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“Kalbant apie darbinin
kus”, sako Popiežius Leo
nas XIII, “jie turi ypatin
gą teisę kreiptis į Juoza
pą ir jį pasekti. Juozapas, 
iš tikrųjų, gyvena dirbda
mas ir reikalauja iš savo 
darbo visa, kas yra būtina 
šeimai išlaikyti”.

Šv. Juozapas buvo darbi
ninkas, taigi jis ir yra 
mums geriausis pavyzdys. 
Jis gerai supranta darbi
ninko žmogaus vargus ir 
reikalus ir savo galingu 
užtarimu yra pasiryžęs vi
same pagelbėti. Jo gyveni
mas mums pasako, kad Į 
darbas yra Dievo kuria-i 
mojo veiksmo pratęsimas, j 
bendradarbia v i m a s su į 
Dievu, kad tai yra kilnus į 
aktas, ir mes nieku būdu 
negalime prisidėti prie 
tam tikrų materialistų te-j 
orijų, kurie vaizduoja dar
bą kaip nepakeliamą būti
nybę, kurią reikia nusi
kratyti. Šv. Juozapas bū
damas darbininkas parodė 
mums, kad darbas Dievo 
plane yra didelė priemonė 
nuopelnams įgyti ir už 
nuodėmes atlyginti. Jis 
mums rodo, kad dirbdami 
darbą ir vesdami darbin
gą gyvenimą tampame pa
našūs į jį ir į jo Auklėtinį- 
Jėzų, kuris taip pat pasi
rinko visą žemiškojo gyve
nimo laikotarpį menką ir 
sunkų rankų darbą.

Katalikas darbininkas 
kiekvieną dieną dirbdamas 
supranta ne tik dirbąs 
duonai, bet matąs tame 
Dievo valią, savo pašauki
mą, paskyrimą. Tačiau, 
negalima sakyti, kad žmo
gus kantriai dirbdamas 
negali siekti prašalinti 
blogybių priežastis, ku
rios per darbą ji taip ap
sunkina. Taip, dirbti yra 
Dievo skirta kiekvienam: 
“Žemė bus prakeikta dėl 
tavo pasielgimo; sunkiai 
dirbdamas tu iš jos maiti- 
nies per visas gvvenimo 
dienas; ji tau želdins erš
kėčius ir usnis... ir savo 
veido prakaite tu valgysi | 
duoną”. Tai įsakymas į 
taip senas, kaip pasaulis.; 
Mes lietuviai sakome: į 
“Tinginio valgoma duonai 
verkia”. Verkia, nes laužo-! 
mas visuotinis Dievo ir! 
prigimties darbo įsaky-' 
mas. Dirbti reikia, bet ka
da to darbo nėra, arba jis 
labai vargina žmogų, arba 
už jį darbininkas negauna 
teisingo atlyginimo, tada 
yra ne tik leista ieškoti 
priemonių blogybėms pra
šalinti, bet yra ir pareiga 
visiems geriems piliečiams 
siekti panaikinti tą prie
žastį vsuomenės labui.

Sąžiningai dirbdami ir 
aukodami Dievui savo dar
bo vargus, mes pagerbsi
me savo Globėją Šv. Juo
zapą. o jis išprašys iš 
Aukščiausiojo, kad visų
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Lietuvos Nepriklausomybės šventes minėjimas prie Nežinomojo Ka
reivio kapo Karo Muziejaus sodnelyje, Kaune.

ATKAKLŪS MŪŠIAI 
GUADALAJARA FRON

TE

Šv. Tėvas 'Atsišaukia Į Visą 
Pasaulį Kovoti Prieš 

Komunizmą
ATMETĖ ISPANIJOS 

RAUDONŲJŲ PASIŲ- 
LYMĄ

Londonas, Anglija —
Ispanijos raudonųjų val
džia pasiūlė Anglijai ir 
Prancūzijai speciales tei
ses ir privilegijas Ispani
jos Moroccoi, jeigu jos pa
dėtu sumušti sukilėlius, 
kuriems vadovauja gen. 
Franco. Anglija ir Pran
cūzija Ispanijos raudonų-

6 Užmušti, 300 Sužeista Komunistų Riaušėse
Paryžius, Prancūzija — BAUDŽIA UŽ KLAUSI- J-----------------------------

Kovo 17 d. — Paryžiaus MĄ RADIO PROGRAMŲ DAS~ PRISIPAŽĮSTA PA- 
priemiesty Clichy įvyko' 
komunistų demonstracijos' 
prieš taip vadinamus fa
šistus. Prancūzijos socia- 

j lė partija, kurią komunis
tai vadina fašistine, buvo 
sušaukus susirinkimą Cli
chy teatre. Komunistai or- ti tik programų 
ganizuotai neleido Socialūs stoties. — 
partijos narių įeiti į svetai radio stotis.
nę. Kilo muštinės,

Barcelona, Ispanija — 
Čia žmonės negali nusista
tyti savo radio ir klausy
tis bile kokios programos. 
Radikalų valdžia įsakė, 
Kad žmonės tegali klausy- 

iš F.A.I.
Tai yra radikalų 

Jei, kuris 
kurių žmogus klausosi kitų sto- 

laike užmušta 6 asmenys, čių, o valdžia 
sužeista virš 300 žmonių. 
Tokių riaušių Prancūzijo
je nėra buvę nuo 1934 m. valdžia! 
Pranašaujama premiero 
Blumo valdžios galas.

Premieras Blum visą lai
ką jojo ant dviejų arkliu-i 
kų. Jis būdamas socialistu' 
pataikavo ir komunis
tams. Taigi riaušėms ne
buvo galo. Šios riaušės bu
vo kruviniausios. 7“ 
nistai ] 
laisvės ir , . - . .
priešai. Kas gi tokio, jei J sr'da, pasivaikščioti, ir 
priešingos komunistams mar!? Velytose dalyvauti 
partijos žmonės būtų susi
rinkę? Būtų pasikalbėję ir 
užbaigta. Bet kur tau. Ko
munistai žinodami, kad 
Blumo valdžia pataikauja j

Į jiems, tai ir sukėlė riau-! 
šes; pradėjo “vainą” prieš 
neva fašistus.

Brooklyno lietuvių ko
munistų organas meluoja,, 
sakydamas, kad riaušes1 
išprovokavo ‘fašistai’. Ne, 
ne fašistai, bet komunis
tai išprovokavo riaušes ir 
jie yra didžiausi kaltinin- 

' kai už užmušimą ir sužei
dimą žmonių.

I

tai sužino, 
tai jis esąs baudžiamas. 
Tai bent “demokratinė”

ŠV. TĖVAS ŽVMIAL 
SUSTIPRĖJO

Vatikanas — Kovo 17,-- 
Komu- Šventenybė Popiežius 

pasirodė aršiausi!ant tiek sustiprėjo, kad 
demokratijos Į buv.° lšeKs keletaL .vaĮaŲ’

Madridas — Čia iš oro 
raudonieji apšaudo Ispani
jos sukilėlių užimtas pozi
cijas. Raudonųjų valdžios 
karinės jėgos būtinai nori 
išvaryti sukilėlius iš Kli
nikos ligoninės, Universi- 

i ty mieste, šalę Madrido, 
j Bet kol kas jiems nepavy- 
j ko to padaryti.

Baisiai atkaklūs mūšiai j jų valdžios pasiūlymą at- 
tęsiasi Guadalajara fron- metė, 
te. Vieni ir kiti laikosi sti
priai ir negali pasivaryti; . ..

RESPUBLIKONŲ VA- pirmyn. me11
* o, a a Raudonųjų valdžia gavo

DARĘS KLAIDĄ naujų karinių orlaiviu.!
-----------  Taigi sukilėlius puola iš o-

ro.

i

Vatikanas — šv. Tėvas 
Popiežius Pijus XI save 
enciklikoje atsišaukia į vi
są pasaulį stoti į kovs 
prieš komunizmą, kuris 
griauna visuomenės tvar 
ką ir šeimynas. Popiežius 
reikalauja duoti darbinin
kams geresnes darbo sąly 
gas ir reikalingą pragyve 
nimui atlyginimą.
STREIKAI AUTOMOBI 

LIŲ INDUSTRIJOJ

Detroit, Mich. — Gub 
Murphy sudarė komitetą, 
kuris kilus streikui toj< 
valstybėje tamininkauj; 
darbininkams ir darbda 
viams. Gub. Murphy kvie 
tė į tą komitetą ir vien; 
iš darbininkų vadų, bet ji 
atsisakė. Taigi neišrodc 
kad komitetui be unijo: 
atstovo pavyktų išrišti ki 
iusius nesusipratimus dar 
bininku su darbdaviais.

HITLERIS VIETOJE 
KRYŽIAUS

Tas parodo, kad raudo- 
nebesitiki laimėti, 

nežiūrir.r to, kad jiems 
gelbsti visokiais būdais vi
so pasaulio komunistai, o 
ypatingai sovietų Rusija.Paryžius, Prancūzija — 

Vienas iš Ispanijos respu
blikos .įsteigėjų, Dr. Gre- 
gorio Maranon sako: “Aš NINKU SUSTREIKAVO 
buvau suklaidintas, aš bu-, PARYŽIUJE
vau suklydęs”. Jis viešai 
per laikrašti “Petit Pari- 
sien” prisipažįsta, kad per Kovo 18 d. du milijonai nega 
klaidu. jis buvęs radikalų darbininkų f " 
valdžios pusėje, dabar pri-; * 
sidedąs prie nacionalistų. 
Dr. Gregorio Maranon yra 
pasauliui žinomas moksli
ninkas. Jis buvo Ispanijos 
parliąmento narys; jis iš-į *iivu.uuv o <».«*** 
kėlė sumanymą, kad mo- sius. Kairieji reikalauja 
terfms būfų leista balsuoti ‘ uždaryti Socialę partiją, 
ir buvo vienas Iš pirmųjų vadinamą “fašistų”. 
Ispanijos respublikos stei-i 
gėjų.

Jis pasakė: “Franco tik
rai laimės. Abejonės nėra. 
Tas man duoda daug 
džiaugsmo, nes Ispanija 
bus išgelbėta. Radikalų 
pusėje visi vadai yra Ru- 
‘‘ ‘ Valen-

žmonėms c*a *r Barcelona yra tikro3 
Rusijos kolonijos. Franco 
ir jo generolai yra Ispa- 

' nai. Žmonės, išskyrus ma
žą skaičių suklaidintų ka
talikų, kurie dar remia 
komunistų pusę, jaučia ir

DU MILIJONAI DARBL ISPANIJOS VAIKAI 
SIUNČIAMI Į RUSIJĄ

•

Šv. Petro bazilikoje pamal- komunistai,
dose ir suteikti 
palaiminimą.

Užmūrijo sienoje
MARIJOS STATULĄ

PARYŽIUJE

Paryžius, Prancūzija
Vatikanas — Laikraštis 

Osservatore Romano pra- 
. kad laivai grįždami

l sustreikavo, įg Ispanijos į Rusiją atve-i 
kaipojjrotestui įėl.kiLUSLU ža daug Ispanų vaiku.l 

Tie vaikai, sakoma, bus 
auklėjami ir prirengiami 
pasaulinei revoliucijai, ku- 

| riai komunistai stropiai 
rengiasi.

Pačioje Ispanijoje, laik
raštis patėmija, yra deda- 

i mos visos pastangos, kad 
i vaikus bedieviškai išauk
lėti. Pavyzdžiui, Barcelo- 
noje, išleidžiamas komu
nistinis vaikų laikraštis, 
kuris įvairiais būdais skie
pija į jaunuolių protus be- 

i dievybės diegus. Tą laik
raštį veda vienas berniu
kas, kaip redaktorius, ir

antradienį ir trečiadieni 
riaušių. Kairieji komunis
tai griežtai protestavo 
prieš “fašistus”, kurie 

i riaušėse nužudę 5 kairiuo-

LIETUVAITĖ PASIŽY 
MĖJO

Lie-

Saar, Vokietija — Na 
ciai įsakė Saaro valstybė 
je mokyklose nuo sien 
nuimti kryžius ir jų vie 
toje pakabinti Hitleri 
paveikslą. Katalikai prieš 
tokį įsakymą smarkia 
protestuoja. Pavyzdžiu 
Frankenholz miestely, kž 
da žmonės sužinojo, ka 
mokykloje kryžius buv 
nuimtas nuo sienos ir p< 
kabintas užkampyje, ar 
sienos viduryje pakabin 
tas didelis Hitlerio paveil 
slas, tai nuėję prie va 
džios namo pareikalav< 
kad paveikslas būtų nuin 
tas, o kryžius vėl pakabii 
tas, kur pirmiau buvo. J: 
pasakė neleisią vaikų 
mokyklą iki ju reikalavi 
mas tebus išpildytas.

Kitose vietose, kur tėv; 
Dareiškia protestus i 
kryžių nuėmimą nuo m' 

I kyklų sienų, jie buvo su: 
jreštuoti, bet vėliau palei 
ti su įsakymu pribūti 
teismą; vėl kitur kata' 
kai už tokius protestus b 
vo pinigine bausme nuba 
sti.
. Vienas valdžios atst 
vas aiškino žmonėms, k( 
Vokietijos valdžia netu 
intencijos pašalinti iš m 
kyklų kryžius, bet ti 
kad nącių sąjūdyje kanl 
niams nėra vietos.

v •

Hartford, Conn. — 
tuvaitė, Birutė Romaškai- 
tė, kovo 11 dienos vaka- 
re dalyvavo Major Bowes į“~‘ kaI““ redaktorius,‘“ir 
amatorių radio programo- berniukai iki keturiolikos 

i amžiaus į jį rašo, 
dainavimu, Komunistas Osvenko, Ru

sijos generalis konsulas 
Barcelonoje, atsikvietė iš 
Rusijos gabius agitato
rius, kurie jaunuolius mo
ko komunizmo mokslo.

je. Ji labai gražiai pasižy- metų 
mėjo savo ’ " "
Sveikiname!

$40,000 VADINA “VIDU
TINIU ATLYGINIMU

I 
jMotril, Ispanija — Kada kalba kaip aš kalbu. Kur 

radikalai artinosi prie Mo- nacionalistai dabar valdo 
trilo miesto, jie žinojo, tenai yra laisvės ir apsau- 
kad tenai yra bažnyčioje gra įr nė vienam nereikia 
Švenčiausios Panelės Ma- bėgti svetur”, 
rijos statula, nuo senų lai- -------------
kų žmonių didžiai gerbia- 

Tai vadinama Kara
lienės Išminties statula. 
Radikalai užėmė miestą ir 
bažnyčioj nekaip negalėjo’ 
rasti tos garsios statulos. 
Viena to miestelio mote
riškė buvo užmūrijus Ma
rijos statulą bažnyčios sie
noje, *kad radikalai neras
tų. Kada nacionalistai iš
vijo juos, tada su didžio
mis iškilmėmis statula bu- 

i vo sugrąžinta į senąją vie
tą.

I

ma.
J. V. SEKRETORIUS 
VĖL ATSIPRAŠĖ VO- 

" KIETUOS

LIGONIAI NEGALI 
GAUTI VAISIŲ LIGONI

NĖSE

i

Berlynas, Vokietija — 
Nacių valdžia dekretu už-

luomų bendros pastangos draudė duoti vaisių ligo-i 
nacslinti Hahar+iriA notro- ttiATY1S 1iPT>ninPSP. .TPIPII 11-’pašalinti dabartinę nege- niams ligoninėse. Jeigu Ii— 

t vaisių, 
tai jie turi gauti specialų 
gydytojo leidimą. Dabar 
Vokietijoje yra uždrausta 
vartoti tokius daiktus be 
leidimo, kurie yra impor
tuojami iš užsienių. Tai 
toks yra naujas Vokietijos 
4 metų planas.

KADMIAI Vili y į——----- —---------- -  -
rovę ir neteisingumą, kad goniai reikalauja 
darbininkas nebebūtų ka
pitalistų laikomas įrankiu 
turtams gamintis, bet ver-I 
tas Dievo sutvėrimas, tu
rįs teisę pelnyti savo dar
bu tinkamą pragyvenimą.

T.

