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NAUJA VALSTYBES 
KONSTITUCIJA

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria

Kaunas — Vasario 15 d. 
Paskelbta priimtoji Seimo 
nauja Valstybės Konsti
tucija. Ar seimas paskel
bė prez. A. Smetoną prezi
dentu iki gyvos galvos, 
kaip buvo skelbiama, ar 
ne, nėra žinių. Tik tiek ži
nome, kad naujoji konsti
tucija duoda prezidentui 
teisę savarankiškai (dik
tatoriškai) tvarkyti vals
tybę.
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Bažnyčia Reikalauj a Išdalinti

Vilnius — Lenkai Lydo
je nuteisė tris lietuviškų 
skaityklų vedėjus iki 5 
metų sunkiųjų darbų kalė
jimo.

Kaunas — Lietuvos ne
priklausomybės jubilie
jaus proga Valstybės Pre
zidentas apdovanojo 34 A- 
merikos lietuvius ordinais 
už nuopelnus tautai. (Kas 
tie ordinuoti Amerikos lie
tuviai Generalinis Konsu
latas nepaduoda). Valsty
bės Prezidentas malonės 
aktais suteikė amnestiją 
buvusiam Ministeriui Pir
mininkui Augustinui Vol
demarui, be to, amnestija 
palietė 265 civilinių ir 23 
asmenis karinių teismų 
nubaustuosius.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAI
Sekmadienį, vasario 20 

d. Lietuvos Nepriklauso
mybės 20 m. sukakties mi
nėjimai įvyks sekančiose 
lietuvių parapijose:

Norwood, Mass. — 3:30 
vai. po pietų, bažnytinėje 
svetainėje, St. James St.; 
Montello, Mass. — Vaka
re, Lietuvių svetainėje, 
kampas North Main ir Vi- 
ne Sts.; Cambridge, Mass.
— Tuojaus po sumos (12 
vai. vidudienyj), parapijos 
svetainėje, Windsor St.; 
Nashua, N. H. — Vakare, 
O’Donnell svetainėje; !>• 
well, Mass.
Juozapo lietuvių par. sve
tainėje, Rogers St.; Pro
vidence, R. I. — 6 vai. va
kare, parapijos svetainė
je, Smith St.; Westfield. 
Mass. — 7 vai. vakare, Šv. 
Kazimiero draugijos sve
tainėje; New Britain, Ct.
— 2 vai. po pietų, Lietuvhj 
svetainėje, 354 Park St.; 
Newark, N. J. — 7 vai. va
kare, Šv. Jurgio draugijos 
svetainėje; Kearny, N. J.
— 7:30 vai. vakare, L. P. 
Klubo svetainėje; Roches
ter, N. Y.
rapijos svetainėje; 
Haven, Conn. — vakare, 
parapijos svetainėje.

Vakare, Šv.

— vakare, pa- 
New

Hendaye, Vas. 17, — Ži
niomis iš Ispanijos prane
šama, kad Franco kariuo
menė laimi Teruelio ir 
Madrido frontuose. Argen- 
to teritorijoje, prie Terue
lio, jie užėmė naujas vie
tas ir 200 radikalų vai- i 
džios kareivių paėmė ne
laisvėn. Serena dalyje, 150 
mylių pietų vakaruose nuo 
Madrido, nacionalistai nu
galėjo radikalus (lojalis-l 
tus). Radikalai mėgino at
siimti nacionalistų užka
riautas vietas, bet. buvo 
smarkiai sumušti. Didis 
šaltis sulaikė Franco ka
riuomenės pažangą Al- 
fambra upės daly, kur jie 
užėmė 14 mylių plotį.

Prancūzų laikraštis “L’- 
Occident” įdėjo generolo 
Kindelan straipsnį, kuria
me nurodoma, kad bom
bardavimai iš oro yra tai
komi į kariuomenės kon
centracijas, į karo ginklų 
sandelius ir karo stovyk
las. Madride ir Barcelono- 
je nacionalistams yra ži
nomos vietos iš kur eina 
karo nurodymai ir karo 
ginklai. Bombarduojamos 
yra tos vietos. Lakūnai į 
jas pataiko. Bet kodėl nei 
iš Barcelonos nei iš Mad
rido niekada žinia į pasau
lį neišėjo, kad ten buvo 
subombarduotas karo gin
klų fabrikas ar geležinke
lio stotis. Visada tik skel
biama, kad nelaimingi pi
liečiai, moteris ir vaikai 
nužudyti. Barcelonos cen
zūra išleidžia tik smer
kiančias žinias, kad gavus 
pasaulio užtarimą. Londo
no laikraštis, “The Daily 
Herald” rašo, kad “Barce
lonos aštri cenzūra neiš
duoda visų žinių”.

