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Berlynas — Šią savaitę cionalistai semia sau stip
rybę.

i. Socialistų vadas ir kandi-i™“*™0™ ša!i"13PRIEŠ NAZIUS

įsy Hotel sudegė. .

Mi■

jog skaito savo pasirink
tojo laikraščio redakcijos 
parinktas žinias bei strai-

Lodz, Lenkija, Vasario 
12 — čia tapo susektas 
anarchistų sąmokslas nu
žudyti Vokietijos teisingu- • • J •

Lietuvos ir Amerikos 
Lietuvių Nepriklausomy
bes šventės Radio Progra
mos telpa 3 puslapy.

Katalikas, kurs neremia katabkiiko* 
spaudos, neturi teiste vadintis geru Bažny
čios vaiko.

Keturi Nuteisti
Kalėjimu

KAUNAS — Apačioj Lietuvos kar 
žinai suglaudusių savo sparnus dėl tė 
kapai, o viršuj gyvieji mokosi ir rengi 
kraštą, jeigu priešai drįstų jį pulti.

slininkai pasiskirstė suki-[darbų kalėjimu ligi gyvos 
limo rengimo darbu, suta-1 galvos.

EINA ANTRADIENIAIS EB 
PENKTADIENIAIS 

366 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680

lakūnų, am- 
nės laisvės, 

ginti savo

Avi ouou ^aaaaaaac cyclav

tarp priešingų partijų. • | tė $500 kaucijos.

PROFESORIUS PRAN
CIŠKUS DOVYDAITIS 

ATLEISTAS
(“Darbininko” Specia
laus Raporterio Žinios).

VIEŠOJI NUOMONĖ
UŽGNIAUŽIAMA 

(“Darbininko” Specia
laus Raporterio Žinios).

• ■ - f ■MMIH
■ ■- •

DARBIJXIJ<)<AS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

-

MINGAI IŠSIGELBĖJO

l, N. Gon-jbuvo padaryti slapti susi-į
...    * . . 1. « a - * . * . V. S

Dalyvaukime Lietuvos Nepriklausomybes Minėjimuose

KAUNAS — Sausio 16 
d. vyriausybės aktu atleis
tas iš universiteto profe
soriaus pareigų prof. Dr. 
Pr. Dovydaitis, dirbęs uni
versitete nuo pat jo įstei
gimo. Atleidimo priežasti
mi, kaip oficialiai skelbia
ma, esanti prof. Dovydai
čio veikla, nesuderinama 
su valstybės tarnautojo e- 
tika.

Apie prof. Dovydaitį rei
kėtų parašyti ištisas vei
kalas, nes jis labai brangi, 
didelė, vertinga asmenybė. 
Čia nors trumpai bus su
minėta šis tas iš jo turi
ningo gyvenimo.

Prof. Dr. Dovydaitis be
ne pirmas iš pasaulionių 
inteligentų anais rusų 
priespaudos laikais pakėlė 
balsą už tikybinį tautos 
atgimimą. Jis vienas pir
mųjų Ateitininkų sąjūdžio 
kūrėjų, vienas pirmųjų 
švietimo įstaigų nepriklau-

Lietuvos
be, kad toks ministerijos 
žygis neteisingas ir pasi
sakė, kad Jie imą mokslei
vius ateitininkus savo glo
bom Prof. Dovydaitis dir
bo tai, kas kiekvienam są
moningam katalikui pri
valoma.

Dar pažymėtina, jog 
prof. Dovydaitis atleistas 
iš profesūros visai neprisi
laikant universiteto statu
to, kuriame numatoma, 
kaip galima profesorių at
leisti. Prof. Dovydaičio at
leidimas nesuderinam a s 
nei su teisingumu, nei su 
teisėtumu, nekalbant jau 
apie paprastą žmonišku
mą.

KAUNAS — Nuo sausio 
pirmos dienos pradėjęs 
veikti naujasis Lietuvos, 
spaudos įstatymas visiš
kai suvaržė spaudos lais
vę. Ne tik neleidžiama ra
šyti tai, kas nepatinka vai- 
”• ■ bet laikraščiai 
valo talpinti tuos straips
nius, kuriuos jiems at- 

| siunčia valdžios agentai. 
Ir kas negarbingiausia — 
laikraščių redakcijos pri
valo talpinti tuos valdžios 
parūpintus straipsnius 
kaip savo; neleidžiama pa- 

i žymėti, kad tie straipsniai 
1 yra valdžios agentų at- 

', laikraš
čių skaitytojai apgaudinė-

I

Mexico City — Tūlas D. 
Ramiraz nužudė peiliu ku
nigą Juan Gedinez pasibai
gus pamaldoms Šv. Pilypo 
Neri oratorijoj, San Mi- 
guel Allende, Guanajuato 
valstybėje. Buvę pamaldo
se žmonės žmogžudį nu
tvėrė ir būtų nulinčiavę 
jei ne policija, kuri atvy
kus atėmė iš minios ir. nu
vežė kalėjiman. Vėliau 
pranešė, kad žmogžudys e- 
sąs narkotikas ir kaipo to
kio negalį bausti už žmog
žudystę.

Kitas kruvinas įvykis 
buvo Frensnillo, Zacatecas kitus 
valstybėje. Ten piktada- darbus, 
riai nužudė ~

Sausio 23 d. Lietuvos 
valdžios oficiali žinių a- 
gentūra Elta patvirtina 
“Darbininke” tilpusiar ži
nias apie sąmokslą Lietu
voje. Lietuvos valdžia 
spaudai uždraudė talpinti 
žinias apie sąmokslą, o tik 
dabar leido Eltai paskelb
ti oficialų komunikatą.

KAUNAS (TSB) —1935 
metų pabaigoj keli buvu
sio Lietuvos ministerio 
pirmininko Augustino Vol
demaro bendraminčiai su
manė iš kalėjimo išlais
vinti A. Voldemarą ir jį 
vėl padaryti ministeriu 
pirmininku. Tuo tikslu jie 
rengė sukilimą. Dalis są
mokslininkų važinėjo po 
provinciją, skleisdami at
sišaukimus ir vykdydami 
‘_L_j paruošiamuos i u s

rė slaptažodžius, apsvars
tė sukilimo planą ir net 
užmezgė santykius su vie
nos kaimyninės valstybės 
piliečiais.

Tačiau sąmokslo ruoši
mas buvo susektas ir są
mokslininkai buvo perduo
ti karo lauko teismui. Sau
sio 19 d. Karo lauko teis
mas paskelbė sprendimą, 
kuriuo J. Karutis, Sinke
vičius ir Skurauskas nu
baudžiami mirtimi, Žičkus 
ir Proibis — 15 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo, bu
vęs karininkas Ivanauskas 
10 metų sunk. d. kalėjimo 
ir Marma — 8 met s. d. 
kalėjimo. Kiti atsargos 
pulkininkas Įeit. Mačiuika, 
Žukauskas ir puskarinin- 
kas Bučiauskis buvo ištei
sinti.

Mirtimi nubaustieji — 
J. Karutis, Sinkevičius ir 
Skurauskas Respublikos 
Prezidentui tuojau padavė 

ėjimo prašymus

torių. Jis trečias iš eilės 
Lietuvos ministeris pirmi
ninkas. Susikūrus savam 
universitetui, jis vienas 
pirmųjų profesorių. O kiek 
laikraščių jis įsteigė ir re
dagavo! Štai jų vardai: A- 
teitis, Naujoji Vaidilutė. 
Lietuvos Mokykla, Logos, 
Soter, Kosmos, Gamtos 
Draugas, Darbininkas ir siųsti. Vadinasi, 
kiti. \ .

Pažymėtina, jog prof.! -?am* .Jie tun many^
Dovydaitis drauge su ki
tais įžymiais tautos vyrais 
yra pasirašęs Lietuvos ne- . . . .
priklausomybės paskelbi- P331US> 0 13 tlkn»ų yra k,‘ 
mo aktą 1918 m. Vasario 
16 d. Jo vardas amžinai į-! 
rašytas į Lietuvos istori
ja

Prof. Dovydaitis šiemet 
sulaukia 50 metų amžiaus. 
Reikšmingos tai sukaktu
vės. Sukaktuvės žmogaus, 
dirbusio nuo pat studenta
vimo dienų Lietuvai, jos! 
mokslui, jos kultūrai. Už 
visą didįjį darbą šis gar
bingasis jubilijatas štai 
kaip pasveikinamas! Jis a- 
timamas Lietuvos mokslo 
nenaudai iš jaunuomenės 
mokymo ir auklėjimo auk
štosios įstaigos. Prof. Pr. 
Dovydaičio atleidimas — 
tai didelis smūgis Lietuvos 
mokslui, katalikų visuo
menei ir visai lietuvių tau
tai.

Bet koks gi prof. Dovy
daičio nusikaltimas? At
sakymas trumpas — jis 
nenustojo dirbti katalikiš
kosios akcijos darbą mok
sleivijoj. Mat, švietimo 
ministerijai uždarius mok- mo ministerį Frank ir Oro 
sleivių ateitininkų organi- ministerį Goering. Ryšy

taip.
i šio naujo įstatymo tiks
las labai aiškus — paša- 

| linti bet kokią vyriausy
bės veikimo kritiką ir vi
sus gyventojus priversti 
taip galvoti, kaip valdan
tieji nori. Taip jau ankš
čiau sutvarkė spaudą Vo
kietijoje hitlerihinkai, ku
riuos pilnai pasekė ir Lie
tuvos tautininkai.

Galima drąsiai tvirtinti, 
kad dabar Lietuvoj nebe
bus tikros viešosios nuo- Kruvinojo Hitlerio polici- 
monės, bet tiktai falsifi- ja suėmė virš šimto kata- 
kuotoji. Visa spauda arba tiku vadų. Nacių valdžia 
turės girti visus vyriausy- kaltina katalikus už “susi- 
bės žygius, arba turės už- dėjimą su komunistais” ir 
sidaryti.

LIETUVOS-NEPRIKLAUSOMYBES 
AKTAS

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario mėn. 16 
d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vo
kietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendi
mo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo mėn. 18—23 d., 1917 metais, SKELBIA AT
STATANTI NEPRIKLAUSOMĄ DEMOKRATINIAIS 
PAMATAIS SUTVARKYTĄ LIETUVOS VALSTYBĘ 
SU SOSTINE VILNIUJE ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos 
valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valsty
bėmis privalo nustatyti kiek galima greičiau sušauk
tas Steigiamasis Seimas, demokratiniu būdu visų jos 
gyventojų išrinktas.

Vilnius, vasario 16 d. 1918 m.
Lietuvos Tarybos nariai: Dr. J. Basanavičius, S.

Banaitis, M. Biržiška, K. Bizauskas, Pr. Dovydaitis, ta 8 japonai. Japonijos 
S. Kairys, P. Klimas, D. Malinauskas, VI. Mironas, S.; kariuomenė puolė mongo- 
Narutavičius, Alfonsas Petrulis, K. šaulys, Dr. J. Šau- j lūs, kurie buvo užėmę 
lys, J. Šernas, A. Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugai- Manchukuon teritoriją ar
tis, A. Stulginskis, J, Vailokaitis, J. Vileišis.

kad ši žmogžudystė pada
ryta plėšimo sumetimais.

Tokios tai žinios iš rau
donųjų valdomosios Mek
sikos valstybių. Ir dar mū
sų raudonieji drįsta eiti į 
minias ir jai piršti bendrą 
frontą.

8 JAPONAI ŽUVO KOVOJE 
SU MONGOLAIS

Tokyo, Japonija — Va
sario 13 d. — Pranešama, 
kad Manchukuoan - Mon
golijos parubežyje įvyko 
susikirtimas japonų su 
mongolais. Kovoje užmuš-

UŽMUŠTA, 26 SUŽEIS- KETURI LAKŪNAI LAI
TĄ NEW YORKO

GAISRE
8 Sudegė Lakewoode i Atlanta, Georgia, Vas. 

12 — Keturi Jungt. Valst. 
Armijos lakūnai laimingai 
išsigelbėjo iššokdami iš 
orlaivio ir parašiutais nu
sileisdami žemėn. Tą pa
darė, kuomet didžiulis 
bombanešis, kuriame jie 
lėkė 2200 pėdų aukštumo
je pradėjo sustoti. Tada 

kurių 4 ištraukti negyvi šoko visi lauk, o orlaivis 
iš ugnies, o 26 sužeisti. nukrito ir sudužo.

Lakewood, N. J. Vasario 
12 d. ryte kilo gaisras Vic- 
toria Mansion viešbuty.; 
Aštuoni asmenys sudegė. 
Baisūs šalčiai trukdė gesi
nimo darbą.

New Yorke —Vasario 12 
d. vakare kilo gaisras tri
jų aukštų name, 735 Le- 
xington Avė. Liepsnos 
grei apėmė visą namą. Ta
me name ant antrų lubų 
buvo restaurantas. Ten 
buvo apie 150 žmonių, iš

2,520,000 BEDARBIŲ
VOKIETIJOJE

Vokietijos Kruvinoji Hitlerio Policija 
Areštavo 100 Katalikų Vadų

sąmokslą nuversti Hitle- 
valdžią. Areštuotieji 

i darbavosi 
organizacijose, 

kurios yra teisėtos veikti 
pagal konkordato su Vati- 

, kanu. J. E. Kardinolas 
Schulte pasiuntė Hitleriui 
griežtą protestą, bet jis 

, net nei atsakymo nedavė.
Panašiai elgiasi su jau

nimo organizacijomis ir 
zaciją visose gimnazijose, su tuo suokalbiu, 17 asme- Lietuvos valdžia. Tas pa- 

, Uetuvos vyskupai paskel- nų suimta. Įrodo iš kur Lietuvos na-

--------------  rio valdžią. .
SUSEKĖ SĄMOKSLĄ kataUkų vadai

iiiwhia C jaunimo Org

Berlynas — Vokietijos 
oficialios žinios skelbia, 
kad sausio mėn. buvo 

NUSISTATĖ PRAILGIN- 2,520,000 bedarbių.
TI NEITRALITETO ------------

įstatymą uidvi lun tvFIIM

ti Olahudka. Nemažai ka-
- reivių sužeista.

Iš Hailer praneša, kad 
du Rusijos orlaiviai puolė 
japonus lake susirėmimo 
su mongolais. Valdžia da
ro tyrinėjimą. Jeigu su
ras, kad Rusijos orlaiviai 
padėjo mongolams, tai ga- 

MEKSIKIEČIAI BAL- j Ii kilti rimtas konfliktas, 
SUODAMI ŠAUDOSI ’o gal ir karas. , 
Mexico City, Vasario 11, ---------------

— Dviejose skirtingose SUĖMĖ SOCIALISTŲ 
vietose, renkant lokalius VADĄ
valdininkus, įvyko susi-; ------------
šaudymai, kuriose 10 žmo- New York, Vas. 12 — 
nių tapo nušauta ir 15 su ----------------------.. , , . , x. , ,.x
žeista. datas į Jungt. Valstybių lr duotl kredrt*-

Puebla valstybėje Cholu- prezidentus, Norman Tho- TRYS ŽUVO GAISRE 
la municipalis prezidentas, mas policijos tapo suimtas ________
ir keturi jo partijos nariai kartu su tuzinu kitų, kuo-" Lakewood, N. J. Vas. 12, 
tapo nukauti priešingos met jie bandė piketuoti, Trys žmonės sudegė, o 12 
partijos narių. iBrooklyne, vieną krautu- žmonių likimas nežino-

Hopelche, Compeche, 5 vę, kurios darbininkai mas, kuomet trijų aukštų 
kaimiečiai tapo nukauti ir streikuoja. Jis paleistas iš puošni rezidencija, pir- 
15 sužeista susirėmime kalėjimo, kuomet užsista- miau žinoma, kaip Embas-

VVashington, Vas. 12 — 
Senato užsienio santykių 
komitetas, vienbalsiai nu
balsavo, prailginti dar vie
niems metams, dabar vei
kiantį neitraliteto įstaty
mą, kurio terminas bai
giasi su vasario 29 diena. 
Tik komitetas į tą įstaty
mą įtraukė, draudimą ka-

SOMYBĖS DIENĄ
Annapolis, Md. — Perei

tais metais valstybės Kon
gresas priėmė rezoliuciją 
ir įsako gubernatoriui kas
met, vasario 16 d. prokla
muoti Lietuvos Nepriklau
somybės atgavimą.

Taigi gub. Nice išleido 
proklamaciją, kuria įsako 
Maryland, valstybės įstai
goms vasario 16 d. viešai 
iškelti J. V. vėliavas prie 
visų valstybės rūmų ir ra
gina žmonės tą dieną mi
nėti bažnyčiose, svetainė
se ir mokyklose su atitin
kamomis programomis.



Penktadienis, Vasario 14 d, 1936

VIETINES ŽINIOS
1DARBININKAS

BROADWAY LUMBER 
CO.

ĮVAIRŪS SKELBIMAIsymas “Darbininko” Ra
dio Programos, kurią iš
pildys N. A. Vargoninkai 
Tas viskas gaunama už 
65c., jei išanksto turėsi 
nusipirkęs tikietą. Bankie- 
to pelnas bus Lietuvos 
mokslo tremtiniui ir kan- 

• kiniui prof. Dovydaičiui 
I sušelpti.

garsiakalbiai STANLEY’S RADIO SHOP
Inž. Stasys Beieskas, Sav.

TEL. SO. BOSTON

343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

EKSTRA FED. SKYS.
SUSIRINKIMAS dovaujant muz. p. Juškai,

_______ kalbės Kanauninkas F.; 
Kemėšis, kun. K. Urboną-! 
vičius ir Dr. Landžius. Sa
lėje bus įtaisyta inž. Be- 
iesko radio ir garsiakal
biai per kuriuos girdėsime 
radio programą iš Kauno. 
Taigi, lai neatsilieka nei 
vienas lietuvis neatsilan I kęs į šią Liet. Tautos šven
tės iškilmes.

Programa seks tokioje 
tvarkoje:

1. Kun. Pr. Virmauskio 
įžangos žodis.

2. Dr. J. Landžiaus kal
ba.

3. Dainos — Choras. Va
dovaujant art. R. Juškai.

4. Programa iš Lietuvos.
5. Kun. K. Urbonavičiaus 

Kalba.
6. Dainos — Choras. Šv. 

Petro parapijos didysis 
choras, vadovaujant muz. 
R. Juškai.

7. Kan. F. Kemėšio kal
ba.

8. Dainos, himnas —cho
ras.

Vas. 14 d., vakare po Šv. 
Valandai, bažnytinėje sa-," 
Įėję įvyks Federacijos vie-i 
tinio skyriaus svarbus su
sirinkimas. Prašome susi-, 
rinkti visos Seimelio ren
gimo komisijos ir bankie- 
to tikietų pardavėjų.

Valdyba.

VISI Į MINĖJIMĄ
16Sekmadienį, vasario 

d. Bostoniečiai iškilmingai 
minės Lietuvos Nepriklau
somybės 18-kos metų su
kaktį. Municipal Bldg. sa-; 
Įėję tą dieną 2 vai. pp. į- 
vyks graži programa su 
dainomis ir patrijotiško-

I
i

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams. MIRĖ
Adresas:

933 E. Broadu ay, 
SO. BOSTON, MASS.

Ona

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS ♦I 
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadyvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų; Talbot 2474

I

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

6'
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
South Boston, Mass

e
š

s
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‘Whist party’ ir šokius va-’ 
sario 19 d., 8:00 vai. va
kare parapijos salėje, 492 
E. 7th St., So. Bostone?