STREIKAS DETROITO 
VIEŠBUČIUOSE

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybės susilaukė 

i kito protesto dėl mayoro 
LaGuardia kalbos. Jung. 
Valstybių valstybės sekre
torius Hull vėl turėjo siųs
ti atsiprašimą Vokietijai.

Mayoras LaGuardia, pe
reitą pirmadienį, anti-na- 
cių susirinkime New Yor
ke pasakė, kad Hitleris e- 
sąs “vyras be garbės”.

LIETUVOS PILIEČIAMS 
PASAI NEMOKAMAI

EXTRA

Kitą savaitę išeis 
vienas "Darbininko”

tik 
nu

meris, būtent, antradienio, 
kovo 23 d. Didžiajame 
Fenktadienyj “Darbinin
kas” neišeis. Taigi į Veli- 
kinj “Darbininką” raštus 
turime gauti ne vėliau pir
madienio rytą.

MOTERIS PAKILO 
KELIONĖN

2400

Oakland, California, Ko
vo 17 d. — Amelia Ear- 
hart, pasižymėjusi lakūnė, 
pakilo orlaiviu iš čia toli- 
mon kelionėn, būtent, 
2400 mylių kelionėn į Ho- 
nolulu.

Deroit, Mich. — Kovo 17 
d. — Čia sustreikavo 4 
viešbučių darbin inkai. 
Darbininkai reikalavo ge
resnių darbo sąlygų ir au
kštesnio atlyginimo. Gub. 
Murphy įsikišo ir sutaikė 
darbininkus su darbda
viais. Darbininkai ir darb
daviai susitarė vesti dary
bas be streiko. Taip ir už
sibaigė vienos dienos 
streikas, kuris vieniems 
buvo komedija, o kitiems 
vargas, nes prisėjo eiti 
nuo 12 aukščio laiptais.

Gautomis žiniomis iš j 
Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke, prane
šama, kad Lietuvos pilie
čiai gyvenanti nuolatinai 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse Lietuvos užsienio 
pasus gauna nemokamai, 
Lietuvos konsulatuose A- 
merikoje. Gauti Lietuvos 
užsienio pasą pilietybės į- 
rodimai yra reikalinga tu
rėti tokius pat dokumen
tus kaip ir pirma.

VI. P. Močinskas.

Washington, D. C. — Pe
reitais metais gen. Hugh 
S. Johnson, buvęs NRA 
viršininkas buvo pakvies- Chicago, III. — šeštadie- 
tas būti Amerikos Radio riio rytą, kovo 13 d. palai- 
korporacijos patarėju lai- i dotas lietuvis policininkas, 
ke streiko Camden, N. J. Vladas Matas Viskontas 
Korporacija jam užmokėjo (Viscount). 
$40,000. Dabar Senate ei
na to streiko investigaci- 
ja. Senato investigatoriai į 
gavo gen. Johnson laišką, j 
kuriame jis rašo, kad toks 
atlyginimas buvo “viduti- ka(^ Čili sostinėj Santiago 
nis”, taip jam parašė RCA!Vra žinomi du lietuviai 
korporacijos viršininkai,! vienuoliai, viena lietuvaitė 
išmokėję $40,000. jmiesto ligoninėj slaugyto

ja ir keletas kitokių užsi
ėmimų žmonių. Juos glo
boti ir ūkio santykius su 
Lietuva sudaryti numato
ma steigti Lietuvos garbės 
konsulatas.

MILIJONIERIŲ SKAI
ČIUS PADIDĖJO

Londonas, Anglija —Per 
pastaruosius metus mili
jonierių skaičius, kurie tu
ri turto $5,000,000 vertės 
padidėjo 49. Dabar Angli
joje yra 824 milijonieriai, 
šimtas dvidešimts devyni 
asmenys Didžioje Britani
joje per pastaruosius me
tus turėjo pajamų tarp 
$375,000 ir $500,000 ir tur
to vertės nuo $10,000,000 
iki -15,000,000.

PALAIDOTAS LIETUVIS 
POLICININKAS

U

v •

CHILE

Santiago lietuviai
Saleziečių Žinios” rašo,

v •

“Vilniaus Žodis” /as 
kad š. m. vasario 8 d. I 
nalinoje Švenčionių tard 
tojas tardė Palūšės kk 
Prunskį ir kitus asmer 
dėl pavardžių sulietuvii 
mo ir reikalavo jas suk 
kinti. Taip pat dėl pavj 
džių lietuviškumo tar 
Kaltanėnų kleb. kun. V 

šutį ir varg. A. Ulazą.

Darbininkų Radio Program 
1:30 Valandą po Pietų

šeštadienį, kovo 20 d., 1:30 valandą po pietų 
radio stoties WCOP, Boston vėl turėsime progos 
girsti giedant ir dainuojant Darbininkų Radio Grui 
muziko Rapolo Juškos vadovybėje. Prašome pasui 
savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir kiaušy 
lietuviškos programos 1:30 vai. po pietų.



2Penktadienis, Kovo 19 d., 1937 DARBININKAS

k««MI

VIETINES ŽINIOS):
•A

i nas, MIC. ir Kun. Pauliu- 
kovo 15 konis, MIC., Marianapolio 

redakci- i Kolegijos profesoriai.
Seserys iš Trečiadienį, kovo 17 d.i

i

LANKĖSI SESERYS
Pirmadienį,

d. “Darbininko” 
joj lankėsi T
Cambridge: Sesuo Paula, , lankėsi d. muzikas J. Bal- 
_ i_r ±__ ______ »_____ I čia ia 'lA7r\vooatov

Ketvirtadienį, kovo 18 d. 
lankėsi kun. J. Vaškas, M. 
I.C., kuris dabar skelbia 
misijas. Montello lietuvių 
parapijoj.

viršininkė ir Sesuo Anun- s*s_ iš Worcester. 
ciata. Apžiūrėjo spaustu-', 
vę. Džiaugėsi, kad lietuvių 
katalikų darbininkų įstai- i 
ga turi tokią didelę spaus
tuvę ir namą.

komandierius
s. Dr. Juozas 

Landžius ir p. Vincas Rim
kus buvo apdovanoti gėlių 

i bukietais. Bukietus įteikė 
p. Felicija Grendelytė.

Apie 260 tūkstančių 
žmonių žiūrėjo parados.

Dalyvavo Massachusetts 
valstybės gubernatorius 
Charles Hurley, miesto 
mayorąs ir kiti valstybės 
ir miesto viršininkai.

I

SVARBUS SUSIRINKI
MAS

Kovo 19 d. tuojau po 
stacijų Įvyks Šv. Petro 
bažnytinėje salėje ant 5-

BAŽNYTINIS VEIKA
LAS BAŽNYČIOJE

Verbų sekmadieni, kovo 
21 d., 2:30 vai. po pietų, o 
ne vakare kaip buvo skelb
ta, Šv. Petro lietuvių pa-

500 SIUVĖJU STREI
KUOJA

Boston, Mass. — Kovo 
18 d. — Siuvėjai reikalau
ja didesnio užmokesnio ir 
trumpesnių darbo valan
dų. Kada darbdaviai iu 
reikalavimų nepriėmė, tai 
500 jų išėjo i streiką.

tos gat. svarbus Marijonų rąpijos bažnyčioje bus iš- 
Kolegijos Rėmėju susirin- Plytas Bažnytinis vei- 
kimas, kuriame bus aptar-!iša'as'. Is“ldys Parapijos, 
ta Marijonų studentų vai
dinimo vakaras. Taipgi 
bus daug ir kitokių reika- vėnios muzikalis veikalas 
lų. Prašome visų narių 
skaitlingai susirinkti.

Valdyba.

CT*- -- ----------------
| TAISOME IR PARDUODAME RADIOS IR REFRIGIATORLUS

y garsiakalbiai STANLEY’S RADIO SHOP ™
Inž. Stasys Beleskas, Sav. 450 w. Broadway, So. Boston, Mass.

XORW()OD’0 SKYRIUS: 1044 Washington St., Nonvocd, Mass. Tel. Nonvood 1498-W
i
I
I Įėjo atidaryti. Taip ir pa
bėgo be grobio. Žmonės, 
kurie važiavo požeminiais 
karais nei nepastebėjo,

■ kad Park Street požemyje 
plėšikai.

I

PLĖŠIKAMS NEPAVY
KO APIPLĖŠTI

Anksti ketvirtadienio ry- i 
tą, kovo 18 d. plėšikai įsi-j 
briovė į požeminį Boston: 

i ^xxxxxxxxx, Elavated ofisą, Park St. ir;
“Nuo Alyvų Darželio iki sugavę inspektorių surišo < 
Kalvarijos Kalno”. jį, ir paskui puolėsi prie’

Buvo paskelbta, kad šis pinigų spintų. Dirbo gana 
i veikalas bus išpildytas va- į ilgai, bet jokiu būdu nega- 
kare, bet kadangi kun. K.

kovo 16 d. Jozaitis, žymus mūsų gie- 
redakcijoj į smininkas, vakare turi už- 

‘ ‘ “i misijas Revere,

Didysis choras, vadovau
jant muzikui Rapolui Juš
kai. Tai bus išpildytas ga-

LANKĖSI
Antradieni. 

“Darbininko” 
lankėsi Marianapolio Ko- • baigti 
legijos Rektorius Kun. Dr.iMass., tai kad duoti pro- į 

------  xt_„.— ATTi-< |gOS mūSų žmonėms išgirs
ti ši žymų giesmininką, 
tai visa programa įvyks 
2:30 valandą do pietų, vie-i 
toj Graudūs Verksmai.

i Kun. Jozaitis, kuris sun
kiai darbuojasi sekibda- 
mas Dievo žodį svetimtau- 

I čiams, Revere, Mass., pa
sižadėjo giedoti ir mūsų 
bažnyčioje. bažnytinėje 

i programoje. Taigi ir mes, 
šios kolonijos katalikai 
lietuviai pašvęskime nors 
valandėlę savo laiko, gau
siai ateikime į bažnyčią 
pasiklausyti gražaus mu- 

: zikalio veikalo ir tuo pa
garbinsime Aukščiausiąjį.

Giesmių programai išsi
baigus. įvyks palaimini
mas švenčiausiu Sakra
mentu. Įžangos į bažnyčia 
nebus, bet bus sidabrinė 

[ kolekta, kuri skiriama nu
pirkimui gaidų.

Pakartojame: Bažnytine 
programa Įvyks Verbų 
sekmadienį, 2:30 valandą 
po pietų, Šv. Petro lietuvių, 
parapijos bažnyčioje. Gau
siai sueikime ir parodyki- 

I me savo choristams už- 
; uogautą jų sunkiame dar- 
I be. Choristas.

Jonas Navickas, M.I.C.
Pirmadieni, kovo 15 d 

lankėsi Kun. Dr. Jogmi-

DAKTARAI
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Tel. S. P.. 2805-R :

LIETUVIS' i 
OPTOM ETR ISTASl

IŠC
priskiriu 
kreivas 

į sinu ir
= koše akyse
| Šviesą tinkamu laiku.
| J. L. 2AŠAKARNIS, O. D. i 
| 447 Broadvvay, South Boston Į 
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..............t........................................ Ę)
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zaminuojn akis 
akinius 

akis atitie 
amblijoniš- 

sugrąžiua

I

JUOZAS M. DILlS

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
sus legalius dokumentus

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

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

1
2
i

E
Į

I

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadvvay, S. Boston
Oįiso Valandos

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

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

v •

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

I
I

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway, 
South Boston, Mass

J. Kumpa

Iš Skulptoriaus Petro Rimšos 
Parodęs Boston, Mass.

Pereitą piAnadięnio va
karą, įvyko “bowling 
mateh” tarpe Boston’o 
biznierių ir profesionalų ir 
Norwood’o biznierių ir 
profesionalų, žaidimas bu
vo labai įdomus. Norvvoo- i 
d’o grupė laimėjo per 17, 
punktų. Dabar Boston’o į 
vyrai turės ‘atkeršyti’. 
norwoodiečiams.

Žaidimas įvyko K. of L. 
Bowling Alleys, So. Bos
ton, Mass. A.E.L.

(Tęsinys)
Pavasario Rytas ir Ru

dens Vakaras. Tai mažas 
stovylos paimtos iš Diena 

įį! ir Naktis stovylos. Kada 
skulptorius paėmė dalis iš 

‘ Diena ir Naktis kurinio ir 
suformavęs mažesniame 

Į maštabe pavadino Pava
sario Rytas ir Rudens Va
karas, tai mus privertė 

j studijuoti Lietuvos Pava
sario Rytą ir susipažinti

i su lietuvių tautos Rudens Ir toliaus — 
Vakaru. Kas gi tas Pava- 

; sario rytas? Lai mums Į b’
į

tą klausimą atsako poetai. 
Anot Jono Kmito:

Užmiršo žmonės, kaip jie kentė 
šaltuosius vėjus ir pūgas:— 
Pavasario atėjo šventė. 
Ii vėl sustiprino jėgas...
Toliaus vėl—

Aš Lietuvos sūnus esu!"
Vienybė tarė savo žodį....
Ir vėl---

Atgijo ūpas ir malda...
Toliau,! —
Kardu liuosybę iškovojus, 

Nauja atgimsta Lietuva ! 
Puikus jai šypsosi rytojus, 
ją laisvės dengia vėliavai...

r

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

366 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.
Adresas:

98 Tonawaqda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.
f

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ
ŽMONIŲ GĖRĖJOSI 

PARADA

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valaudos nuo 9 ik! 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 sutartį)
____________________________

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Kovo 17 d., So. Bostone 
labai iškilmingai buvo pa
minėta anglu, išvijimas iš 
So. Bostono ir Šv. Petriko 
šventė. Paradas buvo tur
tingas ir gražus. Dalyvavo 
ir lietuviai. Amerikos Lie
tuvių Legionas, Dariaus 
postas labai gražiai pasi
rodė paradoje. Dr. Juozas 
Landžius, Dariaus posto, 
gydytojas jojo kartu su ki. 
tais ^yetimtaučiai legio
nieriais,. o posto nariai ‘in 
corporę’ maršavo su savo 
vėliavomis, kuriems vado-

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

Pranui Kurui ir jo 
žmonai, gyv. Norwoode, 
dėl jo brolio kun. Jono 
Kuro mirties, liūdesio 
valandoje reiškia užuo
jautą

J- ir O. Siauriai,
So. Boston, Mass.

Nėra krašto kaip tėvynė, 
Lietuva brangi!

i Kurią tavo širdis mini, 
“ Nors jos ir neregi...

VYČIŲ SUSIRINKIMAS i Tai poeto atvaizduotas 
------------ Lietuvos ir lietuvių tautos 

įvyks sekmadienį, kovo pavasario rytas, kuri 
i 21 d., Šv. Petro parapijos mums parode skulptorius 
i svetainėje, 7-tos g-vės, sav0 meno kūrinyje.
12:30 vai. p.p. Prašome visų . Susipažinkime ir su Ru- 

;r narių atsilankyti į šį susi- ^ens \axaru. Leiskime 
L • rinkimą, nes bus svarbių sau perskaityti, pasakytas 

registruotu vaistinin- klausimų. .
Taipgi nariai, kurie jau ‘ w ~ ' ............... Į

’J

NAUJAS VAISTININ
KAS

Šiomis dienomis d Vy
tautas Šidlauskas išlaikė 
kvotimus ir gavo leidimą 
praktikuoti kaipo regis
truotas vaistininkas. Per 
du metu jis buvo tik vais
tininko pagelbininku, 
dirbo kartu su savo bro-; 
liu, i _ 
ku, p. Algirdu.

Vytautas Šidlauskas yra yra išpardavę tikietų Aps 
baigęs So. Boston Higb kričio ‘Silver Jubilee Bali’ 
School 1927 m. ir Ford- prašome sąskaitą išduoti 
ham Universitetą, 
Yorke, 1933 m. su 
laipsniu. Jis yra vedęs Mo
desta Oną Stasevičiūtę iš 
Brighton ir tėvas vieno 
sūnaus.

