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DABARTIES 
BILDESIUOS j

N. A. LIETUVIŲ KATA
LIKŲ SEIMELIO, kuris į- 
vyko vasario 22 d. š. m. 
So. Bostone, rezoliucijos.

LIETUVIŲ DIENA

Seimelio dalyviai nuošir
džiai dėkoja ALRK Fede
racijos apskričio Valdybai, 
Gerb. Dvasiškijai, Maria
napolio Kolegijos Rekto
riui kun. Dr. Jonui Navic
kui, Lietuvių Dienos Ko
mitetui, LDS. Centrui ir 
“Darbininkui”, Parapijų 

Vadams.. 
Parapijų 

J. Lan- 
kokiu

“Darbininkui”, 
chorams ir jų 
sportininkams, 
komisijoms, Dr. 
džiui ir visiems, 
nors būdu prisidėjusiems 
prie Lietuvių Dienos su
rengimo liepos 4, 1935 m.

Kadangi pereitų metų 
seimelis nutarė kasmet 
rengti Lietuvių Dieną Lie
pos 4, tai šis Seimelis pra
šo Federacijos Apskričio 
Valdybos ir šiais metais 
sudaryti Lietuvių Dienos 
Komitetą ir rengti Lietu
vių Dieną, liepos 4, jei ga
lima Marianapolio Kolegi
jos parke arba kur nors 
Bostono apylinkėje.

Kadangi Marianapolio 
Kolegijos Rėmėjų Seimas, 
įvykęs pereitą rudenį Ma
rianapolio Kolegijoj, nuta
rė 1936 metais rengti sa
vo Lietuvių Dieną, liepos 
4, ir su nieku nesidėti ir 
pelnu nesidalinti, tai N.A 
L.K. Seimelis nutaria jei 
Marianapolio Kolegijos 
vadovybė ir Rėmėjų Val
dyba neatsisakys nuo ren
gimo savo dienos liepos 4, 
tai N ALK Lietuvių Die
nos pelną skirti šiaip: vie
ną pusę padalinti į tris 
dalis, būtent, Šv. Kazimie
ro, Šv. Pranciškaus ir Nu
kryžiuoto Jėzaus Vienuo
lynams, o kitą pusę laik
raščiui “Darbininkui”; jei
gu Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė ir Rėmėjų Val
dyba atsisakys nuo Kole
gijos Rėmėjų Seimo nuta
rimo rengti Lietuvių Die
ną, liepos 4, atskirai, tai 
Naujosios Anglijos Lietu
vių Dienos pelną skirti pu
siau: Marianapolio Kolegi
jai ir laikraščiui "Darbi
ninkui”.

NAZIAI NUTEISĖ 
AMERIKIETĮ

Munich, Vokietija — Čia 
tapo nuteistas dviem me
tais kalėjiman naturali- 
zuotas Amerikos pilietis, 
Kari Nisselbeck už bandy
mą valstybę išduoti. Nors 
nuteistasis yra vokietys ir 
Vokietijos gerove rūpino
si, bet jis turėjo santykius 
su juodųjų fronto organi
zacija, kuri yra nusista
čiusi prieš Hitlerio režimą, 
už tai ir buvo apkaltintas 
“valstybės išdavime” ir 
nuteistas.

Kataliką pareiga yra galingai 
paremti katalikišką spaudą.

Leonas XHI.
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NAUJOJI ISPANUOS 
VYRIAUSYBE PATAI
KAUJA RAUDONIE

SIEMS
Madridas, Ispanija — 

Šiomis dienomis Ispanijos 
naujoji vyriausybė palei-’ 
do iš kalėjimų apie 30,000. 
neva politinių kalinių. Ka- j 
dangi naująją vyriausybę 
dabar sudaro raudonieji - 
komunistai ir socialistai, 
tai ji visokiais būdais, 
jiems ir pataikauja. Pre
mjeras Azono sako, kad jis 
tuo būdu nori apsaugoti 
Ispaniją nuo raudonosios 
revoliucijos.

Prem. Azono įsakė darb
daviams, kad jie tuojau 
parūpintų paleistiems ka
liniams darbus savo dirb
tuvėse. Kadangi darbų Is
panijoj nėra tiek daug 
kad galėtų visus priimti, 
tai turės paleisti iš dirb
tuvių dirbančius darbinin
kus.

Tokiu keliu eidama Ispa
nijos naujoji vyriausybė 
susilauks ne taikos, bet 
revoliucijos, nes raudo
niems bepataikaudama iš
augins jiems ragus ir jie 
panorės įsteigti sovietus. 
Bet gali iškilti ir nauja pa
jėga ir nušluoti valdančią
ją-

KATALIKU SPAUDOS 
PARODA

Šv. Achille

Vatikanas — Katalikų 
spaudos pasaulinės paro
dos Vatikane rengimo ko
mitetas praneša,, kad pa
roda bus atidaryta gegu
žės 12 d.
dieną ir tęsis per 6 mėne
sius.

Ši paroda yra susijusi su 
Vatikano organo Osserva- 
tore Romano 75 metų su
kaktuvių minėjimu ir yra 
skirta Šv. Tėvo Pijaus XI 
pagarbai.

NELAIME ANT GELE
ŽINKELIO .

Vincennes, Ind. — Vas. 
26 — Susidaužius keleivi- 
niui traukiniui su preki
niu, Baltimore & Ohio li
nijos, septyni žmonės ta
po užmušti ir du sunkiai 
sužeisti. Klyksmas sužeis
tųjų ir mirštančiųjų buvo 
girdimas per valandą lai
ko, traukinio griuvėsiuose.

TEISMAS UŽDRAUDĖ 
MASINĮ PIKIETAVIMĄ
Bet Darbininkai Nenusi- 

» gando

Krūviu
• -1

is Karininkų
J. E. VYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS SO. BOSTONE

»

k

i?/- d

< sVas. 5 d., š. m. pas Kun. F. A. Viį 
Garbingas svečias, J. E. Vysk. Teofili 
jaus ir p. Jenusaičio. Vaš. 6 d. kun. Vj 
pagerbti ir užsikvietė visus Bostono diocezijos kunigus. Pietų dalyviai, kad ge
riau prisimintų J. E. garbingą misiją Amerikoje, nusiėmė šį paveikslą.

Iš kairės į dešinę sėdi: kun. J. Valantiejus, kun. K. Urbonavičius, J. E. 
Vyskupas T. Matulionis, kun. J. švagždys, kun. P. Juškaitis.

Stovi iš kairės į dešinę: kun. F. Juras, kun. F. Virmauskis, kun. J. Plevo- 
kas, kun. P. Lunskis.

uskį buvo atvykęs mūsų išeivijoj 
ipnis, lydimas kun. J.Valantie- 

uskis suruošė'pietus Jo Ekscelenciją

Jo Ekscelencija Vyskupas T. Matulionis 
Išvyksta iš Jung. Valstybių

Kovo 3 d. susirinkimuose ir pasakėNew York
J. E. Vyskupas Teofilius visą eilę turiningų kalbų. 
Matulionis išvyksta 
Šventąją Žemę, o iš 
grįš į Lietuvą.
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į Taipgi mūsų parapijų 
ten bažnyčiose Vyskupas Ma

tulionis pasakė gražių, sie-

ITALIJA IEŠKO 
TALKININKŲ

TRYS ŽYMIUS VADUS 
NUŽUDĖ

TOKIO PASKELBTAS 
KARO STOVIS

Tokio, Japonija — Vasa
rio 26 d. jauni fašistai ka
rininkai sukilo ir nužudė 
tris žymius Japonijos vy
riausybės narius, būtent, 
ministerį pirmininką T. O- 
kada, finansų ministerį 
Takahashi ir admirolą 
Viscount Makoto Saito.

Sukilimo metu, susikir
tus valstybės sargybai su 
sukilėliais karininkais, Už
mušta apie 80 žmonių.

Japonijos sostinėje, To
kio paskelbtas karo stovis. 
Imperatoriaus palocius ap
statytas stipria sargyba.

Iš Kinijos pranešama, 
kad sukilėliai tebelaiko ne
laisvėje Tokio policiją. 
jKaro laivai išstatyti sar
gyboje, nes prisibijoma,

praneša, kad apie 3,000 su
kilėlių tebelaiko užėmę 
svarbias pozicijas Tokio ir 
kad apie 12,000 imperato
riaus sargybos nariai ir 
jurininkai saugoja vyriau
sybės centrus.

KUN. COUGHLIN PAS
KYRĖ ORGANIZATORIŲ 

MASS. VALSTYBĖJE

DANCIGE STERILIZUO
TA 700 ŽMONIŲ

Užsienių spauda prane
ša, kad nuo to laiko, kai 
Dancigo valdžią paėmė na
ciai, laisvojo miesto ribose 
iki šiol prievarta sterili
zuota 700 žmonių.

Akrono, Ohio — 
year Tire & Rubber 
panija gavo teismo 
dimą prieš darbininkus. 
Teismas išdavė taip vadi
namą “injunction”, kuriuo 
draudžiama darbininkams 
pikietuoti prie tos kompa
nijos dirbtuvių. Bet darbi
ninkai kaip pikietavo, taip 
ir tebepikietuoja. Strei
kuoja apie 14,000 darbi
ninkų.

Good- 
kom- 
drau-

r

Garbingam 
darbininkų Tėvui ir Vadui 
linkime laimingos kelio
nės.

PAŠAUKĖ SMEGENŲ 
SPECIALISTĄ

Stockholm, Švedija,

dikta- 
Vokie- 
Hitler

Weymouth, Mass. — Va
sario 26 d. Milės C. Hayes, 
civilinis inžinierius, gyv. 
165 Pierce road gavo tele
gramą nuo kun. Charles 
Coughlin iš Detroit, kad 
jis yra skiriamas organi
zatorium Massachusetts 
valstybėje, organizuoti ir 
vadovauti National Union 
for Sočiai Justice.

Milės C. Hayes, yra bu
vęs New Haven ir Hart
ford geležinkelio kompani
jos inžinierium. Jis yra 
vedęs ir tini du vaiku. Jo 
rieaintėlė duktė yrarie- 
nuolė.
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Uždrausta laivams iš
plaukti iš Japonijos.

Sukilimas įvykęs dėl rin
kimų pereitą savaitę, nes 
juos laimėję vyriausybes 
partija, kuriai vadovavo 
nužudytasis ministeris pir
mininkas Okado. Jaunieji 
karininkai ir kaikurie se
nesnieji jau seniai nepa
tenkinti perdaug nuolai
džia vyriausybės politika 
su užsieniu, ypatingai su 
Kinija ir Rusija.

Vyriausybė deda visas 
pastangas sukilimą numal
šinti. Iššaukta karo laivy
nas ir visa ištikimoji ka
riuomenė prieš sukilėlius.

Imperatorius Hirohito
jau sudarė naują ministe- į Vilnius. E. “Gazeta Pote
rių kabinetą, kurio pirmi- ka” praneša, kad Vilniaus 
ninku paskyrė F. Gomo. Storasta, pasiremdamas 

Visoje Japonijoje įvesta organizacijų įstatymu, 
griežta cenzūra. pradėjo Vilniaus lietuvių

Britų žinių agentūra komiteto veikimo reviziją.

MtlNIERIAI UŽ 30 M- 
IANDŲ DARBO SlVklĘ 

- - - - - - -
New York — Mainierių 

unijos vadai, kurios pir
mininku yra John L. Le- 
wis, pradėjo derybas su' 
kietųjų angliakasyklų sa
vininkais dėl sudarymo: 
naujos sutarties. Mainie
rių vadai reikalauja 5 die
nų darbo savaitės, po 6 
vai. į dieną ir pakelti al
gas 15 nuošimčių.

Mainierių su kasyklų sa
vininkais sutartis, baigiasi 
kovo 31 d. š. m.

Roma — Italijos 
torius Mussolini ir 

j ti jos diktatorius 
Ganytojui.: susitarė sudaryti bendrą 

frontą ir į tą-frontą kvie
čia Austriją, Lenkiją ir 
Vengriją. Italija ir Vokie
tija viešai tas žinias už
ginčija, bet tam niekas ne
tiki.

Visoje Europoje kalba
ma, kad Italija ir Vokieti
ja susitarus nori sudaryti 
stiprų bloką prie Angliją, 
Prancūziją ir Rusiją.

Vokietijai rūpi prieš ka
rinės žemės, kurias ji val
dė, o Italijai — pateisinti 
karą su Ethiopija.

“Darbininko” Radio 
Programa

Philadelphijoj, Garb. Ga- loms išganingų pamokslų, 
nytoją išleisti ir pagerbti, 
visos trys lietuvių parapi
jos, kovo 1 d. rengia šau
nų bankietą.

Kovo 2 d. Rytų Provin
cijos Kunigų Vienybė ir N. 
Y. ir N. J. Federacijos 
apskritys rengia išleistu
vių bankietą New Yorker
viešbučio North Ballroom, Vas. 26, Prof. Herbert Oli- 
New Yorke.

Kun. Jonas Švagždys, L.
D. S. Centro Pirmininkas 
ir ALRK. Federacijos 
Dvasios Vadas vyksta į 
New Yorką ir dalyvaus J.
E. Vyskupo Matulionio iš
leistuvių bankiete. Jis at
stovaus Amerikos lietu
vius katalikus darbinin
kus.

J. E. Vyskupas Matulio
nis į Jung. Valstybes at
vyko spalių 5 d., 1934 m 
Nuo pirmos atvykimo die
nos Garbingasis Ganyto
jas lankė lietuvių koloni
jas, stiprindamas mūsų iš- Albert Cabell Ritchie štai- dirbęs. Jį nušovęs apiplėši- radio ant 1120 kilocycles ir klausykimės p 
eivijoje katalikybę ir lie- ga mirė nuo paralytikos ’ mo tikslu. Nušautojo mo- 
tuvybę. Jis dalyvavo be- smūgio. Jis buvo nevedęs, teris pažino žmogžudžio priduoti šiandien, kurie norite pasiskelbti Di 
veik visuose mūsų organi- ir jau šiais metais būtų, balsą, nors buvo apsimas- Radio Programoje. Skelbimų kainos 
zacijų seimuose, draugijų suėję 60 m. amžiaus. Įkavęs. siems. -

vecrona, žymiausias Euro
poje smegenų specialistas, 
tapo skubiai pašauktas, į 
Maskvą. Dėl to sprendžia
ma, kad jis pašauktas da
ryti smegenų operaciją 
Rusijos diktatoriui Stali
nui arba kitam kokiam žy
miam Sovietų vyriausybės 
asmeniui.

NUŠOVĖ SAVO BUVUSĮ 
DARBDAVĮ

Iš Stoties WC0P, Boston 
1120 Kilocycles 

2 Valandą Po Pietų
fe

šeštadienį, vasario 29 d., 2 vaL po pietų iš radio
Bangor, Me. Vas. 22. Čia stoties WC0P, Boston, Mass. vėl turėsime progos 

suimtas 22 m. jaunuolis, klausytis Darbininko Radio Programos, kurią išpik 
Roland King, kurs kaltina- dys Marianapolio Kolegijos iš Thompson, Conn.

Baltimore, Md., Vasario mas prisipažino nušovęs dentų Choras ir Solistai, vadovaujant muzikui Brolii_ 
24 d. — Buvęs Maryland turtingą ūkininką Ralpb Jonui Baniui. Kalbą pasakys kun. prof. J. Vaškas, ML 
Valstybės gubernatorius Copeland, pas kurį seniau L C. Taigi vasario 29 d. 2 vai. po pietų pasukime savo

MIRĖ EX-GUBERNATO- 
RIUS RITCHIE

Stu- 
roliui

I

A

Draugijos ir biznieriai savo skelbimus dar



ĮVIETiNES ŽINIOS
tų didinga ir šventa jei ir 
šios draugijos bent jaunie- į 
ji nariai dalyvautų su Vy
čiais eisenoje prie Dievo 
stalo?

Vyčiai, vietiniai kunigai 
ir jaunimo rekolekcijų ve
dėjas — kun. P. Lunskis 
širdingai kviečia rekolek
cijų visose iškilmėse daly
vauti viso didžiojo Bosto
no jaunuolius bei jaunuo
les ir visus kitus, norin- 

Įčiuš pasinaudoti Dievo 
malonėmis per Šv. Kazi
mierą.

Svarbiausiose rekolekci
jų iškilmės yra: išpažintys 
(vas. 29 d., rytą, 3 vai. p. 
p., ir 7:30 vai. vak.), Mi
šios, pamokslas ir bendra 
Šv. Komunija (kovo 1 d., 
9:30 vai. ryte), pamokslai 
ir pamaldos — vas. 29 d. 

; 7:30 vai. vak., kovo 2, 3, 4 
|dd., 7:30 vai. vak.

SŪĖMĖDARdTiT ARTI
NUS HUNHDLHIS TEAT

RU APIPLĖŠIME

Chicagos Vyčių Apskri
čio Dv. Vadas kun. M. Ur
banavičius, MIC., parašė 
organe gražų — pilną Die
vo ir tėvynės meilės strai
psnį, raginantį Chicagos 
Vyčius viešai išpažinti sa
vo dvasinę Šv. Kazimierui 
giminystę, iškilmingai ap
vaikščiojant mūsų Šv. Glo
bėjo dieną.

Tame pačiame Vyčio nu- 
jnery, kun. A. Valančius, 
Centro Dv. Vadas, atsišau
kia į visus Vyčius: “Kur 
tiktai gyvuoja kuopa bei 
apskritys, valdyba ir dva
sios vadai turi šventą pa
reigą stengtis padaryti 
kovo 4 d. vieną iš įspūdin
giausių lietuviško katali
kiško jaunimo tarpe”...

So. Bostono Vyčiai Šv. 
Kazimiero garbei pradeda 
dvasines rekolekcijas vas. 
29 d., 7:30 vai. vak., šv. 
Petro bažnyčioje, išklau
sys rekolekcijų pamokslų 
ir kovo 1 d., 9:30 vai. ryte 
išklausys šv. mišių ir ‘in 
corpore’ priims Šv. Komu
niją.

Tą pačią valandą milži
niška Šv. Kazimiero drau
gija klausys savo narių in
tencijai ir savo Patrono 
garbei Šv. Mišių. Kaip bū-

t.

