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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.
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Londonas, Anglija, Kovo 8 d. — Pra
nešta, kad raudonųjų valdžios laivas Mar 
Cantabrico, kuris iš New Yorko išplau
kė sausio 6 d., š. m. su karo ginklais, 
amunicija ir orlaiviais vertės $2,700,000, 
prieš pat Kongreso uždraudimą išvežti 
karo medžiagą iš Jung. Valstybių i Ispa
niją, tapo nuskandintas Biscay įlankoje, 
tik 90 mylių nuo Ispanijos uosto. Raudo- i 
nųjų valdžios laivas Mar Cantabrico. j 
plaukdamas iš New Yorko buvo susto
jęs Vera Cruz, Meksikoj, kur dar dau
giau paėmė karo medžiagos, ir prisikro-' 
vęs plaukė Ispanijon.

Sukilėlių karo laivai tik ir laukė pasi
rodant Ispanijos vandenyne to laivo su 
kroviniais. Ir sulaukė. Laivas Canarias 
užklupo raudonųjų laivą su kroviniais ir 
paleido ugnį. Bet vėliau sužinota, kad 
laivas nenuskandintas.

SUKILĖLIAI JĮ NUSITĘSĖ Į 
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Salamanca, Kovo 11 d. — Ispanijos 
sukilėliai, kurie apšaudė raudonųjų lai
vą Mar Cantabrico. jo ne nuskandino, 
bet sugavę prikabino prie savo karinio 
laivo Canarias ir nuvilko i EI Ferrol uo- 
stą. Taigi sukilėliams atiteko nemažas 
karo amunicijos, ginklų ir karinių orlai
vių grobis. Raudonieji laivu Mar Canta
brico gabenosi iš Jung. Valstybių ir 
Meksikos amunicijos ir kitokių karo pa
būklų vertės apie $3,000,000. Vienas rau
donųjų jūrininkas, kuris išliko gyvas, 
pasakoja, kad laivo Mar Cantabrico ka
pitonas kelyje tapo nužudytas, kaipo ne
ištikimas. Jis būk pranešinėjęs žinias 
Ispanijos sukilėliams. Sukilėlių laivynas 
visą laiką saugojo uostus ir lauke at
plaukiant laivo Mar Cantabrico, Ir su
laukė. Raudonieji paduoda, kad tame lai
ve buvę 37 orlaiviai, 1050 kulkosvaidžių, 
7,000 šautuvij ir 42,000,000 šovinių. Tai
gi nemažas grobis.

Taip raudoniesiems ir neteko Jung. 
Valst. karo medžiagos pavartoti prieš 
sukilėlius.

KATALIKU VYSKUPAI TARIASI SU
NACIAIS

Berlynas, — Patirta, kad Vokietijos 
katalikų vyskupai tariasi su kultūros 
ministeriu katalikiškų mokyklų reikale. 
Kalbama, kad numatomas susitaikymas 
kompromisu, tai yra, abiejų pusių nusi
leidimais. kas ir kaip turi užsiimti jauni
mo švietimu.

PREZ. ROOSEVELT VĖL KALBĖJO 
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO REFOR

MAVIMO KLAUSIMU

VVashington, D. C. — Pereitą antra
dienį, kovo 9 d., vakare, prez. Roosevelt 
pasakė kalbą per radio apie savo planus 
perorganizuoti Aukščiausiąjį Teismą. 
Jis įrodinėjo, kad norint šalyje pravesti 
ekonomines ir socialės reformas, tai bū
tinai reikia turėti tokį teismo sąstatą, 
kuris suprastų šių dienų reikalus, o ne 
gyventų vien praeitimi. Prez. Roosevelt 
smerkė tuos respublikonus ir demokra
tus, kurie priešinosi jo planams. Jis pa
žymėjo, kad valstybės konstitucija ne
duoda Aukščiausiam Teismui tokios tei
sės, kokia jis naudojasi, griaudamas 
Naujos Dalybos įstatymus. Pasmerkė ir 
tuos, kurie nori konstitucijiniu būdu pa
keisti Aukščiausiąjį Teismą. Tą padaryti 
konstitucijiniu būdu praeitų daug metų, 
ir tai klausimas ar pavyktų pataisyti 
konstituciją taip, kad ji nustatytų teis
mo sąstatą ir patvarkymą.

Tas parodo, kad prez. Roosevelt žūt
būt yra užsimojęs Aukščiausiąjį Teismą 
reformuoti, ir taip pat taisyti konstitu
ciją. Kažin, ar tik ne perdidelis užsimo
jimas, p. Prezidente?

Viršuje, iš kairės į dešinę: nauji Austin 
vargonai ir bendras bažnyčios vidaus vaiz
das.

Viduryje, iš kairės į dešinę: altorius, prie 
sienos kryžius kairėje bažnyčios pusėje ir al
torius, dedikuotas šv. Teresei.

Apačioje, iš kairės į dešinę: šventovė baž
nyčios prieangyje, dedikuota Motinai Sopu
linga jai ir pačioje dešinėje Aušros Vartų pa
rapijos klebonas, kun. K. A. Vasys.

Sveikiname kleb. kun. K. A. Vasį, vikarą

kun. J. Bakaną ir Aušros Vartų parapijos 
parapijiečius, išsistačiusius istorinį pamin
klą — naują bažnyčią tokiais sunkiais lai
kais. Tai didelis darbas ir pasišventimas. Di
džiausia garbė priklausą tos parapijos kle
bonui kun. K. A. Vasiui, kuris, parapijos sko
lų spaudžiamas, sukėlė virš $40,000.00 bažny
čios išbaigimui. Tas darbas pakirto kleb. 
kun. Vasio sveikatą, ir jis, užbaigęs darbą, 
ligos priverstas atsigulti ir ilsėtis. Pasimels- 
kime, kad Aukščiausis kun. Vasiui, vienam iš

žymiausių mūsų išeivijos Vadui, grąžinti 
sveikatą, kad jis dar ilgus metus galėtų dar 
buotis mūsų išeivijoje.
(Naujos bažnyčios šventinimo ir altoriau) 
konsekravimo apeigų aprašymas telpa šit 
numerio penktame puslapyje).

f

(Įvairios Pasaulinės Žinios telpa 3 pusi.)



Penktadienis, Kovo 12 d., 1937 DARBININKAS
B tUMIlIlIlItlIUtHUHUIIlIKHIUH'IlMHHMIlIMlIHUHIHMHtlaNmHtlMMMMNMraHNMIttimMMMMMtMNMMMNMMttMMlIlft 

VIETINĖS ŽINIOS] 
....................................    „Jį 

! Apaštalo’ gyvenimo. Tą 
vakarą jis juos skaitlingai 
publikai parodė patiekda
mas įdomius paaiškinimus 
— paskaitą, žmonės pa
veikslais ir vaizdžiais pa
aiškinimais buvo labai pa

tenkinti. Apaštalystės; 
Maldos draugija savo susi
rinkime, laikytame, kovo 5 
d., vienbalsiai nutarė iš- 
reikšti širdingiausią padė
ką kun. K. Jenkui už tokį 
nepaprastai didelį pasitar- 
navimą, mūsų draugijai ir 
publikai. Vakaro pelnas, 

l liko, pa-

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Ketvirtadieni, kovo 18 d, š. m, i 
Šv. Petro parapijos salėje, 492 E. 
7th St, 8:00 vai. vakare, įvyks 
LDS 1-mos kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Vald. Pirm.

L. R. K. FEDERACIJOS 3-JO 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS 
Įvyks antradieni, kovo 23 d, 

š. m., 7:30 vai. vakare, bažnyti
nėje svetainėje, 5-tos gat. Kvie
čiami visi atstovai dalyvauti. 

Vald. Pirm.

PADĖKA KUN. JENKUI

iU.

—----
kį. Tos dienos popiety j 
grįžo į Marianapolio Kole
giją, iš kur kartu su kun. 
Balkūnu grįžo į Brookly- 
ną.

2
BK?..

TAISOME IR PARDUODAME RADI0S .IR REFRIGIATOR1US 

BIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 450 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. - j
XORW()<)I)’O SKYRIUS: 1044 W;ishington St., Xorwood, Mass. Tel. Xorwood 1498-W.
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■ pauskas, “Studentu Žo- I *■
i džio” redaktorius iš Ma
rianapolio Kolegijos. Sve- 

j čiai atvyko iš Brooklyno 
i kun. J. Balkūno, Kunigų 
i Vienybės Pirmininko ir 
j “Darbininko” nuoširdaus 
bendradarbio vairuojamu 
automobiliu į Thompson, 
Conn., o iš Thompson at- 

Į vyko į So. Bostoną p. J. 
i Pilipausko vairuojamu au-
■ tomobiliu.
j __ . w . . . , _ . I

A. Petraitis įr toje para
pijoje užbaigę misijas mi
si jonieriai, kunigai Aukš
tikalnis, S. J. ir Mešlis, 
S. J.

GAISRAS LABALAUKIŲ 
NAMUOSE

Trečiadienį, kovo 10 d. 
! “Darbininke” lankėsi Dr. 
J. Kvaraciejus su savo 

: mamyte iš Brocktono biz
nio reikalais. Dr. J. JCva- 
raciejus labai patenkintas 
įvykusiu Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimu, 
vasario 28 d., Brocktone.

tų, areštų, bausmių, kon- ; pauskas, 
fiskavimų, mokyklų ir ki- džio” 
tų kultūrinių Įstaigų užda- 

jrymo Vilniaus krašte.
Rašo:

DEKARTAIEXT OF STATĖ 
WASII1XGTOX 

In roply refer to 
!-J< 7G0C. 6OA115

February 19,
Lithuanian Roman Catholic 

iFederation of Anieriea, 
South Boston, Massachusetts. 
Sir:

The receipt is aeknovvledgcd 
iyoui- letter of February 15. 1937. 
jtransmitting a copy <>f a resolu- 
tion adopted at a mass meeting

1937

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Šios savaitės pradžioje 
pp. A. Labalaukių namuo
se, 88 Burt St., Dorches
ter, Mass., įvyko gaisras, 
kuris padarė $2000.00 nuo
stolių. Gaisras prasidėjo 
rūsyj ir jau buvo prade-
. j v j in/M v* <1 < ti niay.'t iiikvi. i ii Įi

jęS degTl pirmas aukštas. pn Boston Uinh r the anspices of 
Trečiame aukštyj gyveno j 
patys savininkai, pp. La- 
balaukiai, ir ryte, kada 
kilo gaisras, namuose bu
vo tik serganti ponia La-

GARBINTI balau kienė ir jos sūnus.
SAKR-V Ja gaisrininkai išneš$*neš- 

MENTĄ le degančio namo.

I ŽINUTĖ Iš KALNO?

Apaštalystės Maldos dr-
ja, savo vakarui, įvyku- kurio pusėtinai liko, pa- 
siam vasario 21 d., bažny-skirtas ir paaukotas mūsų' 
tinę j salėj, buvo pak vietų-. parapijos bažnytiniams 
si svečią parodyti kruta rūbams.
muosius paveikslus iš Šv. Ieva Marksienė, -
Teresės gyvenimo. Prieš Maldos Apaštalystės 
pat tą dieną paaiškėjo, Draugijos Pirmininkė 
Kad tokių filmų negalima i __2_
tuo laiku gauti. Draugija PAMALDOS 
atsidūrus keblioj padėtyj ŠVENČIAUSIĄ 
kreipėsi prie kun. K. Jen-' 
kaus. Gerasis mūsų kun.' 
Jenkus sumaniai pasišven-i 
tusiai dėl mūsų pasidar
bavo, gaudamas spalvuo
tus paveikslus iš Šv. Petro i

i

I

of

Po pietų svečiai lankėsi 
pas kleb. kun. P. Virmaus-

E

DAKTARAI

įVAIRŪS skelbimai
ni-ottStinsi against

the Lithuanian Roman Catholi<- 
Fedcration of Ameriea <»n Febru- 
įary 14. 1937.
|the treatnient of the Lithuanian
population in liie Vilna area.

\’ery tiuly vours,
For the Seeretary of Statė: 

Roluf F. Kelley, 
LIHEF.

Division of Eastern Europoan 
A i fa įi-s.

VAIDINIMAS “PILOTO
DUKTĖ”

Tel. S. B. 2805-R
LIETUVIS 

0PT0METR1STAS 
rniimojn akis 

akiniu* 
akis atitie 
amblijoniš- 

sugrąžinn

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

vaikams.
Adresas:

98 Tonatvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

Naujos Anglijos Vyčių 
Apskritis, į kurį įeina šios 
kolonijos — VVorcester 
dvi kuopos, Lawrence, 
Norwood, Athol, West- 
field, Nashua, N. H., Pro- 

i vidence, R. I. ir So. Bos- !
ton, rengia Sidabrinio Ju
biliejaus Šokius, Hotel So- 
merset, Louis XIV Ball- 
room, Boston, po Velykų—• 
balandžio 17-tą. Salė yra 
viena iš puikiausių Bosto- 
r.’e. Tikimės turėti šiuose 
šokiuose tūkstantį jauni
mo iš visų kolonijų ir Bos- 
ton’o; taipgi tėveliu, ku- 
riems patinka lietuviškas 
jaunimas.

Šokių Komisija: O. San- 
daitė, F. Grendelyte, A. 
Palilionis, J. Naujokas ir 
P. Rakauskas, .su pagelba 
17-tos .kuopos valdybos, 
stropiai dirba, kad tik šie 
šokiai. būtų sėkmingi. 
Taipgi yra renkami skel
bimai programai. Čia no
riu pažymėti, kad mūsų 
prietelis Juozas Dilis, yra 
pirmutinis, kuris davė 

; puslapinį skelbimą, p. Di
lis niekad neatsisako jau
nimą paremti. Prašome, 
kad ir kiti biznieriai ir 

: profesionalai neatsisaky
tu.

į
Telephone

SO. BOSTON 
1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eigfath St. 

60UTH BOSTON, MASS 
Joe. Kapočiuna* ir I'etcr Trečiokas 

savininkai

Šiomis dienomis Lietu
vių R. K. Federacijos 3 
skyrius (So. Bostone) ga
vo laišką iš Valstybės de- 
partmento, kuriame parei
škia, kad gavo So. Bostono 

rezoliu- 
ir len- 

kramente ir prašyti Jo pa- kus dėl persekiojimų: kra-! 
laimos. Duosnusis Išgany- 
tcias tame meilės Sakra
mente laukte lauks, per 
40 valandų, visų nuvargu
sių ir apsunkintų. Atėju
sius Jis meilingai sura
mins ir sustiprins savo 
dieviškąją gale. Jo Šv. 
Bažnyčia suteiks visuoti- 

i nius ir dalinius atlaidus z 
| ‘ tiems, kurie, per šią Ke- 
I i turdešimtę, ateis mūsų 
i bažnyčion, pasimels Popie

žiaus intencijai, atliks ge
rą išpažintį ir vertai pri- 

i ims švenčiausį Sakramen- 
i tą. Gražus, tinkamas, len- 
: gvas ir pelningas bei išga
ningas šis būdas pagarbin-

i ti Dievą.
Kad lengviaus būtų tas 

padaryti 9 vai. rytais ir 
7:30 vai. vakarais Tėvai 
Marijonai sakys pamoks
lus.

20 kunigų rytais ir va
karais klausys išpažinčių. 
Jos prasidės šeštadienį, 
baigsis antradienio rytą.

Pirmadienio ir antradie
nio rytais šventos mišios 
laikomos ir šv. Komunija 

! bus dalinama nuo penktos 
• valandos.
i -----------------
Į Sekmadienį, kovo 14 d, 
Šv. Petro par. bažnyčioje 
prasideda 40 Valandų At
laidai šeštadienio vakare, 
atlaidų' išvakarėse, Tėvai 
Marijonai iš Marianapolio 
atvyksta į talką klausyti 
išpažinčių, o sekmadienio 
vakare atvyksta iš Wor- 
cesterio Šv. Kazimiero lie
tuvių par. klebonas kun.

■e

lše-z:
priskiriu 
kreivas 

j < einu ir
š koše (aklose) akyse 
i šviesų tinkamu laiku.
Į J. L. PAšAKARNIS, 0. D. Į 
Į 447 Broadvvay, South Boston į j 
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Į Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS „

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Buihling

525 E. Broadvvay, S. Boston
Ofiso Valandos

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

12-t.os dieną uždarytas.
į Taipgi nuirau ir X-Ray
Ėi...... ............. ......... ...............  .................g

r

c
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s 
i

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So Boston

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutartj)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kam p. luraan arti Centrai Sq, 

Cambridge, Mass.

Šv. Petro par. bažnyčioj, 
kovo 14 d., 11 vai. rytą, 
su iškilmingomis šv. mi
glomis, bažnytine procesi
ja ir tam tikromis maldo
mis, taps išstatytas, pa-

į puoštame altoriuje, Šven
čiausias Sakramentas vie- 

; šaiam garbinimui. Žmonės 
plaukte plauks prie to al
toriaus pagarbinti V. Jėzų, lietuvių priimtas 
esantį Švenčiausiame Sa- cijas prįeš Lenkiją

i

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
sus legalius dokumentus 

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

South Boston, Mas3.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

Amerikos seniausias ti
kybinis vaidinimas “Pilo
to Duktė” baigia šių metų 
sezoną. Tūkstančiai žmo
nių kasmet sueina pama
tyti šio taip gražaus tiky
binio vaidinimo Roxbury, 
Bostono priemiesty. Šiais 
metais ypatingai daug 
žmonių užsisakė tikietų ir 
todėl turi padaryti du eks
tra vaidinimu, būtent, 
sekmadienį, kovo 14 d. ir 
21 d. po pi^F 21:30 ir va
kare 8:15. Paskutinis šio 
sezono vaidinimas įvyks 
antradienį, kovo 23 d.,
8:15 vai. vakare. Specialis 
vaidinimas vaikams įvyks 
šeštadienį, kovo 20 d., 2:30 
vai. po pietų. Tikietų gali
ma gauti asmeniai arba 
rašyti: Pilate’s Daughter. 

