sos žemės iki devintai valandai” arba 
1 rečiai po pietų. Tas saulės užtemi
mas neįvyko natūraliu būdu. Vienas 
pagonis rašėjas pažymi šį įvykį saky
damas: “Ar gamtos Kūrėjas kenčia, 
ar viso pasaulio' mašinerija griūva”. 
Per tris valandas saulė buvo užtemus. 
Visur viešpatavo neapsakoma tyla. 
Tyliai ir Jėzus tame laike meldėsi. 
Tik Jo Švč. kraujo lašų puolimas j že
mę girdėjosi. Tuomet Jėzus matė viso 
pasaulio nuodėmes papildytas pirmų
jų žmonių ir dar kurios bus padarytos 
iki pasaulio pabaigos. Matė ir mūsų 
kiekvieno nuodėmes. Už visas ir visų 
nuodėmes Jėzaus širdis kentėjo dide- 
liausius skausmus: išniekinimo, užmir
šimo n* apleidimo. Apleido Jį išrink
tas Jo būrelis — Apaštalai. Apleido 
Jėzų angelai, kurie Betliejuje Jį gar
bino; kurie apgynė nuo žiauraus He- 
rodo; kurie tarnavo Jam tyruos^ ku
rie stiprino Jį Alyvų Darželyje. Jė
zus pajuto apleidimą ir nuo savo dan
giškojo Tėvo, kurs reikalavo už pa
saulio nuodėmes atlyginimo — išgerti 
karčiausią kančios taurę iki dugno. 
Tuomet Jėzus dideliausių kūno ir sie
los sopulių suspaustas, vaitodamas to
se baisiose tamsybėse “apie devintą 
valandą” arba trečią po pietų šaukė 
didžiu balsu sakydamas; “Mano Die

Genevą, kur paėmė grupę 
maldininkų, atvykusių iš 
Romos. Pasitikome ir Kar
dinolą Dougherty. Jį lydė
jo bažnytinė' ir pasaulinė 
valdžia. Maldininkų skai
čius čia žymiai padidėjo.

Kardinolas Dougherty 
laive Conto Rosso turėjo 
privatišką koplyčią. Kita

tik norime 
eiti į koplyčią 
su Jėzumi.

Maldininkų 
i Tėvų Marijonų
kun. Čikota. Jis iš Eucha- 

i rištinio Kongreso važiuoja 
į Jung. Valstybes.

Lai šis mano trumpas 
■ aprašymas iš kelionės nuo 
Raudonųjų jūrių praneša 
jums, mano brangūs para
pijiečiai, ir visiems Jung. 
Valstybių lietuviams ir 

i Kunigų Vienybei, kurią 
mums yra laimė atstovau
ti šiame Tarptautiniame 
Eucharistiniame Kongre 
se, kad mudu su kun. Če 
pukaičiu savo maldas au
kaujame jūsų visų intenci 
jai ir didesnei Dievo gar 
bei.

Kun. Ig. Valančiūnas

ve. mano Dieve kam mane apleidai”. 
O kas galės suprasti šioje valandoje 
Jėzaus kentėjimus? -Jis išmokino mus 
Dievą vadinti mūsų Tėvu. Dabar pats 
Jį vadina Dievu. Čia Jėzus pajuto tei- 
singiausiojo Dievo ranką. Pamatė pa
saulio nedorybių didybę ir baisybę. 
Šioje valandoje Jėzus išpildė Pranašo 
Karaliaus Dovydo pirm tūkstančio 
metų pasakytus žodžius 21-oje Psal
mėje: “Dieve, mano Dieve, pažvelk į 
inane. kam mane apleidai. Tavim pa
sitikėdavo mūsų tėvai ir Tu juos iš- 
gelbėdąvai. Jie šaukdavus į Tave ir 
Tu juos išlaisvindavai. Bet aš esu kir
minas ne žmogus. Piktadarių gauja 
puola mane Jie pervert mano rankas 
ir kojas ir suskaitė visus mano kau
lus”. Graudus halsas iš sužeistojo Jė
zaus širdies veržėsi kaipo paskutinis 
merdenčio žmogaus atsidusę j imas: 
“Mano Dieve, Mano Dieve kam urane 
apleidai”.