I

RAPOLAS JUŠKA
MUZIKAS

t •

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

vaikams.
I Adresas:
[ _ 933 E. Broaduay,

SO. BOSTON, MASS

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

J88ZAS 8. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
I""'817 E St.‘ (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namą: Talbot 2474

JOHN J. GRIGAMS I 

(GRIGALIŪNAS) 
ADVOKATAS

598 East Broadway, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. 1761 Room 3
Residenee: .

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

------------------------------ ,--------
Tel So. Boston . 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAMO

366 Broadway, 
South Boston, Mass

'spauda ir judamieji pavei
kslai, kurie kriminalius 
nusikaltimus plačiai apra
šo ir parodo taip, kad įvai
rūs kriminalistai jaučiasi 
atlikę didvyriškus darbus, 

i Jaunieji prisiskaitę tokių 
aprašymų ir prisižiūrėję 
tokių paveikslų, apsvaigs
ta “didvyrių” darbais ir 
aklai eina ir papildo kri
minalius nusikaltimus. Jie 
nei nepagalvoja, kad už 
tokius “didvyriškus” dar- 
įbus jų gyvenimas baigiasi 
elektros kėdėje.
v __________
KANDIDATAS Į VALS
TYBES PROKURORUS

DARBININKAS

f

———y
|bROADWAY UUMBfeR

STANLEY’S RADIO SHŪP

CAMBRIDGE, MASS.

ĮVAIRŪS SKELBEI

CO.
Lentoj durys langai ir kitokia

namams materijolas 
312 w. 
So. Boston,
TEL. SOU.9419

7:30 vai. vakare, parapijos 
mokyklos svetainėje, 432 
Windsor St. įvyks labai į- 
domus ir svarbus ‘teismas’ 
(mock trial).

Mūsų jaunimas kaltina
mas už autoriteto neger
bimą. t

Teisėju bus adv. J. Cū- 
nys, iš So. Boston.

Jaunimo gynėju — adv. 
B. Sykes iš Norwood; jo 
padėjėju p. S. Bugnaitis; 
prokuroru - kaltintoju — 
adv. J. J. Grigalius iš So. 
Boston; jo pagelbininku p. 
A. F. Kneižys.

Teismo raštininku bus p. 
A. Pocius iš So. Boston.

Liudininkai, liudininkės 
ir jury (prišalkintieji tei
sėjai) bus iškviesti iš su
sirinkusios publikos tą va- 

i - . - . 1 karą.
Sodaliciją, Chorą, Marijos. _ _ ,
Valkelius ir visą neorga- _^as s^^es kaltinamųjų 
nizuotą jaunimą sueiti kėdėje tebėra paslaptis, 
9:00 vai. į bažnytinę sve
tainę ir iš ten maršuosi- 
me į bažnyčią. Pageidauti
na, kad visi prieitų išpa
žinties iš vakaro.

Jaunimui rekolekcijos 
prasidės šeštadienį ir bai
gsis trečiadienį.

Vyčius ir visą katalikiš- 
Į ką jaunimą širdingai kvie
čiu dalyvauti Šv. Kazimie
ro dienos apvaikščiojime!

Būkime pavyzdžiu, da
lyvaukime minėtose iškil-

' mėse su savo draugais!
L. Vyčių kp. Pirmininkas.

|I

Teisėjas Frederic A. 
Crafts iš Weston, buvęs 
prokuroro asistentu Mid- 
dlesex County, kuris vedė 
kriminales bylas, kuriose 
buvo kaltinami 
šmugelninkai, kurie nune- jaunįmaS) 
šė milijonus dolerių, pasis
kelbė kandidatu į Mass. 
Valstybės prokurorus.

Teisėjas Crafts turi 20 
metų patyrimo legaliame 
darbe. Jis yra vedęs keletą 
sverbių bylų prieš netei- 

į singus advokatus Aukš- 
čiausame Teisme.

VIEŠA PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju 

siems metinės Cambridge 
lietuvių parapijų vakarie
nės, įvykusios vasario 23 
d., aukotojams, darbinin- 
kams-ėms ir dalyviams. 
Lai Dievas visiems sutei
kia gausių malonių.
Kleb. Kun. P. J. Juškaitis.

vi-

• w

MUSU JAUNIMAS 
TEISME 

Sekmadienį, kovo 1 d.,

įvairūs. vauti ir visas katalikiškas 
, nes Šv. Kazi

mieras, yra Lietuvos Ka
ralaitis, todėl vyčiai šir
dingai kviečia: Merginų

BOKIME PAVYZDŽIO!
Trečiadienio ryte, vasa

rio 26 d. Bostono policija 
areštavo John McGrath, 
20 m. amž., gyv. 99 F St., Į 
So. Boston ir vakare vasa- . 
rio 25 d. areštavo George nl 9:30 vaL T1®.ln COTP° 
_ _ ___ • .. ro” oi c i hovnrrnio ir TVY-t

L. Vyčių 17 Algirdo kp., 
nutarė iškilmingai apvaik- 

■ ščioti Šv. Kazimiero dieną.
Visi vyčiai šį sekmadie-

re” eis į bažnyčią ir pri
ims Šv. Komuniją.

Su Vyčiais turėtų daly-

Stockman, 17 m. amž., gy
venantį 249 W. Fifth St., 
So. Boston. Pastarąjį poli
cija buvo areštavus tuo- 
jaUs po apiplėšimo teatro, 
bet išklausinėjus įtikėjo 

j jo pasiaiškinimui ir palei-' 
do.

Taigi RKO Keith teatro 
apiplėšime kaltinami Ka
zys Matkevičius (Malke- 
viez), 19 m. amž. gyv. 70 
Tudor St. ir abu jaunuoliai ■ macijų ir kainos parašyki 
viršuje pažymėti. te.

Vasario 26 d. Miltono ir j 
Bostono policija areštavo 
dar 4 jaunuolius, kurie 
buvę Suplanavę padaryti 
apiplėšimą Stoughton, Ma
ssachusetts banką ir kitas 
įstaigas Bostono apylin
kėje. Policija spėja, kad 
tie patys plėšikai bus api
plėšę ir Godfrey Coal kom
paniją, Miltorie, vasario 6 Į 
d. Policija areštavo prie 
Rutland kryžkelio, 
End, Bostone 
tuds 4 jaunuolius 
juos rado ginklų 
mito. Be to rado 
braižinių, kuriais 
ma įstaigų stovis.

Baisūs įvykiai, 
iiai, nesulaukią subrendi
mo amžiaus, vagiliauja, 
apiplėšinėja ir papildo au
kščiausio laipsnio krimina
lius nusikaltimus. Dar 
blogiau, kad tais krimina
liais darbais jau yra užsi
krėtę ir lietuviai jaunuo
liai. v

Kas gi priveda tuos jau
nuolius taip baisiai nusi
kalsti? Blogoji, geltonoji

PRANEŠIMAS

HEMENWAY FILM C0

.ESM

Taipgi galima gauti 35 
mm. 8—reels. Dėl infor-

South 
namuose 

ir pas 
ir dina- 
įvairių 

nurodo-

Jaunuo-

i

vaitę, panaikinti taip vadi
namas “sweatshop” sąly
gas dirbtuvėse ir laikytis 

i pasirašytos sutarties.
Streikas turėjo prasidėti

’ diena ankščiau, bet gub. p. 
; Curley prašant, streikas 
j buvo atidėtas. Gub. Curley 
bandė streiką likviduoti
taikiu būdu, bet darbda
viai nesutiko priimti dar
bininkų reikalavimų.

REIKALINGAS TIKRAS

| JOSEPH W. ŪASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass. 
Office: Tel, Š. B. 1437 

Res. 158 W. Tth St.
Res.: Tel. Š. B. 3960

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSIRS, M. D. 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge. Mass.

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
dėlį. 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.

F. VAITKŪS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 TCINDSOR ST. 
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuvią bažnyčią
Ofiso Tel. TROtvbridge 7880 
Ofiso Tel. KTRkhtnd 9221 
Namo Tel. TROtvbridge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS

bet jis ar ji bus iš Cam
bridge jaunuolių.

Taigi sekmadienio vaka- Mes parduodame juos ge
re tesueina visi ir visos į riaušių išdirbysčių.• v

jaunimo “teismą”. Tėvai 
ir jaunimas ateikite apgin
ti savo vardą ir teises.

Įžanga tik 15c.

STREIKAS BOSTONE
I Ketvirtadienį, vasario 27 
d. apie 4,000 siuvėjų, mer
ginų, moterų ir vyrų išėjo 
į streiką. Siuvėjai reika
lauja grąžinti pakeltas al
gas, trumpesnę darbo sa-

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

322 Broadway,
Tel. So. Boston — 4649

Skl.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadvay, y v «*

So. Boston, Mass.

ŲUEEN ANN LAUNDRY,
____ INC.

LIETUVIU SKALBYKLA 
Skalbiame ir prašiname visokius 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur; kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brighton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
Ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimų už pigių kainų.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel So. Boston 2923

RRONIS KDNTRIM
RE AL ĖST ATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Jusfice of the Peace 
Visokios rūšies apdranda ir 

singas* patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

TcL Šou. Boston 1761
Residenee:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namu tel.: Šou, Boston 2483-W

tei-

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GAIVARISKI
(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 L vakare. Šventų dienų 

pagal susitarimų.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:90 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vaL dienų.

(pūgai sutarti)

t Tel. Šo. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

ĮDR. M. V, CASPER
Į Arti Municipal Building
Į 525 E. Broadway, S. Boston

Ofiso Valandos
Ė Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Hci 
j 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
Įsas uždarytas subatos vakarais lr 
: nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

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

P. LOWENSTEIN
JEWELER - AUKSORIUS

Expertas taisyme laikrodžių ir 
Brangenybių

Pilnas pasirinkimas iš jewelry
497A E. Broadway,
So. Boston, Mass.

j

SKALBYKLA

1

1

Visose Edison Skops ir 
pas Elektrikinius parda
vėjus arba Kontraktorius 

Dylerius.

NAUJA TOBULA 
SKALBYKLA PIRMĄ SYKĮ 
UŽ MAŽIAU NEGU S100.&1.

Ši nauja EASY skal
biamoji mašina skalbia. 
VISUS drabužius ir VI
SUOMET. Jos vėliausi 
pagerinimai lyginasi gar
siajai EASY Spiralator 
mašinai. Ją perkant gali
ma sutaupyti nuo $40 iki 
$50.00.

Ši nauja PUIKI skal
biamoji masina yra varo
ma šestarnėmis — isale- 
juota ir aklai uždaryta. 
Mašina eina labai tykiai. 
Parsiduoda tik už $49.50.

BAKERY
Savininkai: , 

J. Trąšas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies, miltų 

juodi} ir bnltų duonų. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.
North Brighton Bakerv 
64 LincohuSt., Brighton, Mass.

TeL Stadium 8411

ĮMOKĖTI
Edison Service Klien

tams duodama įsimokeji- 
nrtti.kestis imant JsimOkejimUl.

Naujoje 1936 
(Turbolator)

ZONE
Skalbia

Kepame geriausios rūšies 
duoną kaip rugvnę taip ir 
kvietinę, taipgi ir pyragaičius 
iš geriausią miltą. Visose bu- 
cernėse reikalaukite K. Plevo- 
ko duonos? Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną į na
mus.

K. PLEVOKAS, sav.
131 C. Št., So. Boston, Mas3.

The Edison Shops 
39 Boylšton Street, Boston, 

ir kitose 32 parankiose vietose.
Atdara 8:30 iš ryto ild 5:15 p.p. kasdien, ir šeštadieniais.

DACCMOTOR 
RvOO PAtTS Co.

Užlaikome visokiems karams 
ir trokams dalis.

TAISOME BRAKIUS
*iZov

So. Boston, Mass.

a J

Tel. ŠOU 1436

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

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

KAINOS LABAI ŽEMOS 
Skrybėlės išvalome ir pertaisome 
Atidaryta kasdien 8 v. ryto iki 7 p.p.

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

JUOZAS M. DUS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS..

S. BARASE1OS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBfi8 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TŪRI NOTARO TEISES

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

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

Gyve*. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

1į».A ... ...
ROKLAN AtffD SALES

S. ROMANAS Sav.
Parduoda OLDSMOBILE automo
bilius ir 1NTERNATIONAL trokš#. 
Priimame, senus karus mainais. 
Taipgi pataisome senus ir uždeda
me naujus medžio viršus trakams. 

Darbas užtikrintas, nes užlai
kau gerus darbininkus.

207 Highland Avė., 
manRAM Mitui

y
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$25.00
$25.00

$16.00 
$ 5.80

Moterų Sąjungos 13 kp., Marijona

) % Pennsylvanijos Žinios

£

Išsirinkite puikiausius kaili
nius už žemą kainą ateinančiai 
žiemai DABAR, kol kainos yra 
labai sumažintos. Nėra reikalo 
už kailinius užsimokėti dabar. 
Užtenka duoti mažą depozitą, 
o ateinančią žiemą Tamstos pa
siėmę kailinius išsimokėsite.

ATEIKITE PAS P-NĄ KO
RAITĮ, KURIS JUMS PADĖS 
IŠSIRINKTI KAILINIUS IR 
TUOMI SUTAUPYSITE 
DAUG PINIGŲ.

Pirkite Kailinius Kitai Žiemai 
DABARTINĖMIS NUPIGINTOMIS KAINOMIS 
NES KAILINIAI BUS DAUG BRANGESNI KITĄ ŽIEMĄ

Bernardas J. Koraitis, 
LIETUVIŲ ATSTOVAS

Kadangi neišdirbtų kailių kainos kyla, tai ir pasiūtų kai
linių kainos irgi eina aukštyn. Dabar dar Tamstos galite pi
giai Nusipirkti kailinius pasinaudodami February Clearance 
Išpardavimo proga, šis Didelis Išpardavimas užsibaigs šią sa
vaitę.

EXTRA!

PHILADELPHIA, PA. SGRANTON, PA.
ATSISVEIKINIMAS SU 
GARB. GANYTOJU BAŽ
NYČIOJE IR SVETAINĖ

JE -

Vasario 22 d., N. A. Lietuvių Katalikų Seimely, 
So. Bostono sudaryta komisija, kuri LDS. organizaci
jos ir laikraščio “Darbininko” ir visos katalikiškos 
visuomenės vardu kelsią fondą prof. P. Dovydaitį 
šelpti.

Prof. P. Dovydaičio fondo komisijon įėjo šie: 
kun. K. Urbonavičius, to fondo iniciatorius, kun. P. J. 
Juškaitis, kun. J. švagždys, adv. J. Cūnys, J. Petraus
kas.

Komisijos darbas prasidėjo Seimelyje, vasario 22 
dieną š. m.

Seimelio bankiete Prof. Dovydaičio fondan auka
vo šie:

Kun. K. Urbonavičius...................... .
Kun. P. Virmauskis ........... ..............
Lawrence, Mass. rinkliava per kleb. 
kun. P. Jurą ............  ................
Cambridge, Mass. LDS 8 kp.............
Po $5.00: kun. P. Juškaitis, adv. K. Kalinauskas,

N. A. Vargonininkų Skyrius;
Po $2.00 

Kilmoniutę;
Po $1.00 — kun. J. švagždys, A. Kurienė, A. F. 

Kneižys, P. Tuleikis, H. A Plekavičius;
Po 50c. — O. Jankienė, J. Grinienė, P. Aukštikal- 

nienė, M. Brasienė, O. Siaurienė;
Po 25c. — O. Mickevičienė, P. Kuzmauskienė, P. 

Puodelienė, Grandelienė, .O. Kibartienė, V. Tamulaitis,
O. Kibartienė.

Viso sudėta $100.05.
Šimtinė jau pasiųsta Prof. P. Dovydaičiui. Fonde 

liko 5 centai.
Lietuviai, katalikai, ypatingai LDS nariai tesusi- 

rūpina Lietuvos mokslininko ir darbininkų vado, Prof.
P. Dovydaičio būkle.

Aukas prašome siųsti: Kun. K. Urbonavičiui, 
50 W. 6th St., So. Boston, Mass. arba Kun. P. J. Juš- 
kaičiui, 432 Windsor St. Cambridge, Mass.

VISUOMET KLAUSKITE 
PONĄ KORAITĮ

P-nas Koraitis, I. J. Fox 
Co., lietuvių atstovas, padės 
jums išsirinkti gražius kaili
nius už prieinamą kainą.

Lietuvėms, kurios pirks per P-ną Ko- 
raiti, bus duodama 10% nuolaidos.

411 NVASHINGTON STREET
BOSTON------------------------------------------MASSACHUSETTS

Philadelphia, Pa. — Sek
madienį, kovo 1 d. visose | 
trijose lietuvių parapijose 
bus J. E. Vyskupas Teofi
lius Matulionis.

Šv. Jurgio par. bažnyčio
je bus 8 vai. ryte; Šv. An
driejaus par. bažnyčioje 11 
vai. ryte; Šv. Kazimiero 
par. bažnyčioje suteiks 
vyskupišką palaiminimą 
po pietų, o vakare, para
pijos svetainėje įvyks va
karienė J. E. Vyskupą Ma
tulionį pagerbti ir su juo 
atsisveikinti.

Girdėjau, kad toje vaka
rienėje dalyvaus ir J. E. 
Kardin olas Dougherty. 
miesto mayoras ir kiti žy
mūs asmenys. K. V.

• v

ĮVAIRIOS ŽINIOS
VISI PAMATYKITE
KRISTAUS KANČIOS

DRAMĄ

j veiksluose Kristaus Kan- 
Įčios drama. Ateikite visi. 
Pelnas parapijos naudai.I

So. Boston, Mass. — A- 
teinantį sekmadienį, kovo 
1 d., Šv. Petro par. salėje' 
ant 5-tos gat., 3:00 vai. p. j 
pietų ir 7:30 vai. vakare 
bus rodoma judamuose pa-

LENKAI UŽSIMANĖ
ŽYDUS VYTI LAUK

t

REIKALINGAS 
VARGONINKAS

Dabartinis vargoninkas 
rezignavo. Prie to jį pri-: 
vertė jo liga. Meldžiu atsi
liepti — 
Rev. Joseph židanavičius,

260 East Main Street, Į 
Amsterdam, N. Y.

Warsaw, Lenkija — Va
sario 22 d., Lenkija įsižiū
rėjusi į Vokietiją užsima
nė ją pamėgdžioti žydų 
klausime. Visoje Lenkijo
je keliama didelė ablava M 
prieš žydus. Girdi Lenki
joje esama perdaug žydų 
būtent, 3,500,000. Mažiau
siai 1,000,000 žydų turį 
apleisti Lenkiją. Be to žy
dų esą perdaug visose pro
fesijose. Proporcionaliai i- 
mant žydų esą, gydytojų,

advokatų ir kitose profesi-; bendrovė jau yra pastačiu- matikų organizme nepa- 
jose daug daugiau nei jų si laivų keliom valstybėm, prastai mažyčius tašku- 
turėtų būti. Aukštesnėse šiomis dienomis su Lindę- čius — bakterijas. Jie pra
mokytose taip pat jų stu- nau bendrove pradėjo ves- dėjo bakterijas stebėti ir 
dentų skaičius proporcio- ti derybas Sovietų Rusija, rado, kad jos gamina nuo- 
naliai imant esąs daug di- į kuri nori čia statydintis dingas medžiagas, truk- 
desnis nei lenkų. Todėl j............
Lenkijoje ruošiamasi iš
leisti įstatymus, kurie tik 
proporcionaliai teleistų žy
dus į aukštesnes mokyklas 
ir profesijas.