; 1545 Tremont St., Roxbu- 
ry, Mass., arba telepho- 
nuokite HIGhlands 4500. I
Vaidinimai įvyksta 
sion Church parapijos 
tainėje.

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

I/.777/A 1 \ / 1 \ FTHMTIHE CO. \
I 326-328 W. Broadvvay, So. Boston ‘

Tei. SOUth Boston 4618
• .I

LANKĖSI

Į 
i i I I

Telefonas 
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ, 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq,
Subway kjHįfl

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

L St. LIQUOR STORE 
y Parduodam geriausius ivai- 
a rių rūšių TONIKA, DEG- 
y TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. 
K Visokiose įtalpose: Bonkoms, 
(Į Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
g S. firmų ir užsienio, pasirinki- 
A mas didžiausias ir Įvairiausias, 
y POKILIAMS, VESTUVĖMS, 
f NAMUOSE VAIŠĖMS ir I5A- 
il LIAMS. Specialiai kainos su- 
* mažinamos. Pristatėm greitai ir 
A veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
y. 11 vak.
X Pašaukit SOU-th Iioston 4147 
Ų Pas J. STRIGUNĄ 
| 195 L ST, SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 3520

AOVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadvvay, 
South Boston, Mass

i

Antradieni, kovo 
“Darbininko” redakcijoj 
lankėsi pp. Juozas B. Lau
čka, “Amerikos” redakto
rius ir Kazys Vilniškis, 
administratorius iš Brook
lyn, N. Y. ir p. Jonas Pili-

9 d.
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VELKU ŠVENTĖMS LIETUVIŠKOS 
ATVIRUTĖS

i 
pasiųsti linkė- Į 

Darbininkas” tai progai įsigijo gražių lietu-

Velykos čia pat! Paprastai, Velykų švenčių pro
ga yra paprotys viens kitą sveikinti 
jimus. “ 
viškų atviručių. Jų kaina su konvertėliais po 10c. ar
ba 3 atvirutės už 25c. Užsisakant pasta, orderis turi 
būti nemažesnis kaip 50c. Užsakymus prašome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Cambridge Bottling Co. Ine.
V

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

Namų Tel. 236-R

Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gorimus (Tohir). . 
Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengi- J 
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonieo su ženklu ant • 
leibelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alinis • 
Agentūrų. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INC.
4—6 Berkshire St, Cambridge, Mass. <

Tel. TROwbridge 8374 t
Su vinklioti: -fonas Unliuanskas. -lok ubas Pn:iH'i-s. J tto^apas f'-. fSmiff/fm. .

Viršminėta šokiu komi
sija ir valdyba yra užsire
gistravę rinkti skelbimus.

Inž. S. Beleskas aukoja 
1 Sidabrinę Taurę ir I. J 
1 Fox per p. B. Koraitį au
koja “Fox Fur piece”.

Šokių komisijos susirin
kimai įvyksta pirmadienių 
vakarais, 366 W. Broad- 
way, Room 2. Jeigu nariai 
nori daugiau tikietų arba 
paduoti skelbimų, prašome 
užeiti pirmadienio vakarą 
į “headąuarters”. Šokių 
komisija praneša, kad pe
reitą savaitę 436 tikietų 
išdalinta. Jaunimas eina 
“pirmyn, pirmyn”. A.E.L.

f

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.
..................   .... - ... n---------

GRABORIAI
’ S. BARASEVIČIUS IR

SŪNŪS
j SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES
254 W. Broadwa.y, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 2590

j

Į

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

; Gypen. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

I JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 138 W. 7th St
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktiratarnai

TYRAS BIČIĮJ MEDUS
Jei kas norite valgyti tyro bi

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

r !.'u JJ 1*1

-l-«* M.«h »<« e *. r«L.oa*

REIKALINGA prie namų rūo 
šos moteris ar mergina. Namai 
gražūs, skalbinių mažai, nedidelė 
šeimyna, atsiliepianti turi mokė 
ti atsakyti telefoną. Norinti dar
bą gauti, telefonuokite —

OCEan 1472. (12-17,)

REIKALINGA mergina prižiū
rėti dvejetą vaikų. Darbas leng
vas, atlyginimas neblogas. Atsi
šaukite pas Mr. Bernardą Korai 
tį, I. Jį Fox, 411 Washington St, 
Boston, Mass. (12-1H)

REIKALINGA patyrusi prie 
namų ruošos mergina ar moteris, 
kreipkitės i “Darbininko” admi
nistraciją. 366 W. Broadway, So 
Boston, Maat,. -,,.z

*
Skauda mos strėnos? Gau
kite maloni, ir greitą 
palengvinimą su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausia pasisekimu nau. 
dojamas nuo 1867 metų.

h

i

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius • Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadway, •

So. Boston, Mass.

. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.
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75,000 Auto Industrijos
Darbininkų Streikuoja

ŠV. TĖVAS RAGINA
KRIKŠČIONIS STOTI
PRIEŠ KOMUNIZMĄ t

I

Kovo 11Vatikanas
Prelatas Pizzardo kalbėda
mas šv. Tėvo Popiežiaus 
vardu į Katalikų Akcijos 1 
studentų būrelį, pasakė, 
kad reikia pasaulio krikš-- 
čionims stoti prieš komu-! 
nizmą, ‘šėtono įrankį’, ku-i 
ris gręsia pasaulio civili-! 
zacijai.

“Krikščionybei gręsia iš 
komunizmo didesnis pavo
jus nekaip iš Magometo- 
nų. Jo Šventenybė, Popie
žius ragina visus pasaulio 
krikščionis atremti baisią 
komunizmo bangą. Seto-, 
nas visada mokėjo sudary
ti priešų prieš Dievą ir' 
Bažnyčią. Šiandieną jo į- 
rankis yra komunizmas”.

Detroit, Mich. — šiomis dienomis su
streikavo Chrysler ir Hudson automobi
lių dirbtuvių darbininkai. Streikuoja a- 
pie 75,000. Streikuoja sėdėdami dirbtu
vėse.

Gub. Murphy, kuriam pavyko sutai
kyti General Motors korporacijos darbi
ninkus su darbdaviais, dabar atostogau
ja Floridoj. Sužinojęs apie naują strei
ką, prisiuntė telegramą, kad jis grįžtąs 
į Detroitą tuojaus, ir imsis visų priemo
nių streiką likviduoti.

Chrysler korporacija padavė peticiją 
teismui, kuria prašo teismo išduoti lei
dimą darbininkus išmesti iš dirbtuvių, 
šeštadienį teismas išklausys abiejų pu
sių. Spėjama, kad draudimas bus išduo
tas. bet greičiausiai nebus vykdomas.

Darbininkų Radio Programa 
1:30 Valandą po Pietų

PLIENO KAINOS 
ŽYMIAI PAKILS

New York —Plieno kom
panijos pakėlę darbinin
kams algas, tuojau suda
rė sąrašą, kad nuo balan
džio mėnesio 1 d. bus pa
keltos plieno kainos. Yra 
manoma, kad ir tos plieno 
kompanijos, kuriose dar
bininkai dar nestreikavo 
ir negavo didesnių algų, 
kainas pakels... Silpnesnis 
vis nukentės.

Pasinaudokite Dideliu
Išpardavimu

BERNARDAS J. KORAITIS
411 NVASHINGTON street 

BOSTON, MASS.

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

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

Ši mėnesi p. Koraitis išvyks su dideliu kailinių pasirinkimu aplankyti lietuviij 
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.

i

y J

šeštadienį, kovo 13 d. vėl turėsime progos klau
sytis Darbininkų Radio programos 1:30 vai. po pietų. 
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocyc- 
les ir klausytis lietuviškų patriotinių dainų, muzikos 
ir kalbų iš WCOP radio stoties, Boston, Mass.

pranešė Norvegijos vy
riausybei, kad jojo ben
dradarbis, lakūnas Wider- 
ce, atrado naują salą. Jis 
ant jos numetė Norvegijos 
vėliavą ir tuomi ją užėmė. 
Naujoji sala labai kalnuo
ta.

Ispanijos Sukilėliai Smarkiai 
Puola Guadalajara

RIAUŠĖS SUNKVEŽI
MIŲ DARBININKO 
STREIKO LAUKE

Madridas, Ispanija —
Jau ketvirta diena kaip 
sukilėliai pradėjo smarkią 
ataką prieš raudonųjų val
džios karines jėgas Gua
dalajara apylinkėje. Suki
lėliai varosi pirmyn į Mad
ridą. Genx Francisco Fran
co armija jau nuo seniai 
ruošėsi tai atakai, kurią !yo j r 

j — • • n • • r-* 1 • •

ir tas laikraštis, kurio jis 
neva yra redaktorius, yra 
visai nekatalikiškas.

GAISRAS DANŲ PREKI
NIAME LAIVE

krovėjų 
riaušės.

le nADDININIHI ^TREIIHI t kuria turi įvykdyti rau- atvyko Sov. Rusijos gene-
UAnDininKy OlnLIKy i donoji armija. ralinio štabo viršininkas

LAUKU Nukreipta prieš Staliną maršalas Jegorovas. Jis
_______ akcija ypač stipri Ukrai- atvyko aplankyti mūsų 

noj. Maršalas Tuchačevs- Kariuomenės štabo virši- 
kis ir generolas Dybenko, ninką gen. štabo pulkinin- 
Stalinui įsakius, degraduo- ką Černių. Kaune išbuvo 
ti. Nepatvirtintomis žinio- tris dienas ir išvyko aplan- 
mis, maršalas Vorošilovas kyti Latvių ir Estų ka- 
esąs suimtas. Tačiau viena 
yra tikra, būtent, kad

maršalas Vorošilovas y- 
ra kažkur dingęs,

—rašo “Journal de Gene- 
ve” Nr. 39.

Šiuo reikalu viena Lon
dono redakcija kreipėsi je. 
į Anglijos atstovybę Mas
kvoj telefonu, prašydama 
arba patvirtinti, arba pa
neigti redakcijos turimas 
žinias apie tai, kas darosi 
Sovietų Rusijoj, tačiau. į 
tai ji gavo tiktai trumpą 
atsakymą: “Gaila, bet mes 
dabar negalime jums su
teikti jokių paaiškinimų. 
Negalime nei patvirtinti, 
nei paneigti”. Apie tai ra
šydamas danų “Politiken” 
pabrėžia, kad šitoks ats
tovybės atsakymas pats 
už save kalba. i

Kad maršalas Tuchačev- Nuo kovo 7 iki 14 d.: 
skis ir generolas Dybenko 
suimti, patvirtina ir Pa
ryžiaus “Matin”.

MARŠALAS JEGORO
VAS KAUNE

nradėjo pirmadienį. Suki
lėliai pasiryžę nukirsti 
raudoniesiems susisiekimą 
iš trijų pusių, būtent, nuo 
EI Pardo į šiaurę, Guada
lajara į šiaur-rytus ir Ja- 
rama į pietus. Sukilėliai 

į šiaur-rytinėje dalyje nuo 
i Madrido supliekė raudo
nuosius ir pasivarė pir- 

mu I tiek kad dabar
galėtų laisvai melstis. Val-I,iv iQ „„„ Madri.
džia jų reikalavimų ne-I 
klauso, tai Meksikos kata
likai sumanė imtis pasy
vios kovos prieš valdžią.

Katalikų tarpe buvo iš
dalinti lapeliai, kuriuose 
raginama visus katalikus:

1) Nebeleisti vaikų į val
stybines mokyklas; 2) nei
ti į teatrus ir kitokius vie
šus parengimus; 3) pirkti 
tik tai kas yra būtinai rei
kalinga.

Katalikų vadai pareiškė, 
kad jei toks būdas neat
sieks tikslo, jie bus pri
versti imtis kitokių prie
monių, kad atgauti savo 
teises.

Orizaba, ...Vera Cruz, 
Meksika — Katalikų baž
nyčios buvo valdžios už
grobtos. Katalikai ilgai 
laukė ir reikalavo, kad jų K 
pinigais pastatytos nučsa-!^ 

. vybės būtų jiems sugrą-.
žintos, kad bažnyčiose jie j"

tik 49 mylios nuo Madri
do. Visuose karo frontuose 
eina atkakliausi mūšiai.

Raudonieji suorganizavo 
apie 12,000 vaikų ir juos 
išstatė karo lauke.

ISPANIJOS RAUDONŲ
JŲ VADAS SAKOSI 
ESĄS KATALIKAS

PRANCŪZIJA NEGAVO 
LEIDIMO ĮSTEIGTI 

BANKĄ JUNG. VALS
TYBĖSE

Washington, D. C. — 
Prancūzija kreipėsi į Jung. 
Valstybių valstybės de-! 
partmentą, prašydama lei-l 
dimo įsteigti banką, kuris! 
pardavinėtų ginklų fondo! 
paskolos lakštus ir išmo
kėtų nuošimčius. Valsty
bės departmentas leidimo 
nedavė.

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

Visi skelbkite “Darbininke”.

Charlestovvn, Mass.
(Bostono priemiesty),

• Čia buvo at
plaukęs su kroviniais Da
nijos prekinis laivas Laila. 
Kilo gaisras laive. Gaisri
ninkai degantį Danų laivą 
nutraukė toliau prieplau
kos, kad nuo jo neužsideg
tų prieplauka ir kiti laivai. 
Begesindami keli gaisri
ninkai sužeisti ir keli ap
degė. Danų laive buvo pri
krauta salietros, kurią ve
žė į Ispaniją. Spėjama, 
kad Danų laivą padegė ko
munistai. Vedamas tyrinė
jimas. Nuostolių padaryta 
$500,000.

Ko-

Pirmadienio vakare, ko
vo 8 d., Chelsea, Mass., į- 
vyko sunkvežimių (truck) 
vairuotojų ir 
streiko lauke
Streikieriai ir jų simpati- 
zatoriai jėga ir įvairiomis 
priemonėmis bandė sulai
kyti sunkvežimius, ku
riuos vairavo streiklau
žiai. Kilo riaušės. Pribuvo 
ginkluota policija. Iš mi
nios paleido akmens ir ge
ležgalius į policiją. Polici
ja paleido šūvius į orą ir 
paskui į minią. Keletą 
žmonių sužeista. Policija 
apie 30 areštavo.
MASKVOJ BUS (iBEITAI 

TEISIAMI 38 VOKIETI
JOS PILIEČIAI

i

Louvain, Belgija — Į 
Jungtines Amerikos Vals
tybes yra atvažiavęs iš Is
panijos žmogus, vardu, 
Eugenio Imaz, kuris renka 
aukas Madrido radikalams 
ir pats sakosi esąs katali
kas, užbaigęs Louvain, 
Belgijoje, Katalikų univer
sitetą. Tačiau šio universi
teto fakultetas viešai pra
neša, kad toks žmogus nė
ra niekada baigęs tos mo
kslo įstaigos.

Eugenio Imaz, drauge su 
kitais, atvažiavo į Ameri
ką ir dabar važinėja po į- 
vairias kolonijas rinkda
mas aukas Ispanijos radi
kalams ir girdamas jų val
džią. Jis pasisako esąs Is
panijos Katalikiško laik
raščio redaktorius, gabus 
ir mokytas vyras, baigęs 
Louvain universitetą. Bet 
faktai yra, kad jis Lou
vain universitete nebuvo.

SOCIALINIO TEISINGUMO 
UNIJA BUS UŽDARYTA

VVashington — Kun. C. 
E. Coughlino suorganizuo
ta National Union for So
čiai Justice bus uždaryta 
ir ji daugiau jokio veiki
mo nebesiims. Taip pareiš
kė organizacijos iždininko 
pavaduotoja Dorothy Rho- 
des, įteikdama pajamų ir 
išlaidų sąskaitą kongreso 
žemesniųjų rūmų raštinin
kui. Sąskaitoje UŽ 1936 
metus nurodyta $723,847.- 
00 pajamų ir $630,928.00 
išlaidų. Užtai yra kalti or
ganizacijos nariai, kurie 
prezidento rinkim u o s e 
taip apvylė jos sumanyto
ją, kun. C. E. Coughliną. 
Galėjo tai būti krikščio
niškojo teisingumo galin
ga pajėga.

“Politiken” rašo, kad 
Maskvoje greitai prasidė
siąs 38 Vokietijos piliečių 
procesas, kuris

būsiąs sensacingiausias 
iš visų ligi šiol buvusių 

Maskvos procesų.
Laikraštis rašo, kad jo ko
respondentui Vokietijos 
atstovas pareiškęs, jog per 
ištisus tris mėnesius jis 
jokiu būdu negalėjęs iš 
Sovietų teisingumo organų 
sužinoti kaltinimo smulk
menų. Taip pat jam nebu
vo leista pasimatyti su 
kaltinamaisiais.

Lavvrence, Mass. —John 
L. Lewis nori suorgani
zuoti audenyčių darbinin
kus, kurių Amerikoje pri- 
skaitoma apie 1,250,000. 
Organizavimą nori pradėti 
nuo Lawrence, kuris yra 
išimtinai audenyčių mies
tas.

Boston, Mass. —Westem 
Union ir Postai Telegraph 
pasiuntiniai - berniukai 
žada sustreikuoti, jei jų 
algos nebus padidintos.