Kaip Jėzus būdamas Dievo Sūnumi 
galėję būt apleistas? Tai gili paslaptis. 
Jis kybodamas ant kryžiaus nenustojo 
savo Dievybės. Deja skundėsi apleidi
mu. Tą -darė, kad mes suprastume 
Dievo apleidimo baisumą, jei neteksi
me Jo amžinybėje. Būdamas apleistu 
norėjo atlyginti už nuodėmes bedie
vių, kurie Dievą apleidžia, netiki j 
Jo buvimą. Toliau* už visus tikėjime 
abejojančius, užduodančius įvairius 
klausimus: Kam yra blogas pasaulyje? 
Kodėl man Dievas neduoda to, ko aš 
noriu* Mano maldų neišklauso? Paga
liau*, už visus apsileidusius — nei

karštus, nei šaltus, kurie yra neva ti 
kinti, bet jų tikėjimas netur geri 
darbų. Tokie dažnai sako, vis vien 
ką aš tikiu. Tikėjimas tai privatis da 
lykas. Kiek tokių yra ir šiame dvilie 
šimtame amžiuje, kurie nei meldžias 
nei keikia. Štai kas privertė Jėzų tai] 
baisiai kentėti ir šauktis prie sav 
dangiškojo Tėvo: “.Mano Dieve, Man 
Dieve kam mane apleidai”.

Pitmesniuose žodžiuose Jėzus mok 
no mus mylėti savo neprietelius, pas 
gailėti nelaimingųjų, neapleisti tėvų 
šiame ketvirtame žodyje mokina k< 
turiu reikalingų dorybių: nusižemin 
mo. kantrybės, ištvermės ir klusnybė: 
Nuo kryžiaus Jis visai žmonijai taria 

Mokinkite* nuo Manęs, nes esu ri 
mus ir nužemintos širdies”. (Mat. X 
29).

Žmogaus gyvenimas šioje žemėj 
panašus banguojančiai jurai. Tai i 
kyla, tai vėl nupuola. Čia laimingi 
džiaugiasi, čia vėl nelaimingas verki; 
dejuoja. Gyventi, tai kentėti. Daug 
liui prisieina kentėti įvairūs skausmą 
persekiojimai, išjuokimai, apleidim: 
net ir nuo prietelių. Bet neprivalo: 
nusiminti. Per kentėjimus arčiau pr 
Jėsftius Kryžiaus prieiname. Išganyt 
jas kybodamas ant Kryžiaus palil 
mums pavyzdį. Jis visiems tarė: “ 
jūs kurie einatf keliu pažvelkite, i 
yra keno sopulis kaip mano”. Eidai 
tuo keturių dorybių- keliu, mylėdai 
Jėzų laimingai pasieksime dangišl 
buveinę ir nebūsime Jėzaus apleisti.

(Bus daugiau.)
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Rytinių Valstybių Žinios PATERSON, N. J.

JERSEY CITY, N. J.
— Šv. Onos parapijos 

bažnyčioje Grand Str. ir 
Maning Avė. įvyksta re
kolekcijos. Jos prasidės, 
kovo 7 d., sekmadienį, tę-j 
sis visą savaitę. Užsibaigsi 
kovo 14 d. irgi sekmadie
nį 4:00 P. M. Rekolekcijų 
laike Mišios bus laikomos 
9:00, o vakarais 7:30 bus' 
pamokslai ir palaimini-' 
mas. Rekolekcijas ves' 
pats Klebonas kun. S. Sto
nis. Rekolekcijos yra Die
vo malonių ir gailestingu-' 
mo laikas. Kviečiama vi
sus lietuvius, kaip jersie- 
čius, taip ir kitų kolonijii 
atsilankyti.
— Praeitą savaitę tapo 

palaidoti Jersey City lietu
viai Aleksandras Pranai
tis ir Jurgis Sadauskas. 
Teilsisi ramybėje.

— Nuo kovo 1 d. vargo
nininko pareigas Šv. Onos 
bažnyčioje pradėjo eiti 
muz. Vincas Justas. Buvęs 
vargonininkas rnuz. A. Ka
minskas pasitraukė.
— Kozyrių vakaras gerai 

pavyko. Žmonių susirinko 
pusėtinai. Gryno pelno pa
daryta $50.63. Gera para-; 
pijai parama.