Pp. Šidlauskų vaistinė 
yra prie kampo Broadvvay 
ir E Street, So. Bostone. 
Šidlauskai vaistinės biznyj 
yra virš 20 metų. Mirus 
jų tėveliui, a. a. Kazimie
rui Šidlauskui, motina p. 
Monika Šidlauskienė pasi
ėmė ant savo pečiu vaisti-, 
nes bizni ir pavedė savo 
sūnam ji vesti. Pradžia 
buvo sunki, bet dabar p. 
Šidlauskienė ir sūnūs Dp. 
Vytautas ir Algirdas labai 
pavyzdingai veda biznį.

Naujam vaistininkui, p. 
Vytautui Šidlauskui linki
me geriausių sėkmių.

A. E. L.

New šiame susirinkime.
B. S. Susirinkimas prasidės 

lygiai 2:30 vai. p.p. — visi 
būkime punktualūs.

A.E.L.

ĮVAIRŪS skelbimai

v.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St 

60UTH BOSTON, MASS.
/oe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

VELYKŲ ŠVENTĖMS LIETUVIŠKOS 
ATVIRUTĖS LIETUVIŲ RAKANDŲ 

KRAUTUVĖ

; tuo klausimu, mūsų išeivi
jos poęto Jono Krnito ei
les:
‘Nunokus varpa....

...jau pastogėn parvežta.
( ūkininkas džiaugias, kad pjūtis pa- 

vy ko: 
Javų gana, lai ir siinkylė užmiršta..

Reiškia, kovos dėl nepri
klausomybės nenuėjo už- 
nieką. Laimėta laisvė, lai
dojo šalyj gerbūvį ir su
silaukta derliaus. Ir Lietu
va eina Į pasauli ir rodo 
savo nepriklausomo gyve
nimo pasėkas. Anot mūsų 
išeivijos poeto Jono Kmi
to:
...Kaip motina, vaikeli užauginus, 
Žmonėms parodo, pagyrimą nori gaut... 
Ir baigdamas —

į Dangaus Valdovo akys jo darbą už- 
Blato. 

Jis gausi;/ laime žmogui tikinčiam al
sius...

Žmogui tikinčiam... Žmo
gui, kuris gina savo tautos 
teises nuo priešų, žmogui, 
kuris svetimo negrobia, 
bet savo neišsižada: nepa
žada savęs svetimiems die- 
vams — tą ir Dangaus 
Valdovas palaimins, štai 
mintys Pavasario Ryto ir 
Rudens Vakaro.

(Bus daugiau)

i

t

Z.— --------

PLAUKI! SLINKIMAS
Slinkimas,_ Plaiska- 

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

Pagelbės atgauti 
plaukus, 

rk su manim. Veltui 
išbandymas.

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

I T. St T mum? STORU 0L St. LIQUOR STORE 
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKA, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ- 
Visokiose jtaipose: IJonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir Įvairiausias. 
I’OKILIAMS, VEŠTUV £ M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. I’ristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-tli Boston 4147 
Pas J. STRIGUNĄ

195 LST., SO. BOSTON, MASS.

Velykos čia pat! Paprastai, Velykų švenčių pro
ga yra paprotys viens kitą sveikinti — pasiųsti linkė
jimus. “Darbininkas” tai progai įsigijo gražių lietu
viškų atviručių. Jų kaina su konvartėliais po 5c.

Užsisakant pašta, orderis turi būti nemažesnis 
kaip 50c. Užsakymus prašome siųsti:

’ DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

— 
’E5

I

i
į BALIM S

j PERKRAUS- I
TOME
Visur

i PIGIAI
I GREITAI
j SAUGIAI

i L/7 //1 V FURNITl. h’E CO.
1 326-328 W. Broadvvay, So. Boston

Tel. SOUth Boston 461.8

BOSTON MUTUAL LIFE 
INSURANCE METINIS 

RAPORTAS

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

j SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

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

I

Išdirbanic pirmos rūšies visokius minkštus gėrimus (Totiic). 
Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir į visokius parengi
mus. Krautuvėse visraon^t reikajaukite tonico su ženklu ant 
leibęlio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING C0. INC.
4—6 Berkshire St., Cambridge, Mass.

Tel. TROwbridge 8374
Savininkai: Jonas Slalinaitukas. Jokūbas Purinas, Juozapus F. t/mitpys.

278 Harvard Street, 
k&mp. Inmati arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad iš 120.000,000 A- 

. merikoj gyvenančių žmonių turi visada vi- 
I dūrins užkietėjusius 40,000,<)00 žmonių. Gi 
I kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo- 
į gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi- 
■ vysto. 95 iš kiekvieno lot1) žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. SO nuoš. iš kiekvieno 
1OO žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 00 nuoš.

I žmonių turi apendiko jd<*gimus (aklažar- 
nės). KODĖL? Atsakymas. 1’otlėL kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA-

j TURAL - LAX HEKI5 TKX nesibijo nei šalčio. Kataro. Influenzos ir 
: kitokių ligų. Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATŪRAI. - LAX- 
£ HEBE TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujy ir 
= visą kūno sistemą. Sergantieji ir fvejki. tuojaus prisiyskite $1.00 bei 
= $2.00, Money Order ((Tiekių neprijiniu). o aš jums pasiųsiu NATU- 
: RAL - LA.\ - HERB TEA ir iš ko Jūs patys jiersitiktinsite, kad tie- 
Ė sa yra. NATU1L4L - I.AX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Ė Siųskite užsakymą tuojaus. Rašykite:

Į John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Cambridge Bottling Co. Ine.

1

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai

Pirkti 
DODGE ir PLYMOUTH 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS NĮCh 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO."BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

Žiūrint i Boston Mutual Lifc 
Insurance raportą, kuris tilps!;: 
šiame “Darbininko’ numeryje, 
matosi, kad ši Įstai-a pereitais 
metais labai paaugėjo kaip pelnu, 
taip ir šėrininkais. Pereitais me
tais prisidėjo 12.23!) nariu ir pel
no padaugėjo 5.86'%.

Gruodžio 31 d. 1936 m. ši įstai
ga turėjo $11.!)72.223.89. Reiškia. 
$657,824.33 turpjo daugiau jeigu, 
negu užpereitais metais.

Ši apdraudos kompanija smar
kiai auga užtai, kad ji turi Įsidir 
busi gerą vardą ir turi gerus ve
dėjus. 'kuriu dėka visi klijantai 
yra pilniausiai patenkinti.

Šios įstaigos prezidentu yru 
Herbert O. Edgerton. kuris atsi
davusiai dirba per virš 30 metų. 
Viee Prez. Jay R. Berton. kuris 
kelius terminus buvo Attornev- 
General of the Uommornvealth of 
Massachusetts ir ilgametis šios 
įstaigos direktorius. Sekretorius 
—kasierius šios koupanijos yra 
Edvvard C. Mansfield. ((kirs.)

i
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TYRAS Blčiy MEDUS
Jei kas norite valgyti tyro bi

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

REIKALINGA patyrusi prie 
namų ruošos mergina ar moteris. 
Kreipkitės į “p&rbininko” admi
nistraciją, 366 W Broadway, So. 
Boston, Mass. “

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 3960 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

M

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadvvay,

So. Boston, Mass.

I

i

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.1
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
UŽ KĄ TARDOMI 

KUNIGAI
LIETUVIŲ VOKIEČIŲ 

ŪKINĖS DERYBOS 
PASIBAIGĖ

Berlynas — Vasario 22 
d. Berlyne prasidėjusios 
tarp lietuvių ir vokiečių 
vyriausybių komisijų ūki
nės derybos vasario 25 d. 
pasibaigė. Pavyko paten
kinamu būdu išspręsti visą 
eilę skubių importo ir eks-i 
porto klausimų. Per tas 
derybas padaryta 1936 i 
metų rugpiūčio 5 d. suda-j 
rytų vokiečių lietuvių ūki-! 

Susitarimų veikimo 
kad jie Į

“Vilniaus Rytojus” rašo,' 
kad vasario 15 ir 16 die
nomis Švenčionių policijos 
valdininkas tardė Šven
čionių dekaną kun. D. Gai- 
liušą, jo vargonininką Mi- 
kuckį ir vieną Švenčionių 
gyventoją — V. Mamins- 
ką. Policijos valdininkas 
klausinėjo klebono, kodėl 
neseniai krikštyto V. Ma- 
minsko berniuko vardas ir 
pavardė oficialiai metrikų
knygose užrašyta Aligan- į nnĮ 
tas - Michal Maminskas, o apžvalga parodė, 
ne Maminski. Berniuko tė- pateisino viltis ir privedė 
vui visą “kaltę” prisiėmus, Prie žymaus prekių mainų 
jam buvo surašytas proto- pagyvinimo ir išplėtimo, 
kolas.

Po tardymo, to berniuko 
vardas ir pavardė metrikų 
knygose pakeista taip: OI-' 
gimont-Michal Maminski. !

-

vui visą “kaltę” prisiėmus

AMERIKOS JURISTAI 
PRIEŠ PREZ. ROOSE- 

VELTO PLANĄ

BERNARDAS J. KORAITIS

*

Didelis Nupiginimas Dar 
Tebesitęsia

Nors I. J. Fox krautuvės Clearance Sale užsibaigė, bet kailiniu nupiginimas dar tebėra 
pratęstas. Taigi, moterys-ir merginos pasinaudokite šia progų., nes tokio didelio kailinių 
nupiginioio vargiai kada susilauksite. Ateinančiais metais kailiniai bus daug brangesni, nes 
neisdirbtų kailiu kainos kyla. Taigi, dabar geriausia proga nusipirkti. Atėjusios klauskite 
Bernardo Koraiėio, nes per ji pirkdamos sutaupysite pinigų.

Ši mėnesi p. Bernardas’ Koraitis, I. J. Fox krautuvės lietuvis lankosi su I. J. Fox kai
liniais. Taigi, kurios norite pamatyti naujau sios mados kailinius, parašykite p. Koraičiui 
laišką ar atvirutę, o jis pribus pas Jus be jokių Jums išlaidų, nežiūrint ar Tamstos kaili
nius pirksite ar ne.

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

v ~

411 nvashington street 
BOSTON, MASS. y

3 ~ 
vietinio lietuvių Sąryšio 
pirmininkas. Jurgietis

Šiomis dienomis rimtai 
susirgo Kazys Škaparas ir 
nuvežtas į Švč. Marijos li
goninę. Kazys Škaparas y- 
ra senas šv. Jurgio lietu
vių par. ir LRKSA 20 kp. 
narys. Jis yra nemažai pa
sidarbavęs mūsų išeivijoj.

Jurgietis.

MINERSVILLE, PA.
PAGERBĖ KLEBONĄ
Šv. Pranciškaus lietuvių 

parapijos Šv. Vardo drau
gija surengė vakarą kleb. 
kun. Kazimierą Klevinską 
pagerbti jo varduvių pro
ga. Programą pradėjo Šv. 
Vardo draugijos pirm. 
Jurgis Klimas. Jis pasakė 
įžanginę kalbą, sveikinda
mas mylimą kleboną kun.

• linkėda-

VVashington, D. C. — 
ŽYDAI NEGALĖS TAR-, American Bar organizaci- 
NAUTI VOKIEČIŲ K A- ja 16,132 balsais prieš 

' 2563 balsus išėjo prieš 
prez. Roosevelto planą 

Berlynas — Vokietijos perorganizuoti Aukščiau- 
vidaus reikalų ministeris. siąjį Teismą, t. y. padidin- 
susižinojęs su karo minis- ti teisėjų skaičių iki šešio- 
teriu, išleido naują dekre- likos, 
tą karo tarnybos reikalu. 
Tuo įstatymu į karo tar- Į 
nybos įstatymą įtraukia- j 
rni ir kilmės nuostatai, ku- į 
riais žydai kariuomenėje; 
tarnauti negalės. Kiekvie-!
nas naujai stojąs karo niomis, Sovietų Sąjungos 
prievolės atlikti turės pa- centralinio vykdomojo ko- 
reikšti, 
ištyrus kilmę, jam nesan- Į tų Sąjungos 
čios žinomos jokios aplin
kybės, kurios leistų many-Į 
ti, kad jis esąs žydų kil 
mės.

RIUOMENĖJE

ORDŽONIKIDZĖS VIE 
TĄ PASKIRTAS MEŽ- 

LAUKAS

Maskva — “Tasso”

5 -/ K. Klevinską ir
/ mas jam nuo Dievo viso- 
x kiu malonių.

Sesutės Kazimierietės 
išmokino vaikučius, kurie 
išpildė dalį programos ei
lėmis ir sveikinimais. Do
vanas įteikė klebonui šios 

{draugijos: Šv. Vardo, Mo- 
į kyklos Vaikučiai, Rožan
čiaus. Tretininkų, Moterų 
Sąjungos kuopa, Apašta- 
lvstės Maldos, Moterų So- 

! dalicija, Mergaičių Sodali- 
i ciia.

Turiningą kalba pasakė 
kun. Nanortas. Dvi sesu
tės — Lisauskaitės skam
bino pianu ir grojo smui
ką. Taipgi choras sudaina
vo sveikinimo daina ir į- 
teikė dovana. Baigiant 
programa, dėkojo rengė
jams, vakaro dalyviams ir 
draugijoms už sveikini
mus ir dovanas.

Mes linkime savo klebo
nui kun. Kazimierui Kle- 
vinskui ilgiausiu metų!

Kaunierius.

DARĖ KRATĄ AMATI- 'nio komiteto pirmininkas 1 
NINKU DR-JOS PIRMI- K. Stašys, iškeldamas va- 

NINKO BUTE Isario 16 dienos ir esamos 
1 akademijos reikšmę. Prisi
minę, jog lygiai prieš de-į 
šimtį metų su -vilniečiais 
amžinai atsisveikino lietu
vių tr/itos patriarchas dr. 
Basanavičius — visi susi
rinkusieji pagerbė velio
nies prisiminimą atsistoję. 

Iškilmingoji akademija 
susidarė iš dviejų dalių: 
literatūrinės ir meniškos. 
Literatūrinėje dalyje buvo 

V. Martinkėno 
------------ paskaita, tema: “Lietuvių 

l Visi Švedijos laikraščiai tauto? atgimimo istorijos 
plačiai rašo apie lietuvių bruožai . Meniškoje dalv- 
priespaudą Vilniaus kraš- Je buvo suvaidinta J. Ka
te. šiomis dienomis didelio nopkos 2-jų veiksmų pjesė 
švedų uostamiesčio Kai- “Vykinto žygis". Be to, 
maro žymus laikraštis buvo gausi muzikalė dalis. 
“Kalmar Lans Tidning” 

i paskelbė didelį straipsnį 
(“Litauen och Polen” (Lie
tuva ir Lenkija), kuriame 

j plačiai išdėstomos pasku
tinių laikų lenkų įstaigų 

i priemonės, nukre i p t o s 
prieš lietuvybę Vilniaus 
krašte.

NINKO BUTE

13“Vilniaus Rytojus” 
nr. rašo, kad vasario 5 d. 
naktį Vilniaus storastijos 
atsiųsti valdininkai (su 
storastijos raštu) darė 
kratą Vilniaus lietuvių a- 
matinirikų draugijos pir
mininko Atroškos bute. 
Ieškojo ginklų ir sprogs
tamosios medžiagos.

ŠVEDAI UŽJAUČIA
VILNIAUS LIETUVIAMS mokytojo

kad, rūpestingai miteto prezidiumas Šovie- 
sunkiosios 

pramonės liaudies komisa
ru paskyrė Mežlauką. Į jo 
ankstesnę vietą Sovietų 
Sąjungos valstybės plano 
pirmininku paskirtas Smir, 
r o vas.SUSEKĖ ŠNIPŲ ORGA

NIZACIJĄ

Kaunas — Paskutinėmis 
dienomis saugumo policija 
Giedraičių ir Dubingių a- 
pylinkėse išaiškino šnipų 
organizaciją, kuri šnipinė
jo valstybės nenaudai. Bu
vo padaryta eilė kratų, po 
kurių keliolika asmenų 
suimta. Dabar jie tardomi 
ir greitu laiku bus atiduoti 
teisingumo organams.

NAUJAS SOVIETŲ 
PAPROTYS

Maskva, Rusija — Neiš
laikęs rusų kalboje kvoti
mų, Elia Ageenko, Zavido- 
vo kaimelio mokyklos, ar
ti Kalinin, septinto sky
riaus mokinys, užsitaisė 
šautuvą plieninėmis boliu- 
kėmis, nušovė savo moky
toją.