Chelsea, ,Mass. — Pasi
tarimo būdu manoma už
baigti sunkvežimių vai
ruotojų streiką.

Pittsburgh, Pa. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
atstovai tariasi su Plieno 
darbininkų atstovais, kad 
sudarius uniją kovai prieš 
sudarytąją John L. Lewis.

Detroit, Mich. — Auto
mobilių Chrysler vadai at
sisakė pripažinti John Le- 
wis uniją, kaipo vienatinę 
visoje industrijoje, ir 
55,000 darbininkų dar te- 
bestreikuoja. Hudson au
tomobilių darbininkai irgi 
streikuoja, jų yra apie 
10,000.

Akron, Ohio — Firesto- 
ne Tire & Rubber Co. dar
bininkai tebestreikuoja, 
kadangi prie jokių susita
rimų su kompanija negali 
prieiti.

AR NEPERMATO LAI-
I
I

riuomenės štabų viršinin
kus. Kaip žinoma, praėju
sių metų gegužės mėn. 
pradžioje 
valstybių
štabų viršininkai maršalą 
Jegorovą aplankė Maskvo-

visi Pabaltijo 
kariuomenių

Drauge su marš. Jegoro- 
vu atvyko divizijos vadas 
Sčegolovas, pulk. Čiornyš, 
majoras Kalmykovas ir 
kap. Pincevskis.

Tuo pačiu metu į Kauną 
atvyko ir Lietuvos 
atstovas Maskvoje 
Skučas.

karo 
pulk.

TAI BENT PILVAS

RADO NAUJĄ ŽEMĘ

Norvegas L. Christense- 
nas plaukiodamas nuosa-Į 
viu laivu tolimoje šiaurėje)

Vasario 15 d. į Kauną

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.
•9

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

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

MĖTOJŲ?

i

Ar mūsų tokie pilvai, 
kaip kitų? Ne. Pas mus 
daugumas neturi sveikų 
vidurių, dejuoja, kad ne- 
bevirškina. štai, kurio pil
vas viską virškina. Bel
grade, Pietų Slavijos mie
ste, serbų ūkininkas, Mi
kalojus Kočevas, nesenai 
suvalgė zuikį su oda, kau
lais ir žarnomis. Po tokio 
gardaus užkandžio 45 m. 
vyras jautėsi sveikas ir 
linksmas. Jis dar pragėrė 
laimėtus 100 dinarų ir 
dainuodamas parėjo na
mo... Ir dar jis norėjo rasti 
žmogų, kuris su juo eitų 
lažybų, kad jis (Kačevas)
suvalgysiąs dvi dideles mų. 
zuikes, bet nerado tokio, Kasdien laukiama įsi- 
drąsuolio.

Londonas, Anglija —
Sužinota, kad Anglijos 
vyriausybės atstovai Bur- 
gos mieste, Ispanijoje, 
pradėjo vesti derybas su 
Franco vyriausybe preky
bos reikalais. Ar tik ne-< 
bus, kad Anglija permato] 
nacionalistų laimėjimą Is
panijoje?

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 
DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creanią ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DINGO VOROŠILOVAS?
MARŠALAS TUCHA- 

ČEVSKIS IR GEN. DY
BENKO SUIMTI?

Anglų laikraščiai prane
ša, kad nesusipratimai 
tarp Stalino ir Vorošilovo 
įgavę visiškai aštrių for-

liepsnojant revoliucijos,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

SV. JONO EV. BL. PASALPINft 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas ftvagždys, 
601 6tb St.. So. Boston. Mara

Vice-Pirm. Albinas Nevieta,
16 IVInfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. Jonas Gllneckls, 
5 Thonas Pk.. So. Boston, Mana.

, Fin. Raiit. Aleksandras IvnAka, 
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass.

Iždininkas Pranas Tuleikis.
■ 109 Bowen St., So. Boston. Mass.
Maršalka Jonas Zaikis,

7 Wtnfleld St, So. Boston, Mara. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedėidienj kiekvieno mAnesio, 
2 vai. po piettj, Parapijos salgj, 492 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Era Markaienė.
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
^fce-pirm. — Ona Janklenė,

1428 Columbia Rd., 8. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Bronė Cnnienė,

29 GouM St., W. Rozbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

J'1n. Raftt — Marijona Markonintė,
29 Wblpple Avė., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W
'Mlntnkė — Ona Staninllntė.

105 West 6tb St, So. Boston. Mass. 
rvark<1arė — Ona. Mizgirrfienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. 
Kasos Globėja — Ona Sianrienė..........

443 E. 7th St., So. Boston, Mara.
•raugiJa aaro suslrtnlrtmne laiko kas 
antra utarnlnka mėnesio.

7:30 vai vakare, pobažnyttnAj sve 
rainoj * ,

Visais dranrtjoe reikalais kreipkitės 
pas protokolų raMinlnkp.
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Eikime Sąžiningai
Savo Pareigas

Artėjant pavasariui, žmonių mintis iš anksto jau 
džiaugiasi busimosios darbuotės projektais ir daro 
planus ateičiai. Planai savaime aiškūs: vasara seimų 
sezonas, pavasaris — prie jų prisirengimas. Apdaires
ni ir toliau numatą piliečiai kai kuriais dalykais labai 
susirūpinę, štai prisiartina vienas eilinis pilietis (jų 
buvo daug, bet paduodu vieną kaipo tipą) ir be jokių 
Įžanginių ceremonijų taip ir klausia:

— Kaip SLRKA reikalai?
Teko patraukti pečiais. Be mažiausio šešėlio me- j 

lagystės ar apsimetimo turėjau prisipažinti, kad nič 
nieko nežinau. Vadinasi, ne tai, kad nieko nežinočiau 
apie SLRKA reikalus apskritai, bet pilietis klausė a- 
pie tos organizacijos čarterio Įregistravimą Massa
chusetts valstybėje. Tik tiek težinau, kad čartehis čia 
dar neįregistruotas, nežiūrint, kad apie tai rūpinama
si ar neva rūpinamasi per daugel, daugel metų. Pilie
tis ir gi tai žinojo, taigi mūsų pasikalbėjimas ta tema 
turėjo čia jau ir baigtis. Tačiau ne. Pilietis pažėrė vi
są eilę išmetinėjimų ir priekaištų. Kokie jūs laikrašti
ninkai, kad nieko tuomi nesirūpinate, ir, dar blogiau, 
nieko apie tai nerašote? Juk tai visuomenis reikalas. 
Massachusetts valstybė turi daug, daug gerų katali
kų, kurie degte dega skleisti katalikiškąją, akciją, gi 
dabar, esant atkirstiems nuo SLRKA, tos stambiau
sios katalikiškos organizacijos, tiems uoliesiems ka
talikams tenka vien neveikliųjų žiūrėtojų rolė... Lai
kas bėga, pati organizacija menkėja, kova už visokius 
idealus eina visu smarkumu, o jiems, norintiems pri
sidėti prie katalikų laimėjimo, tenka tik pirštus grau
žti ir iki didžiausio laipsnio Įtempti lietuviškąją kan
trybę, o ji yra didelė ir šiuo atveju išstatyta tiesiog 
heroiškam išbandymui. Kodėl nieko nedarote? Kam 
tylite, jei matote visuomeninėje veikloje tą nelemtą 
lietuvišką nepaslankumą bei apsileidimą? (Pilietis 
stipriau išsireiškė: jis panaudojo žodį “kriminališką 
apsileidimą”).

Kas buvo jam atsakyti? Nebuvo galimybės nė sa
ve pateisinti už tylėjimą, negi atsakomingus SLRKA 
vadus už... na, jau nė nemoku pasakyti, už ką. Vienin
telė išeitis, tai, anot Lermontovo, visą bėdą suversti 
ant “čorto” (kipšuko) — mat nelabasis viską supai
niojo.

Bet, rimtai kalbant, vyrai, jau metas būtų palio
vus surasdinėti išpirkimo ožį, ant kurio galėtume su
krauti savo kaltes. Geriausia išeitis: — vyriškai ir 
sąžiningai atlikime savo pareigas, nes atsakomybė 
skaudi ir apsileidimas nedovanotinas. K.

I

dirbti fabrikuose, ir t.t.
Popiežius Leonas XIII a- 

pie vaikų darbą rašė: ‘Ne
teisinga yra reikalauti iš 
moters ar vaiko to, ką gali 
padaryti tvirtas suaugęs 
vyras, įtempdamas savo 
jėgas. Ypač reikia saugoti 
vaikus, kad jie nestotų Į 
fabrikus pirm tų metu 
kada jų kūnas 
nėra užtektinai sustiprė
ję. Vaikystės amžiuje te
beaugančios jėgos vysta, 
kai jaunutė žolelė, jei jos 
yra naudojamos per anks
ti, o visas tolimesnis vaiko 
plėtojimas tuo būdu susi- dos laisvės. Ten niekas moko bedievybės, 102 be

dieviško švietimo įstaigų 
ir 80 anti-religinių muzie
jų. Muziejuose išstatyta 
išniekinimui šventųjų pa
veikslai, stovylos, relikvi
jos, kuriuos bolševikai be
dieviai pagrobė iš bažny
čių ; pakabinti šventeny
bių išniekinimui ir šven
čiausių jausmų Įžeidimui 
Įvairūs šūkiai, paveikslai, 
karikatūros, įšstat y t o s 
stovylos. Visą tai dedasi 
“demokratiškoje” Rusijo
je.

“Bezbožninkai” (bedie
viai) turi organizaciją, 
kurios skyriai veikia vi
soje Rusijoje. Kruvinojo 
Stalino valdžia tai organi
zacijai duoda pilniausią, 
laisvę veikti ir ją finąn-

TIKYBOS “LAISVĖ” 
RUSIJOJE

I i 
I

Kas Valdys Jaunimą, levai 
Ar Kongresas

4, 
ir protas

v •

linti bedieviams, ir paruo- 
l šti taisykles ir veikimo 
•būdus pagal įstatymus 12 

Mūsų komunistėliai la- skirtingose kalbose; pa- 
bai gražiai yra išmokę de- statyti bedievių propagan- 
klamuoti apie tikybos “lai- dai skleisti radio stotį Ru- 
svę” sovietu Rusijoje. Jie sijoje, ir sukelti agitacijos 
sako, kad šiandie^ Rusija 
yra “demokratiškiausia 
valstybė pasaulyj”, ' kad 
ten yra “didžiausia “laisvė 
tikyboms, žodžio ir spau
dos”. Tai melas. Rusijoje
nėra nei žodžio nei spau- mų, 146 mokyklas,

fondą sumoje 19,000,000 
rublių; 50,000,000 rublių 
tikisi sukelti loterijomis. 
Rusijoje dabartiniu laiku 
“bezbožn inkai” (bedie
viai) turi 6,900 klubo-rū- 

kur

Red.) veikime nesimato 
to pakilimo. Kita blogybė, 
tai kad permažai Komu
nistų Partijoj lietuvių pri
klauso”.

Tai girtinas PeųnsyIva
nuos lietuvių nusiteiki
mas. Kas gi gąli dėtis į to
kią partiją, kur jei negali 

žmogaus kūno, 
tikrai nužudo, 
išžudę žymes- 

asmenis ne ko-

šaukiamas pasaulinis ka
talikų kongresas. Jugosla
vijoj yrą įsisteigusi pasau
linė katalikų propagandos 
(veikimo, katalikybės dės
nių skleidimo) draugija, 
kuri siuntinėja straipsnius 
įvairių šalių katalikams, o 
šie išsiverčia ir spausdina. 
Persiėmęs ta apaštalavimo 
dvasia vienas elzasietis 
paaukojo tam reikalui 
100. 000 dinarų (Jugosla
vijos pinigai, arti 10.000 
litų). Dosnusis aukotojas 
yra ūkininkas, 5 vaikų tė
vas, drauge laiške rašyda
mas:
— Aš esu Įsitikinęs, kad 

aukščiausia pareiga yra a- 
naštalavimas... Imkitės 
smarkaus darbo, nes pas 
mus labai daug Maskvos 
agitatorių.

nužudyti 
tai sielą 
Rusijoje 
niuosius
munistus, dabar žudo net 
ir komunistus, pačius žy
miausius vadus.

Toliau rašo:
“Kai kur kenkia darbui 

ir perdažnas tūlų (Su
prask komunistų. Red.) iš- 
sigėrtmas: perdaug gėri
mas. Kas nežino kur ir ka
da sustoti, tiems reikia 
visai negerti. Nė | burną 
ne:ipti”.

Sveikas patarimas, bet 
komunizmui pavojingas. 
Prasiblaivinę Pennsylvani- 
jos lietuviai bolševikai vi
sai išsižadėtų komunizmo. 
Šių dienų komunizmas, 
siaučiantis Rusijoje ir Is
panijoje, kiekvieną blaivo 
proto žmogų sudrebina ir 
nustato kovoti prieš tą sli
biną, kuris nuodija silp
nesniųjų darbininkų šir
dį.

Tas pats V. Andriulis 
+oliau rašo:

“Sklokininkų Wilkes Ba- 
rre jau tik keli pasilikę — 
Vilkelis, Stanislovaičiai. 
Šiaip jau ir “pasodnin
kams” sunku būtų suras
ti”. Tarp sklokininkų ir 
centrabiųrių komunis t ų 
tiks toks skirtumas, kad 
dabar jie susipiovę už 
dolerį, vieni kitų griekus 
kelia viešumon. Kaip vie
ni, taip ir kiti nuodija dar
bininkus bedievybės nuo
dais. Sveikiname Pennsyl- 
vaniečius! Lietuvių tarpe 
neturėtų būti vietos krau
jo ištroškusiems komunis
tams.

neturi teisės šaukti susi
rinkimų, kalbėti susirin
kimuose. Tiesa, komisarai 
komunistai ir jų pasekė
jai turi laisvę. Ten niekas 
neturi laisvės leisti ir 
spausdinti laikra š č i u s, 
knygas, brošiūras. Tiesa, 
tą laisvę turi visagalintis 
kruvinasis Stalinas ir jo 
komisarai, kurie aklai pil
do diktatoriaus Įsakymus. 
Tokia tai “demokratija” 
turi Rusijoje gyventojai. 
Tokios demokratijos bai
siai nekenčia komunistai 
kitose valstybėse, bet ak
lai giria Rusijos “demo
kratiją”.

Tikybos “laisvė” Rusijo
je! Pikta ir juokas iš tų 
mūsų bolševikėlių naivu
mo. Jie tebemano, kad suoja. Bedievių organiza- 
darbininkai akli, neišma- ei ja yra tampriai susiri- 
nėliai, nieko neskaito ir sus su GPU (slaptąja ko- 
nieko nežino. Jokios tiky- munistų policija). Bedie- 
bai laisves Rusijoje nėra, vių organizacijos nariai 
Tiesa, žodžiu ir raštu ko- uoliai seka kiekvieną žmo- 
munistų komisarai yra pa- gų, ir Įžiūrėję neištikimu- 
reiškę, ir net konstitucijo- mą bedievių organizacijai 
je įrašė, Ls-i duodą laisvę 
tikyboms, bet taj tik akių 
muilinimas mažiau su
prantantiems darbinin
kams ir visiems, kurie ne
skaito ir neisigilina Į Ru
sijos Stalinišką režimą.

Štai vasario 7 d., Mas
kvoje Įvyko “bezbožnin- 
kų” (bedievių) pasaulinis 
kongresas. Dalyvavo apie 
1600 atstovų iš 46 valsty
bių. Tikslas to kongreso 
buvo sudaryti planus ak
tyviai pasauliniai kampa
nijai prieš religiją, ir Į- 
steigti tarptautini fondą 
dėl anti-religinės agitaci
jos.

News Bulletin praneša, 
kad kongresas nutarė pa
daryti ženklelius ir išda- šame pasaulį kilusį nepa

sitenkinimą dėl tikybos 
persekiojimo Rusijoj, bol
ševikai naująją konstitu
cija pažadėjo duoti dau
giau laiąvės. Tačiau baž
nyčių atidaryti vistiek ne
galima, nes GPU (bolševi
kų policija) stato tokius 
reikalavimus: bažnyčia
nuo mokyklos neturi būti 
arčiau, kaip per penkioli
kos minučių ėjintio kelią; 
bažnyčios trobesys turi 
būt taip gerai nąstątytąs, 
kad jokių priekaištų jam 
nebūtų galima padaryt, 
pagaliau leidimas atidary
ti bažnyčią tik tada duo-

trukdo.. Panašiai ir kai 
kurie amatai netinka mo
terims gimusioms namų 
darbams; prigimties sutai- 
symu šitie namų darbai la
bai gerai saugo moters 
vertę ir tinka vaikų auk- 
'ėjimui bei visos šei
mos”. (R. N.)

Kiek vėliau Jungtiniu; 
Amerikos Valstybių Kata-j 
likai vyskupai taip pat pa
smerkė vaikų darbą ir rei-: 
kalavo, kad valdžia tam ti
kslui išleistų Įsakymą.

Tai kodėl dabar, kada; 
valdžia nori pravesti toki 
Įstatymą, Katalikų vadai, 
kaip tai, Boston’o arkivys-į 
kupijos Kardinolas O’Con- 
nell, New York’o arkivys
kupas Kardinolas Hayes, 
šeši New York’o valstybės 
diecezijų vyskupai, Sprin- 
gfield’o vyskupas, Fall Ri- 
ver vyskupas ir daugelis i 
kitų vyskupų ir kunigų ir 
pasaulionių griežtai parei
škia priešingas nuomones 
tokiam Įstatymui? Pažiū
rėkime.