Jei jau žinote, tai ar jau 
turite tikietą, kuris kai
nuoja tik 25c.? Dovanos 
brangios ir gražios! Šį va
karą Vyčiai rengia ir pu
sę pelno skiria namo fon- 

tris suėjimus. 7 vai. vak., ^ui. Todėl tikisi, kad plati 
jie lankys lietuviškas pas- ’ 
kaitas ir pamokas, savame 
kambaryje; tuo pačiu lai
ku, viršutiniame kambary 
įvyks susirinkimas Vyčių 
baseball ratelio. Į šį susi
rinkimą pageidaujami yra 
visi parapijos baseballnin- 
kai ir kiti sportininkai.— 
Trečias, tai viešas paren
gimas, 8 vai. vak., parapi-Į 
jos salėje — Whist party. 
Pelnas šio parengimo bus 
sportų ir Vyčių namo nau- j 
dai. Visuomenė privalėtų 
nuoširdžiai savo atsilan
kymu Vyčius paremti.

Ką Vyčiai bedarys, tą 
vakarą, su savo ketvirtu 

i darbu — Bowling?!

TRYS VIENAME

Vyčiai turi daugiau dar
bų kaip dienų, štai, vas. 19 
d., jiems priseina daryti

Vasario 12 d. mirė 
(Jaudaitytė) Makulaitie- 
nv, gyv. W. Second St. 
Laidojama iš St. Mary’s 
par. bažnyčios, Brockton, 
Mass., Kalvarijos kapuose 
šeštadienį, vasario 15 d., j 
9 vai. ryte. Paliko nuliūdi
me vyrą Tarną ir du sūnų: i 
Haroldą ir Alfredą ir tris 
dukteris: Birutę ir Mari
joną ir vedusią Ireną Ko- 
zak.

Laidotuvėse patarnauja 
graborius Edv. V. Wara- 
bow iš Norwood ir turįs o- 
fisą Montelloj. . R.

Gal dar nežinote, kad 
L. Vyčių 17 Algirdo kuo
pa rengia milžinišką
g....... . ...... ........ . ............................
Ė Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS 

(DR. M. V. GASPER 
: Arti Municipal Building
i 525 E. Broadway, S. Boston

Ofiso Valandos š
i Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki Į 
į 5 ir nuo 6 iki 8 W_- vąknre. 00-i 
Įsas uždą rytus subator Tetkarnls Ir j 
| nedėldienials, taipgi seredomis nuo| 

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

•s

S

PIRMAS SO. BOSTONO 
PROFESIONALŲ 

TEATRAS

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.
Vas. 22 d., 1 vai. po pie

tų Seimelio ir Washingto- 
no Gimtadienio viešame 
bankiete, 492 E. 7th St., 
So. Bostone, mūsų gerbia
mi inteligentai išpildys 
“Teismą”, Bus tai pirmas 
mūsų inteligentų perstaty
mas, Bostone. Jis bus ori
ginalus pamokinantis ir 
juokingas. Pirm “Teismo” 
bus pietūs, kalbų ir klau-

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutartj)

!

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

, 278 Harvard Street,
kąmp. Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

y •

lietuvių visuomenė pilnai 
įvertins vyčių gražų dar
bą, atsilankydami į šį va
karą.

Todėl visi, kas tik gali
me eiti savomis kojomis, 
būkime Vyčių Whist par
ty ir šokių vakare! Atsi
lankę nesigailėsite, nes 
gausite gražias dovanas ir 
muziką. Visi į Vyčių 
Whist party! Paremkime 
savo jaunimą!

Jaunimą Mylįs.

SKELBĖ SUSIRINKIME 
DU SVARBIAUSIU 

PARENGIMU
Vas. 10 d., 7:30 vai. vak., 

LRK. Saldžiausios Širdies 
V. J. draugijos susirinki
me, kun. Virmauskis kal
bėjo apie tautos Nepri
klausomybės šventės ap- 
vaikščiojimo programą ir 
apie Seimeli. Jis aiškino, 
kad Southbostoniečiai Lie
tuvos Nepriklausomybės

• v

Dienoje, 2 vai. po pietų, Į stipendijų fondui. Harvar- 
Municipal Buildinge, turės i do Universitetas atsisakė 
nepaprastų kalbų ir dainų 
programą. ? 
Prof. F. Kemėšis, kun. K. 
Urbonavičius, kun. Švagž- 
dys ir kiti. Koncertuos pa
rapijos choras. Be tų dar 
per radio klausysimės Ne
priklausomybės Dienos 
programos iš Kauno.

Naujos Anglijos lietuvių I Amerikon 
Katalikų metinis Seimelis 
įvyks vas. 22 d., 1936, So. 
Bostone. Prasidės iškil
mingomis pamaldomis. 
Seks posėdis ir bankietas. 
Baigsis visos Naujos An
glijos lietuvių koncertu ir 
“reunion” Municipal Buil
dinge.

Kun. Virmauskis prašė

siūlomąją dovaną priimti,
Kalbės . Kan. ^rampai atsakydamas, kad 

savo pozicijos link Dr. 
Hanfstaenglio nėra pakei
tęs.

Dr. Ernst Hanfstaeng- 
lis yra baigęs Harvardo 
universitetą 1909 metais, 

j 1934 metais buvo atvykęs 
pasisvečiuoti. 

Išvykdamas norėjo įteikti 
$1000 auką Harvardui, bet 
šis garsusis universitetas 
atsisakė tą auką priimti. 
Universiteto prezidentas 
Dr. Conant atmesdamas 
auką laiške pareiškė, kad 
“negali aukos priimti nuo 

'žmogaus, kurs taip arti 
I susijungęs su vadovybe 

partijos, kuri

t 
i

_____ r._J
draugijos atminti ir ki- politinės 
tiems priminti tuos du tiek Pridarė Vokieti-

i

jos universitetams, savo 
į patvarkymais pakirsdama 

AR SO. BOSTONIEČIAI i tuos principus, kurie, mū-

svarbiu įvykiu.

PASIDUOS?

Lentos, durys langai ir kitokia 
na.Tna.Tng materijolas

312 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 9419

(KASPARAS)
GRABORIUS 

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Office: Tel. S. B. 1437 
Res. 158 W. 7th St. 

Res.: Tel. S. B. 3960 
Patarnavimas dieną ir naktį.

F. WAITKU$
LIETUVIS GRABORIUS 

409 KINDSOR ST. 

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROwbridge 7880 
Ofiso Tel. KII? k kirui 9221
A'amo Tel. TROvbritlge C434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS

REIKALINGAS TIKRAS 
LAIKAS

Kad nepavėlavus į dar
bą, turėk gerą laikrodį. O 
kad turėti tikrą laiką, turi 
sykį į metus duoti peržiū
rėti ir išvalyti savo laikro- 

Idėlį. Mes taisome visokius 
laikrodžius, perdirbam iš 
senos mados į naują. Pa
darome pigiai ir gerai.

Įsigykite gerą radio, kad 
turėti linksmą laiką ir ži
noti kas dedasi pasaulyje. 
Mes parduodame juos ge
riausių išdirbysčių.

Oil Burneriai, kad turėti 
gerą šilumą virtuvėje ir 
seklyčioje. Jie suteiks tik
rą namuose parankumą. 
Mes juos parduodame ir į- 
taisome užtikrindami, kad 
viskas bus gerai.

Raland Ketvirtis & Co.
322 Broadway,

Tel. So. Boston — 4649
Skl.

v •

MEDUS! MEDUS!
Kas norite įsigyti gero, 

gryno bičių medaus, galite 
gauti “Darbininke”. Parsi
duoda nebragiai 
kvorta.

75c. 
Skl.

Pereitą kartą išsireiškus 
man apie planuojamą So. 
Bostono “apgulimą”, ga-' 
vau keletą paklausymų 
nuo choro narių ar nežinau 
daugiau ko nors apie kitų 
kolonijų planus. Taigi, kad 
galėčiau visiems kartu at 
sakyti sakau: kiekviena 
Naujos Anglijos kolonija 
organizuojasi dalyvauti 
kuoskaitlingiausiai, nes tą 
dieną' yra paranki kiek
vienam, dėlto, kad nedar
bo diena, kad tokio kon- 
ęerto su šokiais niekad Čia 
nėra buvę, kad visų kolo
nijų vargoninkai gerai 
šiam koncertui pasiruošę, 
kad į tokią pramogą įėji
mas labai mažas (tik 50 
centų) ir dar dėl daugelio 
visokių “prašmatnybių”, 
kurių ir prisiminti nebe
galiu. Kiti dalykai bus pa
skelbti vėliau.

Taigi dalyvaukime tame 
koncerte visi ir tam ruoš
kimės iš anksto, nes pas
kui gali pritrukti vietų.

Koncertas ir šokiai įvyks 
vasario 22 d., Municipal 
Bldg. svetainėje, So. Bos
ton, Mass.

Tikietų platinimas eina 
visu smarkumu, nes visi 
smarkiausi šios kolonijos 
veikėjai pardavinėja.

Jurgis.
HARVARD’AS VĖL AT
METĖ HANFSTAENG- 

LIO DOVANĄ

Emst Hanfstaengl, na
zių užsienių spaudos biuro 
viršininkas ir Hitlerio pia
nistas, pasiūlė Harvardo 
Universitetui $10,000 do
vaną įsteigimui Munich

SVARBUS NEW ENGLAN COKE PRANEŠIMAS 
Du Coke kontraktai galioja ir Gruodžio mėnesį. 

Imant 2 tonus anglių, sutaupysite 50c. nuo tono per visą sezoną. 
Imant vieną toną anglių, sutaupysite 25c. nuo tono per visą sezoną. 

DĖL INFORMACIJŲ ŠAUKITE

Pašaukite
BATCHELDER VVHITTEMORE

834 Massachussetts Avenue, Boston 
Tel HIGlands 1920

sų manymu yra pamati
niai
tams pasauly”.

Šis

visiems universite-

antras atmetimas,, 
š ir arti Hitlerio 

stovinčio nazių vado dova
nos, yra didis moralis 
smūgis nazių rėžimui.

v •

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

--------------- I
RŪKYDAMAS APDEGĖ

Francis P. Fully 66 m. 
gyvenęs 270 Huntington 
Avė. atsigulė ir rūkyda
mas cigaretą užmigo. ' 
Liepsnos ir skausmas jį 
išbudino. Jo lova buvo 
liepsnose ir pats skaudžiai 
apdegė ir miesto ligoninės 
gydytojai nemano, kad jis• v • įsgis.

APIPLĖŠĖ MOKYTOJĄ
Caroll Hamill, 36 m. So. 

Boston High School moky
tojas, gyvenąs Arlingtone, 
šeštadienio ryte, apie 2 
vai., tapo užpultas 3 plė 
šikų, kurie prie jo priva
žiavo su taksi, primuštas 
ir apiplėštas. Jo žandikau
lis yra perskeltas keliose 
vietose#

PIENAS PAKILO

Su trečiadieniu, Bostone 
pieno kainos pakilo vienu 
centu kvortai. Ligšiol 
krautuvėse buvo mokama 
11c., dabar reiks mokėti 
po 12 centų.

■

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prašiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tat: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
fr patyrsite, kad gaunate patarna-

, viasą už pigią kainą. i
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

Tel. ŠOU 1436

MILANO’S
ČEVERYKŲ TAISYMO ŠAPA 
Geriausi įtaisymai So. Bostone.

Patarnauja lietuviams jau nuo 1907, 
Džrbt}. atliekame belaukiant j 15 min.

KAINOS LABAI ŽEMOS 
Skrybėlės išvalome ir pertaisome 
A (įdaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.p.

Subatomis — 8 iki 10 vai vak.
360 Broadway, So. Boston, Mass.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

PACO MOTOR
KŪJO PARTS Co.
Užlaikome visokiems karams 

ir trokams dalis.

TAISOME BRAKIUS 
280 Broadway, 

So. Boston, Mass.

I S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

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

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash.................. ALG onqn-3108
Cambridge 4 Brattle ............... KIRklnd-6820
Charlestown 161 Medford   OHA ston-0086 
Dorchester 346 Talbot av.......... GEN eva-1856
Malden 69 Pleasant ............... MALden-6800
Norwood 269 Lenos_______  NORwood-0764
Roslindale 6 Corinth...............PAR kway-3900
Roslindale 6 Corinth...............PAR kway-4210
Rosbury 99 Warren ___ ____  HIG hlnds-6450
South Boston 463 Broadway.... ŠOU Boa-1830 
Ezeeutive Offioe 834 Mass. av. HIG hlnds-1920 
Nights 8undays Holidays ........ KEM more-8100



Feaktądleais. Vasario 14 d., 1936 DARBININKAS

~1■ «
-nietuvos ir Amerikos Lietu

vių Radio Programos
WLS WMAQ WENR arba 
WCFL Chicago.

Galimas daiktas, kad ne- ! 
visos aukščiau paminėtos 
stotys apsiims tuo pasiū- ; 
lymu pasinaudoti: iš ank
sto ir žinoti negalima ko
kiose stotyse Lietuvos ra
dio programa bus girdima, 
— tačiaus yra patartina 
laikui atėjus tas stotis iš
bandyti. Taigi pasižymėki- 

įte sau: 16 vasario tuojau 
mybės šventės išvakarėse, 2 vai. po pietų iš radio sto- pO pusdienio bus girdėti 

_ _ [ Kauno radio.
Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius 

Washington, D. C.

“Darbininko” Radio 
Programa

Iš Stoties WC0P, Boston
1120 Kilocycles

2 Valandą Po Piety i

šeštadienį, vasario 15 d., Lietuvos Nepriklauso-i

ties WCOP, Boston, 1120 kilocycles turėsime progos 
išgirsti Nepriklausomybės šventės atitinkamą Darbi
ninko Radio Programą. Dainuos Darbininko Radio 
Choras, Solistai ir Solistės, vadovaujant muz. Rapo
lui Juškai. Kalbą pasakys Kan. Prof. F. Kemėšis, L. 
D. S. organizacijos ir “Darbininko” įkūrėjas ir Gar
bės Narys. j

Tesiklauso visi, nes tokia programa yra reteny
bė ir naujienybė. Pasukite savo radio dar prieš 2 vai.. 
po pietų, kad atėjus Darbininko Radio Programos lai
kui nereiktų ieškoti stoties, bet būtumėte pasiruošę 
išklausyti nuo pradžios per visą pusvalandį.

I
I

PROJEKTUOJAMOS 
TRANSLACIJOS IŠ LIE 
TUVOS Į JUNG. VALS 

TYRES PROGRAMA

PONUI K0RA1CIUI
I

NASHUA - LAWRENCE - LOWELL - HAVERHILL 
IR APYLINKES KOLONIJŲ LIETUVES 

Grąžinkite Tuojaus Gautas Atvirutes 
(JEI NEGAVOTE, TAI PARAŠYK LAIŠKĄ AR ATVIRUTĘ)

i

Bernardas J. Koraitis,
LIETUVIŲ ATSTOVAS

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trosas ir P. GeLžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų 

juodų ir baltų duonų. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S".

North Brighton Bakerv
64 Lincoln St., Brighton, Mass.

Tel. Stadium 8411

Jeigu nori Pamatyti, Apžiūrėti ir Pasimieruoti I. J. F0X KAI
LINIUS savo namuose' BE JOKIŲ JUMS IŠLAIDŲ.
Gavęs nuo Tamstos atvirutę kaip ir nuo daug kitų Lietuvai
čių gyvenančių jūsų kolonijoj, Ponas Koraitis, Lietuvis kailių 
ekspertas, atvažiuos tiesiog i Tamstos namus su dideliu kaili
nių pasirinkimu. «
Galėsite SAVO NAMUOSE BE JOKIŲ JUMS IŠLAIDŲ pama
tyti kaip atrodo vėliausios mados visokios rūšies kailiniai.
Kad ir Lietuvės gyvenant tolimesniose -kolonijose kaip tai 
NASHUA, LAWRENCE, LOWELL, HAVERHILL ir apylin
kėje galėtų pasinaudoti dabar laikomu METINIU FEBRUARY 
IŠPARDAVIMU visokių kailiniu ųž labai nupigintą kainą. Po
nas Koraitis yra pasiryžęs apsilankyti virš minėtose kolonijose.'
TIK GRAŽINKITE TUOJAUS PRISIŲSTA ATVIRUTĘ AR

BA PARAŠYKITE LAIŠKĄ.

Telephone 
SO BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobili? ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysdių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo v>eta:

1 Hamlin Street 
ir E Eighth St 

6OUTH BOSTON, MASS 
/oe. Kaix*'iuuus ir Peter Trečiokas 

savininkai

t

I 

!

411 vvashington street
BOSTON--------------------------------------- MASSACHUSETTS

Vienatinis banguotas Florist's 
Telcgraph Delivcry narys 

So. Bostone 
Pristatome gėles Bile kada

Telegrafu Bile kur

THORNTON’S 
FLOWER SHOP 

John J. Hayes, savininkas 
Vestuvių bukietai ir 1‘agrabų gėlės 

—mūsų specialybė 
Tel. ŠOU Boston 3198 

111 Dorchester St. So. Boston.

ADRESUOKITE LAIŠKĄ 
AR ATVIRUTĘ ŠITAIP:
Mr. Bernardas Koraitis, 

I. J. Fox, Ine., 
411 Washington St. 
Boston, Mass.

Draugija Užsienių Lie
tuviams Remti papildomai 
praneša, kad:

B
I Amerikos vakarų (čika-|' Vasario 16 di Kaune 

SkS2 00 p:MU° iŠValStybŽS Teatr° bUS
Pasiuntinybei pavyko11 :0° ' ' visoms Europos radio sto-

suindominti National Bro- National Broadcasting tims ir J. A. Amerikoje 
adeasting Company of Company mums dar pra- per National Broadcasting 
New York ir ji jau susita- nešė, kad Kauno radio Company I.N.C. antrą va
rė su Kauno radio stotimi, programa yra pasiūlyta landą New-Yorko laiku

Vėl girdėsime radio pro- sekančioms radio stotims: transliuojama sekanti 40 
gramą iš Kauno: tatai j- WEAF New York 
vyks 16 VASARIO. Gerai WEEI Boston 
įsižiūrėkite į žemiau tei- WTTr Hartford 
kiamas informacijas. !WJAR Providence

ELTA iš Kauno pranešė. WTAG Worcester 
kad National Broadcas- WCBH Portland, Me. 
ting Company apsiėmė KYW Philadelphia 
perduoti į Ameriką dalį iš-. WFBR Baltimore 
kilmingojo koncerto, kuris WRC Washington 
įvyks Kaune Valstybės WGY Schenectady 
Teatre Vasario 16 dieną WBEN Buffalo 
š. m. tarpe 8-tos ir 9-tos WCAE Pittsburgh 
valandos vakare Centrali- ĮWTAM Cleveland 
nes Europos laiku. Natio- WWJ 
nal Broadcasting Compa- KSD 
ny tatai patvirtino ir 
mums suteikė sekančias 
informacijas:

Lietuviškoji radio prog
rama iš Kauno 16 vasario 
bus girdima Amerikoje 
šiuo laiku:

Rytų

RADIO Iš KAUNO

Detroit
St. Louis
Dės Moines 

Omaha

San Francisco

WH0 
wow
WDAF Kansas City 
WLW -Cincinnati 
WSAI Cincinnati 
KPO
KFI Los Angeles 

Amerikos laiku KGW Portland 
(New Yorko) nuo 2:30 P. KOMO Seattle 
M. iki 3:00 P. M. i KGA Spokane

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

minučių programa:
1) Iškilmingas maršas 3 

minutės; 2) J. E. Respub 
likos Prezidento A. Smeto
nos žodis prancūziškai 3 
minutės; 3) Tautos Him
nas — Choras ir orkestras 
1,5 min.; 4) Simfonija 
“Ruduo” J. Naujalis — 
Groja Valstybes operos ir 
Radiofono sujungti orkes- 

įtrai. Dirig. J. Tallat-Kelp
ša. 5) Lietuvių kompozito
rių dainos chorui. a) 
Skamba, skamba kanklės 
— Gruodis; b) Už jūrų 
marių — Banaitis; c) Pa
sisėjau žalią rūtą — Ei- 
montas; d) Dzūkų daina— 
Tallat-Kelpša; e) ‘Sens 
Rambyne’ — Starka; f) 
Vai ir prijojo — Karosas: 
g) Pamylėjau vakar — 
Bendorius 10 minučių. 
Dainuoja Valstybės Ope
ros choras. Dirig. J. Star
ka.