Ta ablava prieš žydus 
Lenkijoje jau pradeda su
kelti nemažą triukšmą pa
saulinėje spaudoje, nukrei
ptą prieš Lenkiją. Ypatin
gai tas triukšmas žymus 
žydų kontroliuoja moję 
spaudoje. Tas žinoma per
daug į sveikatą Lenkijai 
negali išeiti.

s

didelių ir mažesnių laivų, dančias 
Derybos sėkmingai vyksta 
ir einama prie susitarimo.

f

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”.

I

KRISTAUS KANČIOS 
DRAMA

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent 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. Broadway 

Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas švagždys,
601 6th SU So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine R<U So. Boston, Mass. 

Prot. Rasi. Jonas Glineckis, 
f 5 Thomas Pfc, So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,

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

' 109 Bowen St., So. Boston, Mass.
Maršalka Jonas Zaikis,

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

čia nedėidienl kiekvieno mšnesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salčj, 492

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. ,

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

TeL So. Boston 1298
Vlee-plrm. — Ona Jankienė, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Elizabeth Oialis,

111 H. St. So. Boston, Masa.
TeL ŠOU Boston 9282

Fin. Rašt — Marijona Markonlutė,
33 Navarre St., Rosilndale, Mass. 

Tef. Parkvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniultutė,

106 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 1 . _

1512 Columbia R<L, So. Boston, Mass. E- 7th st- Boaton, Mass, 
Kasos Globėja — E. Janušonienė,

1426 Columbia R<L, So. Boaton. Man.
Draugija ggr- _ —• — - - - —

antrų utarnlnkų mėnesio.

Švento Juozapo parapija 
iškilmingai minėjo Lietu
vos Nepriklausomybės su
kaktuves vasario 16, 1936 
m. mokyklos salėje, 7:30- 
val. vakare. Žmonių prisi
rinko milžiniška minia, 

i kai kurie vietos neradę 
grįžo namo.

Programos vedėju buvo 
mūsų klebonas kun. J. Ku
ras. Jis savo kalbojt gra
žiai išaiškino dienos reikš
mę ir daug papasakojo a- 
pie Lietuvos praeitį ir di
delę pažangą, kurią yra 
padariusi mūsų Tėvynė 

i nuo Nepriklausomybės pa- 
! skelbimo.
j Visa programa susidėjo 
iš dainų, eilių, dialogų, 
kalbų ir veikalo. Dainas 
sudainavo Mokyklos Cho
ras, kuriam sėkmingai va
dovauja gerb. muzikas J. 
Vaičaitis.

Labai gražiai smuiką 
publiką palinksmino p. J. 
Žvirblis, o pianu akompa
navo gabi pianistė, Regina 
Mardosaitė. Vaikučiai taip 
gražiai atliko savo dalį 
programos, kuri paliko ne
išdildomą įspūdį. Ne vie
nas nusistebėjo vaikučiij 
drąsa, jų gražia lietuviška 
kalba, aiškia žodžių tarme.

Dalyvavo ir svečias kun. 
Šv. Mykolo parapijos kle
bonas, kun. Baltusevičius.

Programa baigėsi Lietu
vos himnu. Savo skaitlin
gu atsilankymu ir gražiu 
užsilaikymu Scrantonie- 
čiai parodė savo didelę Tė
vynės meilę, patriotingu- 
mą. Valio, Scrantoniečiai!

Parapijiete.

Šiame mieste yra daug 
lietuvių biznierių ir profe- 
sijonalų, tik trūksta lietu
viams Dievo ir artimo mei
lės. Yra labai daug pavy
do ir neapykantos. Jeigu 
tą blogumą galėtume pra
šalinti, tai lietuviai iškiltų 
į aukštumas ir politikoje.

Be to, galėtume įsteigti 
kooperatyves krautuves ir 
net dirbtuves. Tik reikia 
vienybes ir teisingumo.

Lietuviai galėtų pasista
tyti namą su visais įrengi
mais pasilinksminimams, 
maždaug tokį, kokį turi 
Waterbury lietuvių para
pija, kur jaunimas susi
rinkęs bowlina ir žaidžia.

kūno veikimą. 
Bakterijos, jų žodžiais, y- 
ra taip mažytės, kad pa
prastais didinamais! a i s 
stiklais pastebėti jų nega
lima. Minėtieji gydytojai 
tyrimams naudojosi vadi
namais ultramikroskopais.

v •
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Kaunas — Karo aviaci-
jos dirbtuvėse pradėta re- didinančiais daugelį tūks- 
montuoti “Lituanika” II. tančių kartų. tarpu

■Taip ilgai lėktuvas “Litu- atradėjai dirba toliau, ieš- 
anika” II nebuvo remon- kodami priemonių bakte- 
tuojamas tik dėl to, kad rijoms nugalėti.
iš Amerikos nebuvę gauta 
to lėktuvo braižinių. “Li- 

: tuanikos” II remontas bus 
baigtas tik pavasarį, nes 
kai kurios reikalingos pa
keisti lėktuvo dalys išra
šytos net iš Amerikos.

UŽ PRAŽUDYTĄ VALDI
NĮ ŠAUTUVĄ 2 MT. 
MĖN. S. D. KALĖJIMO—
Kaunas — Eilinis Juo

zas Petniūnas, tarnauda
mas kariuomenėje, pražu
dė jam duotą valdinį šau
tuvą ir 15 kovos šovinių.1 
Už tai kariuomenės teis
mo Petniūnas nubaustas 2 
metais 8 mėn. sunkiųjų 
darbų kalėjimo, atimtos 
teisės ir kario vardas ir iš
mestas iš kariuomenės. Be 
to, jis turės sumokėti pra-

PRADĖTA REMONTUO
TI “LITUANIKA” II

Latvrence, Mass. — šeš 
tadienį, vasario 29 d., 7:30 g 
vai. vakare par. salėje A. | 
Peldžius rodys gražius 
Kristaus Kančios judamus 
paveikslus. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Įžanga 25c., 
vaikams 10c.

PATRAUKĖ TEISMAN 
GUBERNATORIŲ UŽ 

DIRBTUVES UŽDARY
MĄ

7:80 vaL vakare, pobažnytlnėj »ve 
relnėj.

vo susirinkimus laiko kas.Visais draugijos reikalais kreipkitės 
'j mBnreio. pas protokolų raitininke.

v —

Minneapolis, Minn. —
Strutwear Knitting kom- žudytų daiktų vertę, 
panijos savininkai patrau-i ------------
kė į teismą gub. Olson ir ' 400 MIRĖ NUO RAUPLIŲ 
miesto mayorą Latimer ir 
reikalauja atlyginti $101,- 
000 nuostolius, kurie pasi
darė -uždarius dirbtuves.

EPIDEMIJOS
Calcutta, Indija — Vas.

22 — Čia baisiai siaučia
Gubernatorius ir mayo- raUpjįų epidemija. Mažiau- 

ras įsakė uždaryti dirbtu- siai 400 jau mirė tąja Ii 
ves»nes saviHinkai at- j ga Pagelbos stotys yra

* • r . • JCLU.
ves, nes jų savininkai at- ga Pagelbos stotys yra 
sisakė priimti streikuojan- steigiamos įvairiose mies- 
čių darbininkų reikalavi- to daivse

_ • • • • a y — *mus ir su jais tartis. 
Streikas tęsiasi nuo rug

piūčio 16 d.

LAIVAI SOV. RUSIJAI 
STATOMI KLAIPĖDOJE

Klaipėdoje yra garsi lai
vų statybos bendrovė Lin- 
denau. Ši laivų statymo

i

į
l

i Pristatome gėles

Vienatinis bonsuotas Florist's 
Telegraph Deli nery narys 

So. Bostone
Bile kada

Telegrafu Bile kur

THORNTON’S 
. FLOVVER SHOP 

John J. Hayes, savininkas 
ubų gėlės 

—mūsų. specialybė
Tel. ŠOU Boston 3198 

111 Dorchester St. So. Boston

Vestuvių bukietai ir Psigra

Pranas Stokus, Pasauli
nio karo veteranas serga 
per 18 metų. Jis buvo su
žeistas Prancūzijoje. Yra 
labai silpnos sveikatos ir 
mažai gali vaikščioti. Iš 
valdžios negauna pašalpos. 
Mūsų profesijonalai, ypač 
advokatai turėtų juo susi
domėti ir išgauti jam 
šalpą iš valdžios.

Tikrų draugų netrūks 
nei vienam, kuris jų ver
tas ir pats moka būti 
draugu.

I? ••»••■•••••••»••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»• (5J
Tel. S. B. 2805-R =

LIETUVIS

OPTOMETRISTASl
pa-

Telephone 
SO BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirhysčlų šuto 
mobilius. Taisymo ir demonstrHvi 
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E Eighth St 

(SOUTH BOSTON, MASS
'oe. Knpočiunas ir Peter Trečiokas

savininkai

SURASTA TIKROJI 
REUMATIZMO 

PRIEŽASTIS
Trys Londono gydytojai

Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinn Ir 

koše (aklose) akyse 
šviesų tinkamu laiku.

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

akinius 
akis atitie 
amblijonl* 

sugrų žirni

STEBUKLAS
Šv. Ritos bažnyčioje 

skaitytas laiškas vieno 
žmogaus, kuris per 4 die
nas ligoninėje buvo be są
monės. Žymiausi gydyto
jai negalėjo nelaimingam 
ligoniui pagelbėti. Tos baž- krūtyje sukietėjimų, bile kraujo tekė-
° ° ' ’imo cnuarnia knrno nrhn

nyčios kunigas,

VĖŽIO LIGAS
(CANCER)

Visokiuose pasireiškimuose gydau. 
'Darau Intravenos (plaučių gyslų) in- 
: čirškimus reikalui esant. Jeigu turite

. 'Jimų. spuogus, karpų arba apgamu, 
nuėjęs į bile žaizdų ant veido, rankų, ar ant

i* kūno, kurią negalite išgydyt. Jeigu ligoninę, pridėjo prie ligo- bandėt Radiumą, X-Ray, turėjot ape- 
nio galvos Šv. Ritos relik- lr v‘s da ««* ^rgančiu. ateiki- 

o a. te nns mane t.tioi:in.<
viją ir peržegnojo. Staiga 
ligonis atgavo sąmonę ir 
pradėjo kalbėti. Tai Dieve 
stebuklas. Bet nekatalikiš
kas pasaulis savo laikraš
čiuose tokių įvykių ne
skelbia. F. A. Kondrotas

te pas mane tuojaus. 
Patarimas visiems DYKAI.

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

DR. J. W. GRADY
SPECIALISTAS

327 Tremont St., Boston.

paskelbė, kad reumatizmą ta, mjjSų specialybė ir ilgų metų
sukelia bakterijos (maži praktika. Darbas artistiškas. Kai- 
gyvūnėliai). Jie paskuti- DM į:”’A B0EKOTAg 
įniuoju laiku pastebėjo reu-jp. o. Box 371, Lawrence, Mass.

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published everv Tnesdav and Friday except Flolid&ys such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Tndependence Day. 

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

SAINT JOSEPH B LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
Rntered as second-cJas* mntter Sept 12, 1915 at the post office at Boston, 

Masa. nnder the Act of Mareb 3, 1870
tcceptnnce for malling at spėriai rate of posrage provbled for In Section 1108 

Act of October 8, 1917. snthorlzed on Jnly 12, 1918 
SITBSCRirTTON RATĘS: 

mmesric yearly .......................... *4.00
Foreign yearly .......................... $5.00
Domestic once per tveek yearly *2.iW)

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje merams .......... ........... *4 60

Užsieny meram* ......................... *5.00
iiv innT pvi nrcK y-nriy e-.'-' Vienų kart savaltčje mėtėm* .. *2.00 
Foreign once per rveek yearly.. *2,50 • Užsieny 1 kart savaitėje merams *2.00



Penkiadienis, Vasario 28, 1936 ,
—

TELEPHONE
2680 DARBININKAS 366 W. BEOADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

Katalikų Seimelis Ir 
Dovydaičio Šelpimo. 
F ondas

Dovydaičio šelpimo fondas jau pradėjo realizuo
tis. Pradžia nebloga. Sumesta 100 dol. ir tuojau pa
siųsta Prof. Dovydaičiui. Pagelbon atėjo Katalikų Sei
melis, kurs susirinko Bostone vas. 22 d. Esant paki
liam Seimelio dalyvių ūpui, nesunku buvo referuoti 
Prof. Dovydaičio reikalas ir atsiekti teigiamų rezul
tatų. Tačiau čia tenka pabrėžti, kad Prof. Dovydaičio 
reikalas nebuvo išdėstytas vienpusiškai. Referentas 
(kun. K. Urbonavičius) nupasakojo visą to įvykio ei
gą, būtent, stiprų Prof. Dovydaičio laišką, rašytą 
Šiaulių gimnazijos kapelionui dėl jo nesirūpinimo jau
nųjų Ateitininkų reikalais. Kadangi jaunųjų Ateiti
ninkų organizacija yra vyriausybės uždaryta, tai 
Prof. Dovydaitis, einąs valstybės tarnybą, techniškai 
nusižengė prieš įstatymus, nes rūpinosi uždraustosios 
organizacijos reikalais, bet moraliniu atžvilgiu jis at
liko didvyrišką darbą, nes skatino katalikų vadus prie 
religinio jaunimo auklėjimo. Toks jo poelgis mūsų a- 
kyse yra tikras žygdarbis, pagrįstas grynu pasišven
timu ir pastatymu savo asmens į pavojų. Jis elgėsi 
kaip sąžinė jam liepė, neatsižvelgdamas į pasekmes, 
kurios, kaip paskui pasirodė, išėjo labai liūdnos.

Bet tas kilnus Prof. Dovydaičio poelgis kaip tik 
susikirto su valstybės įstatymais. Tokia jau gyveni
mo ironija, kad žmogus kartais yra baudžiamas už 
gerus darbus. Pavyzdžiui, karo lauke narsus ir suma
nus generolas, matydamas vyriausiojo vado nevyku
sią taktiką, elgiasi prieš jo įsakymus, pasiima į savo 
rankas inicijatyvą ir nugali priešą. Mūšys laimėtas, 
generolas tampa didvyriu, bet techniškai jis turi būti 
nubaustas už sulaužymą disciplinos bei nepaklusnybę 
vyriausiajam vadui. Reiškia, čia įstatymas kaip tik 
suvaidina asilo rolę: įsakymai kvaili ir žalingi, juos 
apeinant atliekama didvyriškas darbas, bet didvyris 
reikia nubausti. Karo ministerija tokį “nusikaltusį” 
generolą dėl formalumo nubaudžia perspėjimu, kad 
daugiau taip-nesielgtų (mintyj turėdama intenciją, 
kad visados taip elgtųsi), bet drauge jam prikabina 
medalių už drąsų pasižymėjimą.

Ne taip pasielgta su Prof. Dovydaičiu. Techniš
kas jo nusižengimas kaip tik supuolė su vyriausybės 
intencija griežtai jį nubausti už peržengimą neteisin
go ir kenksmingo visuomenei įstatymo. Rodos, to tik 
buvo ir laukiama, kad jis kuriuo nors būdu nusiženg
tų ir kad tik būtų progos jį nubausti. Laukiama pro
ga atėjo, ir Prof. Dovydaitis liko nubaustas. Bet ar 
teisingai? Ar jam teikiama bausmė atitiko technišką 
nusikaltimą? Referentui atrodė, kad ne. Reikėjo Prof. 
Dovydaitį perspėti, bet ne pašalinti jį nuo tarnybos, į 
Turėdama geros valios ir nors kiek žmoniškai, jau ne
kalbant, džentelmoniškai nusiteikusi vyriausybė ne
būtų taip pasielgusi.

Pagaliau referentas atsikreipė į Seimelį, kad šį 
dalyką sąžiningai išspręstų. Neilgai reikėjo laukti 
Seimelio nuosprendžio. Jis atsakė ir neigiamai ir tei
giamai. Neigiamai — papeikė tautininkų vyriausybės 
poelgį, ir teigiamai — sumetė 100 dol. Dovydaičio šel
pimo fondui. Po to nątenka abejoti, kad Amerikos ka
talikų visuomenė nedvejotinąi ir nuoširdžiai palaiko 
Prof. Dovydaičio pusę, stebisi ir piktinasi dėl jam pa
darytosios skriaudos ir reiškia jam gilios užuojautos. 
Bet katalikai taip pat žino, kad vienais žodžiais ne
daug ką bepeši. Užuojauta gražus dalykas, bet val
gyt ji neduoda. Taigi mūsų išeivija pasiryžo panaudo
ti skambesnį argumentą — sukurti tam tikrą fondą, 
kurs nors kiek aprūpintų apleistąjį ir paliktąjį be 
pragyvenimo lėšų tautos Didvyrį. K.

Kun. dr. M. Ražaitis 

Gyvoji Tautine Sąmone

•

Palaimintas džiaugsmas. 
Vai kad jis nesibaigtų iš
kilmių salėse, o persunktų 
visą mūsų gyvenimą... 
. Lietuviais būti šaukia 
mus tėvynė, nes mes jos 
vaikai. Būti lietuviais įsa
ko mums Dievas, nes Jis 
leido žmonijai tautomis 
pasiskirstyti ir per savo 
Sūnų paliko kilniausios 
tėvynės meilės pavyzdį.

Pątikrino mums laisvę 
būti lietuviais ir garbingo
ji Amerikos šalis. Ji tik 
pagerbs tokį savo pilietį 
lietuvį, kuris nuo kitų ne
atsitikdamas, o būdamas 
pirmose eilėse dvasinio ir 
materialinio šios šalies gy
venimo, sugebės be to pa
sisavinti ir savo tėvų ša
lies dvasinę kultūrą.