Norimas pravesti Įstaty
mas štai kaip yra sudary
tas: “Kongresas turės ga
lę apriboti, tvarkyti ir už
drausti darbą asmenims 
neturintiems aštuoniolikos 
metų amžiaus”.

Ką tai reiškia? Reiškia, 
kad tėvai ar globėjai bus 
uždrausti leisti savo ber
niukus ar mergaites Į dar
bą iki jie neturės 18 metų. 
Įstatymas uždraus tė
vams, o už Įstatymo lau
žymą. bus bausmės, pini- 
giškos ar kalėjimo, ar abi. 
Priėmus tokį Įstatymą 
valdžia paskirs visokių 
prižiūrėtojų, tyrinėtojų, 
policistų, kurie tėvams ne
duos ramybės. Yra neuž
ginčijama, kad toks Įsta
tymas duoda Kongresui 
neapribotą galę ant 42 - 
000,000 Amerikos jaunuo
lių. Kaip Kongresas tą ga
lybę panaudos niekas ne- 

' tik 
galima sakyti, kad turės 
teisę naudoti kaip pano
rės. Dabar kiekvienas gal
vojąs žmogus pasakys, 
kad yra labai neišmintin
ga suteikti tokią neapri
botą galybę Kongresui ir 
pavesti gyvybes ir veiki
mus jaunuolių iki 18 metų. 
Juk mes žinome, kad tė
vai privalo rūpintis savo 
vaikų gerove 
teturi pilną 

; savo vaikų.
mas atimtų 
vaikų iš tėvų, ir pavestų 
Kongresui. Juk matoma, 
kad tokio įstatymo tikslas 
yra politikierių norąs val
dyti jaunimą ir auklėti ji 
atitraukus iš tėvų globos. 
Tai tikras žingsnis į vals
tybinį socializmą. Hitleris 
Vokietijoje deda visąs pa-

ar kruvinojo Stalino val
džiai, tuojau praneša GPU 
ir josios agentai tą arba 
tuos žmones sūdoroja taip, 
kaip yra sudoroję milijo
nus kitų. Be teismo, slap
tai, paleidžia kulką Į pa
kauši ir užbaigta. Neišti
kimi bedieviams žmonės 
nustoja visų gyvenimui 
reikalingų dalykų; maisto 
ir to nei už pinigus nega
li gauti.

Tokia tai religijos “lais
vė” yra sovietų Rusijoje.

RUSIJOJ BAŽNYČIŲ 
VISTIEK NEGALI ATI

DARYTI

Norėdami sumažinti vi-

i

i

SUIMTAS BUVĘS GPU 
VIRŠININKAS JEGODA

“Daily Telegraph” Mas
kvos korespondentas pra
neša, kad

buvusis GPU viršininkas 
Jegoda suimtas.

Korespondentas pabrėžia, 
kad pats Jegoda organiza
vęs 17 trockiniukų bylą ir 
dabar pats patekęs į Sta
lino nemalonę. Esą, jis 

kaltinamas nepasisten
gęs apsaugoti nuo aten- 
tatininku Kirovą, o pas
kui neišaiškinęs atenta- • 

tininkų.
Nusikaltėlius susekė ne 
GPU, bet komunistų par
tijos kontrolės komisijos 
pirmininkas Ježovas. ku
ris visą laiką sekė GPU 
veiksmus ir kovojo su jos 
ekspansija.

Daug metų atgal, vienas mažamečių vaikų kaip ir
Įžymus Amerikos pilietis, nėra. Jei nėra, tai kam tas i gali dabar pasakyti, 
Thomas R. Marshall, paša- konstitucijai priedas? 
kė, kad taip vadinamas Kaip ten nebūtų, bet įvai- 
Vaikų Darbo įstatymas riose valstybėse atsiranda 
užtikrintų mums daugybę daug piliečių, kurie tokiam 
jaunų kriminalistų. Šių Įstatymui priešinasi, o la- 
dienu tikroji blogybė yra, blausiai priešinasi Katali
ke kad jaunuoliai nersidir- kų Bažnyčios vadai ir pro- 
ba. bet kad neužtektinai taujantieji pasaulionys. 
dirba. Ir dėl tų jaunuolių ■ Katalikų . Bažnyčios va- 
darbo šiandieną eina dai visada priešinosi vai- 
smarkūs ginčai. Preziden- kų darbui. Jie visada Tei
tas Rooseveltas Įsakė Kin- kalavo, kad valstybės iš- 
gresams priimti įstatymą,1 leistų įstatymus drau- 
kuriuo jaunuoliams, iki džiant mažiems vaikams 
aštuoniolikos metų am-1 dirbti fabrikuose. Taip se- 
žiaus, būtų draudžiama niai, net 1873 m. Vokie- 
dirbti. Kad įstatymas tu- čių vyskupas Von Ketteler 
retų konstitucinę galę rei- ragino Vokietijos katali- 
kia, kad 36 valstybės jį; kus išreikalauti, kad val

džia išleistų įsakymus:
1) Draudžiant vaikams 

iki keturiolikos metų dirb
ti fabrikuose. 2) Uždraus
ti vedusioms moterims ’•••«. - . . . .• . .T. ■

užtvirtintų. Tokio užtvir
tinimo prezidentas reika
lauja. Nevisai aišku kodėl, 
nes jis pats neseniai viešai 
pasakė, kad dirbančiųjų

ir jie vieni 
valdžią ant 
Toks įstaty- 
valdžią ant

stangas, kad jaunimą pa
imti į savo rankas; Rusi
ja ir Italija jau jaunimą 
turi savo rankose, ir mili
tarizuoja jį; Lietuvos val
džia irgi veržiasi ir kovo
ja prieš Katalikų Bažny
čios vadus, kad paimti 
jaunimą Į savo rankas, 
kad jį iš tėvų globos iš
traukti.

Tą visą apsvarsčius pa
sidaro aišku, kodėl Katali
kų Bažnyčios vadai prieš 
tokį “Vaikų Darbo Įstaty
mą” priešinasi. Jie visi kai 
vienas pasmerkia jaunuo
lių išnaudojimą, leidimą damas, jei tam ųesiprįęši- 
nepilnamečiams eiti į fa- na vietinė bedievių orgąni- 
brikus dirbti, bet taip pat zacija.
smerkia įstatymus, ku-_________
riais valdžia galėtų vaikus Lietuvių Komųni g f ų 
atimti iš po tėvų ar auk- “chief’ąs”, V. Aųdriųlis 
lėtojų globos. Reikalas tat rašo Brooklyno centrąbiu- 
yra žmonėms savo valsty- rių organe “Laisvė”, kad 
bes legislatūroje pareikš- Pennsylvąnijoj komunis- 
ti protestą prieš tokį Įsta- tams nevyksta. Pasako ir 
tymą, kad paskui nereikė
tų apgailestauti ir savo 
nesusipratimą smerkti. T. (Suprask ko m ų n i s t ų.

Penkcentinių ir dešim- 
tukinių krautuvių (Wool- 
wortho) darbininkės Det
roite laimėjo streiką. 
Kompanija sutiko pakelti 
po 5 centus į valandą ir 
sutrumpinti darbo valan
das, Įvedant 48 valandų 
darbo savaitę. Dabar mer
gaitės gaus ne mažiau 
kaip $14.50 į savaitę, o vy
rai, dirbantieji virtuvėse 
ir kepyklose gaus nuo 
$22.50 iki $37.00 už 54 va
landas į savaitę.

Prąųdšąnąa, kad sovietų 
Rusijoje, pągąl naująją 
konstituciją, įvyks nomi- 
nącijų “balsavimai” į vy
riausią sovietų tarybą. 
Ęąlsupti galės tįk už ko- 
mųpistųs, kurių partija 
Rusijoje tebėra visagalin
tį. Tokįą tai “demokrati
ją” Įvijoje, piktesnė už 
baudžiavos laikų.

SVŽADINO T^ORĄ VIE
NINGAI VEIKTI

komunis-

priežastis. Rašo:
“Bet lietuvių dąrbinįnkų

Komunistų ir bedievių 
žiaurus elgesys Rusijoj, 
Ifelftiltoj ir Jspapįjoj pa
darė gi’jos įtakos į gal
vojančius katalikus. Visur 
matomas susirūpinimas, 
užsidegimas vieningu vei
kimu gresiančiai blogybei 
UŽkiFSfi J^elią. Šių rnetų 
tyli 29 (į. Pognąjįėje 

j

Prancūzijos kranta i s 
kasdien jūra išplauja vis 
nauju lavonų. Daugiausia 
jų pastarosiomis dienomis 
pasirodo ties Noirmoutier 
sala. Vasario 11, išplauti 
keturi lavonai ties salos 
uostu Porniku ir vienas 
ties Bretignolles pliažu.

Lavonai daugiausia bū
na be galvų.

Prancūzų speciali komisi
ja nustatė, kad lavonai y- 
ra Ispanijos naminio karo 
aukos. Pas nužudytuosius 
jokių dokumentų nerasta. 
Beveik visu lavonų rankos 
suraišiotos užpakalyj. Va
sario 8 d. vienas lavonas 
išmestas buvo su galva. 
Tai esąs apie 40 metų vy
ras, prie kurio rasta laik
rodis. Vas. 7 d. netoli Por- 
niko rastas

lavonas be abiejų rankų 
ir vienos kojos.

Iš vieno lavono marškinių 
nustatyta, kad jis tikrai 
ispanas: jis dėvėjo marš
kinius, siūtus Santanderio 
manufaktūros fab rike. 
Taip su Ispanijos fabriko 
ženklais ir jo guzikai. La
vonas buvo be dantų. Ko
misija mano, kad lavonai 
buvo išmesti į jūrą iš laivo 
Prancūzijos pakrantėse.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kąųčių šąjtinįs-
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Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trombui! St.
VVorcester, Mass.

AUŠROS VARTŲ PARAP,

Virginia 
Dusevi-

s

PAlAt^IAVir

C^ąiAUN

EOWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Alų.

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

kuri pe- šio darbo sekming
mą, ir kad kiekvienas ki< 
tik gali prie to darbo pi 
sidėtų. B.

Tel. 2-:W81
Delivery

| lytas J. E. Arkivyskupo \/A’7’II IClŲIT 
Mikolo Curley laiškas, ku- V rAZ-1 kJ !>. 1 J,

I

kaitytė, Aldona Valatkaitė, liu
la Latvytė, Mary Mittchell.

Darata Smolenskąitė, Eleanora 
Jankauskaitė. Rūta Tamuleviėiu- 

, . . ,. v. tė, Aldona Šližaitė Agrina Pau-
kad pietiečiams Įauskaitė, Irena Baliukonytė. liu

la Giraitė, Julija Dusevičiutė, E 
leanora Gelumbauskaitė, Eleano
ra GyazdaiLskaitė, Eva Jązukcvi- 
čiutė. Virginia Jurgelionytė, Ka- 
...1 Z_____  J, Rita Keršyto.
Eleanora Kaliunaitę, Jiita Kaspa- 
raitė, Virginia Lekeckaitė, Liliana

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD.

iškilmės 
vai. ryte. 
Šv. mišių 
klebonijos ton, kun. Dr. Jonas Navic

kas, MIC., kun. Juozas 
Vaškas, MIC., Prelatas 
Bojanauskis, Šv. Marijos 
baž., Worcester Klebonas, 
kun. Dr. Jonas Starkus,

',HCSTNEY'S CANTEEF
Geriausia lietuviška užeiga 

kur užlaikomas geriausias aliv 
i ir kiti gėrimai.

90 Millbury St.,
Worcester, Mass.

POPE OPTICAL CO
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki 
I niai, leiskite mums išegzami 
' nuoti akis ir pritaikinti aki 
: nius. lies padarome dirbtina* 
filcis. *
397' Maip St. Tel. 6-1944 

Worce6ter, Mass.
275 Main St. Webster, Mass

! ■ Į I

to, Joana Račkauskaitė, .Marijo
na Stėponauskaitc, Aldona Va-

Edmundas Butkevičius, Alber
tas Česna. Juozas Dirsa, Petras 
Kle,bailokas, Dovidąs Kvaraciejus. 
Vincas Kisielius, Petras Kašėta, 
Edmundas Luzgauskąs, Jonas 
Sinkevjčius, Danielius Venslaus- 
kas, Ričardas Vaškclevičius, Le- 

, Albertas 
Zavarskas, Raymondas Mažeika, 
Robertas Paluses, Danielius Aik-

Vincas Bagdžius. Juozas Bu
činskas, Albertas Česną, Vladislo-

pažymėti, kad Šios draugi- nvs. Edmundas Jonytis. Adomas

bertas Krasliiekąs. Ernestas Ku-

Ne vienas iŠ kunigi- Kvalita. Albertas Laučys, Leo
nardas Levaneevįčius, Juozas Lo- 
Likis, Albertas Murphy.

Ka’zimicras Rezgys. Povilas Ša- 
blinskas. Edvardas Šiugdinis, Po
vilas Stankūnas, Pranąs Švedas, 
Davidas Vaškas. Vincas Valan
čius, Jonas Voungeinus, Vincas 
Laųronis, Petras Žemaitis, Adol- 
phas TąmUlevičius, Jonas Stan-

1 f i

Naujos Bažnyčios Šventinimas Ir 
Altoriaus Konsekracija

1

Worcester, Mass

Amerikos lietuvių išeivi
joje Įvyko nepaprastos iš
kilmės Aušros Vartų pa
rapijoje, sekmadienį, kovo 
7-tą dieną, būtent, naujos 
bažnyčios šventinimas ir 
altoriaus konsekracija. 
Tos dienos pietinės dalies 
\vorcesteriečiai laukė su 
didžiu ilgėsiu,, nes kovo 7 • 
tą dieną buvo atsiekta jų
jų visų troškimas, bažny
čios užbaigimas, kuri savo 
pradžią turėjo 12 metų at
gal.

Pašventinimo 
prasidėjo 9:30 
Gausus būrys 
tarnautojų iš
nulydėjo Jo Ekscelenciją 
Vyskupą Tarną M. O’Lea- 
ry, D. D. su savo palydo
vais į bažnyčią, kur tuo- 
jaus prasidėjo iškilmingos
Pirmos Bažnyčios apeigos. Prelotas Jonas Phelan, vi- 
Kartu su kunigais — Vys
kupas visu pirmiausia at
kalbėjo 7 Dovydo atgailos 
Psalmes. Prasidėjo van-

' I ' " . . I I1 . ■! L- ’JJ» ,

šio numerio pirmame 
puslapyje. »

Klebonas pavaišino pie 
tais Vyskupą ir visus ku 
nigus klebonijoje. Po pie
tų 146 asmenys priėmė 
Sutvirtinimo Sakramentą 

1 iš Vyskupo rankų. Čia vėl 
iškilmingai buvo įlydimąs 

Po to pašventinta Vyskupas visų kunigų ir 
vaikučių į bažnyčią. Iškil
mėms pritaikintą pamoks
lą pasakė kun. Juozas Si
monaitis. Vyskupo diako
nu buvo kun. Juozas Va- 
iantiejus iš Waterbury, o 
sub-diakonu — kun. Dr. 
Jonas Starkus. Ceremoni- 
jorius — kun. Robertas 
L. Ahearn. Sutvirtinimo 
Sakramento metu Vysku
pui pagelbėjo kun. Pius 
Juraitis iš Atholio, kun. 
Pranas Juškaitis iš Cam
bridge. Tarp virš minėtų 
kunigų, kurie ėmė daly- 
vumą Šventinimo ir Kon
sekracijos apeigose, dar 
atvyko sekantieji: kun. 
Jonas Ambotas iš Hart- 
ford, Conn., kun. Vincas 
Puidokas iš Westfield. 
Mass., kun. Jokūbas Reillv 
ir kun. Juozas Holand, 
Žengimo į Dangų parapi
jos, kun. Jonas Mieczkow- 
skis, Pan. Švč. parap., kun. 
Jonas Vaitekūnas, Provi
dence. klebonas.

Sutvirtinimo Sakramen-I 
tą priėmė šie:

Ona ĄugustąiLsįaitė, Marijona I 
■ Čiraitė, Rūta Čiupaitė, 

kanelio- Banilevičiutė, Eleonora
čiutė, Rita Grisiutč, Marijona 
Gvązdauskaitė, Petronė Karlonai- 

MataS t ė, Ona Kazakevičiūtė, Irena Lei- 
kiutė, Eleanora Lembutytė.

Apolonija Lenartavičiutė, Aldo
na Pauliukaitytč, Viręinia Pili- 
paitytė Florencija Pranaitytė, 
Rūta Repeikaitė, Virginia Ryan. 
Rūta Sablinskaitė, Emilija Ska
marakaitė, Antoineta Švedaitė, _ --
hmgevičiutė, Emilija Zalanskai-

nuolat kodyluoja apie al
torių, eidamas iš dešinės į 
kairę, iš kairės į dešinę. 
Relikvijos įdėtos altoriuje 
Šv. Kazimiero ir Šventųjų! 
kentėtoju Maximo ir Kan- 
dido. j 
altoriaus uždangalai, žva
kės, knygos, kandelabrai 
ir gėlių vazai. Sekantieji 
kunigai buvo Vyskupo pa
gelbininkais laike visų a- 
peigų: kun. Matas Pankus 
iš New Haveno, kun. Juo
zas Simonaitis iš Eliza- 
beth’o, N. J., kun. Pranas 
Juškaitis iš Cambridge, 
kun. Robertas Ahearn, D. 
C. L., Vyskupijos kancle
ris, kun. K. A. Vasys, kun. 
Jonas Švagždys iš Brook-

Dieve mūsų klebonui svei
katos.