6) Solo dainos, a) Kad 
aš našlaitėlė — Kačanaus
kas; b) Aš augau pas tė
velį — tt-

S - X

transliuoti, o vėliau prog
ramos nebuvo galima pa
keisti.

Programa turi prasidėti

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto

A. A įZ* A CAAA1CA UUlA A A ClUAVlvvA I

lygiai antrą valandą New- pirmyn B. Misiūnienė.

i 
. i

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescetat Avenue. 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St.. 

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadvay 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas švagždys, 
001 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. Jonas Glineckls,
5 Thomas I’k., So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zaikis,
7 IVinfleld St, So. Boston, Mana.

Draugija laiko snsirinkimns kas tre- 
1 čių nedėldienĮ kiekvieno mėnesio, 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, ! 2 vai po pietų. Parapijos salėj, 492 
1512 Columbia Rd., So. Boston. Mass. E- 7th St, So. Boston, Mass.

Kasos Globėja — E. JanuSonlenė, 
1428 Columbia Rd., So. Boston. Masa

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų ntarnlnką menesio.

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

1428 Colnmbla Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Elizabeth Ovalia,

111 H. St. So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 9282

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutč.
33 Navarre St., Rosllndale, Mass. 

Tel. Parkvvay 0658-W
Iždininke — Ona StaninlintA,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdar? — Ona Mizgirdienė,

7J0 vaL vakare, pobalnytinĄJ m

Visata draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raštininkę.

Šimkus; c) Už jū
rių marių — Gauba; d) 
Ko vėjai pučia 
7 min. Dainuoja V. O. so
listė VI. Grigaitienė.

a) Augo girelėj — Dam
brauskas; b) Žaliojoj lan
kelė j — Tallat-Kelpša; c) 
Mano gimtinė — Šimkus. 
7 min. Dainuoja V. O. so
listas St. Sodeika.

7) Suita simfonijos or
kestrui — Gruodis. Groja 
Valstybės Operos ir Ra
diofono orkestrai. Dirig. 
J. Tallat-Kelpša. 20 min.

8) Kantata — Kamevi- 
čius. 12 minutės. Dainuoja 
Operos choras, solistai A. 
Kutkus, ir E. Kačinskas, 
groja Valstybės Operos ir 
Radiofono sujungti orkes
trai. Dirig. J. Tallat-Kelp
ša.

Prezidento žodis bus tar
tas prancūzų kalba dėlto, 
kad Europoje jį labiau y- 
ra priimta, nes pradžioje 
buvo manyta tik Europai

Šimkus

Yorko laiku, bet gali ligi 
20 minučių prasidėti vė
liau.

Transliacija suruošta 
Lietuvos Valstybvs Radio
fono, o programą sudarė 
Valstybės Teatras.

R. Skipitis,
Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti Pirmininkas.

COLUMBIA BROADCAS- 
TING SYSTEM RADIO 

TINKLO
STOTYS Iš KURIŲ

16 VASARIO
Klausysimės Lietuvos Ne
priklausomybės Progra

mos
Rytinių valstybių (ĖST) 

12:00 a.m.; Vidurvakari- 
nių valst. (CST) 11:00 a. 
m.; Kalnų laikas (MT) 
10:00 a.m.; Pacifico laikas 
(PT) 9:00 a.m.; Lietuvos 
laiku 6:00 p. m.

Sąrašas Radio Stočių:
Baltimore, Md......
Boston, Mass......

» 99

Chicago, III.........
Cincin^fti, Ohio ....
Columbus, Ohio ... WBNC 
Cleveland, Ohio .... WHK 
Dayton, Ohio.......WSMK
Detroit, Mich............ WJR
Dės Moines, Iowa KRNT 
Denver, Colo.............. KLZ
Hartford, Conn...... WDRC
Los Angeles, Cąlif.... KHJ
St. Louis, Mo...... KMOX
New York, N. Y. WABC 
Philadelphia, Pa. WCAU 
Pittsburgh-, Pa......  WJAS
Providence, R. I. WEAN 
Seattle, Wash............KOL
Washington, D. C. WJSV 

Ir didelė dauguma kitų 
stočių perduos 16 Vasario 
programa. Margutis.

O. Siaurienė pralenkė L. Kumpą. Smarkiai varosi 
. Kun. J. Bružikas gavo daug 

naujų skaitytojų. Visur eina smarkus judėjimas.
—

Phila. Pa. —Philadelphi- 
joje smarkiai darbuojasi i 
F. Kundrotas. Pereitą sa- Į 
vaitę jam pavyko gauti 
nemažai naujų “Darbinin
kui” skaitytojų. F. Kun
drotas prityręs katalikiš
kos spaudos platintojas.

Cleveland, Ohio. — Pau
lą Glugodienė, neatsižvelg
dama į nepakenčiamą šal
tį, lanko lietuvių katalikų 
namus ieškodama naujų 
“Darbininkui” skaitytojų. 
Pereitą savaitę jai pavyko 
gana gerai pasivaryti pir
myn.

Vajaus Vedėjas.

I ONA SIAURIENĖ, LDS 
1-mos kp. kontestante, ku
riai pasisekė pralenkti 

į smarkų kontestantą L. 
Kumpą.

Į Į

Tinginystė — jauno žmo- į 
gaus kapai. ’ M. Sigurni.

WCAO 
WAAB 
WNAC 
WBBM 
WKRC

Kliūtys yra ne tam, kad 
jos mus nugalėtų, bet tam, 
kad jos būtų nugalėtos. 

De Poneheville
Tas, kuris neturi būdo, 

yra ne žmogus, o daiktas. 
Chamfort.

BR0N1S KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

.Justiee oį the Peace 
Visokios rūšies apdrauda ir tei

singas patarnavimas.
E. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 1761

Residence:
120 Marine Rd., So. Boston 

Namų tel.: Šou. Boston 2483-W

598

LIETUVIŲ KEPYKLA
Kepame geriausios rūšies 

duoną kaip rugvnę taip ir 
: kvietinę, taipgi ir pyragaičius 
Į iš geriausiu miltų. Visose bu- 
I černėse reikalaukite K. Plevo- 
i ko duonos. .Mes tiesiai iš ke- 
i pyklos pristatome duoną j na
mus.

K. PLEVOKAS. sav.
j 131 C. St., So. Boston, Mass.

P. LOWENSTEIN
So. Boston, Mass. — šią 

savaitę O. Saurienė smar
kiai padirbėjusi aplenkė 
stiprų kontestantininkų L. 
Kumpą, ir atsistojo į pir
mąsias kontestantininkų 
eiles.

Turiu pastebėti, kad ir 
kiti Bostoniečiai kontes- 
tininkai nemiega — dirba 
išsijuosę. ■ Šią savaitę pir
myn pasivarė šie kontes- 
tininkai: M. Kilmoniutė, 
K. Vosylienė, VI. Brazaus
kas ir Simonas Kavolis.

New Britain, Conn. — B.
Mičiunienė įžymi katali
kiškose draugijose dar
buotoja nors nesenai įsto
jo į “Darbininko” vajų, 
bet jau suspėjo pralenkti 
keletą kontestantų. Kitą 
savaitę ji žada dar dau
giau pasidarbuoti gauda
ma naujų “Darbininkui” 
skaitytojų.

Sugar Notch, Pa. — Nuo 
vas. 3 iki 10 d. čia kun. J.: 
Bružikas turėjo misijas. 
Sugar Notch lietuviai ka
talikai misijonierių labai, 
parėmė, daugelis iš jų už
siprenumeruodami “Dar
bininką”. Dabar kun. J. į 
Bružikas išvyko į Chica- 
gą, kur laikys misijas Šv. 
Jurgio parapijoje. Be abe- once per yrarly.. «2JW

jo Chicagiečiai kun. misi-' 
jomenų ir gi parems. 1 Telephone Sonth Borton 2680

^2 ••»•••••***••••*•••••••••**•••••••**••••**•***•***•***•***••••••••••• 
Tel. S. R. 2805-R

LIETUVIS

lOPTOM ET RISTAS
Išegzaminuojn aki 
priskiriu akiniu 
kreivas akis atitie 
sinu ir amblijoniš

koše (aklose) akyse snerųžin 
šviesų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

1

•h

Tel. Nee. 0526

ROKLAN AUTO SALES
S. ROKLANAS. Sav.

Parduoda OLDSMOBILE automo
bilius ir INTERNATIONAL trekus. 
Priimame senus karus mainais. 
Taipgi pataisome senus ir uždeda
me naujus medžio viršus trekams. 

Darbas užtikrintas, nes užlai
kau gerus darbininkus.

207 Highland Avė., 
NEEDHAM, MASS.

JEWELER - AUKSORIUS
Expertas taisyme laikrodžiu ir 

Brangenybių
Pilnas pasirinkimas iš jewelry 

497A E. Broadway, • 
So. Boston, Mass.

VEZ10 LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose gydau. ’ 
Darau Intravenos (plaučių gyslų) in- 
či eskimus reikalui esant. Jeigu turite 
krūtyje sukietėjimų, bile kraujo tekė
jimų, spuogus, karpų arba apgamų, 
bile žaizdų ant veido, rankų, ar ant 
kūno, kurių negalite išgydyt. .Teigti 
bandėt Radiumų, X-Ray, turėjot ape- 
racijų ir vis da esat sergančiu, ateiki

te pas mane tuojaus.
Patarimas visiems DYKAI. ’

Valandos: Vtar., Ket., Sub. 
nuo 10—12 ryte; nuo 2—5, 
dieną, nuo 7—8 vak. Nekė
liom nuo 10—12 ryte.

DR. J. W. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont St., Boston.

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesdav and Friday except Tlolidavs such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thankagiving and Christmas 
- ------ by -------------

SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LAB0B
Entered as second-class matter Sept 12, 1915 at the post offic* at Boston. 
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N epriklausomybes 
Sukaktis

Laisvę mėgsta visa gamta. Jeigu imtume poeti
zuoti, tai prisimintume ir laisvą vėjelį, ir laisvą pauk
štelį. Prisižiūrėkime, kaip zoologiniuose parkuose, ge
ležiniuose narvuose (klėtkose) buvusieji tyrų ir rais
tų karaliai — liūtai ir tigrai - desperatiškai trypia 
ir baisisi savo nelaisve... Skaudu į juos žiūrėti. O kaip 
gi žmogus? Jam, rodos, daugiausia laisvės turėtų pri
klausyti. Deja, žmogus, tas tariamas gamtos valdo
vas, mažiausia laisvės teturi. Jis neapseina be jungo. 
Nuo vieno atsipalaidojęs, į kitą bematant pakliūva, ar 
pats jį užsideda. Jei jam kartais ir pavyksta • pasi
griebti kokį laisvės momentą, tai ir ten jo laukia koks 
nors varžtas ar painiava.

Tačiau, kad ir tos laisvės maža, ir ji siaura, ir 
niekad nėra pilna, bet žmogus ją įvertina daugiau ne
gu turtus ir gyvenimo patogumus. Del laisvės jis 
smarkiausiai kovoja ir jos varžymą mažiausiai pa
kenčia. Karakteringa ir tai, kad žmogus mėgstąs tik 
asmeninę laimę, kovoja už visos tautos laisvę, reiš
kia, net savo asmeninę laimę, kartais ir gyvastį pa
švenčia, kad tik tauta būtų laisva. Vadinasi, susipra
tęs pilietis jaučia, kad laisvė ir nepriklausomybė yra 
didžiausias visuomenės labas.

Lietuva siekė savo nepriklausomybės pačiose 
sunkiausiose sąlygose. Tuomet ji turėjo tik tvirtą pa
siryžimą — daugiau nieko. Bet tas tautos rįžtumas 
ir geležinė valia laisvei įsigyti nugalėjo visas, rodos, 
nenugalimas kliūtis, ir šiandie Lietuva turi visa, kas 
laisvai ir nepriklausomai valstybei privalu turėti. Ji 
jau laimingai, perėjo per pradinio kūrimosi laikotar
pį, sudarė valstybinį aparatą, įsisteigė universitetą, 
porą šimtų gimnazijų ir technikos mokyklų, virš tūk
stančio pradžios mokyklų — žodžiu, suorganizavo 
švietimo sietyną, na, ir išugdė narsią kariuomenę 
kraštui apginti. Rodos, viskas eina normaliai, ir mums 
minint šią Lietuvos nepriklausomybės sukaktį tenka 
tik pasidžiaugti del didelių tėvynės laimėjimų pažan
gos ir kultūros srityje.

Tačiau tame laisvės akiratyje (horizonte) tenka 
pastebėti ir tamsių dėmių, kurios tarsi sunkios ligos 
pasėkos graužia tautos organizmą ir verčia kiekvieną 
patriotingai nusiteikusį pilietį susirūpinti. Stambiau
sias ir tamsiausias taškas — tai vergiškumo palieka- 
nos, kurių mes vis dar nepajėgiame nusikratyti. Es
miniai imant, lietuvių tauta yra karštai laisvę pamė
gusi. Senos garbingos tradicijos Kęstučio ir Vytauto 
laikų, nežiūrint kelių šimtmečių atstumo, giliai glūdi 
lietuvio sąmonėje, bet keli šimtai metų vergavimo pa
liko ir daug neigiamos antspaudos lietuvio psichologi
joje. Aiškiau kalbant, ilgo vergiškumo pasėkos, net ir 
laisvei išaušus, taip ūmai neišdyla, ir su ta vergišku
mo dvasia Tenka mums sunkiai kovoti. Tas vergišku
mas pasireiškia ir žemesniuose ir aukštesniuose tau
tos sluoksniuose. Apie biednuomenės vergiškumą ne
tenka čia daug kalbėti. Jis mūs nestebina. Neapšvies
ta, nežinanti istorijos liaudis gyvena tik esamuoju 
momentu, ir sunku ją taip staiga išauklėti, kad pilnai 
suprastų laisvės reikšmę, jos patogumus 
bes ir
bent palaipsniui atsipalaidoti nuo vergiškumo dva
sios. Deja, ji tebėra nelaisvės įtakoje, o tosios įtakos 
ypatumas yra toks, kad žmogus, iš nelaisvės pateks į 
laisvę, nemoka jos sunaudoti. Jis laisvę išimtinai pa
silaiko sau, gi žemesniems už save teikia — nelaisvę. 
Pats buvęs varžomas ir ujamas, dabar varžo ir uja 
kitus. Tasai tamsiausias vergiškumo pasireiškimas 
turėtų būti slopinamas ir raunamas iš šaknų visos 
tautos pastangomis ir nenuilstama energija, nes tai 
ne tiktai koks menkas slogutis, bet labai sunki liga, 

. turinti savyje mirties perus.
Ši nepriklausomybės sukaktis tegu supurto iš pa- 

šaknų tautinę mūsų sąmonę. Jei esame padarę klaidų, 
tai iš jų tiek pasimokykime, kad daugiau jų nebeda-. 
rytume. Jei buvofne ėję ne tuo keliu, tai dabar metas 
iš jo pasukti. Bet venkime blogos valios, užsispyrimo Į 

Z ir keršto, nes tie negražūs motyvai yra peiktini visur, Į 
o jau tautos reikaluose tai nieku būdu nedovanotini. 
Kerštingi valstybės vadai yra pirmiausi tautos ne
prieteliai.

Mes amerikiečiai švenčiame tautos šventes su ne- 
užginčyjamu patriotingumu. Apie tai netenka nevie
nam Amerikoje pabuvojusiam abejoti. Ir švęsime jas 
toliau nemažesniu dvasios pakilimu, nežiūrint, kaip 
Lietuvos vairas būtų vairuojamas. Mes visu rįžtumu 
pasisakome už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Tik, 
duok Dieve, kad ji koveikiausiai persirgtų vergiškumo 
paliekanas. K.

ir galimy- 
jos pareigas. Bet šviesuomenė, rodos, turėtų

tre, kine ar 
dio ką nors 
jus smarkiau suplaka šir
dis ir gal ne vienam pasi
rodo gaili ašara.

Pravirkstate dėl ko? Ar 
turto netekę, ar savų var
gą pamatę? — Ne! jus pa
matote savo tėviškėlę 
brangią, kuri primina 
jums jūsų jaunystę, jūsų 
gimtinę bakūžę samanotą; 
o ši pastaroji jūsų širdžiai 
šimtą kartų yra branges
nė ir artimesnė negu mies
tų dangoraižiai ir palociai. 
Kiekvienas iš jūsų palai
kytų už didį džiaugsmą 
tai, jei galėtų pamatyti 
gimtinį kraštą.

Šiuo savo straipsneliu 
noriu jums parašyti apie 
Lietuvos atstatymą ir Lie
tuvos kariuomenę.

Dabar Lietuva — nepri
klausoma valstybė, kaip 
seniau vadindavo atskira 
“karalystė”.

Atstatė Lietuvą — Lie
tuvos kariuomenė. Iš sve
timų valstybių niekas ne
padėjo Lietuvai pasidary
ti nepriklausoma valsty
be: nei rusai, nfei vokiečiai, 
nei lenkai. Priešingai, visi 
Lietuvos kaimynai — ru
sai, lenkai — vokiečiai no
rėjo ją praryti visą arba 
atsikąsti jos nors gabalė
lį. Na, ir kando gi kiekvie
nas jų kiek tik galėjo. Vie
niems pasisekė Lietuvos 
dalį atkąsti, o kitiems at
šipo dantis į lietuviškus 
kardus ir kulkas. Tai kas- 
gi konkrečiai -padėjo Lie
tuvai atsistatyti valstybę? 
— Nagi patys lietuviai — 
naginėti artojai! Jie ilgai 
niekinti ir skriausti, su
prato apmaudą ir stvėrėsi 
ginklo ir puolė savo 
skriaudėjus. Ji pradėjo vy
ti laukan mūsų amžinuo
sius priešus, vis vien iš ku
rios šalies jie bebūtų. Ir 
ėjo broliai lietuviai už že
mę brangią Lietuvos. Juos 
laimino močiutės ir tėve
liai, įduodami savo sū- • 
nams — karžygiams savo 
geriausius žirgus ir surudi 
jusius kardus. Pabūgo Lie
tuvos priešai ir pabėgo iš 
Lietuvos, pabėgo amžinai. 
Šiandieną mes turime Ne- . 
priklausomą Lietuvos val
stybę, kurios jūsų daugu
ma dar nesatę matę. Ir ta
po Lietuva lygi su kito
mis pasaulio valstybėmis, 
lygi savo teisėmis ir yra 
pilnateisis pasaulio vals
tybių šeimoje narys.

Šiandieną jūs Lietuvoje 
galite pamatyti ne rusų, 
vokiečių ar lenkų kareivį, 
o malonų ir žvalų Lietuvos 
kareivėlį; taip pat čia jūs 
dažnai galite girdėti tų pa
čių kareivėlių dainelę, žy
giuojant, “Mes Lietuvos 
kareivėliai”. ,

Kai kas iš jūsų gal bu
vote pasauliniame lietuvių 
kongrese, tai galėjote gir
dėti.

Tie dabar tiktai gražūs, 
žvalūs, gerai organizuoti 
ir ginkluoti Lietuvos ka
riuomenes kareivėliai yta 
Lietuvos artojėlių sūnūs. 
Tų artojėlių, kurie pirmie
ji pakele ginklą dėl Lietu
vos nepriklausomybės, ir 
šiandieną mūsų kaimynai 
nori nms pavergti ir viso
mis jėgomis to Siėftia.