Aišku yra visiems, kad 
Anglijos ir Amerikos die
ninė spauda yra griežtai 
už Ispanijos lojalistus. 
Vieną dieną paskelbia, kad 
Franco lakūnai nužudė 
1000 nekaltų žmonių ir 
vaikų, kitą dieną, atmaino 
ir pasako, kad buvo nužu
dyta tik 155. Pasaulinė 
spauda vienpusiškai pa
duoda žinias ir aiškiai 
prieš Franco. Rodos, kad 
Franco lakūnai nieko kito 
nebombarduotų tik mote
ris ir vaikus, o radikalai 
tik karo pozicijas.

I

Telegrama — 
“Darbininkai”

— Vasario 16 d. 
mirė brolis kunigas 
Mikas; laidotuv ė s 
šeštadienį iš šv. 
Jurgio lietuvių par. 
bažnyčios, Brookly
ne. Jonas Brundza

Kun. Mykolas J. 
Brundza, Sės erų 
Kazimieriečių kape
lionas, Newtown, 
Pa., atsiskyrė su 
šiuo pasauliu.

Kun. Mykolas gi
mė rugp. 10 d., 1884 
m. Šunskų par. Ma
rijampolės • apskr. 
Pradžios mokslą ė- 

gimnaziją Marijampo-

v •

jo Šunskų mokykloje, 
Įėję ir Kunigų Seminariją Seinuose. Į kunigus 
buvo įšventintas lapkr. 17 d. 1907 m.

Didžiojo karo metu, 1915 m. Šunskuose 
kun. Mykolas gindamas savo parapijiečius 
pateko į vokiečių nemalonę. (Vokiečiai buvo 
okupavę Lietuvą). Vokiečiai jį paėmė į ne
laisvę ir du mėnesiu išlaikė Įsrutyje katorž- 
ninkų kalėjime ir 10 mėnesių Vestfalijoje, be
laisvių stovykloje Gutersloh. Į Lietuvą sugrį
žo 1916 m.

Į Ameriką kun. Mykolas atvažiavo 1935.
A. a. Kun. Mykolas Brundza buvo žymus 

visuomenininkas, garsus pamokslininkas, kar
štas patrijotas, nuoširdus “Darbininko” ben
dradarbis. — Amerikoje savo pamoksluose ir 
prakalbose visada kėlė lietuvybės dvasią. Vi
sa išeivija liūdi a. a. Kun. Mykolo Brundzos. 
Amžiną atilsį, duok jo sielai, Viešpatie!

Muzikui Jonui Brundzai ir jo žmonai dėl 
kun, Mykolo Brundzos mirties reiškiąme gi
lią užuojautą.

Austrija Vokietijos Nacių Rankose

DRAUDŽIA MERGI
NOMS IR MOTERIMS 

GIEDOTI CHORE

ROOSEVELTAS SAKO, 
KAINOS PER MAŽOS

Washington, Vas. 17, — 
Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė* kad daiktų kai
nos yra per žemos, jos tu
rėtų pakilti, tik ne per 
daug. Kainoms puolant, į- 
monininkai neperka daik
tų, bet laukia, ligi kainos 
visai žemai nupuls. Ir ka
dangi įmonininkai neduo
da fabrikams užsakymų, 
darbai sumažėjo ir žmo
nės neturi pinigų už ką 
daiktų pirkti. Manoma, 
kad valdžia nustatys daik
tų kainas.

Vienna, Austrija, Vas. 
17, — Austrija, kuri turi 
6,750,000 gyventojų pasi
davė Vokietijos nacių val
džiai. Austrija bus valdo
ma iš Berlyno ir Berchtes- 
gadeno. Tiesa, Vokietija 
dabar jai užtikrina nepri
klausomybę ir taiką, bet 
kadangi į Austrijos val
džią įėjo Hitlerio parink
tieji žmonės, aišku, kad 
naciai savo nusistatymus 
pravesti mokės. Hitleris 
paėmęs Austriją į savo 
valdžią ar tuojau nepradės 
spausti Čekoslovakijos? 
Pavergęs tą šalį jis pasi
darys vidurinės Europos 
valdovas.