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”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA.

PERKINS SQ.
CASH MARKET

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

Tel. SOŪth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

Dainininkė M. Sabalytė, 
akomponuojant prof. Gal- 
kauskui, padainavo keletą 
lietuviškų dainelių. Gra
žiai pasirodė A. Krutulio 
ir J. Siniaus vedamas cho
ras. Buvo atlikta šventei 
pritaikinta J. Siniaus su- 

I komponuota kantata, susi
dedanti iš trijų dalių: ‘Mo
tinos rauda’, ‘Aušra’ ir 
‘Varpas’ ir ‘Laisvės daina’. 

Vasario 16-tąją dieną Akademiją užbaigė K. 
Vilniaus lietuviai visada Stašys, dėkodamas susi- 
iškilmingai praleidžia, šių rinkusiems už atsilanky- 
metų vasario 16-toji Vii- mą ir programą atliku- 
riiuje taip pat buvo didelė siems už kruopštų pasi
šventė. Rytą, 10 vai. šv. 
Mikalojaus bažnyčioje bu
vo atlaikytos iškilmingos 
pamaldos, kurių metu baž
nyčia buvo pilnutėlė vietos 
lietuvių. Iškilmingąsias 
mišias atlaikė kun. Pr. 
Bieliauskas, o pamokslą 
pasakė kun. K. Čibiras.

Po mišių daugelis lietu
vių aplankė Rasų kapuose 
palaidoto dr. J. Basanavi
čiaus kapą, mirusio kaip 
tik vasario 16 d., prieš de
šimtį metų. Lietuvių skau
tams beeinant sargybą, K. 
Stašys ir kun. Viskantas

• v •

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

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

Pirmininkas Juozas švagždya,
601 6tb St., So. Boston, Mass. 

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

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

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka, 
I 1514 Columbia Rd., S. Boston. Mass 
Iždininkas Pranas Tuleikis, 

' 109 Bowen St., So. Boston, Mass.

7 VVtnfleld St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

.......  ( mėnesio 
I 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankienė, 

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

29 Gould St., W. Royhury. Mass. 
Tel. PAR 1864-1V.

Fln. RaSt. — Marijona Markoniutė, _  _ _
29 \Vhfpple Avė., RosHndale, Mass. MarSalka J oras’zalkfs, 

Tel. Parkvvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniulintė,

105 West 6th SL, So. Boston, Mass. ėią nedėldtenj kiekvieno
Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė, - - _ -

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. E- ,th st-« Boeton- Mass. 
Kasąi Globėja — Ona Sianrienė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinklmns laiko kas 

antrą utarninką mėnesio.* . X

- 7:80 vai. vakare. pobežnytln«J 
rainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raitininke-

ŠV. KAZIMIERO PAR.
Šv. Kazimiero parapiji- ’ 

nis choras su savo vargo- 
ninku, p. Jonu Mickūnų, 
kviečia visus atsilankyti į 
jų surengtą bažnytinį kon
certą, kuris įvyks kovo 21. 
Verbų sekmadienyje, 7 va
landą vakare, Šv. Kazimie
ro par. bažnyčioje.

Koncerte dalyvaus šv. 
Andriejaus ir Šv. Jurgio 
parapijiniai chorai, vado
vystėje savo vargoninin
kų, p. R. Adomaičio ir p. 
A. Dziko. Iš solistu daly
vaus, garsioji artistė Emi
lija Mickūnas; Aušros 
Vartų par. varg. iš Ches- 
ter, Pa. Marijona Mitruly- 
tė. ir dain. D. Antanaitis. 
Bus taipgi solo vargonais 
ir smuiką.

Ta vakarą bus daug sve
čių kunigu. Bus nasakvtas 
tam vakarui pritaikintas 
pamokslas anie bažnvčios 
muzika ir jos didi patroną 
šv. Grigalių. Po koncerto 
bus iškilmingas Palaimini
mas švenčiausiu Sakra
mentu.

Choras iš savo pusės de
da visas pastangas, kad 
Koncertas būtų sėkmin
gas, bet be jūsų atsilanky
mo, be jūsų pagelbos kon
certas bus be pasekmių. 
Tad tenesulaiko nei lietus, 
nei sniegas, nuo šio kon- 

į certo.z Šitoki parengimai 
yra nelengva surengti, jie 
reikalauja daug darbo ir 
laiko. Parodykite, kad jū^ 
užjaučiate savo jaunimo 
užsiėmimo tikėjimo ir tau
tos dalykuose. Choristė.

i

į

Šiomis dienomis susirgo 
Jonas Urbonas, gyv. 1318* 
S. 36th St. Jis yra eks-ka- 
reivis, geras katalikiškos 
spaudos rėmėjas. Linkime 
jam išsveikti.

ruošimą. Uždarius akade
miją, publika dar sugiedo
jo lietuvių tautos himną, Į 

Ryšy su himno giedoji
mu, policijos atstovai tuo
jau išlegitimavo K. Stasį 
ir pareiškė, kad jam už tai 
būsiąs surašytas protoko
las. Kitą diena iš tikrųjų 
atvyko pas K. Stašį polici
ninkas ir surašė jam pro
tokolą už himno giedoji
mą.

Į

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

[STORA- ’S. CRLitV
PAIAZNAVIMA'

TEL.I0.BO/TCrt 2680.
-------------- ’

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

II

Šv. Kazimiero parapijos 
Šv. Vardo draugija rengia 
vakarą balandžio 4 d., pa
rapijos svetainėje, 7 va
landą vakare. Rengėjai 
kviečią visus dalyvauti.

F. Kondrotas.

STUDENTŲ BANKIE
TAS

Kovo 11 d., Manufactu- 
rers and Bankers klubo 
svetainėje įvyko Studentų 
ir Studenčių, baigusiiį 
Eckels kolegijos mokslus, 
bankietas ir šokiai. Baigu
siųjų tarpe radau pavar
džių, kurios panašios į lie
tuviškas, bet ar jie lietu-! 
viai ar ne tikrai negaliu 
pasakyti; žinau tikrai, kad 
Mykolas Bigenis irgi yra į 
baigęs tą kolegiją. Jis yra!

i

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 VVALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

SAMUEl R. KOPLAN 
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo Vieta: 
847 NVASHINGTON ST. 
Tel. Norwoo<l — 1576-W

BROCKERT’S ALE
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

“Vilniaus Rytojus” rašo, 
kad vyskupui įsakius, Ei- 

~ *__  •____ __ šiškių vikaras kun. J. Pa-
lietuvių Mokslo draugijos nava perkeltas vikaru Į 
vardu uždėjo ant velionies Palūšę, o Palūšės vikaras 
kapo vainiką su užrašu: kun. S. Valiukevičius per- 
Lietuvių Mokslo Draugi- geltas į Eišiškes. Netru

kus būsią ir daugiau lietu
vių kunigų pakeista vieto
mis.

1 “
ia dr-ui Jonui Basanavi- 

I čiui, garbingam savo įstei
gėjui, minėdama jo liūd
nos mirties dešimtmečio 
sukaktį”. Ta proga, prie 
kapo susirinkusiems kun. 
šamb. Viskantas pasakė 
trumpą kalbą, kurioje iš
kėlė vėlionies nuopelnus 
lietuvių tautai.

Vakare, Vytauto Didžio
jo gimnazijos salėje buvo 
iškilminga akademija, ku
rią atidarė lietuvių tauti-

KUN. JONO BHUŽIKO, S J.
ADRESAI;

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.
M

EDW. V. WARAB0W
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORWOOI>. MASS 
TEL. Norwood 1503 

Montello Office: 
10 Intervale St

TEL Broekton 2005

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

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius ir 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

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

Tel. Dexter 0156

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St., 
Vorcester, Mass.

BOSTONO APIET.INKES BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė- 
jas ir Dirtribntorins CHARLES tVAYSHVILLE, pristato altj baliams, 
restoranams ir alūdems. Saukite: Ded. 1731.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, M emeriai Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------------  by --------------- K

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matler Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

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

Act of October S, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ......................... $4.00
Foreign yearly ......................... $5.00
Domestic onee per week yearly $2.00 
Foreign onee per week yearly $2.50

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Kada SLA Atsiteis Su 
Katalikais?

A-, • •• - 1
savo atskaitoje nesako, 
kad tuos $35.00 būtų pa
siuntę į Ispaniją. Grei
čiausiai, kad ir tuos trupi
nėlius paskyrė raudonajai 
agitacijai.

Bet bendrafrontininkai 
iš $638.31 pasiėmė sau ke
liones ir kitokiems rei
kalams net $587.64. Pas 
bendrafrontininkų iždinin
ką liko dar $50.67. So. 
Bostono bendrafrontinin
kai socialistai ir komunis
tai buvo atviri ir pasisakė 
viešai kur, kam ir kiek iš
mokėjo. Brooklyno ir Chi- 
cągos lietuviai centrabiu- 
riai slepia kur, kam ir 
kiek išmokėjo. Bet jeigu 
neskelbia smulkmeniškų 
apyskaitų, tai neturėtų 
pykti už pareiškimą, kad 
vargšų darbininkų aukos 
Ispanijos raudoniesiems 
čia Amerikoje sunaudoja
mos raudonųjų komunistų 
propogandai.

Amerikos įstat y m a i 
draudžia apgaulingu būdu 
rinkti iš žmonių aukas. 
Taigi mes turime reikalau
ti ir reikalaujame, kad 
centrabiuriai paskelbtų 
kur, kam ir kiek pasiųsta 
iš surinktų aukų Ispani
jos “respublikos gynė
jams”.

Kibirkštyssenovine namų ruoša, bet dar ir apsunkintos viešais 
darbais prie dirbtuvių, kelių, namų statybos ir t.t. 
Kadangi jų uždarbis permažas išsilaikyti, tai dauge
lis moterų parduoda savo dorą, kad galėtų nusipirkti 
kiek drabužių. Vienoj Maskvoj tokių moterų nef 1000 
buvę suareštuota.

Vaikų padėtis negeresnė. Triukšmingai išgarsin
tos valstybinės vaikų prieglaudos tikrumoje esą tik 
ūbagynai. Valdančioji klasė pasiekia pusę milijono 
aukštai privilegijuotų žmonių. Juos glaudžiai paseka 
apie pora milijonų komunistų, taip pat turinčių viso
kių lengvatų. Jiems prieinamos šios pasaulio gerybės, 
gi vargšas darbininkas tik gali pasižiūrėti į puošnius 
krautuvių langus, kur yra visokių prabangiausių pre
kių, bet kaip ir nėra maisto produktų išbadėjusiems 
proletarams. Galima įsivaizduoti, koki jausmai verda 
darbininkų krūtinėse. Pasak Trockio, atėjus pirmam 

j didesniam sukrėtimui, revoliucija sovietuose neišven
giama.

Juodas tai vaizdelis, bet jis mūs nestebina, 
tik to ir buvo laukiama iš gramozdiškos, nepraktiš
kos ir prie to dar beširdės bolševikų valdžios. Trockis, 
amžinas revoliucijonierius, vadina tai išdavyste prieš 
revoliuciją. Bet mums atrodo, kad tai vargingas grį
žimas į normą beprotiškai suardyto gyvenimo. Rusų 
tauta kovoja su mirtinai suteiktuoju jai smūgiu. At
rodo, kad laimės, bet kuriam tikslui tas žiaurus be
protiškas jos kankinimas? K.

I
I

“Tėvynė”, kad vis daugiau nutoltų nuo kalbamo
jo dalyko, pasiima tokią disputos temą, kuri jai atro
do saugiausia, gi kunigams opiausia. Tačiau, kaip pa
matysime, ir čia slidus jos kelias. Tema tautinė ir jos 
vardas — “too much of tėvynė”. Dalykas toks, kad 
“T-nės” redaktoriui teko dalyvauti vieno kunigo pri
micijų puotoje, kur buvo keletas jaunų kunigų, kurie 
kalbėjosi vien angliškai ir tik apie baseball ir šiaip 
jau svietiškus dalykus. Redaktoriui prisiminus apie 
Lietuvą tėvynę ir lietuvybės palaikymą, viens kuni
gėlis nekantriai pareiškęs: “too much of tėvynė”. Iš 
čia redaktoriui jau lengva padaryti savo naudai, o ku
nigų nenaudai išvadą, kad vieton kibus į “garbingąjį 
lietuvį” Dr. šliupą, būtų geriau susirūpinti jaunų ku
nigėlių ideologija ir mėginti juos atversti ant tėvyniš
kojo kelio.

Patarimas gražus ir sektinas ne vien tik mums, 
bet, deja, ir “Tėvynei”. Toks, mat, dalykas, kad jei iš 
laisvamanių pusės nebūtų bedieviškos propagandos, 
tai ir išsireiškimai “too much of tėvynė” būtų vis 
retesni ir pagaliau visai išnyktų. Mes dirbame išsi
juosę jaunosios kartos atlietuvinimui, bet, deja, lais
vamaniškoji agitacija kaip tik stabdo lietuvybės pro
gresą tarp čia gimusiųjų, nes ji atgrasina jaunimą 
nuo lietuvių kalbos. Aš čia, žinoma, kalbu apie kata
likiškąjį jaunimą. Pavyzdžiui, tą pačią brošiūrą “šmė
klos”, apie kurią jau ne kartą esu minėjęs, man įtei
kė katalikas amerikietis, kurs su dideliu pasipiktini
mu nurodė, kad joje tikėjimas vadinamas tik šmėkla 
ir Dievo vardas rašomas su maža raide. “Ir kaip SLA, 
tautinė organizacija, galėjo finansuoti tokį bedieviš
ką šlamštą? Juk tai grynas bolševizmas!”, — pareiš
kė tasai lietuvis - amerikietis, (“šmėklas” išleido 
Šliupo Etinė Kultūros Draugija, kuriai SLA. paauko
jo 400 dol.).

Dr. Šliupas, be abejo, nori pasitarnauti tautai 
kaip jis geriausia išmano, bet jo nusidėvėjusi ideolo
gija, persisunkus rusiškąja bedievybe, daro lietuvybei 
meškos patarnavimą. Garbavodami Šliupą ir remda
mi jo bedievišką literatūrą, laisvamaniai visai netu
rėtų stebėtis, kad jiems tenka susidurti su “too much 
of tėvynė” incidentais. Ką sėja, tą ir pjauna.

Tai štai kaip išsivystė “Tėvynės” pasirinktoji te
ma. Ji kiek atitraukė mūsų dėmesį nuo kalbamojo da
lyko, bet aš vis dėlto prie jo grįžtu ir panaujinu pir
miau pastatytą klausimą: kada SLA, neutralumui iš
laikyti, paaukos 400 dol. L. Kolegijai ar bet kokiai 
katalikiškai kultūros įstaigai? Jei SLA nori išlaikyti 
nepartinės organizacijos vardą, tai jis, suteikęs gau
sią dovaną laisvamaniams, turėtų tokiu pat būdu ir 
su katalikais atsiteisti. K.

i
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Ispanijos raudonųjų vai- j Lietuvos Nepriklausomy- 
džia giriasi, kad jos ka-l* * 
riuomenei Guadalajara 
fronte pavyko paimti į ne
laisvę 90 italų karininkų ir 
kareivių. Raudonieji sako, 
kad į nelaisvę paimti italai 
pasakoja, kad Guadalaja
ra fronte sukilėlių armijoj 
esą 50,000 italų.

Raudonųjų lakūnai paki
lo orlaiviais ir iš jų mėtė 
atsišaukimus, kurie buvo 
parašyti italų kalba, į ita- 
Jus, kviečiant juos stoti į 
raudonųjų armiją. Taigi iš 
to aišku, kad raudonieji 
savomis jėgomis, ispanais, 
rusais, prancūzais, italais 
ir kitais nebepasitiki, kad 
galės atlaikyti sukilėlių 
spaudimą.