Brunai ir sesers, gerUn-
Tęsinya S periapy.

girdite per ra- 
lieiuvišką, pas

f

1Ar Bažnyčia Laimina Karą? 
-—

Atėjęs į šį pasaulį Išga
nytojas laimina ne karo 
didvyrius, bet ramiuosius 
Ir taikiuosius. “Palaiminti 
ramieji, nes jie paveldės 
žemę... Palaiminti taikieji, 
nes juos vadins Dievo vai
kais”. (Mat. 5, 4. 9).

• Išganytojas rauna karą 
su šaknimis jau tuo pačiu, 
kad griežtai reikalauja 
mylėti ne vien tik savo ge
radarius, bet ir didžiau
sius priešus (Mat. 5, 44- 
46).

Tokios meilės pavyzdį 
aukščiausiame laipsny pa
rodo pats Išganytojas, pa
aukodamas už savo prie
šus patį save ant kry
žiaus!

Išganytojo pėdomis eina 
garbingas jojo apaštalų ir 

! mokinių būrys, visur skel
bdamas kantrybę, meilę, 
pasiaukojimą, o tuo pačiu 
ir taiką, tarp įvairių tautų 
ar luomų, priėmusių krik
ščionybę: “Čia nebėra nei 
žydo, nei graiko; nei ver
go nei laisvojo; nes Jūs vi
si esate vienas Jėzuje Kri
stuje” (Gal. 3-28).

Tikinčiųjų daugybė buvo 
vienos širdies ir vienos 
sielos” Apd. 4, 32).

Krikščioniškoji meilė ir 
pasiaukojimas išgelbėjo 
senovės pasaulį iš neapy
kantos ir keršto jūros, ku
rioje jis buvo paskendęs; 
toji pati meilė ir tas pats 
pasiaukojimas prive r t ė 
naujai atkeliavusias tau
tas mesti nuolatines tar
pusavio žudynes ir imtis Į 
ramaus kultūros darbo.

Bažnyčios misija taikin
ti susikivirčijusias tautas 
nėra pasibaigusi praeity; 
ją labai uoliai varo ir mū
sų laikų Bažnyčia.

Trumpo straipsnelio skil
tyse negalima plačiai viso 
to nušviesti. Todėl čia pa
minėsiu tik paskutinių po
piežių pastangas nešt vi
sur ramybės ir taikos ša
kelę į kruvinai besigru- 
miančiųjų tautų tarpą. Be 
abejo,

istorija aukso raidėmis 
įrašys į savo knygas to
kių popiežių vardus, j 
kaip Pijus X, Benedik 

tas XV ir Pijus XI. 
Mums pakanka atsiminti;

Lietuvos “žvaigždėje” 
jėzuitas tėvas St. Gruodis 
savo straipsnyje “Ką Baž
nyčia mano apie karus”, 
rašo:

Beveik visi vyresnieji at
simename Didžiojo karo 
baisenybes. Iš yisų krūti
nių kildavo į dangų karš
ta malda: Viešpatie, ap
saugok mus nuo kito ka
ro! Bet nespėjo užgyti; 
praėjusio karo padarytos 
žaizdos, nespėjo nutilti ne
laimingųjų vaitojimai, kai 
vėl iškyla nauja, gal būt J 
dar baisesnio karo šmėk
la. Šį kartą

Italijos tankai, orlaiviai, 
patrankos ir kiti baisie
ji pabūklai peržengė A- 
bisinijos valstybės ribas 
visur skleisdami mirtį ir 

sunaikinimą.
Viešai skelbiama, kad ei
nama padaryti tvarkos A-i 
bisinijoje, bet iš tikrųjų 
norima įsigyti naujų že
mių, kokių kad turi kitos 
galingos valstybės. Abisi
nija, vienintelė nepriklau
soma čiabuvių valstybė A- 
trikoje, turi išnykti nuo 
žemės paviršiaus vien tik 
dėl to, kad Italijai prirei
kė naujų žemių ir kad ji 
turi pakankamai ginklų 
tokioms žemėms įsigyti iš 
savo silpnesnio kaimyno— 
Abisinijos! Šiuo Italijos 
žygiu daug kas yra pasi
piktinęs. Net Tautų Sąjun
ga, kuri kitais panašiais 
atsitikimais be gražių žo
džių nieko nedarydavo, šį 
kartą smarkiai svarsto a- 
pie pritaikymą Italijai ga
na skaudžių ekonominių 
bei finansinių bausmių, 
kurios yra vadinamos 
sankcijomis. Šia proga 
verta ir mums pasiklausti, 

ką Bažnyčia mano apie 
tokius pasaulio karus.
Jau pranašai, su išsiilgi

mu laukdami ateisiančios 
Mesijo karalystės, atsieit,. 
Katalikų Bažnyčios, regi 
ją dvasios pagavimuose, 
kaip Karalystę, kurioje tu
rės ramiai ir taikiai sugy
venti įvairios tautos: 
“Daug tautų eis ir sakys: 
Ateikite ir ženkime augš- 
tyn i Viešpaties kalną, ir į 
Jokūbo Dievo namus; jis 
mokys mus savo kelių, ir 
mes vaikščiosime jo ta
kais; nes iš Siono įstaty
mas ir Viešpaties žodis iš 
Jeruzalės. Jis teis tautas 
ir išbars daugelį tautų; jie 
nusikals iš savo kalavijų 
žagrių ir iš savo iečių 
pjautuvų; tauta nebekels 
kalavijo prieš tautą ir jie 

įnebesilavins daugiau į ko
vą”. (Iž. 2, 3—5). Net 
priešingumai tarp gamtos 
pajėgų turės sumažėti: 
/‘Tuomet vilkas gyvens su 
avinėliu ir lūšis gulės su 
ožiuku; veršis, liūtas ir a- 
vis bus drauge, ir mažas 
vaikas juos varinės... Ži
nodamas kūdikis žais ant 
angies urvo ir nujunkyta
sis kiš savo ranką į bazi- 
lisko drevę. Jie nekenks ir 
neužmuš visame mano 
šventajame kalnę, nes že
mė pasidarė pilna pažini
mo Viešpaties, kaip van
duo uždengia jūros dug
ną”. (Iž. U, 6-10).

I
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Jeigu matai, kad yra proga — nesnausk nė minu-' 
tės; įtempk visas savo jėgas, paleisk į darbą visas sa
vo galias ir veik! Nesididžiuok laimėjimu, kol jo nėra; 
kada viskas bus padaryta iki galo, už tave kalbės ta
vo nuveiktieji darbai. Napoleonas.

I

KAN. PROF. F. KEMĖŠIS,
LDS. organizacijos ir “Darbininko” įkūrėjas ir Gar
bės Narys penktadienį, vasario 14 d. atvyksta iš Wa- 
shington, D. C. pas kun. J. Švagždį, Šv. Roko par. 
(Brockton, Mass.) kleboną ir LDS. Centro Pirminin
ką. Sveikiname! šeštadienį, vasario 15 d. iš radio sto
ties WC0P, Boston, 1120 kilocycles, Darbininko Ra
dio Programoj, 2 vai. po pietų, Garb. mūsų vadas, 
Kan. Prof. F. Kemėšis pasakys Lietuvos Nepriklau
somybės šventės proga atitinkamą kalbą. Sekmadienį, 
vasario 16 d. Kan. F. Kemėšis 2 vai. po pietų kalbės 
South Bostono lietuvių Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjime, Municipal Building svetainėje, o 
vakare kalbės Brocktono lietuvių nepriklausomy
bės minėjime, Šv. Roko parapijos salėje, Webster St.

kyti 1917 rugpiūčio m. 1 d.
Vietoje kariuomenių tu

rėtų būti įsteigtas arbitra
žo teismas, kuriam turėtų 
būti pavesta aukšta parei
ga taikinti susikivirčiju
sias puses ir kuriam turė- 

į tų būti duota teisė paskir- 
I ti sankcija (bausmė) prieš 
valstybę, kuri atsisakytų 
pavesti ginčytiną klausi
mą teismo sprendimu”. 
(1917 m. rugpiūčio 1 d.) 
O' tų pačių metų spalių 
mėn. 1 dieną

Benediktas XV vėl siūlo 
pavartoti prieš valstybę, 
išdrįsusią neteisėtai už- 
pulti kitą valstybę, vi
suotinį boikotą ir tuo 
būdu užgniaužti karą 
jau pačioje pradžioje.
Pijus XI savo prakalbo

je per Kalėdas 1930 m. nu
rodo į negalimumą išlai- 

k Į kyti taiką tarp tautų ar 
(valstybių, jei jose viešpa- 
:taus egojizmas ar aklas 
nacijonalizmas vietoje tik-

žudo ir įstumia ištisą tau
tą į didžiausią medžiaginį, 
o ypatingai dvasinį skur
dą. Karas — didžiausias 
žmonijos ir Bažnyčios 
priešas.

Bet Bažnyčia negali vi
sai jo panaikinti. Nors pa
saulyje buvo ir yra daug 
valdovų, kurie ne tik atsi
sako klausyti Bažnyčios 
patarimų, bet nenori pri
pažinti net paprasčiausių 
žmoniškumo reikalavimų. 
Pasitikėdami savo stiprės- 

i niu kumščiu, jie dažnai už
puola visai nekaltą valsty
bę bei tautą, norėdami pa
sigrobti jų žemių.

Tiktai šitokiu būdu už
pultoms valstybėms ir 
Bažnyčia pripažįsta teisę 
gintis, kaip pripažįstama 
tokia teisė ir atskiram pi
liečiui gintis nuo užpuo
lančio priešo. Bet ir apsi
gynimo karas yra labai di-

' dėlė nelaimė. Todėl savo 
malda ir savo gyvenimu 
stenkimės, kad karo visai 
nebūtų, padėkim dabarti
niam popiežiui įgyvendinti 
Šventą troškimą: “Pax 
Christi in Regno Christi— 
Kristaus taika Kristaus 
Karalystė”.

į 
I

svarbesnes jų nrintil, pa- Į 
reikštas įvairiomis progo
mis.

Taip Pijus X, kai Aus
trijos imperatorius, prieš 
pradėdamas karą su Ser
bija, prašė palaiminti jojo . 
armijos ginklus, atsakė: «>jo patnjotizmo. 
“Katalikų Bažnyčia laimi- Savo enciklikoje iš 1932 
na ne karą, bet taiką!” metų birželio 7 d. tas pats

Benediktas XV, pačiame Pijus XI primena krikš- 
Didžiojo karo įkaršty, yra čioniškam pasauliui, kad 
pasakęs labai brangius ir i krikščibnrška meile liepia 
reikšmingus žodžius: “Di- mylėti visus žmones, kaip 
džiausiąs ir garbingiausias savo brolius, nepaisant ko- 
tautų laimėjimas bus, kai kios jie būtų tautos ar 
jos savo ginčytinų klausi- spalvos.
mų sprendimą patikės ne Iš to gafime matyti, kad 
kardo ašmenims, bet tei- taika yra karščiausias 
sėtumo ar teisingumo ar-1 Bažnyčios ir jos vyriausių 
gumentams, išstudijuo- vadų troškimas. Tik įvai- 
tiems su prideramu ramu- rioms valstybėms taikiai 
mu”. (Encikl. 1915 m. lie- sugyvenant ir bendradar- 
pos 28 d.) ' ■ ’ bidujknt, galima išlaikyti

Vėliau tas pats Benedik- tvarką, galima sukelti Vi
tas XV iškelia tarptauti- sas kūrybines žmonijos 
nio teismo mintį, štai jo pajėgas žmonių pažangai 
reikšmingi žodžiai, paša- kelti. Karas visa tai pra-

i

Petras Čeponis.

(Lietuva — Tėvyne
j Mūsų

(Vasario 16 d. — Lie
tuvos nepriklausomy
bės šventės proga).

Brdiiai, lietuviai užsie
niečiai!

Malonu jums girdėti žo
dį “Lietuva”. Kada jūs pa
matote svetimoj žaly tea-

A
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Pirmąsis Vargoninkų Choro 

Koncertas Pavyko
Nashua, N. H.

“Nors vėtros ūžia aplink 
mus,

— 5.■a
LIETUVA — TĖVYNE |

MUSŲ
Ireivių Daina — Vargonin
kų Choras.

12. Kas subatos vakarė
lis — Vanagaitis, Duetas 
—R. Juška — So. Bostono 
Varg. ir J. T. Tamulionis.

13. Menas Mokslas —So
lo, J. Tamulionis — Akom- 
panistė P-lė A. Grausliutė.

14. Oi Močiute Mano, Oi 
Dariau, Dariau, Vėjužėlis. 
Šv. Kazimiero par. choras.

15. Lietuvos Hymnas — 
Visi bendrai sudainuoja.

t * * ’ .
Visas dainavimas abel- 

nai išėjo puikiai. Žinoma, 
buvo kai kur ir trūkumų, 
bet ne man tuos dalykus 
kritikuoti, kadangi čia jau 
ne taip reikėtų žiūrėti į 
artistiškumą, kaip į daly
vių dvasią. Bet, aš tikrai 
žinau, kad Nashua jauni
mas niekuomet taip skait
lingai nepasirodė bile ku
riame kitame koncerte. 
Tas tai begalo svarbu. O 
senosios močiutės ir tėve
liai irgi skaitlingai daly- 
! vavo.

Taigi muzikai! Varyki
te savo darbą pirmyn. 
Dirbkite iš visos energijos, 
o pasekmės bus vaisingos. 

; Kad nors ir nebeliks nei 
i vieno ateivio iš Lietuvos, 
pasens tėvelis ir močiutė, 
nors liks tik čia gimęs ir 
augęs jaunimas, jie, nors 
nematę bus Lietuvos, jos 

! Nemuno, Dauguvos ar Vil
niaus, bet jie savo širdyse 

Į atmins tėvų kraštą — iš 
dainų! Jie bus tikri lietu
viai, kaip stiprūs šimta
mečiai ąžuolai ir jausmin
gai dainuos tuos žodžius- 

! — “Nors vėtros ūžia ap
link mus, tauta ir kalba 
mūs nepražus”!

Vox Humano.

I

I

:ru Nashua, N. H., Vasario 
9, 1936.

1. Lėk Balandėli," Pava- 
Tauta mūs nepra-; sario Daina, Valiok Dalge- 

žus!” Šiuos dainos žodžius Ję — šv. Kazimiero Cho-
turint obalsiu, Naujos An-1 ras — Muz. Jš Tamulionio 
glijos Vargoninkų choras, 
nepaisant blogo oro, šuva-: 
žiavo į Nashua, N. H. ir 
surengė tos kolonijos lie
tuviams smagų vakarėlį.

Kiek vargo muzikai pa
tyrė bevažiuodami, tik jie 
patys gali žinoti. Štai, 
varg. Stačiokas iš Athol, 
Mass., važiavo net 150 my
lių, Balsis ir Žemaitis iš 
Worcester, Mass., šlapelis 
iš Norvvood, Mass., Vismi
nas iš Lawrence, Mass., 
Juška iš So. Boston, Mass. 
ir jiems į pagelbą J. Anta
nėlis irgi iš So. Bostono.

Tai tikrai gražus pasi
šventimas šių vyrų. Ir už 
ką ir kam? Ar dėlto, kad 
sau pelno pasidarius? Ar 
kišenes “žalvariu” prikro
vus? O, ne! Pas juos ran
dasi aukštesnis idealas. 
Jie savo važinėjimu ir. 
koncertų rengimu stengia
si sulaikyti lietuvių jauni
mą nuo ištautėjimo. Lie
tuviška daina — mūsų lie
tuvybei, druska”. Mūsų 
kalba gali tikrai pasidi
džiuoti savo gyvumu ir iš
silaikymu vien dainos dė
ka. Kaipo dainų šalies 
žmonėms, mums, kad ir 
sunkiausiais laikais teko 
guostis lietuviška daina. 
Kada caro laikais buvome 
prispausti jo kietos ran
kos, negalėjome Lietuvoje 
skaityti nei rašyti savoje 
kalboje, tai sena močiutė 
niūniavo vaikučiams lietu
višką dainelę, skiepindama 
jiems tėvynės meilę. Dar
bininkai, dirbdami laukuo
se dainavo linksmas daine
les, o bažnyčioje giedoda
mi giesmes atidavė garbę 
savo Sutvėrėjui savoje 
kalboje.

O kas daugiausiai palai
ko Amerikos lietuvių jau
nime tą kalbą? Ar ne mū
sų muzikai, kurie moko 
jaunimą lietuviškų daine
lių? Daug kartų man teko 
būti chorų praktikose ir 
matyti ateinant jaunuo
lį- jaunuolę 
prie choro,
mažai susikalbėti gali, o 
jei jau tars kokį žodį tai 
visai nebepanašu į lietu
višką. Pabuvojus chore 
metus laiko jau kas kita 
girdėtis. Mokinamos dai
nos ir žodžių tarimas, la
bai daug padeda išmokti 
savo gimtosios kalbos. O 
ką sakyti 'apie tautos dva
sią?

Taigi šį priežastis para
gino vargoninkus susigru
puoti ir rengti bendrus pa
rengimus. Jie važinėja sa 
vo lėšomis vienas pas kitą, 
praktikuoja, kad tik galė
tų gražiau palinksminti 
susirinkusius.

Nashua buvo pirmas 
toks parengimas. Pasek
mės geros. Opas visų pui
kus. Štai programa, kurią 
jie išpildė: i

PROGRAMA

akomp, P-lė Utkiutė.
2. Jau atėjo Rudenėlis, 

Vaikščiojau, Pupos —Var
goninkų choras — Muz. R. 
Juškai vadovaujant.

3. Solo — Mano Bernelis
— Kačanauskas, Bernužėl 
Nevesš Pačios — Aleksis, 
J. Žemaitis — Worcesterio 
Vargoninkas.

4. Jojau Dieną — Duetas
— A. Šlapelis ir J. Tarnu- 

j lionis.
5. Solo — J. Antanėlis— 

I So. Bostono Solistas, Kar- 
' velėli —Sasnausko, Pamy- 
Įėjau Vakar — Šimkaus.

6. Koks Puikus Vakarė
lis, Kariška Daina Šien- 
piūvių Daina, Vargoninkų 
choras.

7. Kalbą pasakė reikalu 
Varg. “Muzikos Žinios”. 
A. Visminas — Varg. Ap
skričio Pirmininkas — 
Lawrence Varg.

8. Vos Aušrelė Tik Pra
švis — Duetas, P-nia O. 
Skirkevičienė ir P-lė O. 
Verkauskaitė.

9. Solo — Laimė — iš o- 
peretės Sylvios — Herbet. 
Aš išėjau grybų rinkt — 
Žilevičius, — J. Balsis, So. 
Worcesterio Varg.

10. Solo
Daina iš Karnevellio Var
pų,, Senbernis — NN. —A. 
Šlapelis — Norwoodo Var
goninkas. '

11. Lietuva Brangi, Kož 
nas Vienas, Lietuvos Ka-

Razbaininkų

Lawrence, Mass

prisirašyti 
Lietuviškai

v •

Šeimoje atsitinka aštrių 
susikirtimų ar nesusipra
timų, bet tas visas pasilie
ka tarpe sveikai protau
jančių šeimos narių, kai
mynai apie tuos įvykius 
nieko nesužino. Po kiek 
laiko šeimoje vėl viešpa
tauja ramybė. Tačiau yra 

1 skirtumas kada šeimos 
narys ar nariai išsipasa- 
koja apie šeimyninius įvy
kius kaimynams, kuriuos 
jie blogais vadina, o kar
tais sveikai protaujančiam 
žmogui tų blogumų visiš
kai nesimato. Štai kaimy
nas kaimynui ir tuojaus 
paplinta gandai visoje a- 
pylinkėje.