Didžiausia mūsų kultū
ros brangybė ir galingiau
sia priemonė lietuvybei iš
laikyti neabejotinai yra 
mūsų turtinga, graži lietu
vių kalba. Be kalbos lietu? 
vybės Amerikoje neišlai
kysim. Tad jeigu su pasi
piktinimu privalome nusi
kreipti nuo visų vadina
mosios “katilo teorijos” 
šalininkų, nuo visų mūsų 
tautos mirties pranašų, 
mirties tautos, kuri atgi
mė pilna troškimo gyventi 
ir kurti, tai ne mažesnia 
energija turime pasmerkti 
kai kurių kitų įžūlius tvir
tinimus, kad lietuvių kal
bą Amerikoje vistiek nesą 
galimybės išlaikyti, ir jų 
mėginimus save ir kitus 
raminti, kad kalbos nete
kimas dar nebūsianti dide- pirmiausią lietuviai inteli- 
lė nelaimė, jeigu tik bū- gentai, kuriems tenka gar- 
sianti išlaikyta tautinė są- bė ir atsakomybė kitiems 
monė, tautinė dvasia. vadovauti, neškime lietu-

Tautinė sąmonė, tautinė vių kalbos kultūrą ypač 
dvasia be kalbos... Kokis mūsų ateities vilčiai — 
pasityčiojimas. Ne. Žus mūsų jaunajai kartai, 
mūsų kalba, neliks nė tau- Skleiskime ją per mokyk- 
tinės sąmonės, 
mins mus nė kitų Ameri- gijas, 
koj gyvenančių tautų pa- radio 
vyzdžiai, kad ir, sakysime, rimomis priemonėmis. Tę- 
tokių vokiečių. Jeigu jie esie šių metų mūsų visuo- 
turi kitų priemonių, kaip meninės darbuotės obalsis 
kalba, savo tautinei sąmo- — į tėvų dvasią, į tautinę 
nei palaikyti, tai mes lię- sąmonę per mūsų tėvų 
tuviai turime vieną vienin- kalbą.

• v-

tėlę — mūsų tėvų kalbą. 
Juk visi žinome, kad Lie
tuvos priešų — rusų, len
kų, vokiečių smarkiausios 
atakos lietuvybei išnaikin
ti buvo ir yra nukreiptos 
kaip tik prieš mūsų kalbą. 
Tuo tikslų (įraudę lietuviš
ką spausdiųtą žodį rusų 
caro valdžia, tam šiandie 
naikinamos lietuvių moky
klos, stumiama lietuvių 
kalba iš bažnyčių lenkų o- 
kųpuoįame Viįniauą kraš
te, brukamą vokiečių kal
bą Klaipėdos krašto įstai
gose.

Pagaliau lengva įsivaiz
duoti, kaip išrodytų be lie
tuvių kalbos Amerikos lie
tuvių katalikų parapijos, 
mokyklos, susirinkimai, 
spauda, lietuvių dainos, 
kas beliktų be kalbos iš 
lietuviškų papročių, iš vi
sos tautinės sąmonės. Pa
liktų kuriam laikui jos 
trūnijantis lavonas, o kele
tas metų pakaktų ir jos 
pelenams išklaidyti.

Užkirstame tad kelius 
skverbtis į Amerikos lietu
vių visuomenę iš esmės 
klaidingoms nuomonėms. 
Kas 16 vasario nuoširdžiai 
džiaugėsi gimęs lietuviu, 
kas neveidmainingai nori 
ir toliau juo būti, kam tik
rai rūpi lietuvybę Ameri
koje išlaikyti, — tas vi- 
suomet privalo turėti prieš 
akis tą tiesą, kąd tik tol 
bus gyva Amerikos lietu
vių tautinė sąmonė, kol 
laikysis čia lietuvių kalba.

Tad visi kas tik galime,

jas - netinkamoje • aukštu
moje” jei jis nepritaria ir 
nęveikia su jaunalietuviais 
-tautininkais, kurie savo 
suvažiavime, pereitais me
tais reikalavo Ateitininkų 
ir Pavasarininkų organi
zacijas uždaryti.

Rašo:
“Mokyt. J. Mykolaitis y- 

rą aršus tautiškųjų orga
nizacijų priešąs. Vietos a-_ 
pylinkės jąun. vado kvie
čiamas talkon, atsisakė 
padėtį. Tuo tarpu pavasa
rininkams eina pėsčias po 
6 klm. vakarų režisuoti. 
Čia, žinoma, neapseinąmą 
ir be agitacijos prieš tau
tiškas organizacijas. Kai 
ši darbą varo jaunosios; 
kartos auklėtojas, — tik
rai keista”.

Ne keista, p. tautininkai, 
bet pavyzdinga, kad 
skriaudžiamiems ir perse
kiojamiems pavasarinin
kams eina talkon mokyto
jas J. Mykolaitis ir kiti. 
Sveikiname mokyt. Myko
laitį ir kitus vadus, kurie 
net ry^įkuoją savo pragy
venimo šaltinį, kąd tik pa
gelbėjus jaunimui dirban
čiam Bažnyčiai ir tauty
bei. Prof. Pranas Dovydai
tis atleistas iš Universite
to už tai, kad jis vadova
vo katalikų jaunimui; gal 
jau atleistas arba bus at
leistas iš mokytojavimo ir 
mok. Mykolaitis, bet tau
tininkų ‘ bigotizmas tęne- 
nustelbia jūsų kilnių dar
bų, išeivija ir Lietuvos ka
talikišką visuomenė su ju
mis.

v •
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LENKAMS NUOSTOLINGA 
BtefflLYSTĖ

* W T<’ 9 ■*•

Nenura- las, per spaudą, per drau- 
j’;susirinkimus, per 
--— žodžiu visomis tu- - Y"- * '

NUOTRUPOS
KAS DAUGIAUSIA LAI

KRAŠČIŲ ĮSTEIGĖ?
viiį Katalikų Mokytojų 
Sąjungos žurnalas., seniau
sias Lietuvoj iš visų peda
gogiškųjų žurnalų įr rim
čiausias), Naująją Vaidi
lutę, mokslus einančiųjų 
katalikių žurnalas, bęt ir

• v

(Kun. Dr. M. Ražaičio kalba per pabrėžtas tvirtas nUSlS-
radio iš stoties AVCOP, Boston. ‘ .. ..

į Darbininko tatymas išlaikyti lietuvy
bę Amerikos lietuvių tar
pe.

Lietuvybės šioje šalyje 
išlaikymas ne nuo šiandie 
yra laikomas Amerikos 
lietuvių veikėjų svarbiau
siu programiniu klausimu. 
Nenuostabu/ kad minėda
mi 16-tą vasario paskirė- 
me šiam klausimui garbin
gą vietą. Kartu susirinkę 
net iki ašarų džiaugėmės, 
kad lietuviais esame gimę 

Įir galingai reiškėme, kad 
' tokiais norime ir būt. ____

• * *

vasario 22 <1. S. m. 
Radio Programoje).

Nesenai atšventėme aš-, 
tuonioliktąsias Lietuvos, 
nepriklausomybės sukak-: 
tuves. Padarę nepriklauso
mybės minėjimo apžvalgą 
Amerikos lietuvių koloni
jose, galime su pasitenki
nimu konstatuoti, kad kal
bėtojų pasakytomis kalbo
mis ir kupinu entuziazmo 
dalyvių pritarimu buvo iš 
naujo visu ryžtumu pakar
totas pasisakymas už lais
vą nepriklausomą Lietuvą

“Panevėžio Garsas” ra
šo:

Nežinos nei kitas moky
tas, nei nemokytas, nei 
moksleivis, nei studentas, visų skaitomas.) 
nei tas pats aukštas valdi- Yra redagavęs prieš ka- 
ninkas. Daugiausia lietu- rą Viltį, o dabar dar reda- 
viškų mokslo ir kitokų lai- guoja Ateitį ir Darbinin- 
kraščių ir žurnalų įkūrė ir plačiai žinomus žurna- 
redagavo ir redaguoja ne- ią ir laikraštį.
senai nukentėjęs įr iš V.! Be galo daug bendradar- 
D. Universiteto atleistas bių yra tuose žurnaluose 
mokslininkas visuomeni- ir laikraščiuose . sutęlkęs. 
ninkas profesorius dafcta- Ne tik kaiį) mokslininkas 
ras Pranas Dovydaitis, ar visuomenininkas, bet ir 
šiemet sukakęs 50 metų giąja savo periodine spau- 
amžiau, — būtent: Kos- įa plačiai žinomas ir už- 
mos, Logos, Soter (tie tryslsįeniUQSe.
žurnalai tos srities rim
čiausi Lietuvoje ir Pabal
tijy; tai sunkiosios moks
lo artilerijos; jis juos ir 
teberedaguoja), Gamtos 
Draugą (populiarus mo
kyklos jaunimui ir kiek
vienam apšviestu o 1 i u i 
gamtos mokslo žurnalas, 
jo teberedaguo j a m a s) , 
Lietuvos Mokyklą (Lietu-

LIETUVOS TAUTININ-
- - - k » - . »KAI SIUNTA
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Lietuvos tautininkų val
džios oficiozas įdėjo žinu- 
tę 'iš Zarasų apie" mokyto
jo p. Jurgio 'Mykolaičio 
darbuotę jaunimo organi
zacijose. Tos žinutės rašy
tojas sako, kad “mokyto-

“Kurjer Wąrszawski” 
lenkų vokiečių 1934 metų 
sausio 26 d. pakto pasira
šymo sukaktuvių proga 
suvedė lenkų vokiečių dve
jų metų bendradarbiavimo 
balansą, kuris, pasak laik
raščio, Lenkijai yra visiš
kai nepalankus. Esą, visus 
1934 metų lenkų vokiečių 
pakto kaštus apmoka vie
na Lenkija. Tuo tarpu vo
kiečiams paktas yra kaip 
tik išėjęs į sveikatą, ir jo 
dėka jie yra padidinę savo 
tarptautinę manievrų lais
vę ir energiją.

Laikraštis į “nuostolius” 
įrašo visų pirma reicho va
dų sistenjatingą tylą dėl 
“svarbiųjų” ^ląusįmų, ku
rie yrą pasak, laikraščio, 
Vo^ię|ijos noru ir kalte 
tarp Lenkijos ir reicho.

Reicho vadai mielai at
sisakinėja nuo teritoriąįi- 
nių pretenzijų Prancūzijos 
atžvįlgiu. Bet dėl savo pre
tenzijų Lenkijai atkakliai 
tyli. Vadinas, išeina, kąd 
19£4 metų paktu tik kaž
kas atidėtą, ir niekas ne
išspręsta.

Ekonomiškai pa kt a s 
Lenkijai irgi duoda vieną 
nuostolį. Glaudesnį ekono
minį bendradarbiavimą 
nieku verčia Vokietijos 
autarkiniai siekimai. Čia į 
“nuostolius” tenka įrašyti 
ir Vokietijos užšalusius 
lenkų kreditus.

Paktas Lenkijai yra gry
nai nuostolingas ir Vokie
tijoje gvenančių lenkų ma
žumos atžvilgiu. Tos ma
žumos padėtis Vokietijoje 
kasmet eina blogyn. Tarp 
vokiečių padėties Lenkijo-

Su Pelenų diena, visa- riuomi sunkiai dirbantieji 
me krikščioniškame kata- ir jų šeimos visai paliuo- 
likiškame pasaulyje, pra
sidėjo gavėnia. Gavėnios 
laikas yra tai pasninko, 
maldos ir gerų darbų lai
kas. Mūsų šventoji Bažny
čia, kaipo geriausia Mo
tina, rūpinasi savo vaike
lių netik materiale — lig- 
laikine gerove, bet labiau 
dvasine — amžinąja. Todėl 
sekdamas paties Išganyto- 
jaus pavyzdį, 40 dienų pa
sninko, Bažnyčia įsako vi
siems tikintiemsiems kar
tą metuose pasninkauti, 
bei save prisimarinti per 
40 dienų. Tas prisimarini- 
mo laikotarpis yra paskir
tas prieš pat Jėzaus mir
ties ir prisikėlimo iš numi
rusių šventę.

Kaip Velykų šventė, taip 
ir Gavėnia kasmet yra kil
nojama. Ji gal pasitaikin
ti tarp vasario 4 ir kovo 
10, kaip kad Velykų šven
tė pasitaiko tarp kovo 22 
ir balandžio 25.

Gavėnia yra tai prisiren
gimo prie Velykų laikas. 
Ji siekia apaštalų laikus.

Šv. Ireneaus, Bažnyčios 
Tėvas, kurs gyveno nuo 
130 — 190, savo raštuose 
mini apie Gavėnios pas
ninką. 325 Nice Santary- 
ba mini 40 dienų ypatin
gos maldos ir atgailos lai
ką, kurs yra tikinčiųjų už
laikomas prieš Velykas. 
Šv. Atanazas, Bažnyčios 
Tėvas ir Daktaras, Alek
sandrijos vyskupas (328— 
373) savo tikintiemsiems 
įsakė per 40 dienų pasnin
kauti prieš pat Velykas. 
Vėliaus tas pats Šv. Vys
kupas, aplankęs Europą, 
Romą rašo, kad visi krikš
čionys užlaiko gavėnią.

Pradžioje gavėnios lai
kas būdavo daug ilgesnis 
kaikuriose vietose. Juk 
dar ir dabar trims sekma
dieniais ankščiau vadina
ma Senomis Užgavėnėmis 
bei senųjų Užgavėnių sek
madieniu. Reiškia, seniau 
gavėdavo dešimts savai
čių.

Gavėnia, kaip dabar mes 
užlaikome, prasideda nuo 
Popiežiaus Grigaliaus Di
džiojo laikų. Ji būdavo aš
triai užlaikoma . daugelyje 
vietų prieš didįjį karą. Po 
karo aplinkybių priversti 
žmonės pasninkų nebeuž- 
laikė taip, kaip Bažnyčios 
buvo įsakyta. Šv. Tėvas 
pavėlino ir pasninko die
nomis valgyti kiaušinius, 
sviestą, pieną.

Amerikoje, iš priežas
ties sunkių dirbtuvėse dar
bų, vyskupai gavo iš Šv. 
Tėvo specialų indultą, ku-

suoti nuo pasninko. Vie
nok raginama daryti kokį 
nors prisimarinimą laike 
gavėnios. Bažnyčia trokš- 
įta, kad tikintieji per šį šv.
Atgailos laiką dalyvautų 
Kristaus pasninko ir kan
čios nuopelnuose, gera va
lia darytų savęs marini
mą.

Trumpai, štai gavėnios 
istorija ir jos tikslas. Už
laikykime šią gavėnią su
lyg Bažnyčios noro ir in
tencijos. Susilaikykime 
nuo triukšmingų pasilinks
minimų. Naudokimės Die
vo malonėmis. Vengkime 
hlogą, o darykime gerą.

K. P. J.

* . -, ~ 
je ir lenkų padėties Vokie
tijoje, esą, negali būti jo
kios paralelės. Vokietijoje, 
kur nesiekia pavojingi val
džios dekretai, braunasi 
šovinistinis vokiečių tero
ras. Vokietįjos piĮįęčiąį 
lenkai vis labiau eųgiami, 
O tų piliečių viso labai yra 
milijonas.

Tąfdar ne viskas. Dan
cige pakto dėka jau kaip 
relkiąnt yra įsistiprinę 
hitlerininkai. Be to, Len
kijos santykiai su Pran
cūzija, Rumunija ir čeko- 
slpvąkija irgi yr» ąmarĮfiji 
pablogėję.

t . i*
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Kaunas — Prie Kalvari
jos yra didelis, vadinama
sis dvaro malūnas, kurį 
laiko žydų tautybės p. Ro
manovas. Dėl to malūno 
jau seniai eina tarp kelių 
šimtų ūkininkų ir malūno 
savininkų kova.

Mat, minimas malūnas 
buvo seniau, visiškai neat
siklausus ūkininkų ir nie
ko jiems nepranešus, pagal 
padarytąją sutartį išnuo
motas p. Romanovui, ku
ris, nežemindamas van
dens tėkmės, tuo pačiu 
sudaro didelės žalos ūki
ninkams, kurių pievos pri
eina prie upės. Iš viso tuo 
būdu nukenčia apie 500 
valstiečių: pievose pūva 
šienas, sunku prieiti ir pri
važiuoti, kitų drėgsta lau
kai.

Seniau Ž. Ū. M-ja buvo 
sudariusi projektą, kaip 
minimąsias pievas nusau
sinti, bet kažin kodėl apie 
to taip svarbaus ūkinin
kams projekto vykdymą 
ligi šiol vis dar nieko ne
girdėti. Suinteresuotie j i 
padėtų patys pravesti. Ū- 
kininkai jau kuris laikas 
lanko įvairias įstaigas, ra
šo prašymus, bet į juos vis 
negauna teigiamo atsaky
mo. Vasario mėn. 4 d., 
1936 ūkininkai atsiuntė į 
Kauną delegaciją, kuri sa
vo pageidavimus bei pra
šymą išdėstė pęr pasikal
bėjimą Ž. C. M-jos gen. se
kretoriui.

Gyventojai tikisi, kad M- 
ja į jų sunkią būklę atsi-. 
žvelgs ir padarys visų rei
kalingų žygių, kad pada
rytieji matyt, per nesusi
pratimą, ūkininkams nuo
stoliai būtų, Ministerijai į- 
sikišus, atitaisyti.

Nukentęjpsiejį žądą to 
dalyko kąltininkąms įeiti 
teisme bylą, nes, viena, 
sutartis buvo sudaryta be 
jų žinias, antrą, jįp, turė
dami dėl tos sutarties gry
nus nuostolius, nurpdpmį, 
kad patyą, sųtąrtį nutrau
kus, sumokėtų atitinkamą 
kompehąaęiją malūninin- 
kui. Gyventojai mano, kad 
ir jįenis susimi 
stolius, ir mali t 
minimąją kompensaciją 
turėtų sumokėti tas, kas 
tą sūtąrįl 8u<W, M nė 
jie, ir tikisi, kad jiems šia- 
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nistenja.
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^enlftaJienlš, Vasario 28. 1936 8.

Gayęiyojj Tąįąykl^
J. E. Kardinolo O’Cųnnell nuypdymu, gavėnios 

tąisy^lęs yra sekančios:
1 — Visos Gavėnios dienos yra pasninko dienos, 

kurios baigiasi Didžiojo šeštadienio vidudienyj.
2 — Visi katalikai, tarp 21 ir 60 m. privalo pas

ninkauti, išskyrus sergančius ir sveikstančius, mote
rys silpnos sveikatos ir sudėjimo; tie, kuriems pasnin
kas kenktų sveikatai, arba iššauktų ligą, arba nusilp
nintų taip, kad kenktų eiti savo pareigas; ir tuos, ku
rių užsiėmimas yra labai varginantis ir alsinančio po
būdžio. Tie, kurie abejoja ar jie yra laisvi nuo pasnin
ko ar ne, turi atsiklausti savo nuodėmklausio kunigo.

3 — Tie, kurie privalo pasninkauti, tegali tik vie
ną sykį dienoje pilnai ir sočiai privalgyti.