Iš Musu Veikimo .Centro
Mūsų veikimo centro — 

A. L. R. K. Federacijos 
valdyba ir visos buvusios 
lietuvių katalikų rajoni
nės konferencijos (seime
liai) paragino katalikus 
didesniu ryžtumu stiprinti 
Amerikos lietuvių katali
kų bendrąjį frontą, su
traukti visas katalikiškas 
organizacijas ir draugijas 
i Federaciją. Taip pat pa
rafino platesniu mastu va
ryti katalikiškąją ir tau-

VASARIO MĖN. ĮEIGOS

“Margutis” rašo apie1 
prisiųstas iš Lietuvos plo
kšteles “16 Vasario”:

“Mes, išeivijoj, tas dai
nas dainavom ir “nudaina- 
vom”. Toks “Karvelėlis”, 
“Žaliojoj lankelėj” ir ki
tos, mums perdaug žino
mos. (“Karvelėlis” blogai 
skamba).

“Vietoj tokių dainelių, 
reikėjo įdainuot pav. Mal
dą prie Nežinomo Kareivio 
Kapo, 
Laisvės 
Lietuvos 
tada mes 
Lietuvos

■-'V'

“Kitą kartą, gerbiamieji 
Valstybes Radiofoninin- 
kai, parabškit programą 
ir ją plokštelėmis mums 
prisiųskit į laiką. Nesiųs- 
kit atskirus Nr Nr kurie 
nieko neturi bendro su Ne
priklausomybės švente.

“Lauksime daugiau tran
sliacijų, bet tokių, kokių 
mes čia negalime sukurti. 
Prisiųskit tokio sielai pe
no, kuris sužadintų meilę 
prie Tėvynės Lietuvos”.

Tautinės Aeronautikos 
organizacijos sekretorius, 
William R. Enyart lankėsi 
Europoje ir tyrinėjo karo 
laivyną. Jis sužinojo, kad 
visoje Europoje dabar yra 

Į virš 25,000 karinių orlai
vių. Rusija turi 7500, Vo
kietija 5500, Italija 5000, 
Prancūzija 4000, Anglija 
3500, ir kad kiekviena iš 
paminėtų valstybių šiais 
metais pasidirbs po 4000 
karinių orlaivių. Vokieti
joje aeronautikos 

dabar dirba tarn 
50,000 ir 60,000 darbinin-
vėse

kų.

I

dirbtu

Trockio Atvaizduotoji 
Sovietija

Trockis išleido naują knygą, kurią užvardyjo 
“Išdavystė prieš Revoliuciją” (tikslaus jos vardo su
lietuvinimo negarantuoju, bet maž-daug panašiai va
dinasi ), kurioje jis nupasakoja gan daug įdomių daly
kų, idomių tiems, kurie mažai tenusimano anie rusų 
psichologija, bet geriau susivokiantiems nieko ten y- 
patingai nauja nėra. Tačiau iš jos galima matyti, kad 
spėliojimai apie bolševizmo ateitį vystosi normaliai, 
vadinasi, taip, kaip eilinis europietis inteligentas tikė
josi. Reiškia, komunizmas tiek susmukęs, kad jo kaip 
ir nematyti, biurokratija gyvuoja stipriau negu caro 
laikais ir tarp susidariusiųjų sovietijoj klasių griež
tumas pasireiškia tokioj pat formoj, kaip ir prie se
nosios buržuazijos. Rusų gyvenimo kaleidoskopas 
toks pats, tik prisidėjo daug daugiau skurdo ir netur
to.

Brutališkoji biurokratija, pasisavinusi aristokra
tų teises, valdo proletarus geležine ranka, jų nusista
tymui susekti naudodama daug gerai apmokamų šni
pų ir drąsesnius ir neklusnesnius kimšdama į baisin
gas koncentracijos stovyklas. Teoretiškai skelbiama, 
kad sovietai pergyveną pereiginę stadiją iš socializmo 
į komunizmą, bet praktikoje, anot Trockio, einama 
kaip tik atbulai — iš neva socializmo į kapitalizmą. 
Revoliucija buvo užsimojusi suardyti seną šeimyną 
ir visiškai išlaisvinti moterį nuo šeimyniškų varžtų, 
gi dabar grįžtama prie senos tvarkos: moterys, girdi, 
taip pat vergauja kaip vergavusios, ne tik apkrautos » »

Vasario menesyje į Fe
deracijos centro iždą į- 
plaukė šios pinigų sumos: 
Federacija s 53 sk., Pitts
burgh, Pa. draugijų mo
kesčiai — $13.00; Federa
cijos skyrius, Norwood, 
Mass., Vilniaus lietuvių 
našlaičiams — $10.44; Šv. 
Petro ir Povilo par., West 
Pullman, III., Vilniaus va
davimo reikalams — $23.-

tiškąją. akciją, uoliau ola-'75; Federacijos 12 šky- 
• inti lietuviškus katalikiš- rius, Cicero — $13.50; A- 
kus laikraščius ir knygas, paštalystos 
Keliais atvejais buvo pra
šyta apskričių ir skyrių 
Gavėnios metu suorgani
zuoti tam tikslui vajų. Ta- 
čia nebuuvo girdėti, kad 
daug kolonijų būtų įvyk
dę tokį vajų. Dar ne vėlu. 
Prašome tai padaryti bet 
kada ši pavasari — suren
gti paskaitas salėse, perei
ti per namus užrašinėjant 
katalikiškus laikraščius ir 
prirašinėjant
rius prie katalikiškųjų or- joms užsimokėti savo duo- 
ganizacijų.

KUR IR KADA ĮVYKS 
FEDERACIJOS KON

GRESAS

Maldos dr-ja, 
Šv. Jurgio pa'r., Philadel- 
phia, Pa.. Apaštališkoje 
Delegato ūmams statyti 
— $10.00; Federacijos ap
skritys, Biooklyn, N. Y., 
dr-jų mokesčiai — $6.00. 
Surinktas aukas Vilniaus 
reikalams tuoj prašome 
siųsti į Federacijos centrą, 
taip kad kuogreičiausia! 
jas būtų galima pasiųsti į 
Vilnių. Taip pat jau laikas 

naujus na- organizacijoms ir draugi-

klės į Federacijos centrą 
už 1937 m. Laikantis mūsų 
konstitucijos dėsnių, duo
klės turi būti sumokėtos 
metų pradžioje.

Šiemet įvyks Federacijos 
Kongresas. Jis bus Law i 
rence, Mass. Centro Val
dyba nutarė iį laikyti 
Naujoj Anglijoj. Naujo
sios Anglijos lietuvių ka
talikų konferencijos metu 
(vasario 22 d.) gerb. kur.. 
Pr. Juras pakvietė kon
gresą į savo vadovaujamą 
Šv. Pranciškaus parapiją, 
Lawrence, Mass. Apie tai 
pranešdamas Centro rašti
nei gerb. Kun. Juras rašo: 
“Jaučiu moralinę pareigą; 
Federacijos Kongresą pa
kviesti į Lawrence, Mass. 
Nė kiek neabejoju, kad 
Federacijos skyrius pri
tars ir mano geri parapi
jiečiai nuolankumu pavi
liojo, o meilė sužavėjo sa
vo sekėjus. Ir mes, jo vai
keliai, negalime pasidi
džiuoti prabangingu gyve
nimu. Nuolankumo ir mei
lės gal nestokosim...” At
sižvelgiant į tai, kad šie
met yra Lietuvos krikšto 
550 metų jubiliejus, dėl to 
šių metų Federacijos Kon-| 
gresas bus pavestas iškil
mingam to reikšmingo ju
biliejaus paminėjimui. Iš 
anksto apie tai praneša
me, kad apskričiai ir sky
riai sudarytų galimybės 
prisiųsti į Kongresą savo 
atstovus. Kongresas įvyks 
rugpiūčio 24, 25 ir 26 die
nomis.

PAREMKIME KILNŲJĮ 
DARB4

Lietuvių katalikų visuo
menė yra prašoma at
kreipti savo dėmesį į tai, 
kad šiuo metu yra veda
ma rinkliava Tėvų Marijo
nų Seminarijos koplyčiai 
baigti statyti. Stengiama
si koplyčią kuogreičiausia 
įrengti, nes birželio 6 d. 
rengiamas jos pašventini
mas. Apskričiai ir skyriai 
prašomi šį reikalą parem
ti. Aukas reikia siųsti: St. 
Mary’s Seminary, Hinsda- 
le, III. Šv. Kazimiero Sese
rys pradėjo fondą Mergai
čių Akademijos naujiems 
rūmams statyti, nes senie
ji rūmai mokinių nebesu
talpina. Ir šiam tikslui ve
dama rinkliava. Ir šį rei
kalą paremkime. Aukas 
reikia siųsti: Sisters of St. 
Casimir, 2601 W. Marpue- 
tte Road, Chicago, III.

Leonardas Šimutis, 
A. L. R. K. F. Sekr.

LAIŠKAS REDAKCIJA!
PONUI “DARBININKO” 

REDAKTORIUI 
BOSTONE

Gerbiamas Tamsta: 
Jūsų, Kovo 12 d. laikiaš-

Lietuvos
Varpo 
kareivių 
būtume 
dvasią,

himną, 
garsus, 
dainų, 
pajutę 
pajutę

ty, tilpo “Grand-stryčio 
skandalai”. Juo paliestas 
mano asmuo.

Šiuo pareiškiu:
a) nieks į mane nesi

kreipė prašant aprobacijos 
ar paramos, leisti ar nelei
sti bet kokį dienraštį, to
dėl toks klausimas ir ne
galėjo būti svarstomas.

b) Kovo 15 d. priėmimą 
ruošia ne Konsulatas, bet 
aš; tai yra mano privatus 
dalykas ir bet ką “tušuo
ti” — nematau reikalo.

c) kieno pozicijos — rei
kalai cementuojasi, man 
irgi nesvarbu, todėl ir ‘bai
liai dairytis’ netenka. Tai 
dalykas srovių prie kurių 
aš nepriklausau. Didelę 
drąsą parodė žinutės au
torius minėdamas žmonės 
vardais, o pats prisidengęs 
slapyvarde.

d) toje pačioje žinutėje 
pasakyta, jog p. Skipitis 
suteikęs paramą “Vieny
bei”. Jei p. Skipitis būtų 
čia Amerikoje, palikčiau 
tą jo nuožiūrai, dabar tiek 
pasakysiu:

p. Skipitis yra Dulr. vi
suomenės organizacijos 
pirmininkas. Tai garbingai 
organizacijai priklauso į- 
vairių pažiūrų žmonės. Ji 
nastačiusi sau tikslu, su- 
lyg išgalės, remti materia
liai ir moraliai lietuvybę 
užsienyje. Paskirų srovių 
reikalai jai, kaip ir Kon
sulatui, nerūpi, taigi ir ji 
jokios paramos laikraš
čiams neduoda it negali 
duoti. Paprastai tokios or
ganizacijos ir asmenys, 
kurie dirba visuomenei, o 
ne paskiroms grupėms, ne
maišomos į vietinius sro
vinius ar grupių-grupelių 
ginčus, ypač pasiremiant 
vien paskalomis o ne pa
tikrintais faktais.

Prašau šį mano laišką 
patalpihti artyihiausiam 
Jūsų laikraščio numeryje. 

Reiškiu pagarbą,
Jbnas Btidtys, 

Generalinis Konsulas. 
New Yorkas, 1937. II. 13. 

Nr. 2314.

Brooklyno lietuvių cen- 
trabiurių komunistų orga
nas paskelbė surinktų au
kų neva “Ispanijos respu
blikos gynėjams” sumą. 
Paskelbta, kad viso per tą 
centrabiurių organą varg
šai suklaidinti lietuviai 
darbininkai sudėjo net 
$1,998.92. Tai nemaža su
ma. Bet kiek iš tos sumos 
tas centrabiurių organas 
pasiuntė Ispanijos “respu
blikos gynėjams” nepa
skelbė ir gal nepaskelbs, 
nes greičiausiai, kad nei 
cento nepasiuntė. Štai So. 
Bostono lietuvių komunis
tų ir socialistų bendras 
frontas surinko iš vargšų 
suklaidintų darbininkų net 
$638.31, o Ispanijos “dar
bininkams” paskyrė tik 
$35.00. Bendrafrontininkai

Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės proga, Lie
tuvos prezidentas trims 
kariuo menės pulkinin
kams suteikė generolo lai
psnius, būtent, krašto ap
saugos ministeriui, inž. 
Dirmantui, kariuomenės 
intendantui K. Navakui, ir 
Lietuvos Prezidento karo 
mokyklos viršininkui K. 
Musteikiui. Du generolu 
pakelti i divizijos genero
lų laipsnius, būtent, ka
riuomenės tiekimo virši
ninkas Jonas Sutkus ir 
Kauno įgulos viršininkas 
Edvardas Adamkevičius.

Honan provincijoj, Kini
joj siaučia badas. Žmonės 
neturi nei maisto, nei van
denę. Daugumas maintina- 
si medžių žievėmis ir žo
lių šaknimis.

BOSTON MUTUAL
LIFE INSUBANCE COMI’ANY

A Strong New Engiand Insfitution 
Steadiiy (jroving

Highlights of 1956
The Boston Mufual rnade an inerease in Business of over 

Four Million. Three Hundred Thousand Dollars.
The totai incorne for the year vas S3.813.752, a gain of 

$262.277.29 over the year before.
On Decernber 31. 19.36. the Cornpany had 253.380 policies 

in force guaranteeing insurance proteefion of rnore than 
Seventy-Nine Million Dollars. to be exacl. $79.357.102.

Over One Mill ion. Six Hundred Thousand I )ollars was paid 
in 1936 to policyholders and beneficiaries.

Since its organtzation, the Cornpany has paid over 1 venty- 
Six Mill ion, Three Hund red Thousand Dollars to its 
policyholders.

The Cornpany takes pride in its long record of prompi pay- 
inent of death claiins and all other benefits to its policy
holders and beneficiaries.

T olai assets on Decernber 31.1936 arnounled to $11.9/2,223.89 
of vhlch the sum of $10.838.429 represents the reserve 
to protect existing policy contracts.

The totai liabilities of the Cornpany on Decernber 31. 1930 
were $11,391.594.81 and the net surplus was $580.029.08.

Dividends to Policyholders in 1937
This is a Mufual Cornpany and all divisible surplus is retumed 

to its policyholders in the form of Dividends. The Direc- 
tors have declared the šame rato of dividends for 1937 
on both Ordinary and Weekly Preiniurn policies as pre- 
vailed in 1936.
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KAS GIRDETLLIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

I

Dain. Antanas Giedraitis, 
Šv. Kazimiero par., Provi- 
dence, R. I., Chęiro ir pro
gramos direktorius. Dai
nuos tenor solo kantata 
“Septyni žodžiai nuo Kry
žiaus”.

pirmutinė proga išgirsti tą 
Chicagos gražią-balsį dai
nininką Antaną Giedraitį 
koncerte. Nors jį dažnai 
girdime bažnyčioje, bet 
kiekvienas artistas kitaip 
save prisiruošia prie kon
certo. Mes esame girdėję 
operetę “Išeivis” ir žinom, 
kad tas aperetės pasiseki
mas daug priklauso nuo 
p. B. Racevičiaus, kuris 
savo gražiu jausmingu 
balsu sujaudino publiką ir 
net kai kuriems išspaudė 
ašaras. B. Racevičius gie
dos baritono ir baso dalis. 
Tikimės, kad jis vėl visų 
širdis sugriaudins. Apie 
soprano solistę p-lę E. Cis- 
kevičiutę mažai dar gali-; 
ma rašyti, nes ji dar ne-Į 
gavo progos pasirodyti di-j 
deliame veikale. Bet kaipo 
choro solistė, jos populiai 
riškumas didėja ir balsas- 
yra visų mylimas. Tiki
mės matyti visus provi-.

ras, Lawrence lietuvių Šv. i 
Pranciškaus par. klebo- < 
nas, pasakė labai gražią ir ■ 
pamokinančią kalbą. Jis 
nurodinėjo kiek daug mū
sų jaunuolių paskęsta sve
timtaučių bangose. Ragino 
auklėti lietuvius jaunuo
lius katalikiškoje ir lietu
viškoje dvasioje. Auklėji
mą pradėti iš mažų dienų. 
‘Tėvai, kurie moka auklėti 
savo vaikus, įkvėpdami 
jiems dorą ir lietuvybę, tai 
tie vaikai ir suaugę būna 
dori žmonės ir geri lietu
viai’.