Įtariamas šeimbs narys 
pradeda nervuotis ir pyk
ti, ir tada šeimoje buvu
sioje taika ir ramybė virs
ta pragaru, kuris negrei
tai likviduojamas.

Šioje kolonijoje tūlos 
šeimos dukrelė baigė mok
slus. Kaimynės suruošė 
“graduation party”. Nors 
aš toje “party” ir nebu
vau, nes aš nesu “party” 
mėgėjas, bet sužinojau,

Pradžia 4 puslapy, 
lietuvio vardą, gerbki- 
savo šalį. Svetimtautis

me 
me 
už mus nėra geresnis. Ne 
dangoraižiai aukština žmo 
gų, o jo vidaus pasaulis, 
jo moralė. Ne turtas, o do
rovingumas sudaro bran
genybes. Mokėkite, broliai, 
garbingai atstovauti Lie
tuvą ir jos tautą.

Lietuviai — galvas auk
ščiau! Mokėkite kur reikia 
apginti savo teises, kaipo 
lietuvio, neduokite už no
sies savęs vedžioti svetim
taučiams. Svarbiausia at
minkite savo ištikimybę 
Lietuvai: juk jūs lietuviai. 
Atiduokite, kas jai, kaipo 
močiutei, priklauso. Vi
suomet atminkite, kad 
Lietuva — Tėvynė mūsų.

doje, pasirašęs “Pilypas” 
smerkia buvusią “party” 
ir įtaria rengėjas, kad jos 
surengė tą patį vakarą 
kada Įvyko parapijos teat
ras ir koncertas. P-nas ‘Pi
lypas’ turi būti nežinojo, 
kad tą “party” pradėjo 
rengti rugsėjo mėnesy ir 
bilietai buvo platinami, o 
parapijos parengimas įvy
ko gruodžio 24 d. P-nas 
“Pilypas” pats sako, kad 
parapijos kortos buvo iš
statytos languose trys sa
vaitės prieš, ir buvo skel
biama bažnyčioje. Štai ir 
pasirodo, kad p. “Pilypo” 
užmetimai yra nepama
tuoti.

Aš neginu rengėjų nei 
smerkiu p. “Pilypo”, ir jei
gu nebūčiau Įtariamas tos 
p. “Pilypo” koresponden
cijos rašyme, tai būčiau 
nei neatsiliepęs. Kaikurie 
net fizinę jėgą norėjo pa
vartoti ant manęs, todėl ir 
buvau priverstas rašyti 
laišką redakcijai, ir tariu 
ačių už atsakymą, kad aš 
nesu “Pilypo” korespon
dencijos autorium. Tik aš

kad toji “party” buvo pa- negaliu suprasti kaip ma- 
vyzdinga. Dalyvavo ir į no laiškas rašytas redak- 
miesto valdyba ir apie tą; ei jai, pakliuvo į p. ‘Pilypo’ 
“party” palankiai atsilie- [rankas, kuris žinodamas 
pė vietinis laikraštis “Fve-[ laiško turinį “Darbininko” 
ning Tribūne” ir pagyrė 
lietuvius, 1 
kus leidžia Siekti aukštes
nius mokslus.

___ ____________________  “Darbininko” 13 dienos ___ . .. 
se šv. Kazimiero par. cho- gruodžio, pereitų metų lai-1 (Tamsta visai nepamatuo-

i

Koncerto rengimo Vargo- 
ninkų Sąjungos Bendrai

No. 6 dar smarkiau ata- 

rengėjus pasisamdyme pi- 
soriaus už stiklelį parašy
ti “Pilypui” atsakymą.

kurie saro vai- kuoja ir Įtaria‘Sparty

Worcester, Mass.
DRAUGIJŲ VEIKIMAS

tai įtari redakciją ir p. 
“Pilypą”. Tikrinam, kad 
p. “Pilypas” rašyto redak
cijai Tamstos laiško netu
rėjo ir neturi ir jo turinio 
nesužinojo ir nesužinos 
Tamstos vadinamoje p. 
“Pilypo” “atakoje”, kuri 
tilpo “Darbininko” No. 6, 
yra tik tęsinys p. “Pilypo” 
pirmosios korespondenci
jos. Red.)

Aš negaliu mesti kaltės 
p. “Pilypui” už Įtarimą 
mane tuom pisorium, bet 
jeigu taip, tai aš turiu tei
sę pasakyti, kad aš nesu 
už stiklelį pasamdomas, 
nors ir nesu abstinentas, 
tačiau gi stikleliu nepa
perkamas. Buvau ilgame
tis “Darbininko” kores
pondentas ir dirbau be at
lyginimo. - ”

Toliau p. “Pilypas” Įta
ria daugiau asmenų, kaip 
tai, našlį apsivedusį su pa- 
siturinčįa našle. Aš neno
riu eiti į kritiką, tik parei
škiu, kad minimas našlys 
(? Red.) buvo ir iki šiol y- 
ra Šv. Pranciškaus parapi
jos narys ir matome jį ei
nant dažnai prie Šv. Sa
kramentų. (P-nas “Pily
pas” savo korespondenci
jose vardų ir pavardžių vi
sai neminėjo. Taigi p. 
Krancevičiaus mini mas 
buvęs našlys gali būti vi
sai kitas asmuo, o ne tas 
apie kurį rašė p. “Pily
pas”. Red.).

P. “Pilypo” korespon
dencijos sukėlė tiek triuk
šmo ir neapykantos tarp 
katalikų ko nėra buvę nuo 
atskalos laikų, ir katalikų 
priešai turi gardaus juoko.

Dabar pažvelgkime ar 
atneša kokią nors naudą 
tokios korespondencijos, 
kuriomis atakuoja savuo
sius ir galima sakyti pir
muosius parapijiečius, ku
rie įsijuosę dirbo parapi
jos labui, aukodami savo 
jėgas ir f inansiniai remda
mi parapiją, taip pat rem
dami ir katalikišką spau
dą. Rašant tokias kores
pondencijas reikėtų apgal
voti ar atneš kokią naudą 
draugijai toks viešas pa
smerkimas. Kartais įvyks
ta pas visus įvairių atsiti
kimų, ir pas tuos, kurie 
gal save vadina angelais 
ir galima būtų knygas pri
rašyti,1 bėt kokia iš io bUs 
nauda? Atsakymas toks, 
kurį minėjau apie šeimą, 
viešai skelbiančią įvyku 
sius blogumus savo kai-

LDS. 7 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyko va
sario 9 dieną. Apsvarsčius 
kuopos reikalus, nutarta ’ 
eiti į kiekvieno lietuvio na
mus ir užrašinėti Iaikraštj 
“Darbininką”. Prie to, nu
tarta kviesti “Darbininko” 
Radio Komisijos “teismą” 
gavėnios laike. Išrinkta du 
iždo globėjai: V. Stankus 
ir J. Degesiunas. Į Labda
rių draugiją atstovai: F. 
Kandrotienė ir M. Ščiuka.

M. Urmonienė ir V. Bla- 
vackas išdavė raportus iš 
buvusio LDS apskričio su
važiavimo, kuris įvyko 
sausio 26 dieną, Cambrid- i 
ge, Mass. Raportais visi 
buvo patenkinti ir nutarė 
uoliai darbuotis organiza , 
cijos labui.

lošimą, kurs įvyks kitą 
mėnesį. i

LRKS 41 KP. BALIUS į
_________ .i

šeštadienį, vasario 8 d 
6 vai. vakare įvyko LRKS 
41 kp. balius ir šokiai L. 
U. Klubo salėje, Vernon 
g-vėj. Į

Rengimo komisijoj bu
vo: Kazimieras Lekeskas, 
Vadas Dalionis, Jonas Pa- 
lubeckis, Kazimieras Kir
minas, p. Marg. Lekeskie- 
nė, p. Marg. Dalionienė, p. 
Ant. Kašėtienė, p. Juzė 
Taparauskienė, ir Katrina 
Paiubeckienė. Žmonių bu
vo virš 200.I 

j STUDENTŲ DIENA

i

Tėvų Marijonų Rėmėjų 
12 skyriaus irgi Įvyko su
sirinkimas tą pačią dieną. 
Nutarta tinkamai prisi
rengti prie teatro, kuris į- 
vyks vasario 23 dieną, šv. 
Kaziimero par. salėje: Bus 
suvaidinta du veikalai: 
“Nėra Pinigų”, komedija 
ir “Užslėptoji Brangeny-, 
bė”, drama. Vaidins Ma
rianapolio kolegijos stu
dentai. Įžanga 50 centų su
augusiems; vaikams 25c.

I

SUSIRINKIMAS
Pilnųjų Blaivininkų mė

nesinis susirinkimas įvyks 
vasario 14 dieną tuojaus 
po vakarinių pamaldų, šv. 
Kazimiero par. salėje. Vi
si blaivininkai šiame susi
rinkime malonėsite daly
vauti ir savo draugus at
sivesti ir prirašyti prie 
Blaivybės. Širdingai kvie
čia, -------Komitetas

•>

>•
■

Sekmadienį, vasario 9 d. 
visi Studentai ėjo prie šv. 
Komunijos per 9:45 A. M. 
mišias “in copore”. Po mi
šių Studentų kambariuose 
Įvyko pusryčiai, kur kal
bėjo adv. Antanas J. Mile
ris, Juozas J. Dirsa, Jonas 
V. Ambrozevičius. Vedė
jas buvo Pranas Ginkus 
Taipgi kalbėjo pirm. Pet
ras C. Parulis.

Dalyvavo apie 
dentų.

ŠOKIAI

60 stu

Penktadienį, vasario 14 
d. Įvyksta Studentų, Cho
ro Klubo ir Vyčių šokiai, 
Danny Duggan’s šdkių sa
lėje 8 vai. vakare.

i SUSIRINKIMAS /

“Daugiausia Geliu Už Jūsų 
Pinigas* *

pas

GEORGEI FLOWER
SHOP

30 Trumbull St.
Krautuvės TeL 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėlės siunčiamos per pasiun- 
tinj i. visas dalis pasauliu”.

Tel. 2-8186

A. J. KITKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuves

Užlaikome puikiausiu drabu
žiu visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.

372-376 Millbury St. 
Worcester, Mass.

Tel. 3-5710

GREENWOO DURY
Mūsų pienas ir smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER, . 

MASS.

I NATIONAL BOTTLINGl
COMPANY

l Lozoraičiai — Savininkai i 
Į Išdirbame gerus minkštus gė-| 
Į rimus. Geriausias pątamavi-į 
I mas vakarėliams ir piknikams? 
| bei išvažiavimams.

Tel. 3-6525
495 Millbury St.,

Į AVORCESTER, MASS. į 
Į^ttttttotetMtitMtrttttttitrttttttf itfttiitftetttiiittetitttttitiiHlt (Sj

L. J. PAULAUSKAS
Visokios rūšies apdraudos

AGENTAS
12 Vernon St. Tel. 4-7957 

Worcester, Mass.

Penktadienį vasario 14 
d. Įvyksta Pilnųjų Blaivi
ninkų, 8:15 vai. vakare, i 

i bažnytinėje salėje.
Koresp. M. Y.

STUDENTŲ VEIKSMAS
Antradienį, vasario 4 d. 

Įvyko Studentų mėnesinis 
susirinkimas, mokyklos 
svetainėje, 7:30 vai. vak.

Išrinktas komitetas dėl 
sekmadienio Komunijos 
pusryčių, kurioj yra Pra
nas Ginkus, Marijona Pau
lauskaitė, Anelė Savage 
(?Red.) Elena Nevuliutė. 
ir Povilas Karoblis. Taipgi 
buvo išrintkas Juozas Sa- 
kaitis surengti “bridge”

DU BANDITAI UŽPUO
LĖ KRAUTUVĘ DIENOS 

LAIKU
i Worcester, Mass. — Pen
ktadienį, sausio 31 d. du 
banditai bandė apiplėšti 
Mass Whitman Creamery 
103 Water g-vės vidurdie
nyj-

M. Zieper ir A. Delakars- 
kis, darbininkai šios krau
tuvės grįžo iš bankos su 
dviem maišais pinigų ir i 
juos sulaikė du plėšikai ir 
vienas jų išsitraukęs laz
dą p. Zieper smogė per 
galvą ir pasigrobęs ma
žesnį maišą išbėgo. Jį pra
dėjo vytis didelė grupė 
žmonių, Tada plėšikas išsi
traukė revolverį ir atsisu
kęs į besivejančius taikė 
šauti. Žmonės sustojo vy- 

itis, nes bijojo, kad nenu- 
! šautų. Plėšikas pabėgėjęs 
ikiek įšoko į važiuojanti

mynams. Mes privalome 
savo tarpe išgvildenti Į- 
vairius nesusipratimus ir 
klaidas padarytas, o tą sy
kį gyvensime kaip ta šei
ma, kuri savo tarpe užlai
ko, nesmerkdami' savųjų 
kaimynams.

F. A. Krartcevičhis.
Redakcijos Prierašas:—____ g____ c_____ *___

Aiškumo delei dar kartą! troką. Bet troko vairuoto- 
pabrėžiame, kad p. Kran- ; jas, supratęs, kad kas nors 
cevičitrs neturi nieko ben-! yra negera su jo “pasa- 
dra su p. “Pilypo” korės- žieriu” ir troką pasuko į 
pondencijomis. Malonu kitą gatvę. Plėšikas nušo-
taip pat pažymėti, kad p. ko nuo troko ir maišą su 
Krancevičius iš principo pinigais numetė. Po to 
smelkia įsivyravusius pri- paleido šūvį į troko vai-į 
vatinius z-----
ties) ir kad jis nepriklau
so prie tokių koresponden
tų rūšies, kuriuos bet kuo 
galima papirktu Talpinds-[ 
mi p. Krancevičiatts pa
reiškimą, 
kad ta visa kontroversija ko, kad jis esąs 
taikingai bus baigta.

baliukus (par- ruotoją, bet nepataikė, 
žmones surinko pinigus 

ir nunešė į krautuvę. Poli
cija atvykus paėmė pini
gus. _
* Policija turi suėmus vie- 

mes manome, [ną įtariamą jaunuolį ir sa- 
vienas iš

tų plėšikų.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai. Kilimai, Naminiai 
Rakandai. Radios ir Elektri- 
kiniai GRUN0W Šaldytuvai.

GLENW00D ir ATLANTIO
Virtuvės Pečiai

Geros rūšies baldai už žemiau
sia kaina. Mokant tuojau arba 

išsimokėjimui.

Dial 2-5936
178-200 Milfbuty St.,
\VORCESTER, MASS.

Pianos — Radios 
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

l’tr 30 metą patenkinančiai 

turėjome reikalus su lietuviais

CHARRON'S
Trumbull St. Worcester, 
Tel 49430 Mass.

20
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THE CREMO BREMNG
COMPANY 

Lietuviai Savininkai 
ALE - LAGER - P0RTRR 
.DRlUGHT 4 BOTTL8B 
TIKRAS LIETUVIŠKAS 

ALUS 
IGscoe Spring Waier Company 

199 Summer St. 
Woreext«r, Mm*.



Peaktadienis. Vasario 14 i, 1986 DARBININKAS - 6.
= jant varg. A. Visminui. 

Veikalas labai juokingas.Įkas girdėti.lietuvių 
i kolonijose

šiomis dainelėmis.
Alek. P. Krikščiūnas.

{jaunimas labiausiai domė-
SI*

DAYTON, OHIO PHILADELPHIA, PA.

Katalikiškų Draugijų, Kuopų; 
Ir Veikėjų Dėmesiui!

A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks va
sario 22 d., 1936 m., Šv. Petro parapijos salėje ant 5- 
tos gat., So. Boston, Mass. Prašome gerb. draugijų, 
kuopų ir veikėjų išrinkti atstovus į seimelį ir paga
minti įnešimus.

SEIMELIO EIGA:
8:30 vai. ryte, Šv. Petro bažnyčioje, W. 5th St., 

tarp B ir C gatvių, So. Bostone iškilmingos Šv. Mišias, 
kurias giedos Kun. J. Švagždys; pamokslą sakys Kun. 
Dr. Prof. M. Ražaitis; išpažintys, Komunija.

Tuojau po Seimelio pamaldų, bažnytinėje salėje, 
norintiems bus maži pusryčiai.

10 vai. ryte, bažnytinėje svetainėje, Federacijos 
Apskričio Pirmininkas atidarys Seimelio posėdį. Seks 
prezidijumo rinkimas. Ponas Petras Zareckas, Jr. 
skaitys referatą. Seks diskusijos ir svarstymai.

Svarstymuose bus paliesti šie klausymai:
Spaudos Vajus, Pavasarininkų atstovų maršru

tas, “Bendras Frontas”, Katalikų persekiojimai Lie
tuvoje, Naujos Anglijos Lietuvių Diena ir k.

Kadangi toji diena yra šeštadienis, kunigai turės 
anksti grįžti į savo parapijas, tai seimelio posėdis bai
gsis prieš pirmą valandą.

1 vai. p p., parapijos salėje, 492 E. 7th St., vado
vybėje Federacijos vietinio skyriaus, įvyks Seimelio 
ir Washingtono Gimtadienio viešas bankietas su pra
kalbomis, “Darbininko” Radio Programos klausymu 
ir “Teismu”, vadovybėje adv. J. Cūnio.

7:30 vai. vak., erdvioje Municipal Building Salėje, 
vadovybėje Naujos Anglijos Vargoninkų Sąjungos į- 
vyks viešas koncertas ir šokiai.

Toki seimelio įvairi programa turėtų sutraukti ir 
patenkinti visus Naujos Anglijos katalikus lietuvius.

LRK Federacijos Valdyba:
Kun. Pr. V. Strakauskas, Dvasios Vadas, 
VI. Paulauskas, Pirmininkas, 
B. Jakutis, Sekretorius. •

Vasario 3 d. tuoj po pa
maldų įvyko Sodalicijos 
draugijos susirinkimas. 
Kleb. kun. L. Praspalius 
atėjo į susirinkimą ir pa
reiškė naudingų patarimų. 
Prie šios draugijos prisi
rašė labai daug lietuvai
čių merginų.

SLRKA 191 KP.
Vasario 3 d. įvyko 

nesinis susirinkimas, 
tarta rengti prakalbas ir
kitokią programą. Tame 
vakarėlyje bus prirašinė
jami nauji nariai.

mė-
Nu-

SERGA VEIKĖJAS
Šiomis dienomis susirgo 

žymus lietuvių katalikų 
veikėjas, p. Užumeckis.: 
Jis per daug metų buvo 
graborius ir realestatinin- 
kas. Linkime jam atgauti 
sveikatą.

šeštadienį, vasario 22 d. 
p. Raymond A. Kirsch su 
p. Sofija J. Gurovičiute 
priims moterystės Sakra
mentą Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioje. 
Vestuvių bankietas įvyks 
salėj 331 Earp Street.

NASHUA, N. H.
LDS 65 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyko vasa
rio 2 d. Nutarta rengti ne
paprastą pasilinksminimo 
vakarėlį, vasario 22 d., 
bažnytinėje svetainėje. 
Bus užkandžių, kuriuos 
pagamins mūsų gabiau
sios šeimyninkės. Skait
lingiausiai atsilankiusi šei
ma gaus dovaną. Įžanga 
tik 25 centai.

I

VYČIAI
Vasario 3 d., vakare įvy

ko L. Vyčių 96 kp. susi
rinkimas. Jaunimas nuta
rė rengti šokius vasario 22 
d. Taipgi buvo kalbama a- 
pie atvykstančius Pavasa
rininkus iš Lietuvos. Ra
portavo p. V. Sinkevičiūtė. 
P-nas J. Galdikas pranešė 
pasekmes basket bąli rate
lio lošimų. Pažymėtina, 
kad mūsų ratelis pralaimė
jo tik vieną žaidimą. L. 
Vyčių kuopoje yra labai 
gerų sportininkų. Aukšte
snėse mokyklose ir Kole
gijose jie yra buvę žvaigž
dėmis. Valio, Vyčiai!