4 — Gavėnios metu kiekvienas trečiadienis ir 
penktadienis, antras šeštadienis ir Didžiąjį šeštadieni 
iki pietų yra abstinencijos dienos. Tačiau, Šv. Sostas 
duoda ypatingą privilegiją sunkiai dirbantiems ir jie 
privalo susilaikyti nuo mėsos tik Pelenų trečiadienį, 
penktadieniais ir Didžiajam šeštadienyj iki pietų. Vi
sose kitose abstinencijos dienose tie šeimos nariai, ku
rie privalo pasninkauti, tegali valgyti mėsą tik prin- 
cipaliame valgyje; tie, kurie yra laisvi nuo pasninko 
gali valgyti mėsą bile kada.

5 — Vartoti mėsą ir žuvį tuo pačiu sykiu nebe- 
draudžiama.

6 — Tie, kurie yra laisvi nuo pasninko ar absti
nencijos turėtų savęs išsižadėti kitokiu būdu.

7 — Gavėnios pamaldos bus laikomos visose ka
talikų bažnyčiose, ir tikintieji privalo karštomis mal
domis, širdinga atgaila, sakramentais naudotis Dievo 
malonėmis.

8 — Laikas išpildyti įsakymą priimti Velykinę 
komuniją, tęsiasi nuo pirmo Gavėnios sekmadienio i- 
ki Šv. Trejybės sekmadienio.

SEKMĄDIENL

Kovo-Marek I d., 1936
PĄRAPIJOS MOKYKLOS SVETAINĖJE 

Windsor St., Cambridge, Mass.
----- Įvyks -----

DARBININKO RADIO PROGRĄMOS YAKĄI^ĄS
Tą vakarą mūsų profesijonalai, jaunimas ir tėvai 

spręs įdomią jaunimo bylą. Cambridge jaunimas kal
tinamas už autoriteto negerbimą. “Teismo” sąstatas 
bus maždaug toks: Teisėjas — adv. Juozas Cunys iš 
South Boston; jaunimo gynėjas, prokuroras - kaltin
tojas, jų pagelbininkai, ^teismo” raštininkas, liudi
ninkai - liudininkės, jury (prisaikintieji teisėjai) ir ki
ti. kurių pavardes sužinosite atėję į “tęismą”.

Vienas ar viena iš Cambridge jaunuolių sėdės kal
tinamųjų kėdėje.

Toks “teismas” (mock trial) šioje kolonijoje bus 
pirmas. Verta visiems į tą vakarą ateiti. Tėvai ir jau
nimas teateina apginti savo vardą ir teises.

Kaltinimas: Už autoriteto negerbimą. Kas gi tas 
autoritetas? Ir kada autoritetas, kada neąutoritetas? 
Tie ir kiti klausimai iškils jaunimo “teisme”.

LDS. Naujosios Anglijos apskritys ir vietinė LDS 
8 kp. ir gerb. kleb. kun. Pranęiškus Juškaitis labai 
nuoširdžiai pritaria šiam parengimui ir visus kviečia 
ateiti. Įžanga 15 cęntų.

gdaleną ir du brolius — 
Antaną ir Kazimierą ir 
vieną seserį Oną (Kula- 
kaųsįiųtę) Bąčięnę. Gedu
lingas pamaldas atlaikė 
kun. Ąųg. Petraitis, Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje. 
Aukštesnės mokyklos vai
kučių choras giedojo per 
mišias.

Karątneąiąis buvo: Vin
cas Keręišįs, Peleksas Pu- 
zara, Janas B. Bačinskas, 
Povilas P. Žostantas, Juo
zas Ą. Stoškus ir Petras J. 
Matukaitis. Palaidota Not- 
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re Dame kapinėse.

kui vesti vakarą. Jonas 
Dastikas pertraukoje gro
jo smuiką.

Studentams po vaidini
mo buvo surengta užkan
džiai.

Šeimininkės buvo šios;
—■ ' ♦ • v* • »• -. - -»• * . - ' - * •

Ąlagd. Dalionįeųė, A. Mor
kūnienė, U. Gųdąnavičie- 
nė, ir Ona Landžiuvienė.

Žmonių buvo virš 400.

CHOĘAS IR VYČIAI 
PAVAIŠINO STUPEN-

* TUS

Iš “Darbininko” Vajaus Fronto

M. Kilmoniutei, LDS. 1-mos kp. kont. gręsia pa
vojus netekti pirmaeilės vietos iš Sof. Rimaitės pusės. 
V. Brazauskas lenktyniuoja su J. Glavicku, 108-tos 
kp. kontestantininku. J. Andriliūnas yra pasiryžęs 
pralenkti kun. J. Bružiką.

So. Boston, Mass. — Ma
rytė Kilmoniutė nepamai
noma katalikiškos spaudos 
platintoja dirba išsijuosu
si, rinkdama naujus “Dar
bininkui” skaitytojus. Jai 
darbas sekasi. Ji šiandien 
stovi pirmoje kontestanti- 
ninkų eilėje, bet taipgi 
smarkiai darbuojasi ir 
Lawrencietė Sofija Rimai
tė. Jai nedaug trūksta, 
kad pasivijus M. Kilmo- 
noutę. M. Kilmoniutei yra 
rimto pavojaus, kad kitą 
savaitę Sofija neatsistotų 
į pirmas eiles.

Worcester, Mass. — J. 
Glavickas, 108-tos kp. kon- 
testantininkas pereitą sa
vaitę padarė didelę pažan

gą, pralenkdamas O. Sau- 
rienę ir VI. Brazauską. 
Bet VI. Brazauskas nežiū
rint kad jis 500 balsų že
miau stovi negu p. Glavic
kas, nemano jam lengva; 
pasiduoti. Vladas turįs 
vilties, kad už savaitės lai
ko Glavicką vėl pralenk
siąs.

Athol, Mass. — Šią sa
vaitę J. Ąndreliūnas, Šv. 
Pranciškaus par. kontes- 
tantininkas turėjo didelį 
pasisekimą. Jis jau visai 
arti yra prisivijęs kun. J. 
Bružiką. Jei kitą savaitę 
jis smarkiai padirbės, tai 
yra galimybės ne vien kun. 
J. Bružiką pasivyti, bet ir 

i jį pralenkti.

KONTESTANTININKU STOVIS:
M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 13,500

- Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass.........................  13,000
Leonardas Kumpa, Brocktori, Mass..... ......•..... 12,7-00
Kun. J. Bružikas ..................................................  12,300
J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontestan. 11,000 
J. Glavickas, 108-tos kp. kont...............................10,500
VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontęstantas ... 10,000 
O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestantė ....... 9,600
J. Makštutis, Scranton, Pa................................. 6,750
F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont...................... 5,000
F. Ą. Kondrotas, Phila. Pa............................... 4,900
A. J. Pateckįs, Hartford, Conn.......................... 4,700
K. Vosyliene, LDS. 1-mos kp. kontestantė....... 4,600
A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont......................... 4,550
Pąųla Glugodienė, Cleveland, Ohio ................... 4,500
Vytautas Andjurgas, Phila. Pa......................... 4,200
J. Jeskevičius, LDS 1-mos kp. kont. ....... 3,200
K. Nadzeika, Nashua, N. H.   .?.................. 2,750
M. Griievičius, LDS 1-mos kp. kont ......... 2,475
B. Mičiunienė, New Britain, Conn...................... 2,400
J. J. Naudžius, Westfield, Mass.................... , 2,300
M. Urmonienė, LDS 7-tos kp- kont..................... f,800
Jieva Lukošiūtė, Chicago, III. .............  1,225
V. Jakas, LDS 8-tos kp.,kontestantas.............. 1,200
V. Blivackas, LDS 7-tos kp. kont..................... < 900
M. Kaūklys, Kearny, N. J....... ...’........... 900
A. Delinas, Greenfield, Mass. .................  800
H. A. PlekaviČius, LDS 8-tos kp. kont............. .... 600
V. Butrim, Rochester, N. Y....................   300

Worcester, Mass.
AUŠROS VARTŲ MAP.

riai turėjo surengę užga-
Praėjusį sekmadienį, už- |Vėnių balių. Visas pelnas 

sibaigė Aušros Vartų pa- skiriamas bažnyčiai. Žmo- 
rapijos fėrai. Viskas gra- nių prisirinko gana dikto- 
žiai įvyko. Nors tikėtasi į ^as būrelis 
geresnių pasekmių, bet _______
visgi taip neįvyko. Ar tai šiame penktadienyje, va

sario 28 dieną, Aušros 
Vartų Bažnyčioje praside
da misijos. Misijas ves 
Tėvas Jėzuitas J. Bruži
kas. Misijos tęsis penkias 
dienas moterims ir pen
kias dienas vyrams. Išpa
žintys skiriamos mote
rims pirmadienyj, vyrams 
penktadienyje. Ę.
Ą.A. JURGIŠ ČA^ULIS

Sekmadienį, vasario 16 
d., mirė Jurgis Čapulis, 52 
m. amžiaus. Gedulingas 
pamaldas laikė kuų. K. 
Vasys, Aušros Vartų par. 
bažnyčioje.

Karstanešiais buvo: H. 
ir M. Aleksandravičiais, E. 
Petravičius ir M. Rutkaus
kas. Velionis palaidotas 
Notre Dame kapinėse.

stoka vieningo žmonių su
tarimo, ar stoka pinigų. 
Vienok imant visą krūvon 
pasekmės gana geros ir 
liks gražaus pelno bažny
čiai baigti.

MANO MARŠRUTAS

riai turėjo surengę užga-

Jeigu kam reiks adreso, 
prašau išsikirpti:

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

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

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

Nuo kovo 3(1 iki bal. 12, 
20 Webster St., 
Brockton, Mass.

Nuo bal. 13 iki 18, — 
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

Nuo bal. 19 iki geg. 5, — 
220 Ripley pi. 
Elizabeth, N. J.

Nuo geg. 6 iki 17, —
47 Montgomery pi., 
Paterson, N. J.

Nuo geg. 18 iki birž.
207 Adams St., 
Newark, N. J.

Nuo birž. 3 iki 7, —
32 Dominick St., 
New York, N- Y.

Nuo birž. 8 iki 14,k — 
Keyser Island, So. Nor- 
walk, Conn. (poilsis).

Nuo birž. IŠ iki 24,' — 
2601 W. Marųuette Rd 
Chicago, 111.

Nuo birž. 25 iki rūgs. 1, — 
Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.
Tėvas J. Bružikas, S. J.
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AUKSO MINTYS
Menkas tas dailės kūri

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

Dž. Leopardu

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA
LAIDOTUVES

A. a. Jokūbas A. Kupstas
Vasario 17 d. mirė Jokū

bas A. Kupstas, 57 m. am
žiaus, gyv. 5 Rice Lane. 
Gedulingas pamaldas at
laikė kun. Aug. Petraitis. 
Šv. Kazimiero par. bažny- 
čioje.

Karstanešiais buvo: P. 
J. Jakštįs, P. F. Carroll, 
C. V. Ąsipąvičius, Anta
nas E., Vincas F. ir E. B. 
Šimkauskai. Palaido tas 
Notre Dame kapinėse.

Ą. ą. Alberta KuĮakaųs- 
fcaĮtė 

Pirmadienį, yasa.no 1,7 d. 
mirė savO’namūose:p-lėvAl- 
berta Kūlakauskaitė, 24 
m. amžiaus, gyv. 24 Wa- 
verly g-ve. Nuliūdime pali
ko savo tėvus Joną ir Ma*

Ambrozevičienė, O. Liut* 
fcienė, E. Paulauskienė, A. 
Morkūnienė, Q. Sidabrie
nė, M. Virbašienė, O. Pui- 
šienė.

Visoms darbininkėms, 
aukotojoms ir gausiai pu
blikai tariame 
džiausią ačių.

Įdomite tas.

nuošir-

“ Baugiausią Geliu Už Jūsų<<

Pinigus” 
» v

pas

Ą. ą. Marcelė Stoškiutė
Antradienį vasario 18 d. 

mirė Marcelė Stoškiutė 57 
Harrison g-vė, 64 m. am
žiaus, Šv. Vincento ligoni- 
nėję. Nubudime paliko 
brolį Juozą. Gedulingas 
Šv. Mišias Šv. Kazimiero 
par. bažnyčioje laikė kun. 
Aug. Petraitis; deakonu 
buvo kun. K. Vasys ir sub
deakonu kun. Pr. J. Skruo- 
dęnis. Aukštesnės mokyk
los choras giedojo mišias, 
^ųn. R. Hęaly iš Westbo- 
ėo ir kun. Antanas Švedas 
iš Kolegijos atnašavo Šv. 
mišias prie Šv. Juozapo ir 
Švč. Marijos altorių ir 
taipgi kun. Jonas Baka- 
nas.

Moterų Sąjungos 5-tos 
kp. atstovės buvo: K. Gri
gienė, A. Kirminienė, A. 
Žurinskienė, M. Orinienė, 
M. Ščiukienė ir J. Zalec
kienė. Karstnešiais buvo: 
Andrius Gudukas, Ado
mas Kašėta, Antanas Ka
ralius, Jonas Lukoševi
čius, E. Kantakevičius ir 
Petras Šilanskas. Velionė 
tapo palaidota šv. Jono 
kapinėse, kur kun. Pranas 
Skruodenis atkalbėjo mal
das.

Ą.a. Marcelė Stoškiutė 
dienomis dirbo už mažą 
atlyginimą dirbtuvėje. Va
karais gi darbavosi Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje. 
Velionė taip darbavosi per 
25 metus, pagelbėdama 
savo broliui J. Stoškui, 
kuris yrą šios parapijos 
zakristijonu.

Ą.ą. Mąrcelė ne tik dar
bą, bet ir dalį savo uždar
bio aukojo bažnyčiai. Vie
na iš stambesnių aukų, tai 
gražus langas bažnyčioje 
Ir bąžnytiniai rūbai, kaip 
tai: kopos ir arnotos ir ki
ti daiktai yra jos paauko
ti. Be to, a.a. Marcelė dar 
gyva būdama, paskyrė 
stąmbią auką Šv. Mišioms, 
kurios per ilgą laiką bus 
atnašaujamos už velionės 
sielą.

Ą.a. Marcelė 25 metai 
atgal atvyko iš garsaus 
Perlojauą kaimo.

Šv.. Kazimiero parapiją, 
a.a. Marcelės asmeny, ne
teko uolios darbininkės ir 
aukotojos.

Lai Marcelei būna leng
va Amerikos žemelė. Ilsė
kis Ramybėje! D-s.

Pirmadienį, vasario 24 
d., 8 vai. vakarę Choras ir 
Vyčiai pavaišino Studen
tus savo kambariuose.

Ona Jurgelionytė, Aldo
na Ramanauskaitė, Stasys 
Kamandulis, Leonas Dau-i 
čiunas ir Matas Jurkėnas 
sudarė šio vakarėlio komi- i 
tetą. Dalyvavo virš 200 
jaunuolių.

LIETUVA PAVEIKSLAI
Pirmadienį, vasario 24 

d., p. A. V. Žigas rodė ju
damus paveikslus iš Lietu
vos, bažnytinėje svetainė
je. Žmonių buvo virš 600.

CHORO VAKARĖLIS
Ketvirtadienį, vasario 20 

d. Studentų kambariuose 
įvyko Choro Klubos vaka
rėlis. Dalyvavo virš 200 
žmonių.

1

!

I

GAVĖNIOS PAMALDOS
Gavėnioj laiku pamaldos 

Šv. Kazimiero par. bažny
čioje bus laikomos trečia
dienio ir penktadienio va
karais 7:30 valandą, 
čiadieniais• <“. * » >
verksmai
Kolegijos 
pamokslus.

Penktadieniais bus sta
cijos.

GEŪRGE’S FLQWER
SHOP

30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį i visas dalis pasaulio”.

Tel. 2-8186

A. J.KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

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 DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER, 

MASS.
% •

U.’

Tre- 
bus graudūs 

ir pamokslas, 
kunigai sakys;

SUSIRINKIMAS
Studentų klubo mėnesi

nis susirinkimas įvyks an
tradienį, kovo 3 d., 7:30 
vai. vakare, savo kamba
riuose. Kor. M. Y.

,

“WHIST” IR “BEANO”

StSalbStung!
COMPANY

« • z
Lozoraičiai — Savininkai = 

Išdirbame gerus minkštus gę-| 
rimus. Geriausias patarnavi-1 
mas vakarėliams ir piknikams! 

bei išvažiavimams.

Tel. 3-6525
495 Millbury St.,

WORCESTĖR, MASS-
IKIHIHIlItHHHHHU

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai, Kilimai, Naminiai 

Rakandai. Radios ir Elektri- 
kiniai GRUNOVV Šaldytuvai.
GLENW00D ir ATLANTIO

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau

sia kaina. Mokant tuojau arba 
išsimokėjimui.

Dial 2-5936
178-200 Millbury St,
WORCESTER, MASS.

kurie 
kilnius

į
f

Vasario 20 dieną, Šv. 
Kazimiero Seserų Rėmėjų 
26 skyriaus parengimas 
Seselių naudai pavyko. Da
lyvavo virš 200 žmonių. 
Dalyvavo keletas mūsų 
stambių biznierių, 
visuomet remia 
parengimus.

Būtų labai, gražu, kad ir 
mūsų biznieriai surengtų 
vakarą, bankietą ar ką ki
tą parapijos naudai.

Šio skyriaus valdybą su-f 
daro uolios darbuotojos: 
M. Ščiukienė, pirm.; F. 
Kandrotienė— Viee pirm.: 
M. Delionienė ir J. Tamso- 
nienė, raštininkės; A. Mi*

- ižd.

RCA VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CĮĮARBON’S 
20 Trumbull St. 
Worcester, Mass.

KOLEGIJOS VAKARAS
Sekmadienį, vasario 23 

d., 7:30 vai. vakare para
pijos svetainėje įvyko Ko
legijos vakaras. Kolegistai 
suvaidino du veikalus:, 
“Nėra Pinigų” ir “Nenu
pirktoji Brangenybė”.

Kun. Aug. Petraitis pa
sakė gražią prakalbą ir 
pavedė kun. Juozu; Vaš-

—> 
lienė -.

Aukomis ir darbu prisi
dėjo

O. Landžiuvienė, K. Ben- 
daravičięnė, D. Konsaitie- 
ne, M. Jurgelipnienė, A. 
Lukošienė, M. Gražulienė, 
M. Sakaitienė, M. Ščiukie
nė, M. Delionienė, J. Tąm- 
sonienė, A. Milienė, O. 
Bronienė, 0. Kalantienė, 
M. Zinęvičienė, R. Kanta- 
keviČienė, A. Kazlauskie- 
riė, Mot Sąjungps kuo
pa, O. Žiurinskienė, 
Bruožienė, M. Karsokienė, 
P. Bačmskienė, M. Kuli- 
šauskienė, C. Zinkienė, M.