Antradienį sergantį kle
boną aplankė Kunigų Vie
nybės Centro Pirm, kun. 
Jonas Balkūnas iš Mas- 
peth, L. I., N. Y. ir kuų. 
Juozas Ąleksiūn a s iš 
Brooklyno. Abu gėrėjosi 
nauja bažnyčia.

, apsilankė

karis generalis ir kun. J. 
Bakanas.

Iškilmingas Šv. Mišias 
atnašavo Jo Prakilnybė

dens, pelenų, vyno ir drus- Jonas Pheian; diakonu bu
kos šventinimas ir viso to vo kun. Juozas Simonaitis, 
į vieną taurę sumaišymas, sub-diakonu — kun. Juo

zas Vaškas, MIC. Ceremo-
■ nijorum kun. Dr. Robertas 
Ahearn, jo pagelbininku 
kun. J. Bakanas. Mišios 
buvo laikomos Corum Epi- čiraitė. Rūta Čiupaitė. 
seopo. Vyskupo 
iiais buvo kun. Pranas Gvazilauskaitė, Petronė Karlonai 
Juškaitis ir kun. 
Pankus. Laike mišių cho
ras, vadovystėje muz. Jus
to Balsio, sugiedojo leng
vas gregorioniškas mišias 
de Angelis. Turiningą pa
mokslą pasakė kun. Dr. tiliana Tamulevičiūtė, Rūtą Vo 

, T . , , lungeviciutė, Emilija Zalanskai-Jonas Starkus. Jojo teks- į(- Rįta Krasniskaitė.
Ona Krasinikaitė, Isabelė Kra- 

sinikaitė. Anelė Krasinikaitė, E- 
leanora Skamarakaitė, Rita Silai- 

, Rita Tamulevičiūtė, Ona 
Dusevičiutė. Ona Krilavičiutč. 
Julia Katiniutė, Eleanora Rag- 
_____ i, Veronika Menceviutč, Ru.- 

. Eleanora Jakštai- 
? Aldona Zalanskaitė. Ona Vi

sockaitė, Ona Monkevičiutė, Kon

zas Lagunevičius. Jonas Palec- 
kas.

Petras Gvazdauskas, Petras Vi
tas, Vincas Repeika, Edvardas, 
Volungevičius, Vladas Grimaila, 
Bernardas, Arnauskas, Vytautas 
Kvietkauskas. Edvardas Putelis, 
Konstantas Malonis, Jonas Kalio
sios, Bronius Strūckus. Jonas Če- 
četas, Viktoras Ruseckas, Kons
tantas Žemaitis,, Albertas Rakau
skas, Povilas Budinavičius ir 
Konstantas Karsokas.

Kaip per pašventinimą, į Trečiadienį, apsilankė 
taip ir per po pietines pa- kųn misijonieriai Antanas 
maldas bažnyčia buvo ku-i jvlešlis ir Pranas Aukšti- 
pina žmonių. Bažnyčioj kalnis, kurie dabar sek- 
vietų yra dėl 765 žmonių, mingai skelbia misijas Šv. 
o prie vargonų dėl 80 žmo- Kazimiero parapijoj, 
nių.

Besidžiaugdami nauja 
bažnyčia ir besigėrėdami 
nepaprastai gražiomis ir į- 
spūdingomis bažnyč i o s 
šventinimo ir altoriaus 
konsekravimo apeigomis, 
nuliūdome, nes rimtai su
sirgo mūsų mylimas kleb. 
kun. K. A. Vasys. Dabar 
yra Dr. Vaikšnoro prie
žiūroje. Jis dėl nuovargio 
beruošiant bažnyčios šven
tinimą ir šventinimo die
noje pagavo “gripą” ir da- 

, bar turi ramiai ilsėtis. Juk 
tai buvo didelis darbas tas 

į iškilmes taip tvarkiai ir 
gražiai suruošti. Jis išaik- 
vojo daug sveikatos, ir da
bar turi sirgti ir ilsėtis. 

: Tikimės, kad klebonas 
kun. Vasys, Dievui pade
dant, nugalės ligą ir su
stiprėjęs vėl galės darbuo
tis savo parapijoje. Mes 
savo maldomis prašysime

MŪSŲ VEIKLIOS SODA-' Įėjimo yra ar tai neužtek- 
! imas arba kaikurių visiš-
Į kas nežinojimas Dieviškų 
Dalykų. Katalikų tėvą: 
siųsdami savo vaikučius ; 
viešas mokyklas; jaunuo
liai ir mergaitės lankyda

Veikime, i mi betikybines augštesnū

LIETĘS
Šv. Alfonso parapijos 

Sodalicijos, kuri per pas
taruosius metus gražiai ir 
vieningai veikė, šįmet pa- 
sirįžo gyviau pasirodyti 
Katalikiškame
Pereitą savaitę kun. Anta- mokslo įstaigas daro sai 
nas Dubinskas, dr-jos ava- ir Katalikų Bažnyčiai di 
sios vadas ir valdyba ture- dėlę skriaudą. Daugelii 
jo svarbų susirinkimą, ku- mūsų katalikų, ypač mūši 
riame prirengti planai a- lietuvių, tikybos mokslas 
teičiai. Pirmutinis to sus: 
rinkimo vaisius buvo ilgas mas buvo įgyta 
ir įdomus aplinkraštis vi
soms draugijos narėms.

Šiuo likviduotu mišiniu 
vyskupas šventino bažny- • 
čią ir visus altorius. Seka! 
visų Šventų litanija, po į 
kurios prasidėjo Altoriaus j 
Konsekracija. Visu pirma 
reikalinga, kad altoriaus 
stalas būtų visas marmu
ro, ir altorius be jokios 
skolos. Šį stalą vyskupas 
su savo pagelbininkais te
pa šventais aliejais,būtent, 
šventą Chrismą ir Aliejum 
Catechumenų. Vienas iš 
kunigų, laike šių apeigų.

Sekmadienį, kovo 14, 
vietinė Vyčių 116 kp. eis 
“in corpore” prie Komuni
jos laike savo intencijąi 
laikomų mišių, 8:30 vai., 
paminėjant savo globėjo 
šventę, Šv. Kazimiero, ku
rios ankščiaus nebuvo ga
lima paminėti dėl bažny
čios šventinimo. Po mišių 
bus bendrus pusryčiai.

i Rengimo komisijon įei
na: Juozas Bielanis, pirm.. Kadangi mūsų žmonės gy- 
p-lės Julė Metrikaitė, Mo- veno išsisklaidę ir gan toh 
nika Manasaitė, R. Rakęs- nuo savo bažnyčios ir nė- 
kaitė ir Magdė Lapinskai- ra galima visas mergaites 
tė. Moterų Sąjunga su-'sutraukti bendrai, nutarta 
rengs pusryčius. apie dr-jos veikimą vi

soms pranešti kas mėn. 
aplinkraščiu. Nutarta, kad skyrius Krikščioniško Mc 
ateityje dr-jos bendros ko- kslo arba Katekizacijo 
munijos sekmadieniais šv. 
mišios būtų atnašaujamos 
už dr-jos narių intencijas. 
Taipgi padarytas pasiry
žimas draug su mokyklos 
vaikučiais giedoti šv. mi
šių metu paprastai gieda-

. mas lietuviškas giesmes. 
Pereitą sekmadienį mer
gaitės pildydamos tą įne
šimą, savo bendru giedoji
mu padarė nepaprastą į- 
spūdį į visus.

Sekmadienį po Mišparų 
didysis choras rengia Bea- 
no Party, bažnytinėje sa
lėje, parapijos naudai. Jo
nas Marcinkus, Jonas Bo
risas ir Vincas Vieraitis 
sudaro rengimo ir darbo 
komitetą.

ir tikėjimo tiesų pažini 
s į du arbt 

trys mėnesius laiko, kuo 
m et buvo rengiami ar ta 
pirmai šv. komunijai arb: 
sutvirtinimo sakrament 
priėmimui. Savo laiške J* 
Ekscelencija, išdėstęs įvai 
rias iškatalikėjimo prieža 
stis, įsako visiems para 
pijų klebonams įsteigi

tas buvo “Domus Mea, Do
mus orationis vocabitųr”. 
Vyskupas po lietuviško liūtė, 
pamokslo prabilo į žmo
nes, pagirdamas visus už jžhitė 
jųjų rūpestingumą, pasi- ta Kaliošiutė. 
šventimą ir kleboną kun. lc —
K. A. v ašį UZ JOJO SUma- staneija Bartkiutė, Barbora Gri- 
numą ir ypatingą darbštų- ^a’Jahė, Ona Giraitytė., Rūta La
mą, sugebėjimą tokiuose 
laikuose surinkti tokią su
mą ir išbaigti bažnyčią.
Priminė, T 
ypatinga garbė, nes jųjų 
bažnyčia yra vienintelė 
visame Worcesteryje, ku- či 
rios altorius 
ruotas (Čia 
mieste yra 
bažnyčios).

Miestą atstovavo mayo- j-'askaitė. 
ras Jonas Sullivan su žmo
na. Marijos Vardo drau
giją atstovavo 12 narių ir 
ėjo su kitų draugijų ats? 

i tovais “in corpore” prie 
komunijos. Vietinė Aušros onardas Bndinavičius. 
Vartų draugija turėjo 51 į 
narę; Moterų Sąjungos 69 šuoras, 
kp. — 30 narių; Šv. Petro- 

i neies dr-ja 6. Čia reikią Yas cineilevičius, Vytautas Ciu- 
pažymęti, kad Šios draugi- nys, Edmundas Jonytis. Adomas 
•jos yra suteikusios stam- Kazlauskas, Petras Pauraitis Ai-

I '*. * . . , „ bertas Krasliiekąs. Ernestas Ku-
bias aukas naujai bazny- nigauskas, Jonas Kvalita, Juozas 
čiai. 7“ " . "7 '.... ...............
jos ir pasauliomų yra pa
reiškę, kad šis naujas 
Dievnamis yrą gražiausias 
vyskupijoj ir Lietuvių par 
rapijų Amerikoje. Tą gali
mą nors truputi pastebėti 
iŠ paveikslų, kurie telpą kauskas, Šmolenskas, Juo-

yra konsek- <<dna Kurzmraitč1 J-'Ir.nnnrn TCnliiina Worcesteno , - - - ■ ■
25 katalikų Monkevičiutč, Julia Nedzvcckai-

Tėvų Marijonų skyrius 
sekmadienį kovo 7 d., tu
rėjo savo mėnesinį susirin
kimą.. Čia buvo svarstoma, 
kaip priimti kolegijos mo
kinius su vaidinimu, kaip Gegužės Mėn. Procesijo 
daugiau bilietų parduoti, 
kad dauigau pelno pada- 

po pietų, rius. Jau bilietai yra par-

Karalienė
Tarp įvairių svarstymų 

buvo įnešta ir nutarta, 
kad tik ta mergaitė galės 
būti kandidatė į gegužė 
mėn. karalienės, 1 
reitą metą nei vieną mė
nesį neapleido šv. komuni
jos. Kun. Dubinskas pa
aiškino mergaitėms* būti
ną reikalą išvystyti ir pra
plėsti Sodalicijos veikimą. 
Jis ir valdybos nariai su- 

tikėji- VYČIŲ 26 KP. VEIKIMAS sirinks bent du kart į mėn.

Jau antra savaitė kaip 
Tėvai Jėzuitai. Aukštikal
nis ir Mešlis skelbia sėk
mingai šventas misijas. 
Pirmą savaitę moterys ir 
merginos gausingai daly
vavo ir iškilmingai savo 

I misijas užbaigė sekmadie
nį kovo 7 d.,
Joms buvo suteikta Šven- duodami. Teatras bus per
to Tėvo ir švenčiausio Sa- statytas Šv. Kazimiero pa- 
kramento palaiminimas. ; rapijos salėj, balandžio 11

Vakare kovo 7 d., šven- d Kas tik galite, nusipur
tos misijos prasidėjo vy- kitę po bilietą ir tokiu bū
rams ir vaikinams. Pirma- du prisidėsite prie gero 
dienio vakare labai smar- darbo. Dalyvaudami šiame 
kiai lijo, bet tas vyrų ne- parengimėlyje, paremsito 
sulaikė. Bažnytėlė buvo Tėvų Marijonų kolegiją. X 
pripildyta. Tai parodo,; -------------
kad jie turi gyvą 
mą ir nori Dievo malonė
mis pasinaudoti. Yra dide
lis džiaugsmas klebonui ir 
misijonieriams, kad žmo
nės naudojasi Dievo malo
nėmis. Labai daug artinas 
prie Dievo stalo ir priima 
Šyenčiausį į savo širdis.

šventas misijas vyrai ir 
vaikinai iškilmingai už
baigs ir jas apvainikuos, 
sekmadienį kovo 14 d., 
3:30 vai. po pietų. Bus su
teikta Švento Tėvo ir 
švenčiausio Sakramento 
paląįminimas.

Reikįa čia pastebėti, kad
Tėvas Pranas 
nis yra gimęs 
pijoj įr Jisai džiaugias, 
kad turi progą savo para
pijoj skelbti pirmas misi
jas.

Gavėnios metu, trečia
dieniais yra graudūs verk
simai ir pamokslas. Pa
mokslus sako kunigai Ma
rijonai iš Thompson kole
gijos. Tų pamokslų turi
nys yrą apie Viešpaties 
Kančias. Trečiadienį kovo 
17 d., pamokslą sakys 
kun- Juozas Paulikonis. 
M-1- ę.

Į Sekmadienį, kovo 7 d., 
Šv. Kazimiero par. Vyčių 
26 kp. “in corpore” priė
mė Šv. Komuniją laike 
9:45 mišių. Po mišių įvyko 
pusryčiai Vyčių klubo 
kambariuose. Dalyvavo 

i virš 50. Garbės svečiai bu
vo šie: kun. kleb. Aug. 
Petraitis, kun. P. Skruo- 
denis (kuopos dvasios va
das), ir misionierius kun. 
Antanas Mešlis. S. J. iš i 
Weston Kolegijos.

Pusryčių surengimo ko
mitetą sudarė p-lės L. Am- 
brozevičiutė, M. Zuroms- 
kaitė, p. J. Bačinskas ir 
pirm. V. Kereišis.

Kuopos susirinkimas, 
kuris turėjo įvykti kovo 9 
d., yra perkeltas į kovo 16. 
Visi nariai turi atsilanky
ti į šį susirinkimą.

Vyčiai ruošiasi suvaidin
ti komiškus veikalus ba
landžio 4 d„ parapijos sve
tainėje, 7:30 vai. vakare.

Praktikos įvyksta sek
madieniais, pirmadieniais 
ir trečiadieniais.

Kpjeąp. M- ¥•

pasitarti kaip būtų galima 
mūsų kolonijoj vykdyti 
maždaug Sodalicijos Cent
ro nustatytą veikimo pro
gramą. Trumpu laiku na
rės pasidalys į įvairias ko
misijas, kurių kiekviena 
turės užsibrėžusi sau ypa
tingą darbą. Tokiems gir
tiniems užsimojimams lie
ka tik palinkėti gražiausių 
pasekmių.

Arkibrolijos. Vaikams, ki 
rie lanko viešas mokyklai 
ori valo būti vedamos a JI
tai sekmadieniais ar kib 
mis savaitės dienomis kt 
tekizmo pamokos. Jaunut 
liams ir mergaitėms privi 
lo būti suorganizuoti ‘Sti 
dy Clubs’. o suaugusieir 
per namokslus turi bū 
aiškinamas katekizma 
Šis įsakymas pridera pr 
dėti pildyti tuo jaus. Tai 
pirmučiausių dalykų žm 
nėms gan plačiai ir nu 
dugniai turi būti išaiški 
ta šv. mišių auka. Sai 
rūpestingą tėvišką laišk 
Arkivyskupas užbaig 
prašymu, kad visi melst

Baltimorės Arkivyskupo 
Atsišaukimas

Pereitą sekmadienį viso
se Baltimorės katalikų 
bažnyčiose buvo perskai-

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

1313 Westminster av< 
Detroit, Mich.

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

ves kun. Albinas Drazd; 
Misijų atlyginimas skir 
mas statomai Saleziei 
įstaigai Vytenuose, h 
daugelis jaunuolių ruoš 
si tolimųjų kraštų mi 
jom.

Didžiausia apgavystė 
ra pretenduoti į valdo; 
ir neturėti tam sugebi 
mo. Ksenofont

riame Jo Ekscelencija tė
viškai nusiskundė apie 
daugelio bažnyčios narių 
iškatalikėjimą. Cituoda
mas Popiežiaus Pijaus X į 
žodžius, Jo Ekscelencija! 
pareiškė, kad priežastis to 
iškatalikėjimo ir supasau-
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Važiuokite į Lietuvą
DAYTON, OHIO I

SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS
NORWOOD, MASS.

Sekmadienį, kovo 7-tą 
d., Sodalietės suvaidino 
vaidinimą “Motinos Išsi
žadėjimas”, kurį išmokino 
Nukryžiuoto Jėzaus Vie
nuolyno Seserys.

Šis gražus ir jausmin
gas veikalas parodė kaip 
dėl tuščios garbės ir turtų 
mergaitė 
senutės 
praėjus, 
čius savo klaidingą gyve
nimą grįžta pas motiną ir 
su didžiu nusižeminimu 
prašo atleidimo.