------------ -

ra reikalas tam koncertui 
pašvęsti porą valandų ir 
pasidžiaugti gražia bažny
tine muzika. Visi nepamir
škite ir kitus pakvieskite, 
ne tik mūsų parapijos, bet 
ir apylinkės.

Tikietus galite gauti kle
bonijoje, p. S. Trečioko 
raštinėje, p. Laukžemio 
spaustuvėj ir pas visus 
choristus. Žinantis.

BROOKLYN, N. Y.
APREIŠKIMO PARAP.
Verbų sekmadienį, kovo 

21 d., Apreiškimo parapi- 
i jos choras, vadovaujant 
muzikui Jonui Jankui, iš
pildys nepaprastai gražią 
Du Bois kantatą “Septyni 

į Kristaus žodžiai nuo Kry
žiaus”. Solo dalis išpildys 

j operos dainininkai. Šis 
bažnytinis koncertas į- 
vyks Apreiškimo par. baž- 

1 nyčioje.
Kleb. kun. N. Pakalnis 

iš sakyklos jau aiškino 
kantatos turinį ir ragino 
visus Verbų sekmadienio 
vakare ateiti į bažnyčią 
pasiklausyti gražios muzi
kos ir giedojimo.

BINGO PO VELYKŲ
Pereitą sekmadienį bin

go žaidimas pavyko. Žmo
nių buvo daugi aus negu 
kada nors pirmiau. Dova
nos buvo brangios ir jų 
nemažai. Buvo ir užkan
džių. Šį sekmadienį bingo 
žaidimo nebus, nors žmo-

Jau artinasi Bažnvtinis 
Koncertas, kurį rengia šv. 
Cecilijos choras, kovo 21. 
šv. Trejybės parap. bažny
čioje. Pradžia 7:30 valan- n§s jr prašė surengti, bet 

klebonas, atsižiūrėdamas 
į kaimyninės parapijos re- 
kolekcias ir 40 valandų 
atlaidus, patarė nerengti. 
Taigi bingo žaidimas 
vyks tik po Velykų.

Spindulys.

* Mes patersoniečiai nete
kome savo mylimo vargo
nininko gerb. Vinco Justo. 
Varg. Justas darbavosi 
tarpe mūsų per virš ketu
ris metus.

Sekmadienio vakare, va
sario 21 dieną, Šv. Cecili
jos choras surengė p. V. 
Justui išleistuvių vakarie
nę. Visi choristai susirin
ko paskutinį kartą pa
gerbti savo buvusį vadą. 
Laike vakarienės shoras į- 
teikė jam dovaną, rodos 
“s moki n g jacket”. Taipgi 
ir klebonas linkėjo varg. 
Justui daug laimės ir kuo- 
geriausio pasisekimo nau
joje parapijoje.

Varg. Justas širdingai 
dėkavojo choristams už 
suteiktą dovaną; taipgi 
dėkavojo už jų darbavimo
si per visą jo buvimo lai
ką ir kvietė visus, kad jie 
toliau varytų tą kilnų dai
lės darbą ir lavintųsi mu
zikos srytyje.

Po vakarienės iki vėly
vos nakties choristai link
sminosi ir atsisveikino su 
savo vargonininku ir ne
noromis skirstėsi į namus.

Iš tikrųjų apgailestauja
me netekę tokio gabaus 
jauno muziko ir jaunuo
menės vado. Mūsų choras 
yra gerai išlavintas ir tei
kia mūsų parapijai garbę, 
kur tik jis pasirodo. Lin
kime varg. Vincui Justui 
kuogeriausios kloties ir 
pasisekimo Jersey City.