Prakalbos užsibaigė gra
žiausioje nuotaikoje.

Šioje kolonijoje labai 
gražiai darbuojasi, užra- 
šinėdami laikrašti “Darbi
ninką” LDS. 112 kuoDOS 
nariai, p.p. Petras Svirs
kas, Jonas Jurgelevičius 
ir Adolfas Muzikevičius. 
Tai didelė garbė mūsų vei
kėjams, kurie nenuilstan
čiai darbuojasi, eidami per 
stubas ir užrašinėdami 
laikraštį “Darbininką” ir 
pardavinėdami lietuviškas 
katalikiškas knygas.

A. J. S.

8
' A milžiniškus darbus, prisi- g 

laikydami Vyčiu obalsio: I
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neskaitlinga nariais, bet 
stipri dvasioje. .Tie nuveiks

“Dievui ir Tėvynei”. Mes 
jiems to linkime ir, širdin
giausiai sveikiname! R.

GREENFiELD MASS.

“SEPTYNI ŽODŽIAI NUO 
KRYŽIAUS”

Štai proga išgirsti Kris
taus paskutiniuosius žo
džius nuo Kryžiaus ir pa
matyti Jo paskutines 
kentėjimo valandas. Ši 
kantata bus pirmą kartą 
dramatizuota netik Pro- 
vidence. bet visoje Ame
rikoje. Providenciečiai bus 
pirmi pamatyti šią nepa
prasta Kantatą ir pasige
rėti jos vaizdais. Sekan
tieji parapijos solistai gie
dos: Elena Ciskevičiūtū, 
soprano; V. R.acevičius — 
basas ir Antans Giedraitis 
— tenoras. Jiems akompa
nuos stygų orchestras, ku
rios dalis susidarys iš p. 
Juozo Gamulo orchestros.

Muzika bus graži ir pa
mokinanti, ir lietuvių tar
pe pirmą kartą girdėta. O 
giedojimas bus labai gra
žus, nors p. Antanas Gied
raitis kantatos tenoras ir 
jos direktorius buvo susir
gęs trumpam laikui, bet 
gerklės nepagadino. Pro- 
videnciečiams taipgi bus

Prof. Jonas Simkevičrus, 
Šv. Kazimiero par. Choro 
pirm., L. Vyčių uolus dar
buotojas ir mokytojas 
Classical High School.

DAYTON, OHIO.

Tel. 2-3381 Domestic and
I>eliverv Tmported Brands

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Alų.

278 Millbury Street
Worcester, Mass.

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

CHESTNEY’S CANTEEN
Geriausia lietuviška užeiga, 

kur užlaikomas geriausias alus 
ir kiti gėrimai.

90 Millbury St.,

VVorcester, Mass.I________
POPE OPTICAL CO.

Albert R. Barker
Kada Jums reikalingi aki 

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

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster,

$

V. I. RADVILAS ’
APDRAUDOS INSURANCE AGENTAS

Apdraudžia namus ir automobilius nuo ugnies 
ir kitokių nelaimių. Ligoj pašalpą ir kitokios ap- 
draudos. Patarnavimas visados greitas ir teisin
gas. Reikalui esant kreipkitės laišku ar telephonu.

Telephonas TROvvbridge 1418
133 Larch Road Cambridge, Mass.

CAMBRIDGE, MASS. i
i/ni imnm ii

♦ji
i* 723 Cambridge, St.,iR♦
y *il
i

56 Webster Avė.,

Cambridge, Mass.

Užlaikome geriausios 
rūšies visokį maistą 

P. Katosky, Sav.

Vasario 28 d., 2 vai. pc 
pietų, p. J. Vaičiuliui ir 
kitiems pasidarbavus, įvy
ko prakalbos suorganiza
vimui LDS kuopos. Pra
kalbų vedėju buvo p. J. 
Vaičiulis, ilgametis LDS. 
6 kuopos narys. Kalbėjo 
p. J. Kumpa, LDS. apskri
čio pirmininkas ir Anta
nas F. Kneižys, “Darbi
ninko” redaktorius ir LDS 
Centro sekretorius. Anta
nas Peldžius, “Darbinin
ko” administratorius išpil
dė koncertą plokštelėmis 
iš Lietuvos. Taipgi kalbė
jo ir demokratų kandida
tai į miesto valdžią.

Jonas Kumpa kalbėjo a- 
pie gerą ir blogą spaudą 
ir jos reikšmę žmogaus 
gyvenime. Jis ragino užsi
prenumeruoti laikraštį 
“Darbininką”. Paskiausiai 
kalbėjo Antanas F. Knei
žys, kuris šioje kolonijoje 
yra kalbėjęs 1919 m. apie 
Lietuvą, ragino pirkti 
Lietuves Laisvės Pasko
los bonus. Šį kartą jis kal
bėjo apie darbininkų gy
venimą, kovas dėl geres
nių darbo sąlygų ir apie 
komunizmą, komunistus ir 
iu žiaurumusv < 
Ispanijoje.

Greenfieldiečiai 
kalbas atsimins ilgai.

Nors publikos nebuvo 
daug, bet visi liks LDS. 
organizacijos nariais. Su
darysime gausią kuopą, 
kad galėtume lenktyniuo- 
tis ir su didesniomis kolo
nijomis.

Suorganizuota kuo p a 
tuojau pradėjo darbą. Po 
prakalbų padarytas orga- 
nizatyvis susirinkimas, 
kuriam vadovavo p. Anta
nas Kneižys. Išrinkta val
dyba, į kurią įėjo šie na
riai: pirmininkas — Jonas 
Vaičiulis; vice - pirminin
kas — A. Budrevičius; se
kretorius — Andrius Dėdi
nas; iždininkas — Vincas 
Aguonis; iždo globėjai — 
M. Aguonienė ir Jonas 
Giknis. Korespondentas 
Andrius Dėdinas.

Mes Greenfieldiečiai dė
kojame “Darbininko” re
daktoriui ir Apskričio pir- | 
mininkui už atvykimą ir ’ 
suorganizavimą LDS kuo-l| 
pos.

Kovo 7 d. mirė Anufras 
Giedraitis, 52 m. amžiaus. 
Velionis paliko tris sūnus 
ir dvi dukteris. A. a. Gied
raitis buvo vienas iš pir
mųjų lietuvių Da.vtone ir 
steigėjų lietuvių Šv. Krv- 

| žiaus parapijos. Velionis 
| buvo siuvėjas.
, Kovo 22 d. bus rodomi 
judami Kančios paveikslai 
“Erškėčių Karūna”, Elite 
Theater, Troy Street. Pel
nas skiriamas parapijai. 
Kviečiami atsilankyti ir 
pamatyti ne tik naudingus 
paveikslus, bet ir paremti 
parapiją.

• Kovo 31 d. Vyčių 96 kuo
pa rengia ‘skatinę- party’, 
paprastoj ir visų žinomoj 
vietoj. Įžanga maža. Tad 
visi neužmirškite dalyvau
ti.

Balandžio 2 d., parapijos 
Sąryšys turės Eucheri. 
Pelnas skiriamas mokyk
los statymo fondui.

Korespondentė.I

i

denciečius ir kaip papras
tai svečius iš Boston, Wor- 
cesterio, Norwoodo, Lo- 
wellio ir kitų artimų mies
tų, šiame puikiame paren
gime. Yra visiems žinoma,
kad jeigu ką Šv. Kazimie-. 
ro choras rengia, tikėkis 
ką gerą pamatyti. Be to, j 
girdėt, kad bus svečių dai
nininkų iš Nashua arba 
Norwoodo.

Visi sueikime kiek ankš
čiau. Ankščiau atėję gau-j 
site geresnes vietas.

Trūbininkas.

GRAŽIAI VEIKIA LIETU
VOS VYČIAI

♦
♦
♦

MARION CAFE

HAVERHILL MASS.

Hudson, Mass, 
rio 28 d., šiais metais čia 
susiorganizavo L. Vyčių 
kuopa. Čia randasi daug 
rimto lietuviško jaunimo, 
kurie supratę L. Vyčių 
organizacijos svarbą mū
sų išeivijoje, panoro įsto
ti ir jie į šią org.

Iš karto į kuopą įsirašė 
Virš penkiolika narių, ku- 

I rie užsimokėjo ir duokles 
visiems metams. Gauta ži
nių, kad rytojaus dieną 
dar gavo šešis naujus na
rius.

Kovo 21 d., įvyksta jau
nutės kuopos susirinki
mas. Turi jau išpildę 30 
naujų aplikacijų — naujų 
narių. Naujoji valdyba, su 

i Julia Stonyte priešakyje 
turi užsibriežę daug darbų 
įvykinti po susirinkimo. 

| Svarbiausi tai šokiai ir te
atras Motinos dienoje. A- 
teity numatoma ruošti pa
skaitas ir lavintis lietuvių 
kalboje.

Naują Valdybą sudaro 
šie nariai: Antanas Ker- 
dukas — pirm.; Julia Sta
nytė — vice-pirm.; Anto- 
----------------- -----  
nas Sedievičius — iždi
ninkas; Veronika Stanytė 
— korespondentė. Nors

, — Vasa-

DARBININKŲ PRAKAL
BOS

Vasario 28 d. įvyko LDS 
112 kuopos prakalbos. 
Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Programos vedė
ju buv3 Petras Amšiejus. 
Pirmiausiai pasakė kalbą 
vietinis kunigas Feliksas 
Norbutas. Jis ragino lietu
vius gyventi vienybėje, 
prenumeruotis lietuviškus 
katalikiškus laikraščius, 
ypatingai laikraštį “Dar
bininką”, gausiau lankytis 
į bažnyčia. Jis sako: ‘Jei
gu tiek sueitų žmonių į 
bažnyčią, kiek suėjo čia į 
prakalbas, tai Haverhill’io 
lietuviai gyvuotų’.

Po to kalbėjo svečias 
kalbėtojas, p. Petras Za- 
reckas, Harvardo universi
teto studentas. Jis aiškino 
katalikiškos lietuviškos 
spaudos reikšmę, komu
nizmo pavojingumą, ir ko
kiu būdu komunistai silp- j 
nesniuosius jaunuolius Vi- __  — v...... , ____
iioja į savo organizacijas. «g kerdukaitė — rašt.; Jo- 
Patarė visiems užsiprenu
meruoti laikraštį “Darbi
ninką”, skaityti geras

Kun. Pranciškur M. Jū- Hudsono Vyčių kuopa dar

8RISTOL SL BAKERY
Kepa geriausios rūšies 
duonas, pajus, keksus..

L. BUDRA, Sav.
12 Bristol St.,

Cambridge, Mass. MEAT MARKET

| Užlaikome geriausios rūšies mėsą ir kitokius 
produktus

Pristatome veltui į namus
| 340 Windsor St., Cambridge,
« /

♦

Cambridge, Mass.

Skanūs valgiai ir gėrimai. 
Užeiga vyrams ir moterims

J. JANKAUSKAS, Sav.

i

1.

J
1

I♦
♦
♦ 875 Cambridge St., 

Cambridge, Mass.
Tel. TRO 9438

Vestuvių Photografai

SVEIKINIMAI NUO

GRABORIUS
Res. 883 Cambridge St., 

Office. 883 Cambridge St 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. TRO 1957

Mass.

E. Cambridge, Mass.

Automobiliai visokiems atsitikimams

Rusijoje ir |
f.

svečių |

i
G. A, JOHNSON

763 Cambridge St.,

♦
♦

♦

♦
♦
♦
♦
t
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♦
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Greenfieldiečių lietuvių j 
moterų būrys gražiai pa- | 
gerbė savo draugę ponią 
Matildą Tamulienę ir įtei-Į 
kė gražią dovaną. Ponai; ( 
Tamuliai persikėlė gyven- | 
ti į naują vietą. Linkime : 
jiems geriausių sėkmių. j|

A. Dėdinas.
v

i
Receptai ir vaistai
119 Hampshire St., 
Cambridge, Mass.

Radios namams ir 
automobiliams 

Parduodame padangas, 
tūbas, baterius, dvira
čius, šaldytuvus, skal

biamas mašinas.

HERSON, CO.,
327 Prospect St., 
Cambridge, Mass.

Tel. TRO 4474

BROADVVAY CAFE
Geriausi valgiai ir 

gėrimai 
Penktadieniais clamsai 

uždyka
279 Broadway 

Cambridge, Mass,

L. MALIN
Taiso, prosiia ir valo 

drabužius
877 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

SIINSET CAFE
VISOKĮ gėrimai

RAVTOLI IR KITI ITALIŠKI VALGIAI

851 Cambridge St., Cambridge, Mass.
Tel. Eliot 8093

r

♦

♦

Kepa lietuvišką duoną ir pyragus
Prašykite Plekavičiaus duonos

-Į

LIETUVIS GRABORIUS
409 Windsor St., Cambridge, Mass.
Tel. TRO 7880. Namu TRO 6434.

Moderniška užeiga vyrams ir moterims 
Valgiai ir gėrimai

P. LUZIACKAS, Sav.

1283 Cambridge St., Cambridge, Mass.

r
COMPLIMENTS OF

HAFFMANS BAKERY f
91 Hompshire St., Cambridge, Mass.

HYATTS' ?H ARM ACY
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA VAISTINĖ

JONAS AJAUSKAS, Sav.
726 Cambridge St., Cambridge, Mass.

Tel. ELI 9555.

FRANK DUOBA
Kepa geriausią duoną, kaip baltą, juodą ir 

pusbaltę

201 Ames St., Montello, Mass.
Tel. Brockton 6979-R

"• * ■
f
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Baltimore, Md
KELIONES Į LIETUVĄ

NAUJI PARAPIJIEČIAI das, kaip šiemet. Trečia- 
Pereitą sekmadienį kun. dieniais Graudūs Verks- 

dr-as Mendelis net trys mai, o penktadieniais ir 
naujus narius įrašė į Ka- sekmadieniais Stacijos, 
talikų Bažnyčios knygas Kaip Graudūs Verksmus, 
ir į mūsų parapijiečių są- taip Stacijas giedojo visi 
rašą. Petro Kučausko dūk- bendrai, o kuomet visa 
t ė per krikštą gavo vardą bažnyčia gieda tai yra kas 
Patricijos Onos. Jos krikš- klausyti.
to tėvais buvo Juozas Ku- Atsigavėti, Velykų antrą 
čauskas ir Elena Benesch. dieną, 
Juozo .................... ' -
priėmė Ritos Marijos var- niškas Jaunimo 
dą. Ją laikė Jurgis Gal- 
kauskas ir Kotryna Hill. j 
Tretysis buvo kun. Mende- 
lio brolio sūnus. Jis buvo 
pakrikštytas Jonas Krizo
stomas, ir jo krikšto tėvai 
buvo Matas Franka ir E- 
lena Zubrickienė. Sveiki
name naujagimių tėvelius 
ir visiems linkime susi
laukti džiaugsmo iš savo 
vaikelių, kad visi būtu iš
tikimi Dievui ir mūsų Tau
tai.

AMŽINĄ ATILSI
Po ilgos sunkios ligos 

užbaigė visus savo vargus 
Ona Mandraveckienė, gy
venusi White Marsh, Md.į 
Velionė dar neturėjo 50 
metų. Palaidota antradie- j 
nio rytą su trejomis mišio- 
mis.

Trečiadienio rytą buvo; 
atnašautos mišios už Ma-: 
rijonos Jasaitienės sielą.; 
Velionė sirgo virš 6 metų 
miesto ligoninėj. Baisi vė
žio liga buvo jos mirties 
priežastimi. Abejose laido
tuvėse Jonas Grebliauc- 
kas suteikė paskutinį pa
tarnavimą. Amžiną atilsį rų chorą, bet jis yra jau 
duok joms Viešpatie —to- žymiai išlavintas. Iš gerai 
gu abi ilsisi ramybėje!