Svarbiausias roles vaidi
no, motinos —Ona Paznio- 
kaitė ir dukters — Anelė 
Rukštelytė. Jos abi nepa
prastai gabiai ir gyvai vai
dino. Tikriau, ne vaidino, 
bet jautė ir gyveno. Pane
lė Pazniokaitė yra jau at
sižymėjusi savo sceniškais 
gabumais, bet susirinku
sius stebino savo gabu
mais ir p-lė Rukštelytė. Ji 
tikra buvo to vakaro žvai
gždė, vaidinime ir daina
vime. Jai dainuojant, švel
niu soprano balsu. Motinos 
daina, daugelis žmonių su
sijaudinę apsiverkė. Ji 
tiek įdėjo širdies į tą teat-

* >

užsigina savo 
motinos. Laikui 
mergaitė pama-

• v

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-

11
I i

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

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

BATCHELDER 
WHITTEMORE
834 Mass. Avė., Roxbury,

Telef. HIGhlands 1920
SKYRIAI —

Cambridge — So. Boston. 
Dorchester.

WeRecioifnmend• • • ' • JĮ ■ VA #. ana .,
Guarantee

I rą, kad, rodos, tikrai taip 
i dėjosi, kaip perstatoma.
I Kitos vaidintojos irgi 
labai gerai atlieka savo 

i roles. Vaidino Joana Či- 
žiutė, Sofija Navikaitė, E- 
lena Jasionytė, Gertrūda 
Minkevičiutė, Anielė Smel- 
storiutė, Adelė Vaikazai- 
tė, Apalonija Babilaitė, 
Kristina Keršytė, Joana 
Vasiliunaitė, Virginia Va- 
siliunaitė, Lucija Dovidau- 
skaitė, Elena Smolskytė. 
Angelą Pazniokaitė. Mari
jona Uždavinytė ir Alena 
Pazniokaitė.

i Perstatymas buvo nepa
prastai artistiškai jaus
mingai suvaidintas. Pa
žvelgus į gausiai susirin
kusią publiką matėsi kai 
ne vienas susijaudinęs a- 
šaras šluostėsi.

Be vaidinimo buvo su
dainuota kelios atatinka
mos laikui dainelės kurias 
išmokino p. V. Adomaity-j? 
tė; akompanavo p. S. Smil- 
gytė. Dainavo sekančios- 
Adelė Vaikazaitė, Alena 
Jasionytė, Ona Pazniokai
tė, Anielė Okulevičiutė, A- 
lena Pazniokaitė, Anielė 
Aidukonvtė, Valerija A- J. Švagždys ir jo darbštus 
domaitytė, Ona Gaidulai- 
tė, Valerija Vaikazaitė, 
Joana Čvžiutė.

Garbės svečiai
kun. Petrauskas ir kun. K. 
Urbonavičius. Žmonėms 
buvo labai malonu išgirs
ti keletą žodelių iš kun. rijonas, ‘kun. 
Urbonavičiaus, kuris kele- Pamokslai bus sakomi kas 
tą metu atgal čia 1 
vo ir buvo žmonių myli
mas. Buvo taipgi “Darbi
ninko” redaktorius Anta
nas Kneižys su žmona, 
p d’-. B. Svkes su žmona 
ir dauo“ kitų, iš Brocktono 
ir So. Bostono.

Vakaro vedėja O. Dau
girdaitė, (Sodaliečių pir
mininkė) atidarė vakarą 
atatinkama įžangine ka’- 
ba. Prie to veikalo neršta-X 
tymo ir scenerijų priren- 
gimo daug pasidarbavo p. 
Marijona Uždavinytė, A- 
nielė Rukštelytė ir Angelą 
Pazniokaitė.

Sodalietės yra labai dė
kingos Nukryžiuoto Jė
zaus Vienuolyno Seserims, 
kurios taip pasišventusiai 
darbuojasi sekmadieniais 
mūsų parapijoje’ ir išmo
kė mergaites tokį gražų 
teatrą. A. E. D.

Gegužes - May29 d.V

Laivu “GRIPSHOLM”
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMŲ

IR

Birželio - June 19 d
Milžinišku Laivu - “BERENGARIA”t 

f ©

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

Visais kelionės reikalais kreipkitės į

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680
i

buvo

1

tIiiII
MONTELLO, MASS.

I

sas. gyvenimo sukaktį. Ponai
Kalbėtojai kalbėjo apie Bujai gyvena 64 Chapel 

šv. Roko parapija, ku- Lietuvą ir Vilnių ir viInie' St Kleb. kun. P. Strakaus- 
riai vadovauja kleb. kun. I c,ų varSuf: Prumta. Pr0‘ «as Jubiliejatų pp. Buj.j 
-............................................. , testo rezoliucija prieš Len- intencijai atnašavo šv.
padėjėjas^ kun.*J. Petraus- kW ‘f lenkus dėl Vilniaus mišias ir suteikė palaimi- 
kas. šiomis dienomis stro- uz,gr °J, lletuv‘ų pcr‘ nln^ S10se -gilmėse da- 
piai ruošiasi prie šv. mi- sekloJ‘rao Vilniaus krašte, iyvavo ir jų sūnus klien- 
siju, kurios prasidės ši Da,nav0 ParaP‘J“ cho; 
pirmadienį, kovo 15 d.; vadovaujant p. Stasei 
7:15 vai. vakare. 0 Ne,t Zmon,lf buv0 Pllna

Misijas skelbs tėvas Ma- svetalne- ______
J. Vaškas.' IJr _ J. TKovo 7 d. įvyko Sv. Juo-

I

kleboną- vakaras, 7:15 vai., per dvi ząpo draugijos metinis su-
savaites. Misijos baigsis 
su iškilmingomis pamaldo
mis Velykų sekmadienį.

Pirmą savaitę misijų 
skiriama vien moterims, 
antra gi vien tik vyrams. 
Kleb. kun. J. Švagždys 
kviečia ir ragina visus sa
vo parapijiečius ir visus 
kitus Brocktono, Montello 
ir apylinkių lietuvių pasi
naudoti šia proga —atlikti 
šv. misijas.

Jaunimas turėtų kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti, 
nes misijonierius vartoja i 
iengvą ir labai supranta
mą kalbą. Misijonierius 
yra jaunas, gimęs ir au
gęs Amerikoje, baigęs au
kštąjį mokslą Europoje ir Kolegijos studentai 
mrTmnnn fvnivvitAri loilro T t • ‘ii v

kas Jonas iš Marian Hill 
Tėvu Marijonų seminari
jos ir jų duktė Liudvika.

Kadangi pp. Bujai čia y- 
ra visų mylimi ir gerbia
mi, tai ir jų mišiose dau
gelis dalyvavo. Pp. Bujai 
susilaukė daug sveikinimų 
ir nuoširdžių linkėjimų. 
Giminės ir draugai gau
siai apdovanojo jubilieja- 
tus pp. Bujus.

Sekmadienį, vasario 7 
d. pp. Bujai iškėlė bankie- 
tą, kuriame dalyvavo gau
sus būrys
tarne ir aš turėjau progos 
dalyvauti.

Taigi

sirinkimas, bažnytinėje 
svetainėje. Susirinkimas 
buvo rimtas ir pavyzdin
gas. Nutarta dalyvauti šv. 
mišiose in corpore draugi
jos patrono Šv. Juozapo 
dienoje, kurias atnašaus 
kleb. kun. P. Strakauskas.

Be to, šiais metais drau
gija nutarė minėti 30 me
tų gyvavimo jubiliejų. 
Rengs didelį balių ir nuta
rė garsinti Darbininkų ra- Taigi viešai reiškiame 
dio programoje, kuri šioje PP- Juozui ir Marijonai 
kolonijoje labai populeri Bujam ilgiausių metų, 
re tik lietuvių tarpe, bet 
ir sulenkėjusiųjų lietuvių, 
kuriuos čia vadina “gu-

svečių, kuriųv •

Valkininku Dzedulis.

CLEVELAND, OHIO

k
I i

TH€FU€LFOR 
Atodem 

•HOMES

EDW. V. WAR«.BOW
<WRUELIASKAS> 

r.TETTTVTS GP ABORTUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashinetOD St 
X()RWOO|>. MASS 
TEL. Norvrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
"EI Hr,»«-ki<>n 2005

IR

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

FARMERIAMS, GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ 
AUGINTOJAMS!

Auginkite iš unkšto višt.Ts ir kitus paukščius, kad gavus tinkamų :j 

ir didesnį uždarbį. Jei norite įsigyti gorinusių viščiukų, ančiukų ir 
kn’akutukų, kreipkitės pas Frnnk Rozčna, Lakeside Fnrm. Raynham. j 

Maas., kuris perina paukščius gerinusioms ir moderniškiausioms muši- l 

nomis. Ateikite ir persitikrinkite, kad mūsų kainos labai žemos, o pre- 1 
kės pirmos rūšies. (19-28-2-9) •

Kovo 21 d. Marianapolio 
_ - i va-i"

gyvenęs trumpą laiką Lie- dins veikalus, bažnytinėje 
tuvoje. Taigi jam yra ge- svetainėje. Vietiniai lietu

viai iš anksto rengiasi gkaimojai 
gausiai ateitu pamatyti Nors ir nelengyūs dabar 

laikais, bet jųjų namuose 
randasi visi katalikiški 
laikraščiai. Ypatingai, p. 
Žukauskų yra mylimas lai
kraštis 
kuriuo 
džiaugti 

i ne vien
su dideliu nuoširdumu ir 

i atsidavimu platina katali- 
i kiškąją spaudą.
( Pp. Žukauskai augina du 
I sūnus, kurie irgi yra geri 
Į lietuviai patrijotai, kurie 
įsu dideliu pamėgimu skai
to lietuviškus laikraščius 
ir juos platina. Būtų gera, 
kad ir daugiau tokių šei
mų rastųsi, kurie taip uo
liai remtų katalikiškąją 
spaudą. P. Glu-ne.

riausiai suprantamas A- 
merikos jaunimas, jo dva
sia ir jo sunkumai. Misijų studentų vaidinimą, 
iaiku visiems bus proga 
atlikti Velykinę išpažintį.

V.

Pavyzdinga Spaudos 
Rėmėja

P. ir Ona Žukauskai yra 
ilgamečiai “Darbininko” 

i ir rėmėjai.

L0WELL, MASS.
Vasario 14 d. įvyko Lie

tuvos Nepriklausomybės' 
minėjimas, kurį surengė ' 
Federacijos skyrius. Ang
lų spauda plačiai aprašė 
šį paminėjimą. Taigi para
šysiu ir “Darbininko” 
skaitytojams, nors trum
pai apie tą paminėjimą. 
Paminėjimo programos 
vedėju buvo p. Vladas 
Paulauskas. Kalbėjo vieti-Į 
nis kleb. kun. P. Strakaus
kas, kun. P. Juras, Law- 
rence lietuvių par. klebo
nas ir kun. J. Zabulionis 

Į iš Lietuvos ir Jonas Ru-

Šios kolonijos darbinin
kai labai gyvai svarsto J. 

; V. Federalės valdžios pla- 
i nūs sutrumpinti darbo va
landas ir pagerinti darbo 
sąlygas. Vieni labai norė
tų, kad būtų įvesta trum
pos darbo valandos ir auk
štos algos, bet kiti nugas- 
tauja, kad tokiais užsimo
jimais gali visą kraštą pa
stūmėti į pavojingą pozi
ciją. Prisibijoma, kad Eu
ropa ir Azija neužverstų ! 
Amerikos marketo savo 
išdirbiniais. Taigi tuo 
klausimu darbininkų nuo
monės skiriasi.

Korespondentas.
i

“Darbininkas” su 
jie negali atsi- 
ir atsiskirti. Jie 
patys skaito, bet

\ asario 6 d. pp. Juozas- Profesionalai, biznieriai, pramonin- 
ir Marijona Bujai minėjo kai. kurie skelbiasi “Darbininke” ttk- 

savo __ j , . ‘ . Irai v*rt1 skaitytojų paramos.25 metų vedybinio Į skelbkltės “Darbininke”.

Vasario 28 d., L. Vyčių 
96 kp. sportininkai buvo 
nuvykę į Chicagą, kur 
grojo basket bąli su 
Brighton Park Vyčiais. 
Daytoniečiai Vyčiai lai
mėjo 24 prieš 23. Be to, 
jie praleido linksmai lai
ką. Jie buvo svečiais Mar- 
ųuette Park Vyčių.

Kovo 7 d., Šv. Kryžiaus 
lietuvių par. bažnyčioje 
buvo atnašaujamos šv. 
mišios intencijai L. Vyčių 
patrono šv. Kazimiero 
šventės proga. Mišiose Vy
čiai prisiminė savo drau
gą a. a. Juozą Kelečių. 46 
nariai priėmė šv. Komuni
ją. Po mišių įvyko pusry
čiai, bažnytinėje svetainė
je. šioje nedidelioje kolo
nijoje yra stipriausia L. 
Vyčių organizacijos kuo
pa. Šįmet įvyks L. Vyčių 
organizacijos Jubiliejinis 
Seimas. Vyčiai iš 
kviečiami dalyvauti.

I

kitos atneša kitų, o dar ki
tos aukoja pinigais. Tuos 
parengimus padaro pa
prastai Jesonienė ir Palin- 
skienė. Gražus atjautimo 
ir dėkingumo darbas už 
vaikelių mokinimą!

I 
i
I

I 
visur

Kovo 19 d. įvyks Alto
riaus draugijos “echeris”, 
bažnytinėje svetainėj, pa
rapijos naudai.

Šv. Kryžiaus lietuviij pa
rapijoj buvo sunkiai susir
gęs Petras Petkevičius, 
bet dabar žymiai geresnis. 
Bet šiomis dienomis sun
kiai susirgo jo žmona, po
nia Pefkevičienė. Linkime 
jiems abiem greit išsveik- 
ti. Korespondentė.

OMAHA, NEBRASKA
LENKAI PAVYDI 

UŽDAVINIUI
Omahos lenkai labai pa

vydi Uždavinio darbštu
mui tėvynės labui. Jam čia 
atvažiavus, laikraščiai la
bai plačiai aprašė jo pri
buvimą ir jo misiją. Į jo 
prakalbas susirinko daug 
žmonių ir paskui visi di
dieji laikraščiai labai pla
čiai beveik žodis į žodį ap
rašė jo kalbą. Lenkams tai 
labai nepatiko.

Kai jų vyrai iš Lenkijos 
buvo čia pribuvę, 
patys laikraščiai 
žodžio neparašė, 
riose svetainėse 
nebuvo priimti, 
vietinis lenkų 
nusistebėjo ir neteisingai 
papeikė Uždavinio pasi
darbavimą, o savo vietinių 
lenkų apsileidimą apgai
lestavo.

• v

PAKfcLĖ ALGAS .
Omahoje 40 didžiausių 

krautuvių pakėlė mergai
tėms algas ir sumažino va
landų darbą. Pirmiau 
mergaitės gaudavo 9 do
lerius į savaitę, o dabar 
gaus mažiausiai 14 dolerių 
ir be to, dirbs vieną va
landą mažiau į dieną.

Vietinis.

CAMBRIDGE, MASS.
NUOŠIRDUS AČIŪ

Tariame nuoširdų ačiū 
kleb. kun. S. P. Kneižiui 
už suteiktą dvasinį patar
navimą prieš mirtį ir laike 
laidotuvių mūsų mylimo 
tėvelio a. a. Jono Dailidie-

l

no, ir už dvasinį patarna
vimą laike laidotuvių ku
nigams P. J. Juškaičiui, 
J. P. Plevokui, F. Norbo- 

i tui, J. Petrauskui. Taria
me ačiū už suteiktus dva
sinius bukietus. Lietuvių 
Šv. Pranciškaus parapijos 
(Wilkes Barre, Pa.) kle
bonui kun. A. Ezerskiui ir 
jo parapijos Jėzaus Nu
kryžiuoto Vienuolyno Se
selėms, Mokyklos Vaiku
čiams, Altoriaus Vaikų 
draugijai ir Onai Vitaus- 
kaitei. Taipgi ačiū J. Oku- 
levičiam, P. Babilam, P. 
Kisieliam, J. Kačinskam,
J. Žiliam, G. Manjenam, J. 
Burokam, S. Strokam, I. 
Jarmalavičiam, M. Ska- 
ninskaitei, P. Žilevičienei.
K. Drajiečiam, S. Daili- 
dienaitei, M. Palaimaitei, 
Jėzaus Nukryžiuoto Vie
nuolyno Seselėms ir vi
siems, kurie teikėsi paly
dėti į kapines ir atsilanky
ti į šermenis, ir laidotuvių 
direktoriui Adomui Aver- 
kai.

Nuliūdusios Dukterys:— 
Sesuo M. Dolorosa, Anelė 
Skapinskienė ir Ona Smil- 
gienė.

tai tie 
nė vieno 
Kai ku~ 
jie visai 
Dėl to,

laikraštis

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.

Mirė Chicagoje, palaidotas 
Omahoje

Boleslavas Butkus pasi
mirė Chicagoje. Jo sesutėj 
Juzefą Grakauskienė gy
vena Omahoje. Dėl to, ji 
ir atsigabeno savo brolio 
kūną į Omaha palaidoti. 
Su bažnyčios apeigomis a. 
a. Boleslovas Butkus bu
vo palaidotas Šv. Marijos 
kapinėse, kovo 4 dieną.

Grakauskų šeimyna y- 
ra visų mylima. Nors bro
lio niekas nežinojo be se
selės ir artimų giminių, 
tačiau buvo pilna bažny
čia žmonių.