Raporteris.

prieglaudoje mirė Vincas Į 
Pačesa, apie 45 metų am
žiaus, pasirgęs apie pen- 
kias savaites plaučių liga. 
Paliko nuliūdime du jaunu 
sūnų, iš kurių vienas yra 
pamokos namuose, dukte
rį ir žmoną, su kuria negy
veno jau per keletą metų.; 
Tai liūdna gyvenimo isto
rija. Lai būna nors ki
tiems pamoka, kurių gyve
nimas nėra tvarkoje. Pa-i 
laidotas su bažnytinėmis \ 
apeigomis Švč. Marijos ka- Į 
puošė. Lai Dievas būna 
Gailestingas jų sieloms, |

Abiejų laidotuvių tvar- • 
ko rūpinosi graborius A. 
Karlonas.

Tiesą Mylįs.

KEARNEY, N. J.

dą vakare.
Choras išpildys bažnyti

nį leturginį giedojimą. 
Bus garsių dainininkų sve
čių: p. B. Brundzienė, ir 
smuikininkas A. Raišys iš 
Brooklyn, N. Y. Tenoras 
K. Hoffmanas iš Newį 
York, N. Y. Baritonas (i-l 
talas) N. Devone iš New- [ninku bespalvis laikraštis 
arko, N. J., komp. J. Žile
vičius ir jo solistai iš Eli- 
zabeth, N. J. Taipgi ir mū-l 
su choro solistai pasirodys 
sy gražia muzika. O sve
tys kunigas pasakys gra
žų pamokslą apie muziką.

Būtų labai gražu, kad tą 
vakarą būtų pilna bažny
čią žmonių, nes tai gavė
nios laikas, tai kaip tik y-

į-
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Britain

I

NEW BRITAIN, CONN.
LIETUVIŲ RADIO 

PROGRAMA
Jau trečias sekmadienis 
vai. p. p. iki pusei po

penkių iš New 
NBC radio stoties įvyksta 
lietuviška 
ma, kurią veda A. Rėkus, 

minėjo Lietuvos Choras, susidedą iš jau- 
Nepriklausomybės sukak- nesnės kartos, vadovau
ti. Operetą “Cukriniai Ka- jant p. Ezabelei Jankeliu- 
reiviai” gerai išpildė. Buvo naitei, dainuoja programo- 
ir kalbų. Kalbėjo Lietuvos 
Vice-Konsulas p. Daužvar- 
dis, p. Tysliava ir kiti. Bet 
tautininkai pasirodė visai 
silpni patrijotai, nes netu
rėjo nei Lietuvos vėliavos.

Rap.

Vasario 14 d. ir tauti- radio progra-

“V-bė”

BROCKERT’S ALE
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

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

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass. t

«
BOSTONO APIELINKES BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė- 
jas ir Distrihntortus CHARLES WAYSHVILLE, pristato alt) baltams, 
restoranams Ir siuitoms. Saukite: Ded. 1731.

je. Girdėti, kad ši progra
ma bus gana ilgai, nes p. 
A. Rėkus turi pasirašęs 
sutartį. Sveikiname lietu
vių radio programos vedė
jus, ypatingai p. E. Janke- 
liunaitę, mūsų jauną gar
sią pianistę.

Šiomis dienomis išvyko 
mokslą tęsti į C. S. College 
du jaunuoliu, būtent, Juo
zas Jenkeliunas ir Algir
das českevičius. Algirdas, 
eidamas New Britain auk
štesnę mokyklą, pasižymė
jo dirbime mažų orlaivių,, 
už kuriuos gavo keletą me
dalių. Laimingų sėkmių ir 
ateityje.

Vasario 21 d., Šv. Vardo 
draugijos svetainėje įvyko 
Lietuvos Nepriklausomy
bės sukakties minėjimas. 
Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. 8 vai. vakare p. 
Šilkaitis pradėjo progra
mą ir perstatė programos 
vedėju p. V. Grinevičių, 
jauną energingą veikėją, 
L. Vyčių 90 kp. pirminin
ką. Jis pasakė gražią į- 
žanginę kalbą. Po to pa
kviestas parapijos choras, 
vadovaujant p. muzikui 
Odeliui ir akompanuojant 
p. Odelieriei, sudainavo 
keletą dainų.

Trumpą, bet jausmingą 
ir patriotinę kalbą pasakė 
kleb. kun. L. Vaicekaus
kas. Eiles pasakė p. Jan
kauskaitė. Duetą sudaina
vo pp. dvi sesutės Bačiniu- 
tės ir p. Bačiniutė pasakė 
eiles. Mažųjų mergaičių 
choras sūdfainavo keletą 
dainų.