VYRAI GIEDA PER 
MIŠIAS

Dėka kun. Dubinsko rū
pesčiui ir jo pastangomsd 
pirmą mėnesio sekmadienį 
per mišias giedojo Soda-i 
lietės. o pereitą sekmadie-į 
ni tai pasirodė ir vyrai.! 
Kaip visi bendrai užtrau-! 
kė Pulkim ant Kelių, tai! 
buvo ko klausyti. Ne vie
nas mintyje atsidūrė Lie
tuvoj, ne vienam išbirę jo 
ašara. Pirmą kartą gai 
truko truputį drąsos, bet 
ir ta atsiras laikui bėgant. 
Gražus bendro giedojimo 
darbas pradėtas, tik reika
linga nepailsti. Kaip gėri
mės svetimtaučių bendru 
giedojimu, tikimės, kad 
trumpu laiku ir lietuviai 
panašiai puoš bažnytines 
pamaldas.
KĄ VEIKSIMPASIBAI-I

GUS GAVĖNIAI
Šiempt gavėnioj neturė

jom nė misijų, nė rekolek
cijų, tačiau gal nė vieną 
gavėnią žmonės taip mal
dingai nesilankė į pamal-

, pirmadienį, kovo 
Galkausko duktė 29 d. yra rengiamas milži- 

‘ > Balius.
Girdėjau, kad vėl didžiulis 
orchestras, kuris kainuos 
75 doleriai gros nuo 9 vai. 
vakare iki 1 vai. ryte. I- 
žanga visiems lygi — 40 
centų. Manoma, kad į tą 
vakarą susirinks visas 
Baltimorės lietuv iškas 

i jaunimas, nes šis balius y- 
ra ypatingoj jų globoj.

i

-------------- -
Kaip tik užsibaigs gavė

nia, tai prasidės kortavi- 
mų vakarai. Pirmas toks 
po Velykų vakaras įvyks 
penktadienį, bal. 2 d. glo
boj 6-tos Altoriaus ir Ro
žančiaus dr-jos kuopos. 
Sekmadienį, bal. 4 d., At
velyky, mūsų didžiulis pa-Į 
rapijos Choras turės Kor-I 
tavimų vakarą savo nau
dai. Įvyks 8 vai. vak. Bi
lietai tiems, kurie loš kor
tomis 35 centai. Tiems, ku
rie tik taip pasisvečiuoti 
atsilankys įžanga dykai.

MOTERŲ CHORAS
Ponia Marijona Čižaus- 

kienė turi ne tik gražiai 
suorganizuota mūsų iš 
Lietuvos atvykusių mote-

• <✓

I

Mario Chamlee atranda
z . J " '

Luckies savo gerklei švelniais

ŠVEDU
amemos

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIA'JCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE. MD.

f

informuotų šaltinių tenka 
sužinoti, kad sekmadienį, 
bal. 25 d. Baltimorės lietu
viai turės vėl ką nors ne
paprasto, kuomet tas mo
terų choras pasirodys sce: 
noj. Bilietai bus begalo pi
gūs. Už teatrą ir šokius 
kainuos tik 35 centai. Tą 
vakara juoku ir įvairių 
baikų bus tiek, kad ir do
leris nebūtų perdaug už 
jas. Sveikiname ponią či- 
žauskienę. Su nekantrumu 
lauksim skirto vakaro.
kleboncTvardinės
Penktadienį, šv. Juozapo 

dienoj, mūsų klebonas 
kun. Juozas Lietuvnikas 
minėjo savo Globėjo die
ną. 8 vai. ryte jis pats at
našavo šv. mišias su asis- 
ta. Jam pagelbėjo abudu 
jo padėjėjai, kurių Sutvir
tinimo vardai yra Juoza
pai. Mokyklos Vaikučiai ė- 
jo prie šv. Komunijos, o 
Tretininkės užprašė šv. 
mišių auką'Klebono inten
cijai. Kad padidinus die
nos iškilmę, gerb. Klebo
nas, mokyklos vaikučiams 
už jų gražius linkėjimus 
suteikė laisvą dieną. Bal
timorės Kronistas linki 
gerb. mūsų Išeivijos Pat- 
riarkai ilgiausių metų ir 
dar daug panašių sukak
tuvių! .

Baltimorės Kronistas.

1 Dienos Į LIETUVĄ
M ANT

BREMEN- EUROPA* • 4 r te y
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Breinerl>:;VPne užtikrina patogių kelionę j Kaunu. 
Arba keliaukite jiopuliarlsts ekspresiniais laivais.

COLUMBUS
HANSA I DEUTSCHLANB 
HAMBUBGNEW YORK 
l’ato'.'ii* geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo

Ab> pagelbėsijne jums išgauti svečių ir i iii migracijų* 
vizas dėl jūsų giminių iš Europos. 

Informacijų klauskite pas vietini agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYDa

J

252 Bovlston St 
BOSTON. MASS.

f

ĮŽYMUS METROPOLITAN 

OPERAS TENORAS PAREIŠKIA:

iš

seniai savarankiškas tyrinę-

<1

PUIKIAUSIAS
“DERLIAUS GRIETINĖ’

New Yorko
Balandžio 17, 

Gegužės 1,
■ Gegužės 15.

■ Gegužės 2!». 
žinias apie kelionę teikia ne-

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

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

“keturiolika savaičių Metropolitan 
Operoj ir abelnai, trisdešimt šešių 
savaičių koncertų ir operų programa 
mane verčia savo gerklei ir savo 
balsui teikti visokiariopą priežiūrų. 
Tad, suprantama, kada rūkau, aš 
pasirenku lengvą užsirūkymą, kuris 
ištikro mano gerklei yra švelnus. 
Pirmutini Lucky Strike ciguretą užsi
rūkiau dešimt metų atgal ir nuo to 
laiko aš jais malonėjausi.

I
N’EW YOKKKLAIPĖDA 

Per Gothenburgų, švedijų 
Patogi, Greita Kelionė 

Pigios Laivakortės
Išplaukimai laivų

DROTTNINGHOLM 
GRU’SHOLM
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM .........

I
Platesnes
mokamai ir, parduoda laivakortes visi 
autorizuoti laivakorčių agentai ir visi 
švedų Amerikos Linijos skyriai.

I SWEDISH AMERICAN LINE
630 Fifth Avenue and 4, W. 5ist St 
Rockefeller Center, New York Citv" 

Chicago, III., įsi N. Micliigan Avenue 
Boston, Mass. 154 Boylston Street,
Detroit, Mich., to? Clifford Street’

Įvyks sekmadienį, balan
džio 25 d., 1 vai. po pietų, 
Nekalto Prasidėjimo lietu
vių par. svetainėje, Cam
bridge, Mass. Blaivininkų 
kuopos teišrenka kodau- 
giausiai atstovų. Taipgi 
kviečiame Gerb. Dvasios 
Vadus ir visus blaivybės 
idėjos rėmėjus dalyvauti 
šiame suvažiavime.

A. L. R. K. Blaivininkų 
Aj/skričio Valdyba 

Dvasios Vadas
Kun. P. Virmauskis 

Pirmininkas
A. Zaveckas 

Raštininkė
M. Pikteliutė.

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

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

X I1 
j šeštadienio vakare pamal
dos, giedos didysis choras. 
Velykų dienoje šv. mišios 
įvyks 5, 8 ir 10 vai. ryte. 
Parapijos draugijų vyrai 

Chrysler,• Fordas pripažintų uniją per vįsą naktį bus prie

Pereitą savaitę vėl kilo < tarė, kad už keletos savai- 
kai kuriose dirbtuvėse ne- čių pareikalaus, kad ir 
susipratimai. Chryzlcr, pripažintų _
Hudson ir kitų automobi- savo dirbtuvėse. Fordas y- Kristaus karsto. Sodalici- 
lių dirbtuvių darbininkai, ra didelis priešas unijų, Jos choras giedos šv. mi- 
išėjo į streiką. Darbiniu- tai gali įvykti stiprus su- šias 8 vai., o didysis cho-
kai užėmė dirbtuves ir sė-1 sirėmimas. Dabar Fordo 
dėdami streikavo. Kompa- dirbtuvėse yra didelis pri- 
nįjos net ir ofisus turėjo sirengimas ateičiai. Lan- 
-y,------- . Taigi gus prie kelių apkala ir

industrijoj visus darbininkus stropiai 
Fordo darbininkai

iškraustyti kitur.
automobilių
dar nėra ramybės.

Pereita sekmadieni, Le- ».a- būti nereikalaus pakel- 
wis, darbininkų vadas išsi-ib ?‘Sas’ 0 tlk PrlPazxntl

. I

tadienio vakare pamaldos; gaus neperkalbėsi. Tokiam 
’------------- 1 dabar prieš Velykas tik

tiek reikia pasakyti: Bro
lau, dabar minime Jėzaus 
nukryžiavimo sukaktuves, 
kada žmonija prikalė Jė
zų prie kryžiaus ir stovė
dami orie kryžiaus staugė 
kaip žvėrys, žiūrėdami į į 
Jo kančias, ir tu prie to
kių prisidedi. Ieškai teisy
bės, ramybės ir broliškos į 
meilės, 1 
nekalto žudytojų.

ras giedos Prisikėlimo šv. 
mišias.

7

BATCHELDER 
WHITTEMORE 
834 Mass. Avė., Roxbųry, 

Telef. HIGiilands 1920
SKYRIAI — 

Cambridge — So. Boston, 
Dorchester.

TH€FU€LfOR
Modern
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Verbų sekmadienį ir Ve-j 
lykų dienoje daug žmonių 
ateina į bažnyčias, kurių 
beveik per visus metus ne
matyti. Jų tarpe randasi 

į uniją. j ir jaunų vaikinų ir mergi-
Yra nemažai ir mažesnių i nų. Jie savo atsilankymu 

| streikų. Bet tie streikai iš- parodo, kad ir pas juos 
kila ir greit užsibaigia. tikėjimas' dar nėra visai

 -— užgesęs, dar pas juos yra 
Šią savaitę išvežė į Dėl- šiek tiek Dievo malonių. * 

ray ligoninę p. Smalienę, Bet kur kiti, kurie visiškai 
šios parapijos vargoninin- neateina į bažnyčias, 
ko žmoną. Ji susirgo šir-l Pereito sekmadienio E- i • te • -v -r te • • • j I . — » « . . “ . ' - «

seka.

kila ir greit užsibaigia.

ko žmoną. Ji susirgo šir-l Pereito sekmadienio E- 
dies liga. Velijam greito vangelija į tai aiškiai at- 
pasveikimo. Gaila jos mo- sako: Jėzus jų užklausė: 

“Jei Aš sakau jums tiesą, 
kodėl Man netikite?” .Jė
zus jiems į tą klausimą at
sako: “Jūs netikite, kad 
pas jus nėra Dievo malo
nių”. Malonių netekimas 
yra didžiausias nuostolis. 
Pinigų netekus, mažas 
nuostolis; gero vardo ne
tekus, didelis nuostolis, 
bet malonių netekus viską 
nustoji. Užtat tas žmogus, 

Mišios įvyks 7:30; 9 ”ir kur būdamas apsileidęs ti- 
10:30 vai. rytą. Didžioje įėjime, nors kartą ar dąu- 
Savaitėje antradienio va
kare įvyks Sodalicijos cho- dc 
ro praktika; trečiadienio f * 
vakare pamaldos ir pamo- bet 
kslas; ketvirtadienį visą savo Šutvertoją nėra jo- 
dieną prie kalėjimo; penk- kios vilties. 7 J R

tinos. Yra dvi dukteris ir 
šiuo laiku abi ligoninėse.

Šios parapijos programa 
nuo Verbų sekmadienio iki 
Velykų, šeštadienį atvyks 
svečias kunigas klausyti 
išpažinčių. Tai gera proga 
visiems atlikti išpažintį. 
Verbų sekmadienį eis “in 
corpore” priimti šv. Ko
muniją šv. Petro draugija.

i

■tai mūsų specialybė ų
praktika. Darbas artistiškas. Kai
nos žemos.

M. A. NORKŪNAS,
bet prisidedi prieįP- O- B°x 371, Lawrsnce, Mass.

Į

Kun. Drazdys, kuris šią 
savaitę skelbia misijas Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažny-t 
čioje, buvo atvykęs pas! 
vietinį kleboną pasikalbėti 
apie praeities laikus. Jis J 
buvo šioje parapijoje ap-j 
'sistoięs keletą kartų, nes' 
čia turi nemažai pažįsta
mų ir giminių. Buvo malo- ——-—y, . ----------—

I ° . . .. , i Profesionalai, biznieriai, pramonin-
nU pasimatyti SU kun. ■|<ait kurie skelbiasi “Darbininke" tik- 
DrazdŽlU. 'lai verti skaitytojų paramos.

1 giau ateina į bažnyčią, tai 
> dėl jo dąr yrą viltis įsigy

ti daigiau ĮDievo malonių, 
bet tiems, kurie išjuokia

Tokio žmo-

JAMES B, COTTEB
GRABORIUS

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

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentų vaidinimas 

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

Lowell, Mass. — Kovo-March 21, 7:30 vai. vakare.
N. B. — Vėliau bus pagarsinta tolymesnė 

vaidinimų eiga.
Po Velykų bus vaidinama šiose vietose:

Athol, Mass. — Balandžio-April 4 d.,-7:30 vai. vakare. 
Worcester, Mass.—Balandžio-April 11 d., 7:30 v. vak. 
Nęw Britain, Conn.—Balandžio-April 18, 7:30 v. vak. 
Cambridge, Mass. — Gegužio-May 2 d., 3 vai. po pietų. 
So. feoston, Mass. — Gegužio-May 2 d., 7:30 vai. vak. 
N. B. — Vėliau bus pagarsinta ir kai kurių kitų vie

tų sutartos dienos.
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Rytinių Valstybių Žinios
LDS. CONNECTICUT AP
SKRIČIO 43 SUVAŽIAVI

MO PROTOKOLAS
i

LDS Connecticut apskri-i 
čio metinis 43-čias suva
žiavimas įvyko 20 d., j
gruodžio, 1936 m., Šv. An
driejaus parapijos salėje, 
Stanley ir Church gatv.. 
New Britain, Conn.

Pirmininkas Apskričio 
J. Mončiunas pradėjo su
važiavimą 2 vai. p.p., svei
kindamas atvykusius ats- 
tovūs-ves, ir pakvietė vie
tinį kleboną, kun. A. Vaš
kelį atkalbėti maldą.

Po maldos kun. A. Vaš
kelis nuoširdžiai sveikino 
suvažiavimo dalyvius, pa
reikšdamas savo jausmin
gas mintis anie darbinin
kų šiuose laikuose išnau
dojimą, jų menką atlygi
nimą ir jų ištvermę. Ra
gino rimtai, organizuotai 
veikti Dievo Garbei ir sa
vųjų naudai.

Suvažiavimą nuoširdžiai 
sveikino A. Mašiotas, V. 
Norkūnas, A. Gurskis.

Iššaukta apskričio val
dyba. Dalyvauja visi,, tik 
organizatorius pribūna vė
liau.

Šaukiamos kp. Dalyvau
ja trys, būtent, Hartford 6
ko. , New Haven 28 kp., ir 
New Britain 36 kp. Wa- 
terburio 5 kp. pribuvo su
vėluotai iš priežasties ke
lyje nelaimės.

Prezidiumo rinkimas. 
Vienbalsiai išrinktas pirm. 
J. Mončiunas, vice-nirm.— 
F. Rumskas, raš-kė — B. 
Mičiunienė, tvarkdarys — 
A. Gurskis, reporteris — 
A. Mašiotas. Mandatų ir 
įnešimų patvarkymas pa
vesta raš-kei B. Mičiunie-i 
nei.

Įsiregistravo sekanti at-j 
stovai: 6 kp. Hartford —: 
A. Mašiotas, S. šrupša, J. 
Baruolis., A. Kaunietis, AJ 
Mazalas. A. Pateckis; 28
kp. New Haven — V. Nor-I 
kūnas, F. Rumskas; 36 kpj 
A. Gurskis, A. Mičiunas, 
M. Toconis, B. Mičiunienė.

(Bus daugiau)

i

ELIZABETH. N. J.

kun. M. Kemešiui už uolų 
pasidarbavimą ir ypač mi- 
sijonieriui kun. M. Brun- 
dzai už gražius pamokini
mus ir mūsų dvasios su
stiprinimą. Jos ilgai pasi
liks mūsų atmintyje ir 
širdyje... Komitetninkas.