KAS ATSITIKO SU LDS 
KUOPOS SUSIRINKI

MU?

Boston College Indepen- 
dent rateliu. Mūsų ratelis 
laimėjo 38 punktais prieš 
32.

SUSIORGANIZAVO

iš atsilankiusiųjų gaus lai- montienė ir A. Kelbonienė 
mės rožę ir davaną. Taip- su Elizabeth Š^. Petro ir 
gi bus teikiamos rožės vi- Povylo parap. klebonu ku- 
siems. Ši draugija gražiai 
darbuojasi ir teikia pašal
pą ligoje. Kviečia visus at
silankyti ir paremti jųjų 
darbą. T. M.

Jut’
ŽINUTĖS

Jūreivis Patrikas 
kus, šią savaitę plaukė per 
Panama Canal laivu U.S. 
S. Chaumont į San Diego. 
Kaliforniją. Tenai jisai j
persikels’ į kitą laivą,1 lirų/ U AUTU MAIN 
kuriuo plauks į Pacifiko HCn lIAviJI) UuHUi 
vandenyną. '‘ DARBININKO” VAJUS

Mūsų spaudos platinto 
; jas Jonas Mišeikis, dar

buojasi “Darbininko” va
juje. Dalina apgarsinimus 

į ir kalbina užsirašyti ‘Dar
bininką’. Linkiu gerų sėk
mių tau, Jonai, kad laimė
tum dovaną.

LINDEN, N, J,

I

Seminaristas Jonas Jut
kevičius, trečiadienį, grį
žo į Montreal, Kanadą tęs
ti filozofijos mokslus.

P-lė Alena Simanavičiū
tė sveiksta po “appendix” 
operacijos. Pasveikus, p-lė 
Alena turėtų prisirašyti 
prie Jaunimo Klubo. Lin
kime greito pasveikimo.

M.

eigų J. Simonaičiu.

Vasario 1 d. SLRKA. 
200 kp. įvyko Card Party 
Linden Hali. Gerai pavy
ko, nes žmonių susirinko 
daug.

Maskaradų Balių rengia 
ALRK Moterų Sąjungos 
53 kp. vasario 23 d., Lin- 

_ den Hali, Wood Avė. ir 16 
iSt. Sąjungiečių parengime 
yra ištikro malonu daly- 
vatui. Duos ir dovanas už 
gražiausį ir navatniausį 
apsirengimą. Sąjungietės 
kviečia visus lietuvius da
lyvauti.

Studentas - lakūnas Be 
nediktas Masaitis, grįž-•

Sausio 30 d., įvyko Lin- 
deno Lietuvių R. K. para
pijos Fondo metinis susi
rinkimas. Dalyvavo gra
žus būrelis rėmėjų. Valdy
ba išdavė metinę finansinę 
apyskaitą. Pasirodė, kad 
‘Fondas’ yra gerame sto
vy. Paskola eina žemyn, 
nežiūrint blogų metų, o tai 
vis dėka darbščiam komi
tetui. Valdyba liko ta pa- 

• ti: pirm. J. J. Liudvinai- 
tis, vice - pirm. K. Atutis, 
prot. rašt. J. Stanionis, 
Fin. rašt. .

Amerikos Lietuvių Pa
šalpos ir Politikos Klubo, 
Ine. mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 19 d. šį 
m. Linden Hali, Wood A- 
ve. ir 16th St. Girdėjau, 
kad klubas rengia autobu
su išvažiavimą vasaros 
laiku i pajūrį. Gero pasi
sekimo. Šis klubas gyvuo
ja 9 metai; teikia pašalpa 
savo nariams ligoje ir po
mirtinę. Turi 2 skyrių. Pri
ima narius nuo 15 iki 45 
metų amžiaus. Mokestis J

P-nas Jurgis Pranckū- 
nas, Šv. Kazimiero par. 
žymus veikėjas, Šv. Vin
cento Pauliečio draugijos 
pirmininkas, buvęs žymus tant į Fort Eustis, Virgi-
katalikiškos spaudos pla-'nia, pasiekęs New Yorką 
tintojas šiais spaudos lai- gavo žinią, kad laikinai 
kais pageidaujamas stoti negrįžtų, nes daug studen- 
Iietuviškos katalikiškos tų mokykloje susirgo nuo 
spaudos platinimo darban, blogo valgio. 
Nemanau, kad p. Prane- Jurgis Jonas
kūnas pailso arba jam ne---------------
rūpėtų šis kilnus spaudos NEW B3ITAIN, CONN 
platinimo darbas. Neleis-l 
kime apželti dirvonams’ 
Vietoje blogosios spaudos 
mes neškime katalikišką 
spaudą. ......... ....... . __________ dr-ja surengė bingo va-

CHORO PARENGIMAS ^arą, kuris labai pavyko, šio fondo gyvavimo šeimy- 
Sekmadieni sausio 26-os žmoni4 buvo aPie keturi nišk^ vakarienę pradžioje 

dienos vakare, įvyko Šv. šimtai' dauguma jauni- gegužės mėnesio. Komisi- 
Andriejaus parapijos cho- mas- Buvo ir svetimtau- 
ro šokiai. Nors vakare o- <??.’ net ir aukomis pnsi 
ras nelabai buvo geras, 
vienok jaunimo prisirinko 
nemažai. Prie geros muzi
kos, jaunimas šoko, links
minosi iki vėlumos. Ir fi
nansiniai šokiai nusisekė.

Prie progos reikia pasa
kyti, kad šv. Andriejaus 
parapijos < 
kaskart didėja. <__ r
klauso gražaus jaunimo. nas taip Pat parapijai. Pe |eią dieną, o paremtų Lin- 
Jau keli mėnesiai čia turi- reitą sekmadienį klebonas deniečių kilnų darbą. Į ko- j 

; atsilankyti, misiją išrinkta J. J. Liud-' 
kurs širdingai Laimėjusieji gaus gražias vinaitis ir K. Atutis susi- 

su jaunimu, ir brangias dovanas.

PAVYKO
Vasario 6 d. Sodalietės

F A~ Kondrot ir Var<^° Jaunų Vyrų Kasierius J. Budrevičius.

mas.

Į

A. KelbonienėJ skVr- i mėnesį. Lig.
’ w « m*-* •pašalpos gauna $3.00 i sa-

Nutarta surengti 6 metų v^» 2 skyr. 50c. į mėne-
» - si- Uo-ns np5alnnd crsmnfisi; ligos pašalpos gauna 

$6.00 i savaitę. Pomirtinė 
gauna visi lygiai. Patarti-

ją sudaro šie: J. Budrevi- na visiems kaip vyrams, 
čius, B. Ašmontienė, AJtai? "v moterims pnsira- 
Kelbonienė ir J. J. Liudvi- i klubą. „ 
naitis. Taipgi nutarta atei-' ' ijurkas .
nančią vasarą, birželio 28

w •

dėjo.
Klebonas A. Vaškelis ir 

kun. P. P. Karlonas daug 
prisidėjo, kad tas vakaras d. rengti išvažiavimą ir 
pavyktų. Pelnas paskirtas kviesti visas vietines Ka- 
parapijai. Kitas “bingo” talikiškas draugijas ir or- 
vakaras įvyks 17 d. vasa- ganizacijų kuopas prie to 

_........ ...... j___rio, 8 vai. vakare, Šv. An- darbo, ir taipgi kviesti iš;
chorai nariais driejaus parapijos salėje.; apylinkės Katalikų visuo- - čia pri- Stanly ir Church gat. Pel-lmenę. kad nerengtų tų pa-Į

Keletą savaičių atgai 
buvau suėjęs LDS valdy
bos narius ir jie buvo pa
sižadėję šaukti kuopos su
sirinkimą, bet -ligšiol nie
ko nepadaryta. Kas atsiti
ko? Jurgis Spurgis nekan
trauja. Dabar yra geriau
sias laikas kuopą atgaivin
ti ir sustiprinti. Vajaus 
metu būtų galima gauti 
daug naujų narių ir pre
numeratorių.

Mūsų klebonas kun. L. 
Praspalius labai palankus 
LDS organizacijai ir uolus 
“Darbininko” platintojas 
ir rėmėjas. Pasikvieskime 
jį pagelbon, jeigu yra ko
kių kliūčių sušaukti susi
rinkimą. Jurgis Spurgis 
taip pat pasirengęs, kad ir 
per didžiausius pušnius 
klampoti, kad dalyvauti 
darbininkų susirinkime. 
Darbininkai, dabar yra L. 
D. S. ir “Darbininko” va
jus. Padirbėkime.

Jurgis Spurgis.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA- 
u GIJO ŽENKLAI

Nashua Gummet and 
Coated Paper kompanijos 
darbininkai visi įsirašę į 

• Amerikos Darbo Federaci • 
'jos uniją. Susiorganizavę 
; darbininkai jau daug lai 
mėjo. Privertė darbdavius 
palengvinti darbo sąlygas, 
kurios ligšiol buvo nepa
kenčiamos. Tos kompani
jos dirbtuvėje dirba nema
žai ir lietuvių.

Dzūkelis.

i

BASKET BALL
Šv. Kazimiero parapijos 

basket bąli ratelis turėjo 
smarkų susirėmimą su

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta-.

32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

LAWRENCE, MASS.

me naują vargoninką p. R. kvietė visus 
Adomaitį, 
darbuojasi 
Geriausios kloties! —F. P.

VVESTFIELD. MASS.
ROŽIŲ BALIUS

(žinoti su apylinkės klebo-, 
nais ir veikėjais ir užimti 
parką.

Prisiminta gavėnios lai-iŠv. Onos pašalpinė drau- Prisiminta gavėnios lai- j 
gija, moterų ir merginų, kas. Nutarta kviesti lietu- |aį specialybė ir ilgii metu 
rengia rožių balių, vasario vį kunigą dėl Velykinės iš- praktika. Darbas artistiškas. Kai- 
22 d., vakare, 354 Park pažinties. Apsiėmė susiži- ’K)S ze™os . wnpvTrWAą 
gatves svetaine je. Vienas noti, ir pakviesti B. As- p. o. Box 371, Lawrence Mass.

Brockton’o Biznio Apžvalga

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS 
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių įstaiga:

124 Ames St., Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St., Brockton

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale 8t.
TEL. Brockton 2005

Sekmadienį, vas. 16 d., 6 
vai. vakare, bažnytinėje 
svetainėje įvyks nepapras
ta vakarienė, vadovaujant 
parapijos jaunimui, kuris 
labai sunkiai dirba, kad 
padarius šį parengimą 
kuopuikiausiai.

Bus daug svečių ir iš ki
tų kolonijų, kurie paįvai-| 
rins programą kalbomis? 
Tikietai yra platinami bi
lietų komisijos narių — J. 
Černiauskas ir p. C. Armi
naitė. Vakarienės pirmi
ninkas p. P. Zareckas per 
ištisą mėnesį sunkiai dar
buojasi eidamas per krau
tuves ir prašydamas aukų 

i vakarienei.
Jaunimas sako, kad 

Lawrence tokios vakarie
nės dar niekada nėra bu
vę, kokią jie dabar rengia.

“Consilium Facultatis” 
operetė bus suvaidinta va
sario 23 d. bažnytinėje 

i svetainėje, 6 vai. vadovau-

V •

WASHINGTON DEPOT, 
CONN.

Šios kolonijos lietuviai 
reiškia viešą padėką kom
pozitoriui p. A. Aleksiui 
už jo vedamą radio prog
ramą. Taipgi dėkojame jo 
radio chorui ir solistams- 
ėms. Klausomės kas sek
madienis šių gražių p. A- 
leksio vedamų programų 
ir gėrėjomės. Dėkojame ir 
profesijonalams ir biznie
riams, kurie skelbiasi toje 
programoje ir tuo palaiko 
tą programą. Pageidauja
me, kad toji radio progra
ma pasilaikytų kuoilgiau- 
siai.

Komp. Aleksis labai iš
kalbingai skelbia profesi- 
jonalūs ir biznierius ir B1W »«-
linksmina lietuvius gra- Į manymo yra sužinoti kuo

JAUNIMO KLUBAS
Mėnesis atgal, Lietuvių 

Katalikų Jaunimo klubas 
surengė nepaprastus šo
kius. Tie šokiai kuogeriau- j 
šiai pavyko.

Dabar Jaunimo klubas ((^ASSIFIED ADV.)
rengia paskutinius sokius ' '
prieš gavėnią. “Funny Pa- 7

£1‘"Sšžirš BELMONT flower shop 
ding, 7 vai. vakare iki 
dvyliktos. Bus ir “strea- 
mer” šokis; o kas tai yra 
“Funny Paper” šokiai, tai 
atsilankęs sužinosite.

Westfielde dar nebuvo 
“Funny Paper” šokiai. Bi
lieto kaina 35 cetnai; dra- 
buzių prižiūrėjimas dykai. n-lšies

25

Gėlės dėl visokiu dalyki}
Narys The F. T. D. A.
Belmont St. Brockton 1690

—Muzika —

Pranas Jutkus yra šo
kių komiteto pirm. Jam 
pagelbsti Ona Atkočaity- 
tė, Rapolas Jutkevičius. 
Prančiskus Prekys ir Jur
gis Naudžius.

Jaunimo Klubo pirmin- 
kas Edvardas Gudauskas 
išsiuntinės visam parapi
jos jaunimui ankietą, ku
rią jaunuoliai atsakys ne 
pasirašydami savo pavar
dės. Tikslas šito gero su-

Muzikaliai instrumentai visokios 
_ Parduodame

lengvais išsimokėjimais.
Muzikos veikalai. Taisome.

CENTRAL MUSIC CO.
16 HIGH ST.

GILLS SERVICE STATION 
SOCONY PRODUKTAI 

Arti Brockton ligonbučio 
611 Centre St., Brockton, Mass.

Certified greasing.

l

Rosati - Excelsior - Soprani
— The Flow Tone — Galante
— Italo — Oriole Accordions
Uždyka lekcijos su kiekvienu 

accordionu
Public Address system
parsiduoda ar išsiren

duoja
Martin, King, Vega Band ir 

Orkestrai Instrumentai
50 meti} garantuojame kiek
vieną Martin Instrumentą RAYMON GOVONI

MOKYTOJAS
Buffet, Seimą, Vellette, Bettoney Clarnets - Haynes Flutes 
Visokios rūšies antrirankiai instrumentai. Pertaisome ir patai
some Drums, ir Tambourines Reheaded. Atsilankykite j mūsų 
Drum Krautuvę. Čia rasi viską kas liečia Drums. Visokios rū
šies muzikaliai instrumentai išsirenduoja.

Flanagan’s Music Store
40 CENTRE ST., BROCKTON TEL. 4469

I

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
turte skelbiasi “Darbininke” tikrai 
rerti skaitytoji) paramos.

Visi garsinkitėa “Darbininke”.

DR. CLDFFORD H. LAKE
Optometristaa ir Optician

Tel. Stoughton 969 
801 Washington St. Stoughton 

Room 202 Stoughton Bldg.

I

K

JAMES H. M° GRATH
DENTISTAS 

Tel. 11-W 
Nichols Bldg. Stoughton, Mu*.



Benlrtadienis, Vasario 14 d., 1936 DARBININKAS * *s - t. - --

yra daromi priekaištai, 
kad mūsų kaimynų ameri
kiečių parapijos uždirba 

Per du mėnesiu garsina- po $1100 ir daugiau savo 
mas kortavimo vakaras, kortavimų vakaruose, 
vadovaujant kun. dr-ui kuomet mes turime pasi- 
Mendeliui, įvyko penkta- tenkinti $75 arba $100 nuo 
dienį vasario 7 d. Oras ta- vieno iš tokių vakarų, 
rytum tyčia buvo labai Garbė šv. Alfonso parapi- 
blogas. Snigo per visą die- jai, garbė tos parapijos 
ną. Tik į vasarą dangus veikėjams už tokį gražų 
šiek tiek prasiblaivė ir vi- pasirodymą! 
si abejojo ar kas ateis,) 
nes gatvės ir šalygatviai 
buvo sunkiai išbrendami.) 
Tačiau pasirodė, kad žmo- ■ 
nes giliai atjaučia kun.' 
Mendelio rūpesčiams. Jie 
įvertina jo pastangas su
rinkti reikalaujamą sumą, 
kad apmokėjus vargonų

$1100 KORTA VIMO 
VAKARAS

Kartožnikas.
KĄ GIRDĖJAU

T

kosi prie prof. K. Pakšto'ir toliau smerkiame...” yra 
ir prof. Šalkausko. Tauti-vietoje, nes tik mūsų pro- 
ninkai matyt yra įsitikinę, testai privers Lietuvos 
kad ‘nulinčiavę’ vadus ga- valdžią skaitytis su daugu- 
lės išsklaidyti ir jų pase- mos Lietuvos ir išeivių tie
kėjus. Bet p. Smetona ir tuvių reikalavimais, bu- 
visi jo pakalikai beterori- tent, ne skaldyti ir neskir- 
zuodami katalikus ar tik styti lietuvius į sūnus ir 
nepražudys ir Lietuvos ne-1 posūnius, bet vienyti ir 
priklausoihybės. Vokietija sudaryti koalicijinę val- 
tykoja išplėšti Klaipėdos džią, kuri turėtų daugu- 
kraštą; Lenkija taip pat mos Lietuvos piliečių pasi- 
tikisi gauti atlyginimą už tikėjimą, 
persekiojimus lietuvių Vil
niaus krašte ir šmeižimą 
Lietuvos nuo savo talki
ninkės Vokietijos, o Lie- munistų bendrame fronte! 
tuvos valdžia ,piauna tą Brooklyno lietuvių komu- 
šaką ant kurios ji pati sė-' nistų organo redakcija 
di, kas ir sudaro rimtą praigįdQ Dievo vardą su 
pavojų Lietuvos nepri- diHžiąja raide. 
klausomybei.

Taigi p. A. J. Mažeikos 
pareiškimas: “Užtat mes; 
privalome netik nenustoti )jis čia turės 
reikšti savo protestus Lie- kutą” ? Tai baisus nusikal- 
tuvos valdžiai, bet griežtai timas!

I 
f

i 2.

I

Kad nuo Žemaičių Vese- 
lės puotos parapijai pelno 

į liko net $150.
Kad sekmadienį, vasario 

16 d. kaip bažnyčioje, taip 
, Lietu

vos Nepriklauso m y b ė s 
Šventė bus minima su ne
paprasta programa. Net 
trys chorai dalyvaus. Ne 
tik mūsų mokyklos vaiku
čiai, bet ir Ukrainiečių y- 

■ patinga trupė šokikų pri
sidės prie programos įvai
rumo. Kalbėtojai bus iš 
Baltimorės ir Washingto- 
no. Prie to dar bus įvaire
nybių, kurių rengėjai ne
nori garsinti iki tam va
karui.

Kad Eduardas Žakas ir 
Stasys Leikus sekmadie
niais neišleidžia nevieno

■ — , — »

žmogaus iš bažnyčios ne
pasiūlę “DARBININKO”. 
Eduardas ir Stasys, abu
du lanko Tėvų Jėzuitų au
kštesnę mokyklą Baltimo- 
rėje. AUSYS.

I

pataisymų bylą, ir todėl ■^■į£ons?, salėje, 
nežiūrint blogo oro lošikai 
susirinko gan skaitlingai. 
Arti 400 žmonių dalyvavo. • 
Gryno pelno nuo vakaro1 
darbuotės parapijai liko) 
net $1100. Ar nebus tik di
džiausia suma, kuri buvo! 
surinkta nuo bent kokio 
kortavimų vakaro?