Lietuvos Generalinis vi- 
ce - Konsulas adv. Petras 
Daužvardis pasakė turi
ningą kalbą apie Lietuvą.

Councilmonas Mr. Hea- 
ley pasakė gražią kalbą 
anglų kalboje. Taipgi kal
bėjo vietinis adv. Povilau- 
skas ir baigdamas kalbą 
perskaitė rezoliuciją prieš 
Lenkiją ir lenkus.

Svetainėje buvo išstaty
tos Lietuvos ir Amerikos 
vėliavos. Padėka priklau
so rengimo komitetui ir p. 
Šilkaičiui už taip rūpės1 
tingą programos prirengi- 
mą, kalbėtojams už kal
bas, chorui ir jo vadui p. 
Odeliui už dainas ir vi
siems kitiems, kurie daly
vavo programoje ir kokiu 
nors būdu prisidėjo prie 
tos dienos programos pa
didinimo. Draugija davė 
svetainę dykai. Dėkų jai.

M. K.

i

Į

WATERBURY, CONN.
Į

- MIRTIS
Vasario 27 d., rytmetį, 

General ligoninėje mirė 
Longinas Savickas, pasir
gęs penkias dienas plau
čių uždegimu. Paliko nu
liūdime žmoną ir keturis 
sūnus, fs kurių du yra ve
dę ir vienas^ lanko aukš
tesnę mokyklą. Velionis 
kilęs iš Kauno apskr. pra
gyvenęs šioje šalyje 35 m. 
ir sulaukęs 55 metų am
žiaus. Palaidotas iškilmin
gai su bažnytinėmis pa
maldomis.

Kovo 1 d. miesto vargšų

Vasario 21, Nemuno sve
tainėje įvyko pirmutinė 
moksliška programa (E- 
ducational Program), ku
rią surengė Lietuvių Vaiz
bos Būtas, Dr. Matthew 
Colney, vakaro vedėjas, 
perstatė kalbėtojus. Dr. 
John S. Staneslow kalbėjo 
apie “Proto Ligas”, Dr. 
Frank Hill apie hygieną, 
Nosės, Akių ir Burnos”, 
ir Jonas Mačulaitis apie 
“Insurance”.. Taipgi buvo 
rodomi judami paveikslai.

Kita moksliška progra
ma įvyks kovo 7-tą. Lietu
vių Vaizbos Būtas kviečia

Brings New Completeness in 

ALL 5 SASIC SERVICES

Keeps food safer, fresher, longer!

S-Year Protection Plan, backed by General 
Motors.

for Kome Refrigeration

A'eiv 9-1Vay Adjustable Interior!

protectjo\

saving. SEE

Įmokėti $10.

PRICES

F11 C I D A 1 R

ONLY FRIGIDAIRE HAS THE

Cuts Current Cost to the Bone!
Simplest refrigerating mechan- 
ism everbuilt! Only 3 moving 
parts, including the motor... 
permanently oiled, sealed 
against moisture and dirt.
Gives SUPER-DUTY at amazing 
THE PROOF with an actual electri*-meter tęst.

EVERY ICE tray
lt ia ActionJ

i Anlv Frigidaire ha» it!

Save Money! Save Regret! See this Proof-Demonstration first!
You’U be using your new refrigerator many years. Don’t risk getting one that 
may serve well in some ways, būt not in ALL ways. Demand COMPLETE 
ABILITY IN ALL 5 BASIC SERVICES!...Come in. See how Frigidaire brings you 
completeness never before known in ALL s BASIC SERVICES . and gjgj 
gives you proof of ail 51 If you want to avoid regret-want —
permanent satisfaction in a refrigerator, see the Frigidaire 
Demonstration of Super-Duty now going on at eur store.

AS LOVY AS

$ll4.S0
r-

Pirkdami Frigidaire Tamstos sutaupysite daug pinigų ir turėsite 
vieną iš geriausių Elektrikinių šaldytuvų. Taigi, nelaukite nieko, ateikite 
į mūsų krautuvę šiandien.