HARTFORD,^ONN.
MOTERŲ SĄJUNGOS 

VAKARAS
Vasario 21, mokyklos 

salėje įvyko Moterų Są
jungos vakaras. Dalyva- 
vusieji-osios linksmai kor
tavo, o paskui gardžiai už
kandžiavo ir šnekučiavosi. 
Vakaras buvo pasekmin
gas. Moterų Są-ga Hart
forde jau senai gyvuoja ir 
smarkiai veikia. Kovo 1 d. 
susirinkime svarstė svar
bius dalykus parapijos va
laus reikale.
LIETUVIAI VAIKINAI 

PASIŽYMĖJO
Hartford TĮmes tilpo pa

veikslas keturių jaunikai
čių, orlaivių modelių - pa
vyzdžių išdirbę jų. Tarpe 
tų keturių vaikinų radosi 
du vaikinu: Jurgis Gum
bas ir Tadas Špelis. Jurgis 
Gumbus turi daugiau 25 
taurių už orlaivių modelių 
išdirbimą. Tadas irgi pa
sižymėjęs yra ir dabar, 
rodos, lanko Trade School 
Armory. Sveikiname jau
nus lietuvius orlaivinin- 
kus. Lietuviai jaunikaičiai, 
kurie neturi darbo, gerai 
padarytų, jeigu lankytų 
Hartford Trade Shool. Ta
das Špelis yra žinomo lie
tuvio biznieriaus špelio 
sūnus. Jurgio Gumbaus 
sesutės yra pasižymėju
sios piešime ir muzikoje.

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI

Kas ketvirtalienio vaka
rą, 8 vai., mokyklos kam
baryje įvyksta lietuvių 
kalbos pamokos. Atsilan
ko gražus būrelis, bet ga
lėtų būti ir daugiau.

• You can place the utility baskets wherever 
you wish in the new Norge—change the new 
insert shelf as your changing food supply 
demands. Large roasts, melons, tall bottles— 
fit easily into the new Norge. And to give you 
even greater dollar-for-dollar value, operating 
costs are down—over-all economy is up. See 
the new Norge Rollator Refrigerator now!

NEW INTERIOR

ARRANGEMENTS ALLOW 9 

DIFFERENT SHELF VAR1ATI0NS!

Norge Šaldytuvus 4? J C A
galite pirkti nuo vi I /I • <Jv

$114.50 ■■ M-
v • ®B^Bir aukščiau.

smooth'' easr, ro/H

NORGE R0LL4T0R 
compresso 
exc/o,ive No,se 
"*"9 mechan' 
butthree,lowlY™' 
P""- lt empm/o ’

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

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

Tt
T t

t
♦i*

I

I - ......................................... ■ ■ _______

pastoti žmones su revol
veriais ir atimdinėti pini
gus. Į tokių vagilių rankas 
buvo patekęs ir lietuvis, 
p. V. Vaitkus. Susitikę ji 
gatvėje, 11 vai. vakare, 
trys jauni plėšikai su re
volveriais jį iškrėtė, ir be- 
krėdami šūviu sužeidė V. 
Vaitkui veido odą. Jis sa
ko plėšikai buvo labai ne- 
rvuoti. Po šio atsitikimo 
trys jauni vagiliai lenkai 
buvo suimti. Jie prisipaži
nę prie daug kaltybių, bet 
Vaitkaus apiplėšime nepri
sipažįsta. Gaila, kad ir du 
jauni lietuviai yra suimti 
ir kaltinami plėšikavi
mais. Tėveliai daugiau a- 
tydos kreipkite, kur jūsų 
vaikeliai eina, 
vakarais.

8
Šimas apie tą vakarėlį bus 
Verbų Sekmadienį iš sa
kyklos.

A. f A.
Šią žiemą negailestingo

ji mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo labai gerą žmogų ir 
širdingą darbuotoją para
pijos labui, p. Petrą Pikti
ną, kuris yra padaręs di
delius darbus parapijai ir 
niekados neatsisakė patar
nauti, net palikdamas ir 
savo reikalus, bet parapi
jos ir Dievo garbei visada 
buvo pirmutinis. Ūkusiai 
šeimai, reiškiame gilią už
uojautą, o tau Petrai am
žiną atilsį. Lai Dievas tau 
gausiai atlvgina už teisin-

ypatingai ir sąžiningą tarnavimą
T. M.

ROCHESTER, N. Y.
PARAPIJOS METINĖ 

ATSKAITA
Iš išduotos parapijos at

skaitos pasirodė, kad pa
rapija nužengė pirmyn di
deli žingsnį, nors buvo rei
kalinga didelių nataisvmu 
mokyklai ir klebonijai, 
visgi atmokėta $1,000.00 
skolos, o pabaigoje metų 
liko balansas ižde $1,626.- 
92. Pasirodė, kad daugiau 
žmonės mokėjo savo para
pijos reikalams, aukos bu
vo gausesnės nei praeityje 
ir pelnas nuo visokių pa
rengimų daug didesnis 
kas labai džiugina visus, 
nes tai yra ženklai geres
niu laikų. Klebonas yra la
bai dėkingas parapiiie- 
čiams už jų susipratimą, 
komitetui ir trustistams 
už jų pasišventimą dirbti 
parapijos labui. Geresnių 
pasekmių ateityje.

Jam.
Taipgi po trumpos, bet 

labai sunkios ligos ir ope
racijos atsiskyrė iš mūsų 
Amelia Kraieriutė, savo 
dar jaunose dienose. Ji bu
vo čia gimusi ir augusi, 
dalyvavusi jaunimo drau
gijose ir parapijos chore. 
Buvo baigus aukštesnius 
mokslus ir buvo slaugių 
viršininkė Rochester Ge
neral ligoninėje. Tėveliams 
ir likusiai sesutei reiškia
me užuojautą, o tau jau
nutė siela amžiną atilsį 
Dievo karalystėje.

Vyturys.

BROOKLYN, N. Y.
APREIŠKIMO PARAP.

MISIJOS GERAI 
PAVYKO

Kovo 14 d. pasibaigė pas 
mus 12 dienų misijos, ku
rias vedė svečias iš Lietu-i 
vos, kun. M. Brundza. Sa-j 
vo turiningais ir iškalbin
gais pamokslais misijonie-į 
rius mokėjo patraukti 
žmonių širdis, užtat kas
dien vis kas kart daugiau 
rinkdavosi. Ypač įspūdingi 
ir vaizdžiai nupiešti buvo į 
misijonieriaus pamokslai 
apie Jėzaus Kančią, krikš
čionišką šeimą ir katali
kišką veikimą. Gražų ir 
jaudinantį įspūdį visiems 
darė misijų pabaigoje 
krikšto apžadų atnaujini
mas, kuomet visi, laikyda- Į 
mi rankose degančias žva
kes, atsižadėjo piktosios 
dvasios, jos darbų ir jos 
prabangų ir pasižadėdami 
tvirtai laikytis Šv. tikėji
mo ir sulyg jo gyventi. To 
galima tikėtis, nes visi at
liko ir Šv. išpažintį. Už
baigiant šv. misijas misi
jonierius suteikė visiems 
Šv. Tėvo palaiminimą.

Mes esame dėkingi mūsų 
klebonui kun. J. Simonai
čiui už misijų suruošimą,

Public High School’ių 
Studentams-tėms Klasa
Kas pirmadienio vakarą, 

mokyklos kambaryje, bū
na tikėjimo pamokos mū
sų parapijos jaunimui, ku
ris lanko public High 
Schools. Yra daugiau 100 
studentų-čių. Kadangi ne
turime katalikiškos High 
School, tai norima pri
traukti prie tos klasos vi
są mūsų jaunimą. Taigi, 
tėvai, globėjai, rūpintojai 
paraginkite savo jaunimą 
lankytis į tas pamokas. 
Pamokos įvyksta 7:30 va
landą vakare.

Draugijų Vienybės 
Vakaras

Vasario 28, parap. salė
je, įvyko parapijos 
draugijų vienybės 
ras. Buvo dovanų 
kandžių.

Iš Švento Jono Draugijos 
Veikimo

Gerb. Šriupsa pasakoja, 
kad Šv. Jono draugija 
smarkiai veikia ir vis gau
na naujų narių. Štai šio
mis dienomis įsirašė lie
tuvis daktaras Mindaugis 
Mikolainis. Prie tos pro
gos prašome draugijų pra
nešti mums žinučių iš savo 
draugijos veikimo.

visų 
vaka- 
ir už-

BASKETBALL
Vasario 27, mūsų bas- 

ketballininkai ir žymi da
lis “rooterių” buvo nuvy
kę į Waterbury žaisti bas- 
ketball su waterburiečiais. 
Nors mūsiškiai pralaimė
jo, bet gerai pasirodė. Ma
lonu matyti, kad ir iš se
nesniųjų lietuvių įdomau
jasi basketballu.

Iš Ex-Kareivių Veikimo
Aną šeštadienio vakarą 

ex-kareiviai ir Auxiliary 
Frederick Sabonis Postas 
surengė party National 
Komandierį Juozą Kava
liauską pagerbti. Dalyvavo 
nemažai žmonių. Komisi
ją sudarė pp. Žalnieraitie- 
nė ir Norkienė.

Nesenai Hartfordo lietu
viai ex-kareiviai ir auxi- 
liary surengė vakarą pas 
gerb. Kazlauskus, ir pada
rė savo reikalams nemažai 
pelno

PARAPIJOS VAJUS
Šiais metais mūsų para

pija daro vajų skoloms 
kiek apmokėti. 25 metų 
kun. J. Amboto klebonavi
mo ir 35 metų parapijos 
gyvavimo sukaktuvių pro
ga. Taigi gera proga vi
siems ir visoms padirbėti 
ir paaukoti parapijos sko
loms apmokėti. Lietuviai 
Rochesteryj, Providence, 
Maspeth ir Worcestery pa-

rodė ką gali. Taigi, ir mes lais. Paskyrė iš iždo $7.00 
hartfordiečiai-tės neatsi- Šv. mišioms, Šv. Juozapo 
likime nuo jų. -dienoje, kovo 19 d. Atsi-

J * lanke į susirinkimą ir dvi
Seselės Pranciškietės iš 
Hartfordo. Seselei vado
vaujant atkalbėta bendra 
malda. Seselės paaiškino 
savo atsilankymo tikslą ir 
užgyrė New Britaino tre
tininkų veikimą ir dėkojo 
už paramą Seselėms. Visos 
iretininkės pasižadėjo tap
ti nuolatinėmis rėmėjomis 
Pranciškiečių Vienuolyno.

SĄJUNGIETĖS VEIKIA
Pereitame susirinkime 

nutarė rengti vakarienę su 
gražia programa, Motinos 

i dienoj, kuri įvyks 9 d. ge- 
ir gūžės. Sąjungietės stropiai 

rūpinasi ir ruošiasi prie 
trilypės GEGUŽINĖS, ku
ri įvyks 13 d. birželio, New 
Britain, Conn. Kviečia ir 
kitų kuopų Connecticut 
apskričio sąjungietes ruo
štis į Gegužinę, priside
dant su programa.

Prasidėjus LRKMS va
jui, kiekviena lietuvaitė 
gali įsirašyti be įstojimo 
mokesnio. Kviečiame visas 
susipratusias lietuvaites 
pasinaudoti proga. Valio, 
sąjungietės. Kuopos susi
rinkimai įvyksta pirmą 
mėnesio pirmadienį 7 vai. 
vakare, šv. Andriejaus 
par. salėj.

Iš Lietuvos Vyčių Veikimo
Aną antradienio vakarą 

įvyko metinis Lietuvos 
Vyčių susirinkimas. Atsi
lankė gražus būrelis jau
nimo. Nutarta rengti va
karą 21, 5 vai. po pietų, o 
balandžio 4, bus Minstrel 
Show. Šv. Kazimiero šven
tėje Vyčiai ir parapijos 
jaunimas priėmė bendrai 
Šv. Komuniją.

Kortavimo Vakaras
Gyvojo Rožančiaus 

Tretininkų Draugijos ren
gia kortavimo vakarą ko
vo 14. Komisija kviečia vi
sus atsilankyti.

Sharkey - Žukauskas
Hartforde

Jau antrą kartą Jack 
Sharkey referavo ristynė- 
se tarpe Koverly ir Wil- 
liams, Foot Guard Hali.

I

NEW BRITAIN, CONN.
IŠ TRETININKŲ VEIKI

MO
Pereitą sekmadienį, po 

Graudūs Verksmai, šv. 
Andriejaus parapijos sa
lėj įvyko šv. Pranciškaus 
ordeno tretininkų susirin
kimas. Dalyvavo gan skai
tlingas būrelis narių pasi- ves vagiliaudami. Ne gana 
tarti savo kuopelės reika- to, jie pradėjo ir gatvėse

JAUNI VAGILIAI
Šiais laikais mūsų mie

ste privso daug jaunų va
giliukų, kurie eina per stu- 
bas ir mažesnes krautu-

to, jie pradėjo ir gatvėse

JAUNIMO MISIJOS
Nuo kovo 7 iki 11 d. Tė

vas Gabrielius, passionis- 
tas skelbė misijas mūsų 
Šv. Jurgio bažnyčioje ang
lų kalba jaunimui. Jauni
mas gana skaitlingai lan
kėsi ir klausė misijonie- 
riaus pamokinimų. Tiki
mės, kad jaunimas no šių 
misijų pasidarys geresnis 
ir gerbs savo Išganytoją 
daug karščiau, negu nra- 
eitvje. Gaila, kad atsirado 
tokių tėvų, kurie netiktai 
neragino savo vaikų lan
kyti šitas misijas, bet dar 
ir draudė, bijodami, kad 
išgirdę misijonieriaus ge
rus pamokinimus nemestu 
bedievybės, kurioj jie yra 
auklėjami. Žinoma, tokie 
žmonės gerai pasitarnavo 
mamonai.

TEATRAS
Verbų Sekmadienį, So- 

dalietės rengia labai gra
žų teatrą, į kurį visi pra
šomi atsilankyti. Tas su
teiks mums visiems daug 
naudos ir tuomi pačiu lai
ku paremsime parapijos 
reikalus. Platesnis prane-

Apreiškimo Parapijos 
Choras

Praeitą sekmadieni Ap
reiškimo parapijos choras 
skaitlingai ėjo prie šven
tos Komunijos “in corpo- 
re” per 8 vai. šv. mišias ir 
visas ęhoras mišias gra
žiai giedojo. Tas įvykis 
buvo tuo labiau reikšmin
gas, kad už savaitės cho
ras turi išpildyt savo kan
tatą “Septyni Kristaus žo
džiai nuo Kryžiaus”. Lyg, 
rodos, jaunuoliai norėjo 
labiau pakreipti savo šir
dis nrie Dievo, kad įsigili
nę tikėjime galėtų geriau 
persiimti tinkama dvasia 
giedant taip svarbią kan
tatą Verbų Sekmadieni, 
kovo 21 dieną, 7:30 vai. 
vakare. Be to, po Komuni
jos turėjo mokyklos mažo
je salėje iškilmingus pus
ryčius. Labai girtinas šis 
jaunimo elgesys.

Spindulys.

LIUTIKAS, ROKAS 
dirbęs kur tai anglių ka
syklose ir miręs 1914 me
tais, o gal ir 1911 met. Kas 
žino kur jis (kokioj para
pijoj) miręs, prašoma laiš
ku pranešti Lietuvos Gen. 
Konsulatui New Yorke, 46 
Fifth Avė. Gerbiami para
pijų klebonai irgi prašomi 
patikrinti savo knygose 
(g. N6702).

Asmeniškai lydima

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

I LIET OVĄ
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

BERENGARIA BIRŽ-JUNE 19 d.
Išplaukia iš New Yorko tiesiai j Cherbourgą 

o iš ten geležinkeliu į Klaipėdą

?:ksknrsiji} lydfe plačiai žinomas ir nuodugniai keliones rei
kalus ištyręs vadas p. P. BT'KŠNAITIS.

Puiki prosra keliauti vienu pasaulio didžiausiųjų laivų. 
Gražfis kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard pa
tarnavimas /'-sios klasčs keleiviams. Tik šešios dienos 

vandeniu!
Pleteanių paaiškinimų teikia jirm* arfiauxian aaentan, ai 

CUNARD WHI’E STAR
393 BOYLSTON ST.,

Boston, Mass.
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