SESELĖMS “PARTY ”
Mūsų geros širdies mo

terėlės kas metai rengia 
“party” Seselėms. Vienos 
atneša valgomų dalykų,

I
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Detroito Žinios KELIONES Į LIETUVĄ

Kovo 14 d. įvyks mėnesi
nė Šv. Komunija Šv. Var
do ir Marijos Vaikelių dr- 
jų. Jų mišios įvyks 9 vai. 
rytą. Gavėnios laikas yra

Heleri JepSOIl pasisako,
k , .

kodėl ji dėl savo balso pasirenka Luckies

I ~ ŠVEDU 
į AMtNKOS 

lihua

ŠV. PETRO PARAPIJA
Darbininkų būklė šiame 

mieste pagerėjo. Per kele
tą savaičių buvo streikai 
virš 30 dirbtuvėse, bet da
bar jau beveik užsibaigė, j ypatingas atgailos ir Die- 
Darbininkai laimėjo aukš- vo malonių laikas. Taigi 
tesnias algas. Dar yra ke- nariai draugijų atlikite 
lėtą mažesnių dirbtuvių, savo pareigas. Per mišias 
kurių darbininkai tebe-1 giedos Marijos Vaikelių 
streikuoja, bet automobi- ! choras, 
lių dirbtuvėse darbininkai; -----------
dirba pilną laiką. Kovo 15 d., vakare, bus

Streikai darbininkams ^domi paveikslai iš Lie- 
išėjo į gerą, nes visur lai-ituvos. Nors gavėnios laiku 
mėjo aukštesnes algas ir ; šioje parapijoje nėra jo- 
unijos pripažinimą. Dabar kių pasilinksminimų, bet 
darbininkai gali atsikvėp-: nedažnai matome paveiks- 
ti, nes nebereikės taip ver- lūs iš Lietuvos, tai prąšo- 
giškai dirbti, kad neturė
davo laiko nei prakaito 
nusibraukti nuo kaktos.

Detroite dabar pradeda 
trukti namelių darbinin-l 
kams. Nuomos aukštos.; Lietuvą p. Natalija Juo- 
Nedarbo metu nuomos bu-f zaitienė, gyv. Graham St. 
vo nupuolusios, bet dabar jos tėveliai gyvena Rudos; 

par., Šakių apskr. Ji žada 
praleisti visą vasarą Lie
tuvoje. Jeigu kurie norėtų 
į tą parapiją saviesiems 
kokią dovanėlę įduoti, tai 
gera proga.

Jai išvažiavus, namuose; 
šeimą aprūpins jos dūk-' 
relės. Linkime laimingos 
kelionės ir sugrįžimo.

I w

su pakėlimu algų, kyla ir 
nuomos. Gaila, kad darbi
ninkai neišgali būti namų 
savininkais. Dėl brangumo 
namu lietuviai keliasi to- 
lin nuo savo bažnyčių, ir 
per tai mažėja lietuvių ko
lonijos.

me susirinkti ir pamatyti 
savo Tėvynės vaizdus.

Tuojaus po Velykų iš
vyks iš šios parapijos i

Kovo 14 d. šios parapi
jos Neperstojančios Pagel
bos Moterų draugijos na
rės priims šv. Komuniją 
“in eorpore”. Tai gražus 
pavyzdys ir kitoms drau
gijoms, kad nors kartą į 
metus priima šv. Komuni
ją bendrai. šeštadieni 
klausyti moterų išpažin-: buvo tik vienas katalikas, 
čių atvyks kun. Silvius ir bet jis kalbėjo apie kata- 
sekmadienį atnašaus j’^-likybę, įrodinėdamas ga- 
įntencijai šv. mišias. Mi- vėnios reikšmę ir reikalin- 
šios sekmadienį įvyks gUmą žmonijai pagalvoti 
7:30 vai. ryte, 9 ir trečiosapje 
kaip paprastai prieš 11 v. k j tą

Kurie tik galite, atlikite! roįįe 
išpažintį prie svečio kuni-į 
go. Kitą savaitę bus kitas- 
svečias kunigas. I Detroito bovvlinink a i

  rengia bankietą po Velykų 
r-,„ __ i;~4.„u.. ________ ; ir kviečia visuomenę. Tiki-

I si gausios publikos.
Iš dešimties ratelių, ku- 

jrie prisidėjo prie Detroito 
! katalikų tuornam e n t o, 
mažai ką lietuviai laimėjo. 
Bet vienas ratelis laimėjo 
tarp saviškių. Šv. Petro 
veteranai bowleriai, kurie 
pernai laimėjo dovaną, šią 
savaitę juos supliekė Šv. 
Petro jaunuoliai bowleriai. 
Gali būti veteranams ne
labai patiko, bet ką pada
rysi-

Nors šios parapijos kle
bonas savo parapijoje du 
kart į savaitę sako pa
mokslus, bet jis suranda 
laiko ir kitur kalbėti. Šią 

■ savaitę kalbėjo Birming- 
ham Rotary klube. Ten

dvasinius dalykus, 
savaitę kalbės Det- 
Kiwanis klube.

4

Šv. Petro lietuvių para-, 
pijos klebonas nuoširdžiai 
dėkoja kun. Lipkui, klebo
nui iš Grand Rapids už į 
prisiuntimą didelės dele
gacijos j jo sukaktuvių iš
kilmes ir dovaną. Taipgi 
dėkoja Grand Rapids lie
tuvių parapijos chorui už 
jų labai brangią dvasinę 
dovaną. Kaip malonu ku
nigui, kada jį žmonės at
mena savo maldose, o ypa- 

. tingai iš tolimos parapi
jos.

Asmeniškai lydima

IHIIZIO.II VASAROS EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

BERENGARIA BIRŽ-JUNE 19 d. 
išplaukia iš Xew Yorko tiesiai i (’herbourgą 

o iš ten geležinkeliu j Klaipėdą

Važiuokit A i i ai a n r\ ŠIAIS
fe*. VU NA K U METAIS

Zkskursiją lydos plačiai žinomas ir nuodugniu! kelionės rei
kalus ištyręs vadas p. p, IM'KšNAJTIS.

I'iifkl jffntni keliami vienu pasaulio 
Grržfts katainriai. skanus maistas ir 
tarnavimas .'sios klasės keleiviams, 

vandeniu I
1‘lrhtniti pfinUkinhiiH teikiu jnm» nr6i>iuxinn afrentat, ai

CUNARD WHIIE STAR
393 B0YLST0N ST., 

Boston, Mass.

didžiausiųjų laivų, 
puikus Ciinard pa- 
Tik šešios (Menus

METROPOLITAN OPEROS 
MEILI PRIMADONA SAKO:

jX eseuiai buvo padaryta savarankiškas

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINĖ"

tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Jepson, 
kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Šiai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūly šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It*s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

“Operos ir koncertų laikotarpyje 
mano balsas ir gerklė privalo nuolat 
būti puikiame stovyje. Tad, nors 
daugumą savo rūkymo ir atlieku, 
kada esu atostogose, man ytin svar
bu, kad savo cigaretų pasirinkime aš 
būčiau atsargi. Aš rūkau Luckies, 
kadangi mėgstu jų skonį ir, kadangi 
aš jaučiu, kad pasielgsiu protingiau 
pasirinkdama dėl savo balso lengvą 
užsirūkymą.

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPEDA
I’er Gothenburgų, Švediją 

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortės

Išplaukimai laivų
GRII’SHOLM 
DROTTNINGHOLM 

' DROTTNINGHOLM
GRIPSHOLM

I Platesnes žinias apie 
mokamai ir, parduoda laivakortes visi 
autorizuoti laivakorčių agentai ir visi 
Švedų Amerikos Linijos skyriai.

I SIVEDISH AMERICAN LINE
636 Eiftli Avenue and 4, W. 51st St. 
Iiockefeller Centcr, New York Citv.

Chicago, III., 181 N. Michigan Avenue 
Boston, Mass. 154 Boylston Street, 
Detroit, Mieli., 107 Clifford Street’

iš New Yorko
Kovo 1S,
Kovo 20,

Balandžio 17, 
Gegužės 1, 

kelionę teikia ne-

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

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Copyright 1937. fr.e Ameririn f*ot>acn) Co.*nt>*D>

v
J. Kumpa 1 • • FJ* •Iš Skulptoriaus Petro Rimšos PennSyiVaillJOS Z1H10S

Parodos Boston, Mass.
I

(Tęsinys) ' atsižymėjimo buvo supila-
Pasakiškas Karžygis. mas toks ir pilekalnis. 

Puiki, gražiai ornamentais Kalbamas p. Skulptoriaus 
papuošta stovyla. Pirmoji paveikslas yra įbriežtas 
pusė stovylos - statulos metale, ir puikiai atrodo.; 
reiškia karžygiškumą, pa- šiuo laiku jis jau yra nuo- 
sirengimą kovai su viskui, savybė Dr. B. K. Venciaus. 
kas tik mėgins stoti kely. 
Antroji gi pusė statulos— 
po karo, po laimėjimo. 
Nors iš karo lauko par- 
gryžūs ir kraujo lašais 
reikia pasipuošti, bet tas 
viskas natūralu, bet tik 
kad karas išeina naudai 
savų reikalų.

Mėnesiena. Paveikslas, 
nakties gražios mėnesie
nos, vaizduojąs Pilekalnį. Žiaurusis Atlantas taurių- 
Pilekalnių Lietuvoje su- jų lietuvių nenuveikė; ne
tinkama gana daug ir jie nuveikė jų ir Atlantiko 
turi gražių liaudies pada- baisūs viesulai, vėtros, u- 
vimų - nupasakojimų. Pa- raganai. Jie išėjo kaip mil- 
vyzdžiui, matome paveiks- žinai ir leidosi link tėvy- 
ie viršukalny kryžių mies
tą. Kryžių matosi įvairių 
— didelių ir mažų, čia šia
me kalne ne kapų kryžiai.
Bet sulig padavimų juos tėvynę, tėvą, brolį ir kai- 
statė kiekvienas lietuvis myną, o pas savąją merge- 
kaimynas, atmynimui sa- ię - moterėlę, nuraminti 
vo vargo ar pasisekimo, sau širdelę... Bet naktis, 
džiaugsmo ar liūdesio. Pi- lietus su žaibais, apgaubė 
lekalnius supildavo ir kar- jųjų orlaivį ir nelygioj ko- 
žygių kapui atminti. Ir su- voj su gamta, ar gal net ir šio vaizdais, 
lig karžygio garsumo bei priešo rankos paliesti —

. _ • * „ •' - i * L it f 2* i •

i

Antgrabio Ornamentai, | 
atminčiai tragingo žuvimo 
lakūnų — Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno pa
minėjimui. Darius - Girė
nas 1933 m^ užsibriežėl 
sau už tikslą, pasiaukoda
mi Jaunosios Lietuvos 
garbei, perskristi — nuko- 
voti Atlantiką iš New Yor
ko į Kauną be sustojimo.

nes 
per 
dis 
nes

SGRANTON, PA.

i
sutiko nelaimę. Jis tapo 
suvažinėtas, ir mirė ligo
ninėje. Vincukas šešių me
tų amžiaus buvo pirmo 
skyriaus mokinys. Jis bu
vo geras, darbštus ir ne
kaltas vaiKelis. Visi jį my
lėjo. Visi mokyklos vaiku
čiai susirinko išklausyti 
Šv. Mišių devintą valandą. 
Mišias atnašavo kunigas 
Žukauskas. Mokyklos vai
kučiai gražiai giedojo mi
šias ir kitas giesmes. Vis
kas darė labai malonų į- 
spūdį, kurio niekad neuž
miršime.

Karstnešiais buvo skirti 
iš septinto ir aštunto sky
riaus: Donaldas Sakevi- 
čių, Juozapas Sabaičių, 
Juozapas Silvenių, Vincas 
Rimošaičių, Edvardas Ta
mošaičių ir Juozapas Bab 

į trusaičių. . Raporteris
Prierašas: Šią korespon

denciją parašė šv. Juoza
po lietuvių parapijinės 
mokyklos mokinė. Dėkoja
me ir prašome rašyti daž
niau. Tai nesugriaunamas 

svarbu ir 
vaikelius 

parapijinę
mokyklą, kur jie išmoksta 
gražiai lietuviškai rašyti.

I

2rodymas kaip 
naudinga siųsti
i lietuvišką

labai tinkamas gavėnios 
laikui, nes atvaizduoja i- 
vykį ant Kalvarijos kalno, 

visi
I 

Scrantono apylinkėj ši Pageidaujama, kad 
metą yra labai lengva žie- katalikai dalvautų.

Šv. Vardo Draugija ren- 
anglių kasyklos visai pra- gia trečiadienių vakarais

Bet nežiūrint vakrėlius, mokyklos *sve-

ma, ir iš tos priežasties

štai dirba.
to, kad ir didžiausias ne- tainėje, parapijos naudai, 
darbas vienok Šv. Juozapo Vakarų vedėjai: z mūsų 
parapijos nariai ir choras jaunas ir gabus vikaras 
veikia nenuilstančiai: ren- kun. A. J. Žukauskas, Jun
gia įvairius vakarus. gis Girdžiūnas, Pranas

Verbų sekmadienį, kovo Katilius ir Juozapas _Lu- 
21-mą, bažnytinis choras, kauskas. Žinių Rinkėjas,

j vedamas muziko J. E. Vai
čaičio, išpildys garsiąją 
DuBoiš kantatą: “Pasku- l 
tinieji Septyni Kristaus 
žodžiai”. Šis veikalas yra

Lietuvos. Jie veržėsi 
orą ten, kur juos šir- 
t raukė; jie skubėjo, 
jie norėjo išvysti

A. A. VINCENTAS 
MARCINKEVIČIUS

KUN. D-RO M. RAŽAIČIO 
MISiJU KELIONĖ

£
___________________________

i

Kovo 1 d. — 14, 
64 Church St.

Pittston, Pa.
Kovo m. 15 d. — 21, 

258 Zerbey avė.
Kingston, Pa.

Kovo m. 22 d. — 28,
19 Dennison St. 

Luzerne, Pa. 
Balandžio m. 12 d. — 18,

119 Tempei St. 
Nashua, N. H.

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

Marianapolis College 
Thompson, Conn.

I

Kovo 1 d. buvo liūdna 
diena Šv. Juozapo parapi- 

žuvo... Jie žuvo prie pat Jos mokyklos mokiniams.

v •

Tik tiek žmogus telieka 
Lietuvos slenksčio, Soldi- i Buvo tai Vinco Marcinke pasauly, kiek jis duoda 
no miškuose, Prūsų Vokie- vičiaus laidotuvės. I gyvenimui kūrybos verte-
tijoj. Nuliūdo moteris- Vincukas eidamas gatve nybių. 
mergelė, brolis, kaimynas; 
nuliūdo visa tauta. Nuliū
do ir Dariaus mažoji duk-i. 
ryte — “nėr mano tėtušio 
dalelei skirti”—. Apsigau
bė visa Lietuva ir visa iš-

i ei vija liūdesio šydu, o 
skulptorius nuliedino žu
vimo tragedijos antkapio 
ornamentus, su žuvusiųjų 
minčių — vilties ir liūdė-

(Bus daugiau)

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentų vaidinimas 

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

Norwood, Mass. — Kovo-March 14, 3 vai. po pietų. 
Brockton, Mass. — Kovo-March 14, 7:30 vai. vak. 
Lowell, Mass. — Kovo-March 21, 7:30 vai. vakare.

N. B. — Vėliau bus pagarsinta tolymesnė 
vaidinimų eiga.
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Rytinių Valstybių Žinios
SVEIKINIMAS KLEBONUI 

KUN. J. SIMONAIČIUI 
ELIZABETH, N. J.-

8
užmetinėjo jie man viso
kius melus ir išdavė, ku
riems tikėjaus...”

Penktą žodį pradeda te
noras:— “žydai eidami 
pro šalį ant jojo burnojo: 
kraipydami savo galvas 
ir pašiepdami”. Gi choras 
trukšmingai išreiškia mi
nios pasityčiojimą žo
džiais:— “Ah! Kurs ardai 
Šventyklą Dievo Jei esi 
Kristus, Sūnumi Dievo nu- 
žengk dabar nuo Kry
žiaus, mes tai išvydę, Tau 
tikėsim. Jei esi žydų kara
lius išsigelbėk. Ah!” 

šeštą žodį pradeda teno
ras:— “Tėve, į Tavo ran
kas pavedu Mano dvasią. 
Tėve esi mano Dievas”. 
Chorui sekant: — “Išga
nymas mano tikras ir vil
tis. Į Tavo rankas pavedu 
Savo dvasią, esybę Mano”.

Septintą žodį pradeda 
soprano balsas:— “šauk
damas garsiu balsu Jėzus 
tarė!” Seka baritonas ir 
choras: — “Išsipildė jau”. 
Vėl sopranas: — “Nulen
kė galvą mirdamas ati- 
duod pats save”. Teno
ras: — “Tuomet buvo va
landa šešta ir saulė veik 

, užtemo ir tapo visur tam
su iki valandai devintai.; 
Šyras plyšo bažnyčioje, 
drebėjo žemė, plyšo uolos 
ir visi karstai atsivėrė!”

Choras baigia giesme:— 
“Garbinam Tave Kris

tau, nuoširdžiai šloviname 
Tave. Nes Tu per Savo 
šventą kryžių atpirkai pa
saulį”.

Nedažnai šis puikus vei
kalas išpildomas dėlto, 
kad reikalinga gerų solis
tų ir stipraus choro jo iš
pildymui. Tad patariama 
šia puikia proga pasinau
doti ir ateiti į šią bažny
čios meno šventę ir išgirs-

Naujos Anglijos Federacijos 
Metinis Suvažiavimas

ti kaip harmoningai, triu
kšmingai Apreiškimo cho
ras su gerais operų solis
tais įspūdingai šią kanta
tą išpildys.