MODERN HOME UTILITIES Co.
C. C. Peter

722 Mass. Avė., Cambridge, Mass.
Telephone ELIot 7077

visų draugijų narius ateit’ 
į tą parengimą.

Korespondentė.

NEW HAVEN, CONN,
TRUMPOS ŽINUTES
Vas. 9 d., Užgavėnių va

kare, Šv. Kazimiero para
pijos jubiliejinio bankieto 
rengimo komisija laikė sa
vo susirinkimą ir, suvedus 
atskaitą pranešė, kad pel
no liko nuo vakarienės 
$357.00. Klebonas kun. M. 
Pankus padėkavo visai ko
misijai, kuri rengė ir dir
bo vakarienės metuų taip
gi dėkavo visiems parapi
jiečiams ir kitiems sve-| 
čiams, ir aukotojams, ku
rie prisidėjo prie vakarie
nės. *

Komisijos pirm, p-nas 
Norkūnas padėkavojo vi
soms ir visiems už gražų 
pasidarbavimą.

Susirinkimui užsibaigus 
įvyko šeiminiškas Užgavė
nių vakarėlis. Mūsų darb
ščios vakarienės rengėjos 
ir darbininkės atnešė bly
nų, kugelio, dešrukių, tor
tų; vyrai parūpino gėri
mų. Visi valgė gėrė, šne
kučiavosi. Pasakyta ir 
trumpų kalbų, ypatingai 
įdomu buvo išgirsti kalba
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mūsų parapijos gero vei
kėjo ir jos pirmojo steigė
jo p. Meišeikos, kuris nu
piešė savo įspūdžius iš tų 
laikų, kada teko dirbti pa
rapijos organizavimo dar
bą.

Sužinota, kad tą vakarą, 
įvyko ir p-nios J. Kazlau- Women užlaiko Catholic 
skienės gimtuvių diena. 
Išreikšta jai daug gražių 
linkėjimų.

Vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės dienoje 
įvyko Šv. mišios, Šv. Kazi
miero par. bažnyčioje, už 

! visus žuvusius kareivius, 
kurie paaukavo savo gy
vybę dėl Tėvynės. Šv. mi- 

■ šias atnašavo kun. M.
* Pankus.

lietuvės katalikės užkvietė 
prisidėti per M. Jokubaitę. 
Taigi gavus užkvietimą 
tuojaus paaiškino šio są
ryšio tikslą laike Moterų 
Sąjungos 33 kuopos susi
rinkimo ir prisirašė 12 na
rių. Council of Catholic

Sočiai Service Bureau ir 
rūpinasi Šv. Pranciškaus 
našlaičių prieglaudos na
mu, kur yra auklėjama 
daug našlaičių, jų tarpe 
randasi ir lietuvių. Jis a- 
belnai rūpinasi gerove vi
sų katalikių moterų.

Tapti nare šios organi
zacijos kainuoja tiktai 
$1.00 į metus. Kitų mokes
čių nėra. Sumokėtas dole- 

Aplinkybėms susidėjus, ris sunaudojamas geram 
nebuvo galimybės sureng- tikslui.
ti paminėjimo _ Lietuvos Tai'gi turiu viltį, kad mū- 
Nepriklausomybes, betigų lietuvės moterys neat- 
prie pirmosios progos, bus siiiks šiame gražiame dar- 
surengta. be. Dulkė.

Jau nuo seniai mūsų --------------------------------
mieste gyvuoja Council of ...“Aš matau pasaulyje 
Catholic Women, kur pri- galingų pastangų, drąsių 
klauso visų katalikiškų 
parapijų moterys ir visos 
parapijos turi savo sky
rius. Ligšiol dar Šv. Kazi
miero parapijos moterys žemoji, aistra, kurios pa- 
ir mergaitės nepriklausė vyzdžiu, kaip tik dabar 
prie to svarbaus ir gero matome žmonių gyveni- 
sąryšio. Pereitą savaitę me” (Kettleris).• • ...

bandymų pasiekti gražiau
sią idealą, kokį tik žmo
gaus protas gali nuvokti, 
bet, iš kitos pusės, bujoja