M- Ą. CIVUĮSKĄS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Hardinę St 
WORCEŠTER, MASS.• < •

Atdara Tel.
Dieną* ir Naktį Dial-5-5898

THE OREMO BREWING
COMPANY

Lietuviai Savininkai 
ALE - LAGlSR - BORT^R- 

DRAUGHT & BOTTLES 
TIKRAS*LIETUVIŠKAS 

ALUS 
Miscoe Spring Water Company 

D9 Stomnet* SI. 
WorcP!<ter, Mas*.

į

yasa.no


KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

CltVEUHD, OHIO
Šv. Jurgio lietuvių para- dolerių. Visa garbė

pija iškilmingai minėjo Priklauso komisijai, kurie 
Lietuvos Nepriklausomy- taip sunkiai per keletą sa- 
bės sukaktuves vasario 23 va^ių darbavosi, būtent: 
d., 7:30 vai. vakare. jP-lės: Amelija Kašėtaitė ir

Parapijos auditorijoje į- AnSela Norkūnaitė, o iš 
vyko piešinių paroda. Pa- yai^inų: Pilypas Česnulis 
rodyta įvairūs vaizdai iš ir Pranas Stanevičius. 
Lietuvos. Visi piešiniai bu-1 
vo nupiešti mūsų parapi- 
jos mokyklos vaikučių. Kašėtaitės praleido “week- 
Tais paveikslais atvaiz- end holiday>> New Yorke 
duota Lietuva nuo seny pas savo seserį Veroniką, 
priespaudos laikų iki šių 
dienų.

Apžiūrėjus piešini u s, Sėtuvių dar nežino, kad 
prasidėjo kalbų, dainų ir mūsų gerb. klebono moti- 
vaidinimų programa. Pir- nėlė sunkiai serga. Taigi 
miausiai kleb. kun. V. G. i brangūs skaitytojai pasi- 
Vilkutaitis pasakė patrijo- melskime, kad greičiau pa
tinę kalbą ir gražiai įverti- -veiktų.
no vaikučių darbą, būtent, I Brangūsr^^toiai! Jei- 
atvaizdavimą Liet u vos turite kokių ir
Piešimais. p0 to perstatė norit kad jos til t <Dar. 
kalbėti kun. J. Andziulai- bininke, tai araš kite ir 
U, kun K. Petreliu, kurie duokite j Stanevičiui 
nuoširdžiai ragino būti ge- £rba A Krau6iūnui sek.

madienį prie bažnyčios. 
Ant konverto parašykite 
“Dėdei Dzūkui”.

“Dėdė Dzūkas”

CLEVELAND, OHIO

SVEČIAVOSI
P-lės: Adelė ir Amelija

Žinau, kad daug iš mūsų

rais lietuivais ir katali
kais.

Mokyklos vaikučiai, 5, 6, 
7, 8, ir 9 skyriaus moki
niai, sudainavo keletą dai- • 
nelių. Labai gražų įspūdi 
padarė 1, 2, 3 skyriausi 
mokiniai sudainuoda m i; 
dvi daineles. Dainuodami 
“Vilniaus Kalneliai”, vie- j

PROVIDENCE, R. I.
PAMINĖJIMAS 16 VAS.

Vas. 16 d. LRK Fed. vie
nas mokinys išėjo ant es-. tinis skyrius surengė pra- 
trados su lietuviška vėlia- kalbas Liet. Nepriklauso- 
va. Vaikučių dainos su jau-; mybės sukaktuves pami- 
dino publiką. Tai garbė nėti, kurios įvyko Šv. Ka- 
mūsų Sesutėms, kurios 
taip gražiai išmokino vai
kučius ir kleb. kun. V. G. 
Vilkutaičiui, kuris labai 
daug savo brangaus laiko 
pašvenčia mokinimui vai-,kusi iš po savaitės ligos 

'vietinį kleb. kun. J. A. 
cho- Vaitekūną programai ves- 

Programa prasidėjo

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

zimiero parapijos salėj. 
Publikos buvo gražus bū
rys. Pirmiausia p. E. Čio 
čys, pasakęs įžanginę kal
bą, pakvietė nevisai išsvei-

Luckies yra mažiau rūgštūs. Vienas iš Tyri* 

nėjimo Skyriaus vyriausių pasiekimų išvysty
me LENGVO UŽSIRŪKYMO yra privatinis 

Lucky ■ Strike procesas, “ETS TOASTED”. 
Sis pirm-kaitinąs procesas augštesnėmis tem

peratūromis susideda iš keturių pamatinių

laipsnių, kurie apima rūpestingai kontroliuo
jamus temperatūros laipsniavimus. -Pašalina
ma nepageidaujamų sudėtinių dalių kiekiai. 
Pasėkoj, todėl, šis pirm-kaitinimo būdas 
augštesnėmis temperatūromis sudaro užbaigą 
arba galutiną Įvykdymą sutaisymo ir išsisto- 
vėjimo procesų.

kūčių.
Parapijos didysis < ’ 

ras, vadovaujant muz. V. ti. 
Greičiui, sudainavo keletą Lietuvos himnu, kurį su- 
dainų. Akompanavo p. Re- giedojo par. choras. Kal- 
gina_ Greičiūtė. P-nia Grei- bas pasakė kleb. kun. J. A. 
cienė sudainavo solo. Visa Vaitekūnas, studentas iš 
programa buvo patrijoti- prov College, A. Jurgelai- 

tis ir kun. Prof. M. Razai-

Luckies yro mažiau rūgštūs

nė. Žmonių buvo apie 400.
Programos vedėju buvo tis iš Lietuvos. Pasakyta 
kleb. kun. V. G. Vilkutai- 
tis. P. G.

LOWELL, MASS.

- jo apie Lietuvą. Mūsų dar
bšti veikėja ir dain. Kons
tancija Skelly įspūdingai 
dainavo porą dainelių. 

1 Dainininkei įteiktas dide
lis bukietas gėlių. Po to 
seenoje pasirodė jaunas ir 
stipriabalsis dain. Ray- 
mondas Janušauskas. Bai
giant programą, parapijos 
didysis choras sudainavo 
dar tris dainas. Akompa
navo p-lė E. Prosevičiutė. 
Pasibaigus programai įvy
ko šokiai.

Ieva Lukošiūtė.

WESTFIELD, MASS.
JAUNIMO KLUBO 

ŠOKIAI

Washington’o gimtadie
nio šventės proga Lietuvių 
Katalikų Jaunimo klubas 
surengė šokius, Professio- 

Įnal Bldg. salėje. Dalyvavo 
daug jaunimo ir praleido 
linksmai laiką. Salė buvo 
išpuošta. Išdalinta šimtai 
raudonų “carnations”.

Klubo mėnesinis susirin
kimas įvyks antradienio 
vakarą kovo 3-čią.

Priklauso garbė choro 
vedėjui p. K. Zupkui ir 
rengėjams Pr. Gudeliui, L. 
Ražauskui, Jr. ir J. Sinke
vičiui už surengimą vaka
ro ir programos sutvarky
mą.

Pasibaigus programai į- 
vyko šokiai. Grojo L. Vy
čių orkestras.

Šv. Kryžiaus par. L. 
Vyčiai Čempionai

Vasario 17 d. L. Vyčių 
basket bąli ratelis lošė už 
čempionatą. Vyčiai laimė
jo taurę. Jie žada tą čem
pionų taurę persiųsti į 
Lietuvos muziejų, kad a- 
merikiečiai sugrįžę į Lie
tuvą galėtų pamatyti day- 
toniečių jaunuolių užtar
nautą garbę tarp 225,000 
gyventojų. Mūsų jaunuo
liai savo gabumais išgarsi
no Lietuvos ir lietuvių 
vardą. Valio, Vyčiai!v •

SKAITYKIME 
“DARBININKĄ”

Visame katalikiškame 
pasaulyje prasidėjo gavė
nios laikas. Dabar yra ge
riausias laikas padirbėti 
spaudos platinimo darbe.

Skaitykite ‘Darbininką’, 
kuriame rasite apščiai 
dvasinio turinio aprašy - 
mų. Perskaitę duokite ki
tiems skaityti. Užsirašyki
te patys ir kitiems užrašy- 

I kite.
i ŽINUTĖS

Serga Marijona Morkū
nienė, Anelė Jutkevičiutė 
ir Ona Jutkevičienė. Lin
kime greito išsveikimo.

Foster Machine Co. atlei
do iš darbo daug darbinin
kų. Iš priežasties streiko 
Goodyear Tire & Rubber 
Co., dirbtuvėse, Westfield 
Manufacturing Co. atleido 
nemažai darbininkų, nes 
negauna “rubber tires”.

Jurgis Jonas.

L. Vyčių 96 kp. šokiai
Vasario 22 d. įvyko L. 

Vyčių 96 kp. šokiai. Daly
vavo daug jaunimo ir iš 
Columbus. Tik tėvai biskį 
apsileidę ir mažai atėjo 
pasižiūrėti kaip mūsų 
jaunimas darbuojasi.

Atvyksta su Paveikslais
Kovo 13 d., Šv. Kryžiaus 

par. rodys judamus pa
veikslus iš Lietuvos p. J. 
Januškevičius, Barney Co- 
mmunity svetainėje. Atė
jusieji nesigailės.

Bažnyčios Fondatoriai
Vasario 23 d. Šv. Kry

žiaus par. bažnyčios alto
rių puošė naujas mišolas, 
kuri įtaisė viena panelė. 
Taipgi pp. Ražauskienės 
M. K. ir p. V. Sinkevičiū
tė įtaisė naują arnotą, ku
rį kleb. kun. Praspalius 
užsidėjęs atnašavo šv. mi
šias 8 vai. ryte.

Mūsų Biznieriai
Kauno restauranto savi

ninkai pp. Antanas Greti- 
kis ir P. Raškevičius labai 
nuoširdžiai remia parapi
ją; pp. Noreikai, p. Stanys- 
lovas taip pat žada ką 
nors įtaisyti bažnyčioje.

Kleb. kun. L. Praspalius 
yra labai patenkintas mū
sų biznieriais ir parapijie
čiais ir visiems dėkoja už 
koperavimą.

Jurgis Spurgis.

DAYTON, OHIO.eilių. Grupė jaunų mergai
čių ir berniukų suvaidino 
‘drill’ ir grupė jaunų mer
gaičių pašoko lietuviškus 
šokius.

Surinkta aukų Vilniui 
vaduoti $40.25, kuriuos pa
siuntė per LRK Fed. Cen
trą. Aukojo sekanti as- 

Kun. J. A. Vaite-

VAIDINIMAS
Kovo 1 d. atvyks 

Thompson, Conn. Mariana
polio studentai, artistai ir 
suvaidins du veikalu: “Nė- menys: 
ra Pinigų” ir “Užslėptoji kūnas $5.00. Po $2.00: E. 
Brangenybė”. Taipogi jie čiočys ir A. Vaitkūnas. Po 
ir padainuos. Visi lietuviai $1.00 Mrs. B. Chapas, D 
gausiai ateikime į šį va- Bamatavičius, A. Martu- 
karą, nes mes savo atėji- šis, A. Alukonis, E. Bartu- 
mu paremsime kolegiją.1 levičius, 
Vaidinimas įvyks bažnyti
nėje svetainėje.

iš

CHORAS
Choro balius įvyko porą 

savaičių atgal ir pavyko. 
Dalyvavo daug jaunimo ir 
iš kitų kolonijų. Vardu 
choro narių tariu padėkos

V. Dzekevičius, 
J. Parafinavičius, M. Bu- 
žinskienė, A. Ladišius, P 
Paulauskas, J. Bubnienė. 
R. Genaitienė, K. Cironka, 
M. Benevičius, A. O. Avi
žinis, V. Čenys, J. Rusas, 
M. Turonienė, J. Bartuse- 
vičienė, J. Zedelis, M. Sve- 
klutė. Rap.

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

"I T'S TOASTED"
Jūsų gerklės apsauga - prieš knitėjimus 

-prieš kosuli

SYKES & SYKES
P. A. 8ykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Waghington St. 
!forwood, Mass.

Tel. Norvood 0330
GrveMiMO Vieta:

82 WALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

LAWRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapi

jos choras, vasario 23 d. 
bažnytinėj svetainėj pers
tatė operetę “Consilium 
Facultatis”. Žmonių susi
rinko gana gražus pulke
lis ir visi buvo patenkinti

gražiu vaidinimu ir daina- va Tėvynė mūsų”, 
vimu.

Vakarą pradėjo choro < Cecilijos bažnytinis para- 
pirmininkas p. V. Mizaras. pijos choras žada surengti 
Kalbą apie dainų reikšmę bažnytinį koncertą. Lauk- 
žmogaus gyvenime pasakė sime. 
klebonas kun. Pranciškus ž-----
Juras. Vaidinime dalyva
vo:

Bulbickis — V. 
kauskas; Bulbickienė —O. 
Jerackaįtė; Onutė — S. 
Rymaitė; Joane — C. Ar
minaitė; Valentukas — A. 
Jotka; Zdislovas — J. Bla
ževičius; Ladislovas — P. 
Raznauskas; Dr. Reškis — 
J. Černiauskas.

Žavėtinai gražiai daina- Gim. Pan. švenč. parap. 
vo savo rolėje p. J. Blaže- svetainėje, įvyko gražus 
vičius. Po vaidinimo visas parap. choro vakaras, 
choras, vadovaujant gerb. j 
vargonininkui A. 
nui, dar sudainavo keletą ąuetteparkiečiai susirinko 
liaudies dainelių ir vakarą pasiklausyti gražių daine- 
užbaigė himnu — “Lietu- lių ir pamatyti juokingos

Adžiu-

komedijos “Knarkia Palie- 
Kovo (March) 22 d. Šv. pus”, kurią rūpestingai 

pildė žymesnieji choristai.
Veikalas buvo gražiai 

prirengtas. Veikiantie j i 
asmenys buvo: Kapitonas 
— Antanas Benaitis; Ire
na jo pati — Konstancija 
Skelly; Dratevka kareivis 
— Antanas Mazaliauskas; 
Jonas tarnas — Bronius 
Katauskas. Veikalo rėži-1 
sorė buvo dain. Konstanci
ja Skelly.

Po vaidinimo parapijos 
choras, vadovaujant varg. 
B. Janušausko, sudainavo 
himnus ir vieną dainą.

Parapijos klebonas, kun. 
A. Baltutis pasakė gražią 
kalbą. Dain. A. Gendrimas 
gražiai sudainavo porą 
dainelių. Alumniečių cho
ras gražiai sudainavo po
rą dainelių. “Draugo” red. 
L. Šimutis įdomiai kalbė-

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė

Vasario 16 d. šios kolo
nijos lietuviai iškilmingai 
minėjo Lietuvos Nepri
klausomybės dieną.

11 vai. ryte Šv. Kryžiausv • BELMONT FLOWER SHOP

Kur bus, vėliau su
žinosim. Raporteris.

Kovo 2 d. prasidės misi
jos, kurias skelbs kun. Dr. 
M. Ražaitis. Misijos tęsis 
dvi savaites.

GRAŽUS CHORO 
VAKARAS

Chieago, III. — Vas. 16,

I
Nors tą dieną buvo įvai- 

Vismi- rių parengimų, bet mar-

L. Praspalius atnašavo šv. 
mišias Lietuvos intencijai 
ir pasakė atitinkamą pa
mokslą.

Vakare, 7:30 vai. parapi
jos svetainėje įvyko pra
kalbos su dainomis. Prog
ramos vedėju buvo p. Pr. 
Gudelis, kuris supažindino 
susirinkusius su tos dienos 
programa ir pakvietė Šv. 
Kryžiaus par. chorą sudai
nuoti keletą dainelių.

Dainavo p-lės V. Sinke
vičiūtė ir A. Kavaliauskai
tė; p. O. Savickienė pasa
kė eiles. Taipgi p-lės Ale
na Vaitukiutė ir O. Gude- 
liutė sudainavo duetą.

Turiningą kalbą pasakė 
kleb. kun. L. Praspalius.

Programą užbaigė daino
mis Šv. Kryžiaus par. cho- 

: ras, vadovaujant p. K. 
| Zupkui.
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Gėlės dėl visokių dalykų

Narys The F. T. D. A.

Belmont St. Brockton 1690

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių Įstaiga:

124 Ame3 St.. Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St., Brockton

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD SL 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005



Penktadienis,

Detroito Lėktuvinio pavoj aus

čW PCTPfi MRAPIIA kad mes regėtume; kadSf I Ir I nu rAnAnJA ; mes regėtume dalykus 
Į kaip jie tikrai yra.

Sekmadienį, vasario 23 
d. kleb. kun. V^ Masevi
čius minėjo savo įšventini
mo sukaktuves. Parapijos 
jaunimas savo kleboną pa
gerbti surengė šaunų ban- 
kietą. Programa buvo įvai
ri. Kun. Ording buvo to- 
astmasteriu. Jaunimo cho-:, 
ras sudainavo iškilmėms 
atitinkamas dainas, o pa
dainavę patarnavo prie veįįįmas yra bendras visu 
stalų. l • ■ - -- •- —’

Kalbas pasakė šie kalbė
tojai: pp. M. Sirvydas, M. 
Juozunaitė, kunigai: Va- 
nadia, Mayotte, Parker, 
McGinnis ir Petiprin. Pa
starasis yra kiniečių misi
jonierius, klebono klasės 
draugas. Kalbėtojai lyg 
susitarę kalbėjo apie jau
nimą ir reikalingumą viė-| 
nybės savo parapijoje. Te
parodė, kad jaunimas yra į 
lietuviškų parapijų ir lie
tuvybės išlaikymo ramstis Labai liūdna,' kad “žmogus 
-ateitis. j turi būti palaidotas varg-

Bankieto rengėjai ir kle- šų kapuose. Mūsų tautos 
bonas nuoširdžiai dėkoja žmonės niekados nesigaili 
p. A. F. Kneižiui, 
ninko” redaktoriui už pri- priklausykite 
siųstą telegramą su linkė-1 parapijų, 
jimais klebonui. Telegra-1 
ma buvo perskaityta ir va
karo vedėjas pareiškė, kad dieniais platinamas laik- 
būtų buvę labai malonu, rastis “Darbininkas”, 
kad p. Kneižys būtų gale- Kiekvieną sekmadienį 
jęs asmeniai dalyvauti šio- pritrūksta ir žmonės rugo- 
se iškilmėse. ja, kad neužsakome dau-

Jaunimas 
kleboną brangiomis dova
nomis, būtent, įteikė kle
bonai du tabernakuliui už
dangalus, baltą ir purpu- 
ravą. Visi parapijiečiai 
turės progos pamatyti tas 
dovanas bažnyčioje. __ ; _ __________ ____

Klebonas kun. V. Mase- ta. Taigi, kurie nori gauti 
vičius tą vakarą buvo taip kas savaitę laikraštį ‘Dar- 
sujaudintas, kad atsisto- bininką’, tai patartina jį 
jęs kalbėti negalėjo žodžio užsirašyti ir jį gausite du 
ištarti. kart savaitėje į savo na-

Klebonas nuoširdžiai dė- j mus ir turėsite savo para- 
koja visiems, kurie kokiu pijos visas žinias. Parašy- 
nors būdu prisidėjo prie kitę laišką “Darbininkui” 
tų iškilmių ' ir sukaktuvių 
jo įšventinimo į kunigus 
proga.