$50 buvo skirti laimėji-l 
mui; $35 tos sumos teko 
mūsų kolonijos lietuviams. 
Pirmą dovaną $25 laimėjo 
nr. 1519 Ona Voltarienė, 
gyv. 636 W. Lombard St.; ■ 
antrą dovaną $15 laimėjo 
svetmtautis GJoninger iš 
Emmitsburg, Md. O trečią 
dovaną $10 teko nr. 6644 
— Ona Statkevičienė, gyv. 
4533 Keswick Rd. Buvo 
skirtos net 7 dovanos atsi
lankiusiems kaipo “Door 
Prize”, o kortuotojams - 
lošikams buvo sukrauta 
ant stalų arti 300 brangių 
ir naudingų prizų. Visa 
vakaro nuotaika buvo kuo- 
puikiausia. 40 parapijos 
jaunuolių ir merginų, ku
rie rūpinosi vakaro tvar
ka, dirbo vieningai, pasi
šventusiai, tarytum vie
nos šeimos nariai vienam 
bendram tikslui. Vakaro 
programoje, kuri meniškai 
buvo priruošta ir atspaus
dinta, kun. Mendelis nuo
širdžiai dėkojo sekan
tiems: visiems, kurie atsi
lankė tą vakarą; kurie pir
ko bilietus, bet negalėjo 
atsilankyti; visiems, ku
rie prisiuntė dovanas, pir
ko ir pardavė laimėjimų 
knygutės; visiems to va
karo rėmėjams, kurių var
dai buvo išspauzdinti ant 
kito lapo. Bet ypač dėkin
gas jis buvo tiems, kurie 
nešė “dienos kaitrą ir naš
tą” kaip prisirengime, 
taip išpildyme to vakaro 
reikalavimų. Ištikrųjų bu
vo už ką dėkoti. Sekma
dienį kada paskelbė to va
karo pasekmes, tai visi 
gėrėjosi išgirdę, kad net 
$1100 liko parapijai* Man 
ypač linksma buvo tai gir
dėti, nes dažnai lietuviams

NUOTRUPOS

Skandalas lietuvių ko-

Galimas 
daiktas, kad “Laisvės” re
daktorius turės važiuoti į 
Maskvą pasiteisinti. O gal 
- atlikti <fpa.

HimiMlltmiMHIIIIItltlHIIUIIIIlHtuĮSI

VIETINĖS ŽINIOS
i
X

šių dalykų. Tas laiškas 
bus skaitomas sekmadienį. 

Harvardo Medicinos Fa- Gražią kalbą pasakys kun.
Lunskis. Bus ir daugiau

£jltl »•»»••••••••«»••«••••* r‘* *•••••••*■ •*“•••••••••••«

PABĖGO BEŽDŽIONE

i
kultete, kažkokiu būdu 
pasiliuosavo iš savo tvar- kalbėtojų. Choras dainuos, 
to nemaža beždžionė iš In- Tiesiai iš Kauno bus girdi- 
dijos. Nei medicinos stu- ma Lietuvos Operos prog-

■ rama. Klausysimės taipgi

• v

dentai, nei išmokslinti pro- rama. Klausysimės taipgi 
fesoriai neišgalvoja kaip įr iš Chicagos lietuviškos 
ją pagauti. Jau antra die
na kaip ji vaikomasi ir 
gaudoma, bet vis be pa
sekmių.

i

KRUVINI PIRŠTAI
IŠDAVĖ

JI

Kuomet Oscar Foster, 19 
m. gyvenęs Sixth St., So. 
Bostone tapo policisto už
kalbintas, kaipo įtartinas 
asmuo, jis negalėjo paslėp 
ti savo kruvinų pirštų. Po- 
licistąs jį suėmė. Nuovado
je prisipažino padaręs tris 
apiplėšimus ir išmainęs 
keletą sukląstuotų čekių.

programos.
Visa programa Lietuvos 

į Nepriklausomybės 18 me
tų minėjimui įvyks parapi
jos svetainėje, Windsor 
St. Pradžia tuoj po sumos 
—maždaug apie 12:30 vai. 
po pietų.

Ateikite visi kam rupi 
lietuvybė ir tėvynė Lietu- 

i va. Lietuvis.
SIDABRINIS ŠLIUBO 

JUBILĖJUS

Kaip 7 Jaunuoliai Išgelbėta 
Nuo Mirties

TAUTOS ŠVENTĖ

Telefonu: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUGKAS
Graborius ir B&tamnotojaa

423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD. :

1 . ................ .. 1

Lietuvių tauta, kaip ir 
kitos tautas, turi kelias 
reikšmingas savo gyveni- . 
me dienas, kurias mini, 
švenčia ir iškilmingai ap- 
vaikščioja. Iš visų tų die
nų, dabar lietuviams yra 
viena reikšmingi a u s i a, 
svarbiausia ir labiausiai 
minima diena — Vasario 
šešioliktoji—Lietuvos Ne
priklausomybės šve n t ė, 
kuri mums primena netoli
mus praeities laikus, kada 
mes, iš po sunkaus ir žiau
raus rusų jungo, pakliuvo
me į didesnį, dar sunkesnį 
ir žiauresnį vokiečių jun
gą, kurį vėliau mes, pra
laimėjus vokiečiams karą 
su kaimynais, sukilę patys 
savo jėgomis nusimetėm 
nuo savo pečių ir pasiskel- 
bėm laisva tauta ir nepri
klausoma valstybe.

Nors mes ir pasiskelbėm 
nepriklausomi, bet toli • 
gražu nebuvom dar pilnai 
laisvi ir reikėjo mums ga
lutinai mūsų pavergėjais 
vokiečiais nusikratyti, ku
rie dar vis be paliovos vie
tomis kankino ir žudė ne
kaltus žmones, degino jų 
namus ir plėšė turtus, ir 
su kitais išoriniais prie
šais : bolševikais, lenkais 
ir bermontininkais kariau
ti, kurie norėjo mūsų šalį 
vėl pavergti, bet prieš mū
sų drąsumą, narsumą ir 
pasiryžimą, kovą laimėti, 
jie negalėjo atsilaikyti ir 
buvo nugalėti.

Garbingai kovas laimėję, 
savo šalies laisvę apgynę, 
pradėjome" laisvą gyveni
mą ir savo šalį patys poli
tiniai, ūkiškai ir kultūri
niai tvarkyti, ir ruoštis į 
didį naują žygį, pavergtą
jį Vilnių - Lietuvos sostinę 
iš lenkų nagų atimti ir 
vargstančius brolius Prū
sus iš sunkaus vokiečių 
jungo išvaduoti.

Šį taip svarbų ir garbin
gą mūsų tautos gyvenimo 
įvykį — laisvės ir nepri
klausomybės atgavimą — 
kasmet iškilmingai mini ir 
švenčia visa Lietuva.

Užsienyje gyvenantieji 
lietuviai tą dieną sulig sa
vo išgalės taip pat iškil
mingai mini ir švenčia.

S. L.

W. Brewster, Mass. — te jiems blankietų ir mais- 
Sekmadieny, 7 jaunuo- to. Taipgi orlaivis nurodė 

liai iš CCC stovyklos nūs- ir patruliniam laivui ku- 
prendė vykti ledu ant už- rion kryptin vykti, bet lai- 
šahisios Cape Cod įlankos vas sutiko nepergalimas 
ir ten prie didesnių ledo kliūtis — susikimšusius 
lyčių nusifotograf u o t i. ledus ir prie jaunuolių pri- 
Jiems bevaikščiojant už- plaukti negalėjo. Tuomet 
šalusiomis marėmis, pas- būrelis laivo įgulos, pasiė- 
tebėjo, kad ledas ant kurio mę laivelį ir jį vilkdami 
jie buvo, atskilęs nuo per ledus pasileido pavo- 
krantą siekiančio ledo jingon kelionėn. Pirmiau- 
plaukė į juras. Į vakarą šia, pasiekė du atsiskyrė- 
pradėjo snigti, lyti ir le- liūs. Vienas iš jų, kurs 
duoti. Pagelbos iš • niekur vandenin buvo įkritęs, bu- 
nesimatė. Jų ledas plaukė vo nušalęs rankas ir kojas 
tolyn ir tolyn į jūres. Du ir negalėjo paeiti. Turėjo 
iš jų radę lentą perėjo ant būti nešamas. Tuomet pa- 
kitos lyties. Beeinant vie- lengva pasiekė ir kitus 
nas iš jų įpuolė v 
vandenį. Su draugo pagel- 
ba šiaip taip išsigelbėjo,: 
bet drapanos ant kūno 
tuoj į ragą pavirto, o ki-' 
tas, kur-gi gausi. Turėjo 
kęsti tose pačiose.

Užėjo naktis. Šaltas vė
jas pūtė. Likusieji penki, 
savo dviejų draugų likimo 
nežinodami, susidarė iš le
do ir sniego sieną, kad nuo 
vėjo pasislėpus. Išgraibę 
iš vandens medžių susikū
rė ir ugnį. Pradėjo kojos 
šalti, tuomet nusiavė ir 
basi ant ledo šokinėjo, 
trypė ir kojas trynė snie
gu ir ledais, kad nenušal
tų. Tai buvo baisi naktis. 
Visur tamsu. Šaltis ir vė
jas visus lygiai" gnaibė. 
Pagelbos iš niekur nesi
matė. Išgirdo orlaivio ūže
sį. Tas pridavė vilties būti 
atrastais. Bandė su degtu
kais orlaiviui signaluoti, 
bet debesiuotas dangus, 
jų tokių menkų signalų i- 
ki lakūno nepraleido. Iš jų 
vienas ir-gi įkrito į vande
nį. Tas padėtį dar pablogi
no. Tuom tarpu krašto 
sargybos patrulinis laivas, 
Harriet Lane, pasileido iš
neštųjų jaunuolių ieškoti. 
Bet deja, ledai laivo prog
resą stabdė. Tuom tarpu 
orlaiviai iš viršaus jų ieš
kojo, bet nakties tamsa 
juos slėpė. Išaušus vienas 
orlaivis juos surado. Išme-

1

I

penkis, kurie basi, per le
dą, kad ir virsdinėdami į 
pasileido prie gelbėtojų 
laivelio. Tuomet visi, le
dais sukaustyto laivo Ha- 
riet Lane link. Pasiekę 
sulipo. Ten jiems buvo 
sniegu ir ledais trinami 
veidai rankos ir kojos, 
kad atgaivinus. Trys pasi
rodė pavojingiausiai suša
lę. Laivas negalėjo pro le
dus prasimušti Vietoje iš
stovėjo 3 valandas. Tuo
met gabus ir drąsus lakū
nas, Bill Cleveland, su or
laiviu, kuriam buvo pritai
sytos čiuožyklos, nusileido 
ant nelygaus ledo. Tuomet 
trys labiausiai nušalę jau
nuoliai, tapo perkelti į or
laivį, kurs su savo sunkia 
našta vos pakilo. Jie nu
vežta į Cape Cod ligonbu- 
tį, kurio gydytojai mano,; 
kad pasiseks išgydyti nu
šalusius sąnarius ir jų ne
reiks amputuoti. Likusieji 
ant laivo keturi krantą 
pasiekė tik antradienio ry
tą. Jie taipgi tapo pagul
dyti tame pačiame ligon- 
buty. Visi jaunuoliai paei
na iš Rhode Island valsty
bės. Dabar jaučiasi links- 
mūs, nors ir su nušalusiais 
sąnariais, kad jie tapo iš
gelbėti iš šaltos mirties 
nasrų, ir tokių kančių, ko
kias jie pergyveno tą nak
tį ant pluduruojančio jū
roje ledo.

i 
i

Vasario 16, sekmadienį, 
ponai Adomas ir Elzbieta 
Jurkai minės savo sužie- 
dotuvių sidabrinį Jubilėjų. 
9 vai. ryte abudu su vai
kučiais dalyvaus Šv. mi
šiose, kurios jų intencijai 
bus aukojamos. Prieš mi
šias bus panaujintas šliu- 
bas ir teikiama pubiliejan- 
tams laiminimas. Progai 
pritaikintas bus pasakytas 
pamokslas.

Po mišių 3 vai. bus jų 
namuose 36 Adrian St. So- 
merville, iškilmingi pietūs. 
Juose dalyvaus 
prieteliai.

Ponai Jurkai 
du gražiu sūnų: 
ir Kastantą. Steponas pra
eito mėnesio pabaigoje ap
sivedė su Ona Ramonyte; 
Kastantas dar nevedęs.

P.p. Jurkai dar neseni 
žmonės. Abudu geroje

KODĖL PROTESTUOJA-! 
ME?

“Vyčio” No. 1 p. A. J. 
Mažeika, Lietuvos Vyčių 
organizacijos Centro Pir
mininkas rašo:

“jaunalietuvių suvažia
vimas įvykęs lapkričio 3 
d. dalyvaujant pačiam pre
zidentui Smetonai su mi-1 
misteriais ir kitais valdžios met Lietuvos

Nepriklausomybes sukak
tuvių proga tinkamai su
ruošia gražią • programą;

“j sukviečia gerus kalbėto- 
“ ! jus, atitinkamos rezoliuci

jos tampa priimtos.
Sekmadienį, vasario 16 

žino, bet pareiškė net savo Į d- mes tą šventę vėl minė- 
pritarimą. Ir jei ne Ame- sime. Pereitaisiais metais 
rikos kat. lietuvių skubus mes linksmiau ją minėda- 
ir griežti protestai dabar- vome, nes Lietuvoje nebu- _ _____ _ _ ____ I

vo juodų debesų. Dabar sveikatoje. Amerikoje jau 
tamsūs debesys siaučia 
Lietuvos Nepriklausomy
bės padangėje. Lietuva tu
ri daug priešų, prietelių gi 
labai mažai teturi. Pačioje 
Lietuvoje dabartinė val
džia ten esantiems gyven
tojams laisvę atėmė. Lie
tuviams brangiausią turtą 
TIKĖJIMĄ * nori išplėšti. 

I Skleidžia melagingas pa
sauliui žinias.

Per Vokietiją atėjo laiš
kas iš Lietuvos vienam 
Mass. valstybės gyvenan
čiam lietuviui. Ten apra
šo daug žingeidžių ir bai-

CAMBRIDGE, MASS.
LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBES 
ŠVENTE

v •

i

Šįmet Lietuva mini 18 m. 
sukaktuves savo Nepri- 

^^' kiausomybės. Cambridge 

šulais, išnešė reikalavi
mus, kad būtų uždaryta, 
pavasarininkų, ateitininkų 
ir kitos katalikiškos jau
nimo organizacijos ir, 
tiems nutarimams nei pats į 

! prezidentas, nei ministe- 
riai netik, kad nepasiprie-

gentis ir

išaugino 
Steponą

ĮVAIRENYBES
6

KURPIAU, ŽIŪRĖK
SAVO KURPALIO
Charakteringas Atsitiki

mas iš Maršalo Pilsudskio
Gyvenimo

tinė Lietuvos valdžia vei
kiausia jau būtų pilnai pa
tenkinus tuos smerktinus 
jaunalietuvių reikalavi
mus.”

Suprantama, kad būtų 
patenkinus. Lietuvos tau
tininkų valdžia sutrukdy
ta protestais, suprato, kad 
sarmata užsiimti su jau
nuoliais ir jų organizaci
jomis. Ji griebėsi visu; 
griežtumu terorizuoti Lie
tuvos katalikų vadus ir tai 
pradedant nuo stambiųjų. 
Kaip jau žinome atleido iš 
universiteto profesorių 

į Praną Dovidaitį ir jau tai-
% / *

seniai gyvena. Prie parapi
jos visuomet priklausė ir 
priklauso. Jie sudaro ge
rą pavyzdingą katalikišką 
šeimą. Lai Dievas laimina 
jiemdviem laimingai pra
leisti sidabrinį Jubilėjų ir 

■ dar sveikiems sulaukti 
auksinio. Ilgiausių Metų.

Jis.—

AUKSO MINTYS
• t i - ! I I

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

E. Kleaeke.

f
♦ /

.f

si tylėdamas. Po kiek lai
ko jis besmarkaujantį in
žinierių pertraukė ir jam 
temperamentingai tarė:
— Pone profesoriau, tai, I 

ką tamsta savo knygose 
rašote apie mašinas, tėra 
tik liguistas fantazijos re-i 
zultatas. Kaip karys aš a- 
pie tai geriau nusimanau. 
Fizikos dėsnius inžinieriai 
sugalvojo tik .tam, kad 
gautų pinigų ir garbės.

Visi nustebo. Ypač aps-
I

— Ekscelencija juokus

— O, ne! — griežtai atsa

“Unser Kirchenblatt” į- 
sidėjo anekdotą apie ve
lionį lenkų maršalą Pil
sudskį, kuris gana cha
rakteringas šitai griežto 
ir geležinio būdo asmeny
bei. |

Vieną vakarą maršalas
Pilsudskis dalyvavo vie- tulbo teip tikėjimą nieki 
noj vakarienėj. Kitų daly- nęs profesorius, 
vių tarpe buvo ir tūlas 
technikas profesorius, žy- krečiate... 
mus savo profesijos spe-
cijalistas ir daugelio kny- kė maršalas, 
gų autorius. Dalyviai tarp | — Jeigu jau temsta teip 
------ ------------------- " drąsiai vienu mostų apsi

dirbi su religijos dėsniais, 
kuriais laikosi visas pa
saulis, tai aš lygiai teip 
pat galiu apšaukti paiku 
akių dūmimu visą tamstos 
technikos mokslą. Viena 
aš noriu tamtsai, pone 
profesoriau, priminti: ne
būtų pasauly teip paplitęs 

‘ j ■

savęs šnekučiavo apie šį ir 
apie tą, pagaliau užėjo 
kalba apie religiją ir pa- 
sauližiūrą. Inžinierius pa
rodė visą savo iškalbą nie
kindamas religiją, kuriai, 
anot jo, moderniajame gy
venime nebesą vietos.

Maršalas Pilsudskis ku
rį laiką tos kalbos klausė-

A

netikėjimas, jei būtų lai
komasi ano seno graiko 
patarimo — kurpiau, žiū
rėk savo kurpalio. Tat tin
ka visiems, ypač tiems, 
kurie pretenduoja autori
tetingai kalbėti tikėjime 
klausimais. “R.”

MANO MARŠRUTAS
Jeigu kam reiks adreso, 

prašau išsikirpti:
Nuo vals 10 iki 23, — 

3230 So. Auburn Avė., 
Chicago, UI.

Nuo vas. 23 iki 25, — 
1076 W. Roosevelt Rd., 
Chicago, BĮ. (poilsis).

Nuo vas. 26 iki kovo 8, — 
5 Highfield Rd 
Worcester, Mass.

Nuo kovo 9 iki 22, — 
46 Congress Avė, 
Waterbuiy, Conn.

Nuo kovo 23 iki 29, — 
105 Main St., 
Athol, Mass.

Nuo kovo 30 iki bal. 12, 
20 Webster St., 
Brockton, Mass.
Tėvas J. Bružikas, S. J.

i
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Lietuvos Nepriklausomybes 
Minėjimai Kolonijose

ATSIŠAUKIMAS _
I PHILADELPHIJOS 

PROVINCIJOS 1 KUO
POS KUNIGŲ VIENY

BĖS NARIUS:
NEW HAVEN, CONN.

MINĖSIM VASARIO 16.
Pastangomis Vilnių Va

duoti Sąjungos skyriaus ir 
vietos veikėjų yra rengia
ma graži ir įdomi progra
ma paminėjimui Lietuvos 
Nepriklausomybės, sekma
dienį, vasario 16 d., Šv. 
Kazimiero parapijos sve
tainėje, 339 Greene St. 
Pradžia 4:00 vai. po pietų.

Yra užkviestas žymus 
kalbėtojas, adv. Kast. R. 
Jurgėla iš Brooklyn N. Y. 
Kalbėtojas yra plačiai ap
sipažinęs su Lietuvos rei
kalais, nes karo metu gy
veno Lietuvoje ir tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje.