Klebonas kun. N. Pakal
nis iš sakyklos vaizdžiai 
paaiškys kantatos turinį.

Spindulys.

nis daromas pas mus pa
rapijos svetainėje ,‘Bingo’ 
lošimas. Žmonių kas sek
madienis prisirenka po ke
lis šimtus, ypač daug jau
nimo ir vaikų. Visi atsidė
ję seka numerius, nes be
veik visi ir dalyvauja lo
šime, taigi visų pakeltas 
ūpas, visi linksmi.

Mes dėkingi esame savo 
dvasios vadams už šių lo
šimų rengimą, nes jie su
laiko mūsų jaunimą nuo 
visokių nereikalingų pra
mogų ir duoda progos iš
mėginti savo laimę.

kubauskas, Tamošius Mu- 
leckis, Jonas Klikna ir p. 
Grogoraitienė.

J. Totilas,
Kuopos Rašt.

Redakcijos prierašas:— 
Redakcija negali talpinti 
visų korespondencijų ar
ba talpinti taip, kaip jos 
prisiunčiamos. Jeigu re
dakcija tą darytų, tai su
silauktų protestų ne tik 
nuo skaitytojų, bet ir nuo 
tų pačių korespondentų, 
kurie rašo, nes ne visos 
korespondencijos tinka 
laikraščiui. Daugelis skai
tytojų ir dabar sako, kad 
korespondencijos perilgos 
ir neįdomios.

Dėl Tamstų korespon
dentų nusiskundimo netu
rime ką sakyti arba many
ti, nes nepažymėjote, kurie
korespondentai nusiskun- . 
džia, o jų turime Water- 
bury kelioliką.

I

i

bui. Bet mes norime parei
kšti savo grynomis sielo
mis, kad mes gerbiame, 
vertiname, matome visas 
pastangas mūsų gerovei 
Jo kaipo Dvasios Vado da
romas ir už tai, naudoda
masi šia proga sveikina- 

I me mūsų garbingiausį 
Dvasios Vadą ir meldžia
me Dievo, kad ir toliau 
Aukščiausis nepašykštėtų I 
savo malonių Jūsų asme-i 
niui per Kurį Dievas siun-j 
čia mums.

Tat, gyvuok, mūsų Bran
gus Dvasios Vade, ilgus 
metelius ir vesk mūsų šie-Į 
las į gerą kelią rodydamas 
dangaus Karalystę. Nemo
kėdami kaip pareikšti sa
vo prisirišimą, pagarbą ir 
padėką, kad suteikus 
Jums malonumą, malonėki 
nuo mūsų priimti Jūsų pa
garbai rengiamą visų Jus 
gerbiančių vardu vakarie-, 
nę, kovo 14 d.

Vakarienės Parengimo 
Komitetas.

I

Nors 15 metų gyvenime 
nėra didelė skaitlinė, bet 
Dvasios Vado pareigose 
yra. reikšminga. Mums y- 
ra didelis džiaugsmas, kad 
beveik nuo pirmos dienos 
įšventinimo į kunigus kun. 
J. Simonaitis, visą laiką 
mumis vadovauja. Mes ne- 
sugebiame išreikšti savo 
pagarbos už Dvasios rei
kalų aprūpinimą. Mes jau
čiame visada Jo rūpestin
gumą mūsų sielos reika
lais. Mes jaučiame ir ma
tome didelį pasišventimą 
mūsų sielų labui. Mes ži
nome, kad ar tai būtų nak
tis ar šiaip koks nepato
gus laikas, Jo asmenyje 
visada rasime sielos pa
guodą jei tik į Jį kreipia
masi. Nors mes žinome, 
kad Kunigo pareiga yra 
sielos reikalais rūpintis, 
mes mes žinome, kad šia
me darbe nevienodas yra 
rūpestingumas- savo para
pijiečių labui.

Begalo mums yra svar
bu pastebėti, Jo didelį rū
pesnį mūsų vaikučiais. 
Neatsižiūrint sunkių gyve
nimo aplinkybių, kurios 
labai kliudo kai kada lie
tuviškos mokyklos palai
kymui, bet Jis visada ran
da išeitį iš kurios mums 
tik džiaugsmas liekasi.

Mes labai vertiname Jo 
dideles pastangas mokyk
los sulietuvinime parkvie- 
čiant Sesutes - mokytojas 
lietuvaites, Pranciškietes.

Mūsų sielą džiugina kuo
met pažvelgiame į Jo, kai
po Klebono, rūpestingumą 
pavyzdingame stovyje pa
laikymą parapijos nuosa
vybės. Tas daroma atvira 
širdimi vien tik dėlto, kad 
sielai būtų malonu žengtu 
i Dievo Namą. Todėl nuo-i 
lat įvedama įvairūs pagra-i 
žinimai, patobulinimai, pa-; 
togumai bile tik Dievui 
melstis būtų maloniau 
Šioje trumpoje pastaboje 
negi galima viską išreikšti 
kiek yra pasidarbavęs per 
tą kelioliką metų sielų la-

WASHINGTON DEPOT, 
CONN.

ELIZABETH, N. J.
MISIJOS

Kovo 5 d. prasidėjo pas 
mus misijos, kurias veda 
svečias iš Lietuvos kun. 
Brundza. Jos baigsis kovo 
14 d.

Misijos eina sėkmingai. 
Žmonių renkasi daug, y- 
nač vakarais tai prisikem- 
ša pilna bažnyčia. Visi at
sidėję klauso turiningų 
misijonieriaus pamokslų, 
kuriuos jis moka paįvai
rinti gražiais iš gyvenimo 
paimtais pavyzdžiais.

Kasdien sakomi 4 pa
mokslai: du rytais (6 ir 8 
vai. po Mišių) ir du vaka
rais (7:30 vai.), kurių 
pertraukoje kalbamas ro
žančius.

Misijas lanko, ypač daug 
jaunimo. Kasdien eina 
daug išpažinties, taigi 
reik tikėtis, kad misijose 
atliks visi ir velykinę.

Mes dėkingi misijonie- 
riui už gražius pamokini
mus ir prašome Dievo jam 
sveikatos.

KLEBONO JUBILIėJUS
Kovo 14 d. mūsų klebo

nas kun. Juozas Simonai
tis švenčia 15 metų kuni
gavimo jubiliejų. Sumą tą 
dieną giedos pats Jubilia
tas, kunigams patarnau
jant.

Šia proga “parapijiečiai, 
įvertindami gerb. Jubilia
to darbuotę ir jam už tai 
atsidėkodami, ruošia Jo 
pagerbimui iškilmingą va
karienę, kurioje dalyvaus 
apie 400 asmenų. Užkvies
ta daug ir dvasiškių. Iškil
mingoje vakarienėje, Ju
biliato pagerbimui, bus 
daug kalbų ir bus įteiktos 
Jam nuo organizacijų ir 
nuo visos parapijos dova
nos.

Mes melsimės už mūsų 
kleboną, kun. J. Simonaitį, 
kad Dievas jam leistų su
laukti netik sidabrinio, bet 
ir auksinio ir brilijantinio 
jubiliejaus... Valio Jubilia
tas! Komitetninkas.

Appleton 
Clark, 24 m. amžiaus iš 
New Yorko, šiomis dieno
mis tapo išrinkta į Sarah 
Lawrence kolegijos tary
bą.

j

BINGO
Jau kelintas sekmadie

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

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

BROCKERT’S ALE

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

BOSTONO APIELTNKęs P.ROCKERTS Ir CREMO ALAUS Pardavė. 
Jas Ir Distritnitorfns CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams, 
restoranams ir alndėms. šaukite: Ded. 1731.

Telefonas
Worcester, 5-4334
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GRANDSTRYČIO 
SKANDALAI

veda plūdimo politiką 
prieš, dvasiškiją, atrodo, 
kad katalikus būtų lengva 
prikalbinti. Tautininkai 
drąsiai derasi su katali
kais dėl naujo tautininkų 
savaitraščio. Jie kalbina 
boikotuoti konsulato ruo
šiamą vakarą. Juk ne ki
tiems tikslams Nepriklau
somybės šventę ruošė Fe
deracijos apskritys su tau
tininkų sąjunga, 
stryčio pozicijos 
tuojasi Fiftavinė 
dairosi...

Ką Dievas nori nubausti, 
tam pirma protą atima. 
Kada Valaitis redagavo 
Vienybę, tai lygiai tokia 
pat kova užvirė. Plūdo, už
puolė, kas tik pakely pa
kliuvo. Valaitį prašalino, 
jstatė Tysliavą. Tysliava 
nė kiek nepasimokino. Ko
va dabar prieš jį. Konsu
las Budrys paprakaituos 
kol tautininkus zgadon su
ves.

Grandstryčio Maikis.
WATERBURY, CONN.

i

Grand- 
cemen- 
bailiai

BROOKLYN. N. Y.
APREIŠKIMO PARAP.

Brooklyno tautininkai 
tikrai siratos. Turi dien
raštį, bet neturi organo. 
Daugiau ir daugiau krato
si Vienybės, kuri tampa 
Tysliavos mazgote. Tauti
ninkai rausta už tysliavi- 
nius žygius, o anas tik 
švaistosi tai kairėn, tai de
šinėn. Sako, kad Vienybė 
virto dienraščiu kovoti 
Laisvę. Už tą ir p. Budrys 
aprobavęs, o p. Skipitis al- 
mužnos davęs. Bet dabar, 
kad įsivežė Tysliava ir pa
čius tautininkus pliekti.

Į Neužmiršta ir sau nepa- 
l kenčiamų katalikų, šmei
žia, kur tik gali prisika
binti kunigus. Kun. Jurą 
dar šiandien neatsiprašo 
iškoliojęs. Brooklyno ir a- 
pylinkės kunigus prisispy
ręs kolioja už Matusevi
čiaus radio kritiką. Kun. 
Balkūnas, jau nuo seno 
mylimas taikinys, jau ap
siprato “garbavojamas”. 
Vietiniai tautininkai ne
spėja savo dienraštį tei
sinti... Konsulas irgi pa
matė Tysliavos sparnus. 
Tautininkai smarkiai rūs
tauja dėl konsulo paramos 

; “Vienybei”.
Kovo 15 d. konsulatas 

ruošia kokį tai susipažini
mo vakarą. Stockholmo 
restaurane New Yorke. 
Sukvietė žymesnius veikė
jus bei dvasiškius. Mena
ma, kad nori nutušuoti į- 
temptus santykius. Apy
linkėje visi kalba apie tau
tininkų civilinį karą. Or
ganizuojamas bendras 
frontas prieš Tysliavą. 
Katalikai prašomi prisidė
ti. Dabar, kai “Vienybė” 
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IŠ DARBININKŲ VEIK
LOS

Pereitas LDS 5-tos kuo
pos susirinkimas buvo ne
paprastai gyvas, kadangi 
nariai atsilankė skaitlin
gai. Atvyko net iš Wa- 
shington Depot, Conn. Čia 
negaliu praleisti nepaste
bėjęs p. Krikščiūno, kuris 
yra žymiausis katalikų 
veikėjas toje kolonijoje. 
Todėl LDS 5-tos kuopos 
valdyba įgalioja ir kviečia 
Aleką Krikščiūną pasidar
buoti platinime lietuviš
kos, katalikiškos spaudos; 
užrašinėti “Darbininką” ir 
priimti pinigus.

Veikimo komisija — A. 
Šambaris ir P. Jokubaus- 
kas pranešė, kad jau paė
mė vietą dėl bendro išva
žiavimo, kuris įvyks 6-tą 
birželio šių metų, Linden 
parke, Union City, Conn.

Po Velykų įvyks LDS. 
5-tos kp. pirmi metiniai 
šokiai, Nemuno svetainėje, 
48 Green gatvė.

Kaikurie “Darbininko” 
korespondentai nusiskun
dė susirinkimui, kad re
dakcija žymiai sutrumpi
nanti jų korespondencijas 
arba visai netalpinanti or
gane. Sako: toks redakci
jos pasielgimas slopina ū- 
pą rašyti bei darbuotis ir 
net atima norą būti LDS 
nariu. Ką redakcija mano 
apie tai?

Prisirašė prie kuopos se
kanti nauji nariai: p. Elz
bieta Gilley, Juozas A. 
Kazlauskas, Barbora Jo-

Septyni Kristaus žodžiai 
Nuo Kryžiaus

Šią puikią Kantatą, ku
rią parašė garsus prancū
zas komp. Dubois ir žo
džius sulietuvino kun. Se
rafinas, perstatys Apreiš
kimo par. choras, vad. 
muz. Jankui, Apreiškimo 
bažnyčioje, Verbų sekma
dienį, 7:30 vai. vakare.

Ši kantata vaizduoja pa
saulio Išganytojaus savo 
gyvasties paaukojimą už 
žmoniją ant Kalvarijos 
Kalno. Todėl, kaip tik tin
ka gavėnios metu persta
tyti.

Štai patiekiama ir turi
nys:—

Po trumpos vargonų į- 
vados pasigirsta soprano 
balsas žodžiais:—

“Visi Žmonės, kurie tuo 
keliu einant, tėmykite ir 
žiūrėkit ar yra skausmas 
panašus į mano?”

Pirmas žodis, pradeda
mas baritono balsu:—

“Tėve atleisk jiems, nes 
jie nežino ką daro.”

Gi tenoro balsu ištarus 
žodžius:— “Tad visi suri
ko!” Minios vardu choras 
trukšmingai gieda:—

“Kaltas Jis mirties, ves
kit nukryžiuoti”. “Te jo 
kraujas bus ant mūsų ir 
ant vaikų mūsų”.

Antrą žodį pradeda teno
ro balsas:— “Šiandieną 
būsi drauge su manim Ro
juj. Tiesą Aš tau sakau”. 
Sekant baritono balsui:— 
“Viešpatie atsimink ir ma
ne kuomet būsi karalijoj 
savo Tėvo”. Šie žodžiai iš
reiškiami puikiu duetų, 
pritariant chorui ir vargo
nais.

Trečią žodį pradeda ba
ritono balsas:— “Moteriš
ke, štai čia, tavo Sūnus” 
Sekant soprano balsui :— 
“Stovi motina verkdama 
štai ant kryžiaus regėda
ma, Sūnų savo prikaltą” 
Tenoro balsas:— “O kaip 
širdį jai skaudėjo, kada 
mirštant Jį regėjo tokiuo
se tai skausmuose”. Čia 
taipgi gieda choras.

Ketvirtą žodį vien bari
tono balsas labai gražiai 
išreiškia žodžius:— “Mano 
Dieve, delko apleidi Tu 
mane? Visi prieteliai ma
no toli stovi nuo manęs,

• v

Žiema nepaprastai šilta. 
Jau šeši sekmadieniai kaip 
lija. Pavasariniai paukš
čiai sugrįžo. Minkštieji 
medeliai jau nori išleisti 
lapus. Ūkininkai ruošiasi 
pavasario darbams. Gy
ventojai džiaugiasi daug 
sutaupę nuo kuro. Vienas 
senelis pranašauja anks
tyvų pavasarį. Jis sako, 

į kad tas pats buvo 1888 m. 
Bet atėjus kovo mėnesiui 
kitaip virto. Kovo 11, 12 ir 
13 d.d. snigo ir pustė. Tiek 
privertė sniego, kad per 
visą savaitę niekur nebu
vo galima išeiti. Kaikur 
sniegas užsiliko net iki 
liepos mėnesio, sako, gali 
tas atsitikti ir šiais 
tais.

Gavėnios metu žmonės 
sausiai lankosi į bažny- 

, kur laikomos pamal- 
I dos du vakaru į savaitė ir 
sekmadieniais. Svečiai ku
nigai sako pamokslus. 
Mes lietuviai laukiame at
vykstant kun. Aukštikal- 
nio, S. J. Velykų sekma- 

| dienį. Lietuvaitė Magdale
na Rimutytė gražiai gieda 

‘ bažnyčioje. Taipgi kitos 
lietuvaitės sudaro gražų 
bažnytinį chorą.

Alek. P. Krikščiūnas.

me-

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi ‘-I>arbininke” tik

imi verti skaitytoju paramos. 
I Visi skeibkitės “Ifarbininke”.
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Sekmadienį, balandžio 4 d., 1:00 valandą po pietų 
įvyks R. K. Federacijos Naujosios Anglijos metinis 
suvažiavimas Šv. Jurgio parapijos salėje, St. James 
Avė., Norvvood, Mass.

Prašome visų Federacijos skyrių bei draugijų 
išrinkti savo atstovus. Taipgi nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti visus dvasiškius ir visuomenės veikėjus.

Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas, 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas 
Benediktas Jakutis, Sekretorius.

Dėl informacijų kreipkitės į:

DIDELĖ
EKSKURSIJA

I LIETUVAv to
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COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

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

A. S. TREČIOKAS <
314 Walnut St. Newark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St, Hartford, Conn.

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

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St. Worea»tar Masi.

PETRAS BARTKEVIČIUS
478 N. Main St, Montallo, Man.

PAUL MOLIS
1730—24th St, Datroit Mieh.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1738 S. Halitad St. Chicaęo. III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
4820 Suparior Ava., 

Claveland, Ohio

A. VARASIUS
204 Ali Nafiont Bank kildinu 
1200 Caraon St. PHttbaręh, Pa.

Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš Nesu Yorko

GEGUŽES 16 d., 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę j Kauną 

ir Klaipėdą