VVS CENTRO KOMITE- kiais sumetimais juos da- 
TO NUTARIMAS D£L rytų,
LENKIJOS AKCIJOS 3) kad lenkiškai kalban-LENKIJOS AKCIJC

Detroito jaunimas,’ 
ris labai iškilmingai 
gerbė lietuvius baseballi- 
ninkus Lietuvių Dienoj, 
vėl pradėo darbuotis. Susi
rinkime nutarė kviesti vi
sus sportininkus į Detroi
tą šią vasarą dalyvąuti 
Lietuvių Dienoj. Šis lietu
vių jaunuolių sportininkų

ku- 
pa-

parapijų. Nutarta Lietu
vių Dieną rengti visiems 
žinomame parke. Tat lauk
sime tos dienos. Detroito 
jaunimo veikimo komisi
joje yra šie: kleb. kun. V. 
Masevičius, S. Staniulis ir 
A. Kaminskas.

I
Į Šiomis dienomis prie 
vieškelio rastas negyvas 
Mykolas Najauskas. Iš 
vardo lietuvis. Jis buvo 
Eloise vargšų prieglaudoj.

“Darbi- palaidojimui; tat lietuviai
prie savų

Šioje parapijoje sekma-

apdovanojo, giau egzempliorių. Bet 
j kaip tik užsakome dau
giau egzempliorių, tai paš
tas nepristato laiku, nes 

. didelių pundų negali atneš
ti, bet turi vežti. Kitų lie
tuviškų laikraščių vis lie
ka, o “Darbininko” truks-

Gavėnios laikas jau atė
jo. Tai laikas išsižadėjimo 
ir atgailos. Ką turime da
ryti per šį gavėnios laiką?! 
Nerengkime ir nedalyvau
kime šokiuose ir kitokiuo
se pasilinksminim u o s e. 
Nėra tame bloga, bet susi
laikykime. Tegul protas 
valdo kūną, o ne kūnas 
protą. Mes jau žinome, kad 
kiekvienas nuo 21 metų

ir gausite laikraštį du kart 
arba vieną kartą į savaitę. 
Patartina užsirašyti du 
kart į savaitę “Darbinin
ką”, nes dabar tik $3.00 
metams.

tieji piliečiai Nepriklauso
moje Lietuvoje naudojasi

Kaunas — Keturias die
nas užtrukęs ketvirtasis

Kaunas — Paskutiniu kaip ir kitų tautybių pilie- 
laiku nepaprastai pagyvė- ciąi visomis savo kultūrai 
jo Lenkijos oficialiųjų ir plėtoti reikalingoinis lais- 
visuomeninių organų va- vėmis: turi savo mokyk- 
romoji akcija prieš Lietu- las, gimnazijas, draugijas, 
vą, jos vyriausybę ir vi- spaudą; 
suomenines organizacijas. ■ 
Lietuvai metami kaltini-1 
mai, esą ji nesutvarkanti 
savo santykių su Lenkija, 
palaikiusi 
ukrainų organizacijų tėrO-j 
rištinę veiklą prieš Lenki- j 2) prieš naujas lenkų 
jos vyriausybę, o savo vyriausybės^ nukreiptas 
krašte skriaudžianti ir te- prieš lietuviškąsias moky- 
rorizuojanti lenkų tauty-, klas ir lietuviškąją spau- 
bės gyventojas. Vilnijoje naikinamas

Vilniui Vaduoti Sąjunga, priemones ir mėginimą tas 
pabrėždama, kad tie prie- priemones pateisinti taria- 
kaištai yra nepagrįsti ir mu pramanytu lenkų 
net absurdiški, konstatuo- tautybės žmonių skriaudi- 
ja: !mu Nepriklausomoje Lie-

1) kad Lietuva yra da- ^uvoJe- f 
vusi neginčijamų įrodymų Ir randa, kad tas Lenki- 
noro nuoširdžiai sutvarky- jos elgesys yra priešingas 
ti savo santykiams su Len- pagal Tautų Sąjungos Pa- 
kija teisės ir teisėtumo pa- ktą prisiimtoms prievo- 
grindaiš ir ne jos kaltė, lems ir siekia suterorižuo-

klausimu plačiai kalbėjo 
daugelis suvažiavimo da
lyvių. Tartasi kaip slėptu
ves įrengti, kokios jos tu
rėtų būti technišku požiū
riu, kaip, kokias ir kurio
se vietose inžinieriai turė
tų patarti vietos gyvento
jams įsirengti slėptuves.

VILKAVIŠKIS

ŠV. JURGIO PARAPIJA.
Lietuvos Nepriklausomy

bės Sukaktuvės
Vasario 16 d., minėjome 

mūsų tėvynės Lietuvos 18 
metų nepriklausomo gyve
nimo sukaktuves.

amžiaus iki 60 turi pasnin-! Lietuva perdavė muzika- 
kauti su mažomis išimti- lę radio programą visam 
mis, būtent, ligoniai ir pasauliui. Detroite buvo 
sunkiai dirbantieji. Užlai- perduota iš didžiausios 
kykime pasninką, tada ir stoties WWJ 2:30 vai. pp. 
Velykos bus daug links
mesnes.

• Pereitą sekmadienį, šios 
parapijos klebonas labai 
iškalbingai ragino žmones, 
kad gavėnios metu prisi
mintų tęs dienos Evangeli
jos žodžius, tai yra: ‘Vieš
patie, kad aš regėčiau*. 
Nėra svarbesnio dalyko 
žmogui, kaip regėti daly
kus, kaip jie tikrai yra. 
Tas dalykas priklauso 
mums kasdieniniame gy
venime. Taigi gavėnįoš 
mėtų visi Hetuivai melski
mės sakydami: Viešpatie,

protestuoja: 1) prieš len
kų suorganizuotų mitingų 
paleistus šmeižtus dėl ta- 

, .. riamo lenkų tautybės žmo- 
ir. pa .ai an 1 nių Lietuvoje skriaudimo,

grindaiš ir ne jos kaltė,
kad tie Lietuvos Lenkijos ti Laisvosios ir Okupuotos 
santykiai ligšiol tebėra ne- t Lietuvos gyventojus, 
sureguliuoti,

2) kad lietuvių tauta, 
reikšdama visas saVo sim
patijas ukrainų tautai, 
griežtai smerkia visokius 
teisės laužymo ir teroro 
žygius, visvien kas ir ko-, rius, _
—' ' ■ kultūringomis

saio isRimtos____ J3 d. pasibaigė. Visą laiką
Beveik viso pasaulio uo- suvažiavime dalyvavo kitų 

stuose yra įrengti patoges-1 techniškųjų žinybų — kra- 
ni namai jūrininkams, kad što apsaugos, žemės ūkio, 
po sunkių kelionių čia jie susisiekimo, finansų mi- 
galėtų pailsėti ir kultūrin- nistėrijų ir žemės ūkio ra
gai laisvesnį laiką praleis- mų — atstovai. Be to, bū
ti. Klaipėdoje irgi yra jū- vę vyr. statybos bendra- 
rininkų namai, tačiau jiė darbiai inžinieriai, kurie 
yra privačių asmenų lai- šiuo metu dirba kitur ar!

j. <•- . -------- ... '---- . - ’ • - ■ - !

mi ir nepatogūs. Dėl to Priimti penkiose komisijo- M. Hincienę besergančią 
Lietuvos jūrininkų sąjun- se parengtieji įvairūs pa- lovoje. Policija supratusi 
ga dabar nutarė Klaipėdo- siūlymai, 
je pastatyti gražius namusi Svarstytas 
viso pasaulio jūrininkams, ministerijos 
Manoma, kad šių nam,'miesteli, ir

Kontrobanda Ligonės 
Lovoje

Šiomis dienomis Vilka
viškio policija, patyrusi, 
kad Vilkaviškio m., Kauno 
gatvės gyventojo A. Hinco 
namuose yra slepiama kon 

komi, tinkamai neprižūri- atlieka karinę prievolę, trabanda, per kratą rado

1 Vilniui Vaduoti Sąjunga 
dėl viso to pareiškia, kad 
ši Lenkijos akcija riepa- 
lauš lietuvių tautos teises, 

ragina Lietuvos visuo
menę ypač Sąjungos sky- 

energingomis, bet 
priemonė- 

pa kalba, pradėjo progra- miš reaguoti prieš tokią 
mą. Kun. J. Cižauskas, klastos ir aiškiai permato- 
kaipo parapijos šeiimnin- mų. politinių sumetimų pa
kas ir rengėjas , pasakė diktuotą Lenkijos akciją 
gražią kalbą ir pakvietė — 
gerb. teisėją Jos. P. UVic- 
ką vesti programą. Gerb. Y 
2. i T TT * T

Gyvi žodžiai atskridę iš 
tėvynės Lietuvos, smigo 
širdin ir kėlė nepkprastą 
dvasią. Džiaugiamės!

Chicagos lietuvių prog
rama, kuri buvo perduotą 
iš stoties WJR, 12 vai. die
ną, taip pat žkvėjo mus 
detroitiečius.

Šv. Jurgio parap. kleb. 
kuh. J. B. Cižauskas ir pa
rapijos choras, vadovau
jant muz. B. Nekrašui, su
rengė atitinkamą vakarą. 
Vakaro programa susidėjo 
iš kalbų, dainų, muzikos ir 
šdkių. ,

Muz. B. Nekrašas, trum-

i “reikalą”, pasikvietė apsk. 
žemės ūkio ligoninės gydytoją Nasvy- 
parengtas tį, su kurio pagelba iškel- 
miestų že- dino iš lovos ligonę, lovo- 

statyba bus pradėta jau mėms tvarkyti įstatymo je buvo rasta iš Lenkijos 
šiais metais. Juose bus projektas. Jam pritarta ir įgabenta kontrabanda pus- 
patogioš, lietuviškais dir- 'nutarta prašyti žemės ū- Silkių staltiesių, lovatiesių 
biniais įrengtos svetainės, kio ministeriją, kad ji ir kilimėlių.
Patys namai bus gražaus dėtų pastangų greičiau tą Diena vėliau ta pati po- 
lietuviško stiliaus. Be abe- įstatymą pravesti. į licija kelyje, netoli miesto,
jo, jie prisidės prie Lietu-, Apie modernišką miestų sulaikė D. šelvių km., Vil- 
vos vardo garsinimo už- organizavimą plačiai refe- kariškio valse, gyventoją 
sieniuose. Tsb. ravo vyr. statybos inspek- A. Žemaitaitį, begabenantį

- Už 
ros platinimą Kariuom. 
Teismas Butrimonių v. 
gyv. A. Ražanauską nu
baudė 4 met. s. d. kalėji
mo.

kauskas. Tuo klausimu uždegamosioms mašinė- 
plačiai išsitarė, ir suvažia- lems akmenėlių.
vimo dalyviai. Dar vienas | Surašyti protokolai ir 
iš įdomių suvažiavime kontrabanda perduota Vi- 
svarstytų klausimų — tai rbalio muitinei, 
projektas Šventosios uos- v -----------
te modemiškam miesteliui — Spauda rašo, kad 
sukurti. Pagal pravestus Teismo sprendimu gr. 21 

i planavimus d. nuteistas dėl atsišauki- 
keltos Kariuom. Teisme numatyta galimybė ten,, mų platinimo ūkininkas K. 
bylos A. Valaičiui iš Lėkė-' atviroje vietoje, sukurti Ambrozevičius pašalintas 
čių valsčiaus ir A. Rukui - modernišką pavyzdinį mie- iš taut. Liudvinavo apylin- 
žai iš Žeimių v. stdį. - i kės narių, r

— Už platinimą tarp ūki- į 
ninku neleg. atsišaukimų Į 
ir kurstymą ūkininkų iš-' moderniškus 
t t i t.t- ■«*: ’ ' m • * • ' ’ » ■ 7' j

> i 
teisėjas J. Uvickas sutiko'J* 
ir gražiomis kalbomis ap- A 1 
vainikavo visų programos A ji 
dalyvių atliktas užduotis. AJj 
Įspūdingas kalbas pasakė: 
Harold Ė. StOll, Register Vii 
of Deeds, teisėjas J. A.1A > 
Murphy, misijonierius Tė- A ’ 
vas Pius ir mūsų kolonijos ♦♦♦ 
didelis patrijotas daktaras y 
J. Jdnikaitis. Visų kalbos ♦* 
buvo pilnos gražių palygi-1A

- - - - " i I t t
t 
y T ? 
T Y

nimų, istorinių faktų, už
uojautos Lietuvai ir džiau
gsmo dėl jos laisvės.

Koncertinė programo da
lis buvo labai jaudinanti, 
nes visose dainelėse buvo 
minima Lietuva bei jos vi
sa aplinkuma. «

Solo padainavo S. Buk- 
šaitė, J. Valikas ir p. Vasi
liauskas. Duetus — S. Bu- 
kšaitė ir A. Juocnukaitė, 
B. Nekrašas ir J. Valikas

JUS DAR GALITE GAUTI KONTRAKTĄ 
SU NEW ENGLAND COKE IR 

SUTAUPYTI PiNlGW

ir broliai Vasiliauskai. Vy- A 
rų choras, merginų choras A 
ir mišras choras, kuriems y 
dirigavo muz. B. Nekra- V 
šas, akompąnavo kun. J. T 
Cižauskas. Muz. B. Nekra-15* 
šas žavėjančiai skambino X 
piano solo. j y

Programai baigiantis, V 
kleb. kun. J. Cižauskas pa- Y 
dėkojo visiems už daiyva- Y 
vimą ir ragino visus nusi- X 
pirkti Vilniaus pasus ir y 
ženklų, kuriuos platino y 
Spaudos draugijos valdy- y 
ba- . IX

Dalyvavo suvirš keturi A 
šimtai žmonių. Visi susi- A 
kaupę ir pasidžiaugę* Tė- y 
vynės laisve ir linksmai Y 
pašokę išsiskirstė į savo X 
namučius. ' A

Marijona Aukščiūnienė. ,£<
w «

Vasario mėnesyje su Kontraktu galite pirkti COKE už $11.20 užsimokant COD. 
Pristatant prieš Kovo 1 d. Tamsta sutaupysi 25c. ant kiekvieno tono iki sezono 

gattf.
Vasario mėnesy perkant su kontraktu du tonu, gausite toną už $10.95 užsimo

kant tuojau pristačius — COD.
Pristatant prieš kovo 1 d. sutaupysite 50c. ant kiekvieno tono iki sezono galui. 
Pasirašyk su New England Coke kontraktą ir prašyk, kad Jums pristatytų prieš 
Vasario pabaigą ir tuomi sutaupysi pinigų.
Jūs galite pilnai pasitikėti THE WHITE i^LĖtA pristatymu neatsižvelgiant ko
kis oras nebūtų — snigtų ar lytų, bus kokšai pristatyti, kurie duoda geriausią 

šiluhdĮ.

dou East m
Tėlefohhš



Penktadienis, Vasąrio 28, 193c DARBININKAS . .. S.

Rytinių Valstybių Žinios
NFW RRITAIN PflNN tulytė, J. Janušonytė ir M. dė giedoti Lietuvos himną Didelė garbė priklauso
liLn uniljtlli) UUIllii Karlonaitė it trys žvaigž- bažnyčioje, kurio pavyzdį šiai draugijai, kuri netik-'

------------ dutės katalikiškame visuo- jau seka ir kitos lietuvių tai sušelpia savo nares ne-1 
meniniame darbe. laimėje ir ligoje, bet yrakolonijos.

Po pamaldų daugelis pa- daug prisidėjusi aukomis 
’rėję į namus klausėsi Ra- Bažnyčios ir Tautos labui, 

va- dio lietuviškos programos. !Bažnyčiai yra įtaisiusi 
Šv. Cecilijos Visi su didžiausiu išsiilgi- daug daugiau dovanų nei 

mu laukė žodžio iš Lietu- vyrų turtingesnės draugi- 
gražiai vos. Nors programa per jos gali pasididžiuoti. To- 

į “Pi- Radio iš Lietuvos atėjo ne- dėl laimingo gyvavimo ir 
Poškus buvo programos nigėliai”, Vaidino visi ge- labai aiškiai, 
vedėjas. Pirmiausiai Šv. 'rai, bet ypatingai pp. S. meliodija buvo 
Cecilijos choras vadovau- Matulytė, A. Danisevičiu- prantama ir buvo malonu ra: Pirm. P-nia V. Rovie- 
jant varg. K. Žalnierai- tė, M. Karlonaitė. Kiti vai- klausytis.
čiui, sudainavo Amerikos, dintojai buvo šie: K. Ka-Į Vakare 6-tą valandą jau 

valiauskas, J. Melinaus- pilna erdvi Lietuvių Šv. 
kas, B. Kazakevičius, A. { 
Kvedaris, A. Valinčius ir 
p. A. Kuckeliutė.

Pasibaigus vaidinimui

“PINIGĖLIAI”
Pereitą sekmadienį, yra įtaisiusi

16 VASARIO PAVYKO
New Britainiečiai 16-tą 

vasario, Lietuvos Nepri
klausomybės šventę iškil
mingai minėjo. Publikos sario 23 d. 
buvo prisirinkę su virš še- choras, vadovaujant muz. v. v. . . ir?” :---i---------xisi šimtai.

vvs.
K. Žalnieraičiui, 

pirmininkas P.'suvaidino veikaliuką 
• • •• -r ▼ • i* •

I

ir .Lietuvos himnus ir po
rą patrijotinių dainų.

Po to kalbėjo miesto 
mayoras Durna, kuris yra 
pavyzdingas katalikas. Jis 
sveikino lietuvius. Pn to.
klausytas! radio progra-. 
mos iš Lietuvos. Radio a-, 
paratą taisė gerb. A. Re-' 
kūs, radio pardavėjas. Bet ■ 
nelabai aiškiai girdėjosi.