Sugrįžęs į Ameriką dir
bo Lietuvos Gen. Konsula
te, New Yorke.

Taipgi pasižadėjo kalbė
ti mūsų klebonas kurt. V. 
P. Karkauskas.

Muzikalę programos dali 
išpildys net du choru: Šv. 
Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujant gerb. 
varg. V. Staševičiui ir 
“Dainos” choras, vadovau
jant gerb. J. Latviui.

Taipgi dalyvaus solistė 
p-nia A. Vokėtaitienė.

Ukrainų šokėjų grupė 
pasižadėjo paįvairinti pro
gramą šokiais. Rengimo 
komisija kviečia visus šios 
kolonijos lietuvius atsilan
kyti į šį Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą.

i

BALTIMORE, MD.

programų įvairiuose mies- Apart gražių veikalėlių, 
to mokyklose. Mums žade- dainų, poezijų bus ir kal- 
jo net vienuoliką įvairių bėtojų, tarp kurių bus ir 
numerių parodyti. P. Fėn- mūsų gerasis klebonas ku- 
činskis neseniai atvyko į nigas J. Kuras.
Baltimorę iš New Yorko, i Mokyklos choras jau se 
kur darbavosi su vyriau- niai praktikuoja daineles, 
siu Ukrainiečių baletmeis- kaip: galingą Naujalio 
tru Amerikoje.

Kadangi jau seniau pri
sižadėjo dalyvauti mūsų 
programoje ir Seserys Ka- 
zimierietės su išlavintu 
mokinių būriu, Vasario 16 
dieną Baltimorėj teks ma
tyti vieną gražiausių ir 
stambiausių spektaklių vi
soje mūsų istorijoje. Dėl 
to ir tikimasi, kad 
rinks visi susipratę

I “Jaunimo Giesmę” ir liūd
ną, bet žavėjančią Žilevi
čiaus “Kada gi, Lietuvi 
Atbusi?” Dar ir daugiau 
gražių 'lietuviškų dainelių 
teks išgirsti. Mergelės mo
kosi gražų veikalėlį: “Ne
priklausomybę Minint”. 
Bet ir bernaičiai nepasi
duoda. Jie turi svarbias 
roles šioje iškilmingoje 
programoje. Visi vaidinto- 

genčiai Tą Takarą" tinka- i jaiK"U.±“”.S: pU“*T:._. 
mai paminėti. Federantas

• v

susi- 
vien-.

WESTFIELD, MASS.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus Scrantoniečius ir a- 
pylinkės lietuvius ateiti ir 
savo draugus atsivesti 
kad sykiu švęstume tau
tišką šventę, Šv. Juozapo 
parapijos salėje, 7:30 vai 

bažnvti- vakare- Parapijietis.

Lietuvos Nepriklausomy
bes Apvaikščiojimas

Vasario 16-tą, 
nėję svetainėje, 7 vai. va
kare, šv. Kazimiero para
pija minės Lietuvos Nepri
klausomybės šventę. Tarp 
kitų dalykų, programoj 
bus p-nas A Žigas su kru- 
tamais paveikslais apie 
Lietuvą. Įžanga suaugu
siems 25 centai, o vaikams 
dešimtukas. Atsilankykite 
visi jauni ir seni, kad tin
kamai paminėtume tą 
brangią, tautinę šventę.

NEW BRITAIN, CONN.

NASHUA, N. H.
16 VASARIO

Lietuvių Piliečių klubas 
rengia šaunų bankietą. 
O’Donnel svetainėje pami
nėti Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį. Bankie- 
te dalyvaus daug garbin
gų svečių ir gerų kalbėto
jų. Garbė šiam klubui, ku
ris jau antri metai mini 
Lietuvos tautinę šventę.

VASARIO 16
Vasario 16 d. sekmadie

nį, 2 vai. po pietų, Park 
gatvės Tautiškoj salėj į- 
vyks Lietuvos Nepriklau
somybės šventės progra
ma Programa susidės iš 
dainų, šokių ir kalbų. 
Principaliu kalbėtoju bus 
adv. K. Jurgėla iš Brook
lyn, N. Y. Bus įtaisytas 
radio ir visi galėsime gir
dėti programą iš Lietuvos. 
Tad kviečiame visus atsi
lankyti.

VASARIO 16-TOS
IŠKILMIŲ PROGRAMA

Federacijos Skyrius ren
gia milžinišką programą 
Nepriklausomybės dienos 
proga, ir tam tikslui yra 
pakviesta net du didžiuliai 
chorai ir šokikų trupė. Vi
sų pirma, ir svarbiausia, 
pakviesta Šv. Alfonso pa
rapijos choras, vadovau
jant p. J. Čižauskui. Var
gonininkas Cižauskas su
darė šiokią programą: 
“Baik broluži” ir “Garbin
gas Vade Lietuvos”, abu 
nauji maršai ir “Vasario 
16-tą Švenčiame”, sudai
nuos mišras choras. P-lė 
O. Čėsniutė solo “Leiskit į 
Tėvynę” ir J. Mazurevi- 
čius — “Švint Aušrelė”. 
Amerikos ir Lietuvos tau
tos himnus irgi išpildys 
choras.

Ukrainiečių Šv. Mykolo 
parapijos choras, vado
vaujant p. Jonui Boyko. 
sudainuos sekančius nu
merius: “Lietai, lietai žai
džia”, “Dniepro Upė” ir 
“Paskutinis Testamentas’’ 
(rašytas Tautinio Poeto 
Taraso Ševčenko), ir už
baigs savo koncertinę dalį 
Ukrainiečių Tautos him
nu.

Ukrainiečių Šokikų Dr- 
ja, diriguojant p. Romano 
Fepčinskio, pirmą kartą 
mūsų salėje pasirodo su 
baletu. Neseniai susiorga
nizavo Baltimorės Ukrai
niečiai jaunuoliai į šokikų 
trupę, kuri jau suspėjo
surengti keletą koncertų - praktiška ir labai graži, na į šį minėjimą.

NORWOOO, MASS.

DAYTON, OHIO.
VASARIO 16

Jau “Darbininke”

Gerbiamieji Confratrai:
Pagal nutarimą mūsų 

Provincijos Kun. Vienybės 
kuopos įvykusiame susi
rinkime gruodžio 30-tą d., 
Pottsville, Pa., kad sekma
dienį, 16 d. vasario, Klebo
nai privalo minėti Lietu
vos Nepriklausomybės su
kaktuves.

Pamokslas laike Sumos 
privalo būti toje temoje. 
Taipgi kas gali tesurengia 
salėje prakalbas, su tikslu 
supažindinti lietuvius su 
dabartinėmis mūsų Tėvy
nės Lietuvos aspiracijo
mis.
Kun. V. Matulaitės, prez.

!

TAUTOS ŠVENTi

tuos straipsnius, kuriuos 
jiems atsiunčia valdžios 
agentai. Ir kas negarbin
giausia — laikraščių re
dakcijos privalo talpinti 
tuos valdžios parūpintus 
straipsnius kaipo savo... 
skaitytojai apgaudinėja
mi. Visi gyventojai ver
čiami taip galvoti kaip 
valdantieji nori... Lietuvo
je nebebus viešos nuomo
nės”.

Sueikime į tautos šven
tės apvaikščiojimus visi ir 
darykime ką galime su 
valdžios sauvaliavimais.

• R.

WORCESTERi MASS.

& •

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA
Lietuvos Nepriklauso

mybės šventę, vasario 16 
d. minėsime iškilmingai.

klebono ir kitų mūsų žy
mių kompozitorių. Taipgi 
bus solistų ir duetų. Vado
vaus varg. C. Smalis.

Pasibaigus koncertinei 
programai bus pasilinks- 

—*-----. Gros Masevičiu-
, tės didžiulis t orkestras. 
Nepraleiskite Nepriklau
somybės dienos progra
mos. Bus ir užkandžių.

šv. Petro lietuvių parapi- minimas.
jos bažnyčioje 11 vai. bus 
atnašaujamos šv. mišios 
ir pasakytas atitinkamas 
pamokslas. Vakare, 7:30 
vai. įvyks koncertinė prog- g^sia? TteikimeTbTFnyi 
romo iriiYno icrnlrKrc liiniz.! v. v .cią išklausytų sv. mišių ir 

vakare į svetainę pasi
klausyti gražios progra
mos ir pasilinksminti. Vi- 

įsą tai įvyks Šv. Petro pa-

rama, kurią išpildys Didy
sis parapijos choras ir 
jaunimo choras, kurie su
dainuos patrijotines dai
nas, parašytas vietinio

i 
i

' ---------------------------------------------------------- ; .. •

padaryti, o jiems bus di-VASARIO 16
Šv. Kazimiero parapijie

čiai ir katalikiškos draugi
jos, vadovaujant K. Fede
racijos 13 skyriui, uoliai 
rengiasi minėti Lietuvos 
Nepriklausomybės šven
tę.

Vasario 16 dieną, 7:30 
vai. vakare, šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyks pa- 
trijotinės prakalbos. Kal
bės miesto Mayoras Cooc- 
kson, adv. A. Mileris ir iš 
Marianapolio Kolegi jos 
profesoriai. Muzikalę pro
gramą išpildys šv. Kazi
miero parapijos choras, 
muz. J. Žemaičiui vado
vaujant, Columbia orkes
tras, J. Virbašiui vado
vaujant ir Marianapolio 
kolegijos studentų orkes
tras.

Šv. Kazimiero mokyklos 
mokiniai-nės, vadovaujant 
Seselėms, suvaidins kele
tą patrijotinių vaizdelių 
scenoje.

Rengimo komitetas susi
deda iš šių asmenų: Kleb. 
kun. A. Petraitis, kun. P. 
Skruodenis, MIC. ir K. Fe
deracijos valdyba: J.JSvir- 
skas — Pirm.; K. Stapčin- 
skienė — Vice-pirm.; M. 
Urmonienė rašt., O. Anu- 
šauskienė — ižd., V. Rim
ša tvarkdarys.

dėlė parama. Klebonas su pagelba 
jaunimo surengė šaunų 
vakarėlį parapijos naudai. 
Labai gražiai pavyko, nes 
gausus būrys jaunuolių e- 
nergingai darbavosi. Ypa
tinga padėka priklauso 
šiems: S. Seskaičiui, S. 
Vasiliauskui, J. Alkevičiui, 
N. Juozunui, K. Seskaitie- 
nei, M. Kireliui, J. Petrau
skaitei, J. Liegui. Malonu 
rašyti kada visi vieningai 
darbuojasi. Toks įvykis 
priduoda vakarėliuose dau 
giau gyvumo ir parapijai 
neša didesnį pelną.

Šis vakarėlis paskutinis 
prieš Velykas, nes šios 
parapijos žmonės gavė
nios metu susilaiko nuo 
visokių pasilinksminimų. 
Gavėnios pamaldos ir pa
mokinimai užima vakarų 
laiką.

i

PASINAUDOKIME 
PROGA

Laike minėtos gražios 
programos bus pardavinė
jamas laikraštis “Darbi
ninkas” ir renkama nau
jieji “Darbininkui” skai
tytojai.

Dabartiniu laiku yra ka
talikiškos spaudos vajus. 
“Darbininko” kaina nupi
ginta iki $3.00 metams; 
pusei metų $1.50. Todėl tą 
vakarą, būdami pilni pat
ri jotinio džiaugsmo, neuž
mirškime ir savo katali
kiškos spaudos. Kurie jau 
skaitote laikraštį “Darbi
ninką”, tai jį užsakykite 
savo giminėms Lietuvoje 
Į Lietuvą kaina $4.00. Vie
ną kart į savaitę $2.00. 
Kasmet Worcesterio lietu
viai katalikai skaitlingai 
dalyvauja Lietuvos nepri
klausomybės Šventės mi 
nėjime. Dalyvaukime skai
tlingai ir šį metą vasario 
16 d., 7:30 vakare. Jokios 
įžangos nėra. D-s.

Amerikos lietuviai kata
likai, kurie aukomis, pro
tu ir darbu padėjo Lietu
vai atgauti laisvę — Ne
priklausomybę, šįmet 18- 
tą kartą švęs tą visai tau
tai brangią vasario 16-tą 
dieną. Jie švęs tą tautos 

i atgijimo dieną bažnyčiose 
ir salėse.

Cambridge katalikai, pa
simeldę bažnyčioje, tuoj 
po sumai, 1 vai. po pietų, 
turės salėje prakalbas ir 
klausys tautinės progra
mos iš Kauno.

So. Bostone, 2 vai. po 
pietų, Municipal Building 
įvyksta milžiniškiausias 

j masinis patrijotų susirin
kimas išgirsti Šv. Petro 
parapijos choro koncerto, 
Kan. Prof. F. Kemėšio ir 
kitų kalbėtojų ir progra
mos iš Kauno.

Montelloje vakare įvyks
ta prakalbos su pamargi- 
nimais, kurių principaliu 
kalbėtoju bus Kan. Prof. 
F. Kemėšis.

Lawrence, parapijos sa
lėje 6 vai. vak. vadovybė
je jaunuomenės, įvyksta 
viešas bankietas ir pra
kalbos.

Lowelly, Norwoode, Wa- 
t erbury — Conn. valstybė
je, New Yorke, Pensylva- 
nijoje, Mich., UI. ir k., vi
soje Amerikoje juda, kuž
da — veikia patrijotinė 
lietuviška dvasia išeivių 
tarpe Tautos brangiausią
ją šventę minint.

Tik deja, kad Smetonos 
valdžia tiek sužiaurėjo ir 
sumasonėjo.

Štai šiandien gauta iš 
Lietuvos žinių, kuriose 
tarp daug-daug ko kito 
rašo:

“Dar pažymėtina, jog 
prof. Dovydaitis atleistas 
iš profesūros visai neprisi
laikant universiteto statu
to, kuriame numatoma, 
kaip galima profesorių at
leisti. Prof. Dovydaičio at
leidimas nesuderinam a s 
nei su teisingumu, nei su 
teisėtumu, nekalbant jau 
apie paprastą žmonišku
mą.

“Nuo sausio pirmos die
nos pradėjęs veikti nauja
sis Lietuvos spaudos į- 
statymas visiškai suvaržė 
spaudos laisvę. Ne tik ne
leidžiama rašyti tai, kas 
nepatinka valdžiai, bet 
laikraščiai privalo talpinti

i
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Vasario 22 d., Lietuvių 
svetainėje įvyks Susivieni
jimo vakaras, kur daly
vaus iš visų trijų Detroito 
parapijų. Tai bus minėji
mas 50 metų jubiliejaus 
sukaktuvių nuo šios kata
likiškos organizacijos įsi
kūrimo. Visi ateikime į šį 
vakarą, nes bus daug link
smumo ir malonumo. Susi
vienijimo vajaus metu yra 
geriausia visiems prie tos 
kilnios organizacijos prisi
rašyti, nes priima narius 
be įstojimo mokesnio. A- 
teikite, daugiau sužinosi
te ir linksmai laiką pralei
site.

Menkas tas dailės kūri
nys, kuris neįstengia sulai
kyti žmogaus bent pusva
landį nuo niekingų minčių 
ir nedorų darbų.

Dž. Leopardi.

Sekmadienį, vasario 16 
d., 7 vai. vakare, Šv. Jur
gio parapijos bažnytinėje 

. svetainėje, St. James St. 
11 įvyks Lietuvos Nepriklau

somybės minėjimas. Mūsų 
| parapijos Šv. Cecilijos 
choras ir solistai, vado
vaujant muz. A. Šlapeliui, 
išpildys koncertinę prog
ramą. Taipgi bus ir kalbė
tojų. Į šį parengimą tesu-
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buvo
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rašyta, kad daytoniečiai eina visi lietuviai. Paminė- 
iškilmingai rengiasi minė-j kime Lietuvos Nepriklau- 
ti Lietuvos Nepriklauso- gomybės atgavimą ir pa- 
mybės sukaktuves, vasa- dėkime Lietuvai ir jos va
rio 16 dieną. Tos dienos dams nusikratyti vergiš- 
programa prasidės 11 vai. kumo liekanų, 
ryte Šv. Kryžiaus lietuvių] .
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iš Lietuvos ir nurodyta 
koki pavojai jai gręsia iš 
vidaus ir iš užrubežio. Be 

xx Axvvrxvx^ o.- išgirsime gražių ir pa- 
. Visi sueikime tri°tiniy dainų.

mingomis šv. mišiomis ir 
atitinkamu pamokslu. Va
kare, 7:30 vai. įvyks prog
rama svetainėje. Bus pra
kalbų, dainų ir kitokių pa- 
marginimų. ------------------
šią mums lietuviams reik
šmingą šventę paminėti.

SCRANTON, PA.

v •

Rap.

HARTFORD, CONN.
Šv. Trejybės par. drau

gijos, sudariusios VVS. 
skyrių rengia iškilmingą 
Lietuvos Nepriklausomy- 

. bes minėjimą, sekmadienį, 
Visa parapija, ypač mo- vasario 16 d., parapijos 

kyklos vaikučiai, sunkiai mokyklos salėje. Kalbėto- 
dirba, kad prirengus iškil- jai bus kleb. kun. J. Am- 
mingą vakarėlį paminėti botas, pp. V. Čekanauskas 
Lietuvos Nepriklausomy- ir lakūnas Kiela. Bus vai- 
bės sukaktuves. dinimų ir dainų. Visi

Programa bus įvairi, Hartfordo lietuviai tesuei- 
Rap.

JUOZAPO PARAPI-ŠV.
JA IŠKILMINGAI MINĖS 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄ

DUOKIME JAUNIMUI 
MOKSLĄ

Šv. Kazimiero par. mo
kyklą lanko nemažas skai
čius neturtingų tėvų vai
kai, kurie iš priežasties ne
darbo neturi pinigų užsi
mokėti už knygas. Jiems 
reikalinga geraširdžių 
žmonių parama.

Todėl dalyvaudami Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventėje paaukokime kiek 
tam gražiam tikslui, kad 
jie galėtų ir toliaus tęsti 
mokslą. Buvo laikai, kada 
mūsų knygnešiai aukojo 
savo gyvastis už lietuviš
kąją spaudą ir iš auklėjo 
Lietuvai didvyrius, šian
diena mums nėra reikalo 
gyvybių aukoti, ypač šioje 
laisvės šalyje, mes tą ga
lime padaryti pinigiška 
auka.

Kada mūsų Tėvynė Lie
tuva žengė prie atgavimo 
sau laisvės, mes Worces- 
terio lietuviai stojome į 
pagelbą, aukodami šimti
nėmis ir tūkstančiai. To
dėl šiais laikais rūpinki
mės savo vietiniais rei
kalais. Auklėdami Lietu
vai didvyrius. Tą dieną ne 
gailėkime jiems paaukoti 
nors po baltą pinigėlį. Dir
bantiems nėra sunku tai

Detroito lietuviai bowle- 
riai sporto srityje neblo
gai pasirodo. Dešimts ra
telių prisidėjo prie antro 
“Detroit Times” tourna- 
mento ir labai šauniai pa
sirodė. Tournamente daly
vauja apie 2,000 ratelių, 
bet iš visų lietuviai užėmė 
antrą ir septintą vietą. 
Tai yra geras pasirody
mas. Detroito lietuviai 
šiaip rito: Vyčiai 2583; 
Šv. Petro 2581; Casev 
2475.

Saviškių tarpe Petrmiai 
buvo nustumti nuo pirmos 
vietos, bet neilgai taip bu
vo, jie vėl atgavo pirmą 
vietą. Lietuviai bowleriai 
dabar taip stovi:

Išlošė Pralošė
Sv. Petro 31 23
Dik. Vai. 31 23
E. & B. 30 24
Willis B. 28 26
Vyčiai 27 27
Brazis 26 28
Kazys 26 28
Z. & Auksas 24 30
Vin. & Pet 24 30
Parkview 24 30