Gražią ir patri jotišką 
kalbą pasakė advokatas 
K. Jurgėla iš Brooklyn, N. 
Y. Taipgi kalbėjo 
klebonas kun. A. Vaškelis 
kun. J. Yalethko, ukrainie
tis ir vietiniai advokatai 
T. Kubilius ir A. Povilaitis 
ir konsilmonas J. Savonis, 
kuris šiais metais yra pa
siryžęs siekti miesto ma- 
yoro vietos. Geriausio pa
sisekimo Juozai!

Tarpuose kalbų gražiai 
pašoko klasiškus šokius

• panelė A. Zdaniutė ir O 
Valinčiutė; skambino pia-

bet dainų ant toliau. Tos draugijos 
gerai su- valdyboje šiais metais y-

Jurgio parapijos auditori
ja ir laukė patriotiškos 
programos.

Gerb. klebonas pradėjo
choras sudainavo keletą programą, paaiškindamas 
dainelių.

sjsjsjsjs^s-'s.'sjsrsjsjsjszsjszs.'sjs.'sjs.'s.'sjs.'s.'sv
*

lę 5000 karininkų. Tačiau 
iš jų parinkta esą tik 400 
ir jie mokomi, ruošiami 
baisiems žygiams. Ar ga
lima ko geresnio laukti iš 
bedievėjančio pasaulio!

“M. L.”

VIENUOLINE LUOMĄ 
PAŠAUKIMAS 
KUNIGYSTĖN

PRIEŠ - UŽGAVENINE pi jos salėje iki vidurnak
čio. Nors bilietai buvo gan 
pigūs, tik 50 centų, tačiau 
manoma, kad Pelno para- susįpažinti su savo pašau- 
pijai liks apie $200. Visa kimu, įsigykite kun. P. 
garbė už tokį šaunų vaka
rą priklauso visoms na
rėms Altoriaus ir Rožan
čiaus dr-jos, nes jos dau-

kad iš-
• v

Jaunikaitis ar mergaitė 
manantieji stoti į vienuo
lyną ar norintieji arčiau

VAKARIENE
Paskutinė prieš užgayė- 

nias pramoga įvyko sek
madienį, vasario 23 d. 
Kaip kitais metais, taip ir 
šįmet Altoriaus ir Rožan
čiaus dr-jos moterys rūpi
nosi šio vakaro tvarka. . ....
Kun. Mendelis jau iš anks- g*ausiai rūpinosi, 
to pranašavo, kad tai bus tikietus ir isgar-
didžiausias sezono vaka- slą Paskutinę prieš
ras: pranašavo, kad virš:VelVkas vakarienę. 
400 žmonių susirinks į va
karą. Taip ir įvyko. 5 vai. 
vakare jau šeimininkės 
buvo prisiruošiusios. Visi 
žinojo savo užduotis ir vis
kas ėjo iš anksto ponios S. 
Šilanskienės rūpestingai 
išplanuotu mastu. Arti 500 
žmonių linksminosi para-

nė; Vice-pirm. T. Kairie
nė; Nutarimų rašt. p-lė I- 
zabelė Mociejūnaitė; iždo 
raštininkė p-lė Ona Kaz
lauskaitė.

I —
KATALIKIŠKA SPAUDA

Per pirmus du sekmadie
niu vasario mėnesio mūsij 

į klebonas karštai ragino 
remti katalikišką spaudą. 
Vasario mėnuo yra Kata
likiškos spaudos platinimo 
mėnuo ir mums lietuviams 
.katalikams būtinai reikia 
turėti savo namuose nors

I

T. M. šios dienos svarbą ir pers
tatinėjo kalbėtojus. Karš
tas ir patriotingas kalbas 
pasakė vietiniai veikėjai: 
pp. J. K. Čiapas, Pr. Sveti- 
kas ir p-nia Pr. Mociejū- 
nienė. Toliau sekė svar
biausia šio parengimo da- 
jlis, tai vaidinimas opere- vieną katalikišką laikraš- 
tės “Už Vilnių”. Veikalas tį. Labai gaila kada užgir- 
patriotingas ir tinkamas sti gerą kataliką žmogų 
šiai šventei buvo suvaidin
tas gerai. Vaidino šie as
menys : Kanklininkas — 

{Pr. Jurgelionis; Dainius — 
šaulių vadas — Albinas 
Remeikis; Ponas — J. Ste
ponaitis; Jaunimo vadas— 
Cickevičius; Amerikietis— 
Alfonsas Buškus; Ameri
kos legionierių vadas, — 

kun. J. Simonaitis, j Sedlickas; Studentas,

EUZABETH, N. J.
' Velykas vakarienę.

t 
I

Saurusaičio parašytą kny
gą “Vienuolinė Luomą ir 
patarimas apie pašaukimą 
kunigystėn”. Jos kaina 20 
centu. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

Apaštalystės Maldos dr- 
jos kortavimo vakaras da- 

ivė parapijai pelno $100.00 
su virš.

Moterys prigamino ska
nių valgių, bet valgytojų

mūsų
i,

" i buvo neperdaugiaus i a i.
1 j Vyrai pagalvokite, ar ge

rai darote ignoruodami 
moteris, kurios visuomet 
rodo didelį pasišventimą 
parapijiniame ir draugiji
niame darbe.

Vasario 16 d. minėjome 
Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuves. Kalbėjo 
kleb.

nu p-lė Izabelė Jenkeliu-Dr. Racevičius, Dr. Vini- Mincentas Stanys; Studen- 
kas, kun. J. Kemėžis. WS įo sesuo — Elena Matuly-{ 
skyriaus pirm. p. F. Savic- tė; genelis — Juozas Mo-{ 
kas ragino visus įsigyti ciejūnas Jr.; šauliai — B. 
Vilniaus pasą ir ženkle- Samuolis, V. Samuolis ir

naitė. Pašoko “tap dance” 
J. Vinikaitis ir p-lė Quin 

Po to sekė dainos. Dai
navo Šv. Cecilijos choras, 
vadovaujant K. Žalnierai- 
čiui. Choro merginos buvo 
pasipuošusios tautiškais 
drabužiais, kas sudarė ne 
paprastai gražų įspūdį.

• Scena buvo išpuošta ža-. 
Įiomis palmomis ir balto- I 
mis ir raudonomis gėlėmis, 
kurias paaukavo gerb. K. 
Giedraitis, gražaus gėlių 
darželio savininkas.

Pertraukoje padaryta 
rinkliava, išplatinti Vil
niaus pasai bei ženkleliai 
ir vokai. Aukų surinkta 
virš 15 dol., kure bus skir
ti į Geležinį fondą. T. M,

I

liūs.
Priimta rezoliucija, ku

rią rengėjai žadėjo paskel
bti spaudoje.

Kadangi svetainę reikė
jo užleisti Šv. Onos drau
gijos šokiams, tai Lietuvos 
Nepriklausomybės progra
mą turėjo trumpinti. Žmo
nių prakalbose buvo daug 
ir visi ramiai klausėsi.

Radio programa iš Kau
no gauta prastai.

Vietinis. »

V. Bazys; muzikos vadas 
ir režisierius — Prof. K. 
Bazys; pianistė p-lė Izabe
lė Rovaitė.

Garbė mūsų vargoninin
kui Prof. K. Baziui, kuris 
tiek daug laiko ir energi
jos įdėjo mokindamas, o 
veikėjai - jaunuoliai gra
žiai su juo ko-operavo. 
Skaitlingas žmonių atsi
lankymas jiems atlygino 
už tą pasišventimą. Pasi
baigė ta diena šokiais.

giriantis, kad jisai skaito 
“bespalvius”, taip vadina
mus “tautiškus”, net dau
gelyje atsitikimų komuni
stų - aršiausių mūsų prie
šų laikraščius. Atsiminki
te broliai ir sesutės, kad a- 
teis toji valanda, o gal ne
užilgo, kada reikės stoti 
prieš Teismą, nuo kurio 
neišgelbės nė geriausias 
advokatas ir Išduoti ats- 

I kaitą. Mes katalikai turi
me gerų laikraščių Ameri
koje. Štai vienintelis dien
raštis “Draugas”, o ku
riems tas per brangus, tai 
užsirašykipae du kart sa
vaitinį laikraštį “Darbi
ninką”, kurį užrašinėja p. 
V. Butrimaitis. “Draugą” 
užrašinėja p. J. K. Čiapas. 
Todėl laike šių dviejų laik
raščių vajaus, tenelieka 
nė vienos šeimynos Ro- 
chesteryje, kurioje neatsi
rastų nors vienas iš tų 
dviejų laikraščių, bet ge
riausiai abudu.

Vyturys.

ROCHESTER, N. Y.

i

I
!

I

gė vakarienę parapijos 
naudai. Dalyvavo daug 
svečių. Kuopos pirm. p. 
Milinautienė pakvietė kal
bėti kleb. kun. L. Vaičie- 
kauską, kuris savo kalbo
je pagyrė moteris, kad 
gražiai darbuojasi parapi
joje. Taipgi kalbėjo ir 
komplimentavo moteris p. 
M. Akelis iš Newark, vie
tinis graborius Ašakūnas, 
K. Jaruševičius.

Visi dėkojo moterims už 
skaniai pagamintą vaka
rienę. Pasibaigus vakarie
nei ir programai, įvyko 
šokiai.

Pirm. Milinautienė paai
škino, kad neužilgo prasi
dės Moterų Sąjungos va
jus ir visoms moterims ir 
merginoms bus gera pro
ga įsirašyti į Sąjungą.

JUŠKELIS — 
STASEVIČIUTE

Pereitą šeštadienį, 9 vai. 
ryte įvyko gražus šliubas 
mūsų bažnyčioje Antano 
M. Juškelio ir p-lės Atver
tos Stasevičiutės. Abu jau
nieji gražiai katalikiškai į 

išauklėti priėmė Sakra
mentą Moterystės su šv. 
mišiomis. Liudytojais šios 
iškilmingos sutarties buvo 
jaunojo broliukas Juozas 
ir jaunosios sesutė Vikto
rija. Kun. Mendelis atna
šavo šv. Mišias, o p. Čižau- 
skas gražiai giedojo šv. 
mišių metu. Jaunai porelei 
linkime ilgiausių metų ir 
daug Dievo malonių.

Baltimores Kronistas.
I I 

BAISOS KARO PABŪKLAI' 
IŠŠAUNAMA ŽMOGUS — 

KARYS KRIS SU
BOMBA

SEKTINAS PAVYZDYS

Vasario 22 d. Šv. Onos 
Moterų ir Merginų pašal- 
pinė draugija surengė ro
žių balių, kuris pavyko. 
Publikos buvo daug, ypač 
jaunimo. Visiems patiko 
orkestras ir Poųuonock.

Laimės rožę gavo p. A. 
Maceikaitė, p. K. Žalnie- 
raitis, Šv. Andriejaus pa
rapijos vargoninkas ir p.,11* 
O. Radzevičienė, I__ _
buvo įteiktos dovanos.

Sakoma: “žodžiai para
gina, o pavyzdys patrau
kia”. Štai kokį laišką Tė
vas Bružikas S. J. gavo iš 

{vieno “Amerikos” skaity
tojo J. Karaliaus, kuris 
gyvena Baltimore, Md. Jis 
rašo: “Kaip bus taip! Dėl 
vieno dolerio gal kaip nors 
apsieisiu, šiame laiške 
siunčiu vieną dolerį ir pra
šau man atsiųsti laikraštį 
“žvaigždę”. Kurie skaitote 
šį gražų p. Karaliaus atsi
liepimą, malonėkite kiek
vienas taip mostelti ranką 
ir pasakyti: “Kaip bus 
taip! Dėl vieno dolerio gal 
kaip nors apsieisiu”. Tada 
Jėzaus Širdies laikraštis 
gautų tūkstančius naujų 
skaitytojų. Laukiu su pa
siilgimu! Norintieji gauti 
šv. Raštą, dar prideda pu
sę dolerio, kad ir pašto 
ženklais. Šis adresas yra 
nuolatinis: Rev. J. Bruži
kas S. J., 259 N. 5th Str., 
Brooklyn, N. Y.

P.S. Tėvai Jėzuitai lei
džia už tokią pat kainą ir
gi “Misijų” laikraštį. Be 

i to, kas gavo per Tėvo And. 
Rudaminos užtarymą ma
lonių, prašau atsiliepti.

J. B.

Plačiai kalbama, kad ja
ponai išrado ypatingas 
torpedas. Torpedos — tai 
povandeninių laivų palei
džiamos bombos. Jos plau
kia vandens paviršium ir 
pataikiusios į prieš laivą 
sprogsta. Tačiau dažnai 
tos torpedos nepataiko į 
laivą. Kad to neatsitiktų, 
japonai kartu su torpeda 
iššausią ir karį. Karys val
dys torpedą. Ji tikrai pa
taikys į priešo laivą. 
Sprogs..., bet kartu su lai
vu suplėšys ir torpedą val
džiusį karį... Kaip baisu’ 
Bet ką reiškia supagonė- 
jusiam pasauliui žmogaus 
gyvybė-

Negana to — kad neitų 
veltui iš orlaivių mėtomos 
bombos, su didžiosiomis 
bombomis lėksiąs ir žmo
gus. Jis tą pragarišką įtai
są valdys ir taikys, kad 
kirstų tiesiai į tiltą, į gelž- 
kelį, į ginklų sandėlį, į ka
rių būrį, žodžiu, kur bus

Darbai šioje kolonijoje 
nepergeriausiai eina, bet 
geriau kaip du metai at
gal. Mokantieji darbus 
greičiau gauna už nemo
kančius.

Dar vienas blogas papro
tys mūsų žmonių, tai ne- 
skaitymas ir neužsiprenu- 
meravimas katalikiškų lie
tuviškų laikraščių. Jeigu

NAUJA DOVANA 
. BAŽNYČIAI

Lietuvių moterų ir mer
ginų pašalpinė draugija 
vardu ŠŠč. Marijos į Dan
gų Ėmimo,' dėkodama sa
vo globėjai Marijai už jos 
užtarimą ir pasekmingą 
vadovavimą tai draugijai 

j per netoli 27-nis metus, į- 
taisė labai gražų $100.00 
vertės Neperstojančios Pa
geltos Panelės ššvč. pa- 

Į veikslą. Tasai paveikslas 
lyra pieštas ant bronzos 
Europoje. To paveikslo rė
mai kainavo $25.00; mote- 

[ rys ir tą auką padarė. Pa- 
Į veikslą iškilmingai pa

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvos Nepriklausomy

bės Šventė
Šios kolonijos lietuviai 

iškilmingai minėjo Lietu
vos- Nepriklauso m y b ė s 
šventę. Iš ryto 10:30 vai., 
giedant didžiajam chorui 
“Dievas Mūsų Prieglauda 
ir stiprybė”, suėjo Ameri
kos ir Lietuvos Vėliavas 
nešdami visų draugijų na- 

kuriems “incorpore”, kad iš- 
klausius Šv. Mišių ir pasi-|

Vasario 15 d. p. U. Mi
kulskienė su savo dukrele 
Alena surengė savo vyrui
p. J. Mikulskiui smpnse pardavinėja prie baž.
party”, jo gimtadienio 
proga. Dalyvavo daug sve- 
Sų pp. Mikuhkių ataisa-

nyčios, tai vienas, kitas ir 
trečias nusiperka, bet pa-

Reikia pažymėti, kad šv. už “ingius kovoje
dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės. Laike Šv. Mišių la-Onos draugija gerai gy

vuoja ir gražiai veikia šio- . . - , , .
> parapijoje Ji Įtaisė baž- dentino kun.TTkripk^,
nyčioje Šv. Onos vėliavą ir 
gražią kopą. Garbė jums, 
sesutės. Telaimina jus Die-

ke klebonas kun. Jonas M.
Bakšys. Po mišių palaimi
nimas su Švenčiausiu ir 

vas užbaigė Lietuvos himnu.
Valdyboje gražiai ir su- kur> chora« * visi

tartinai veikia šios narės: <*a,yviaI sios, kuri tęsis kiekvieną
pirm. O. Jeninienė, vice- Čia reikia pažymėti, kad trečiadienio vakarą iki Di- 
pirm. M. Takauskienė, ižd. mūsų klebonas ar tik ne- džiojo Trečiadienio Patar- 
A. Valinčienė, rašt. S. Ma- bus pirmutinis, kuris jve-, tina lankyti*

Binghamtono lietuvių kle- 
| tonas, vasario 11 d., vaka- 
| re ir tuo prasidėjo Novena 
prie Nepersto jančios Pa
geltos Panelės švenčiau
sios,

ir draugai. Svečių tarpe 
buvo ir kleb. kun. N. Pa
kalnis ir kun. J. Kartavi- 
čius. Viso buvo apie 50 
svečių.

Pasakyta linkėjimų kal
tos. P-ną Mikulskį apdo
vanojo gražiomis dovano
mis. Jis labai visiems dė
kojo už dovanas ir linkėji- “
mus. Visi skirstėsi į na
mus linksmi, linkėdami p. 
Mikulskiui ilgiausių metų.1

Ten Buvus.

ko. Taip neturėtų būti. Gy
vename 20 amžių, tai turi
me šviestis ir mokintis at
silaikyti prieš bedievybės 
bangas, kurios neša mirtį 
visiems, o ypatingui jauni
mui. Taigi visi būkime ne 
tik skaitytojais katalikiš-, 
kos lietuviškos spaudos J mesta. Aišku, kad sprog- 

• platintojais. Per dama bomba suplėšys ir 
spaudą mes numąskuosi- vieną gerųjų tėvynės sū- 

'• me komunistus, kurie it 
į plėšrieji žvėrys puola mū- 
sų draugijas ir visuomenę.

Šluokime lauk iš savo: HARRISON-KEARNYj N J. namų bedievių raštus. Vi- 
______ jsur būkime aktyvūs lietu-

* ALRK. Moterų Sąjungos viai katalikai.
63 kp. vasario 22 d.suręn-| Kearny Dėdė.

nų, kurs lekiančią iš orlai
vio bombą valdys. Bet ir 
priešui bus taikliu šūviu 
pakenkta. Kas baisiausia, 
kad japonų armijoj atsira
dę savanorių saužudžių: 
mirties patarnavimų su 
torpedomis atlikti pasisiū-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Para Street 
BALTIMORE, MD.

Cortlandt 7 4305
LIETUVIŠKA 

INFORMACIJŲ 
RAŠTINE

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row

Prieš City Hali
NEW YORK, N. Y.

Room 405-6-7 
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA 
SUSEKIMO ir IŠTYRIMO 

ĮSTAIGA

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruoSęs patarnauti 
kuogmausiai dieną ir naktį 
visiems Connecticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba

273 Chertnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.