Sakoma, kad Austrija 
pasiduodama Vokietijai, 
išvengė Europinio karo. 
Anglija tokios vienybės 
seniai norėjo, nes jautė, 
kad karas tarp Austrijos 
ir Vokietijos įveltų visą 
Europą.

Hitleris tuojau pareika
lavo, kad Austrija paleis
tų iš kalėjimo apie 2000 
nacių, kurie buvo Austri
joje įkalinti. Visa Europa 
nerimauja, ką Hitleris to-

, ar pavergs 
Vengriją, Jugoslaviją, Če
koslovakiją, Rumuniją ir 
kitas, kad sudarius vienin
gą frontą prieš sovietus?

DARBININKAI REIKA
LAUJA TEISINGUMO

Pelną Darbininkams
STALINAS REIKALAU
SIĄS VISŲ DARBININ

KŲ PAGALBOS

Maskva, Vas. 17, — Sta
linas reikalauja, kad visų 
šalių organizuoti darbi
ninkai eitų Rusijai į pa
galbą, jei ji stotų į karą. 
Jis sako: “Paskutinis so
cializmo laimėjimas nebus 
užtikrintas, jei tokį pa
galba nebus duota Rusijos 
armijos ir laivyno sustip
rinimui”. Stalinas priminė 
Lenino pasakymą, kad ka
ras tarp Sovietų sąjungos 
ir kapitalistinių valstybių 
yra neišvengiamas, nes 
pastovus Sovietų respubli
kos gyvavimas šalę kapi
talistinių valstybių yra ne
įmanomas.

Amerikos Darbo Fede
racija tuojau Stalinui at
sakė, kad oganizuoti dar
bininkai Rusijai neduos 
jokios pagalbos. Mr. Woll, 
Amerikos Darbo Federa
cijos vice-pirmininkas pa
sakė, kad organizuoti dar- 
nevertas demokratinių 
kraštų organizuotų darbi
ninkų pagalbos, kaip ne- 
vertęs lygiai yra Hitlerio 
ir Mussolinio valdžios”.

KARDINOLAS APIE KA
TALIKŲ PERSEKIOJI

MUS VOKIETIJOJE

Nevv York, Vas. 17, — 
Prelatas Fulton J. Sheen, 
kalbėdamas apie ekonomi
nius reikalus, pasakė: 
“Didžiosios kompanijos 
privalo pelnu dalintis su 
darbininkais, kaip Katali
kų Bažnyčia reikalauja, 
kitaip jos bus sunaikintos.

Munich, Vas. 17, — Vo
kietijos Kardinolas Faul- 
haberis pareiškė, kad val
džia nors ir užgina, bet 
Vokietijoje Katalikai yra ____
persekiojami. Jis sakė: j Katalikų Bažnyčia, jis sa- 
“Yra sakoma, kad Katali-:feo> reikalauja, kad darbi- 
kai Vokietijoje neperse-] njnkai gautų dalį pelno už 
kiojami, nes jų bažnyčios j savo darbą. Tai yra viena- 
nesudeginamos. Bet mes i tinis būdas į ekonominę 
sakome, kad eina smarkus;tvarką. Jei kompanijos 

Bažnyčios irpersekiojimas, paklausysKatalikų
nes 82 Katalikiškos moky- įeiną pasidalins su darbi- 
klos jau uždarytos ir pinkais, tai joms nebus 
15,000 vaikų atitraukta reikalo bijoti komunistų 

Katalikiško auklėji- revoliucijos. Komunistai 
Vokietijoje valdžia nori, kad darbininkai bū- 

neleidžia spausdinti Popie- tų laikomi priespaudoje ir 
žiaus enciklikų nei vysku-! menkai apmokami, 
pų laiškų”. ...

klos jau uždarytos tai joms nebus
! nuo
mo. I

I

i
i

I
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G RUSIA DIDIS PLIENO! 
DARBININKO STREI

KAS

17,

SOVIETAI NAIKINA 
BAŽNYČIAS RUSIJOJE

Londonas,
Daily Telegraph praneša, 
kad Rusijos sovietai nu
griauna bažnyčias, nes 
jiems esą reikia gatvę 
praplatinti arba ta vieta 
reikalinga naujam namui. 
Dvasiškius ir visus tikin
čiuosius vadina fašistų 
šnipais ir teroristais.

, nes 
taip jie galės sukurstyti 

I sukilimui ir riaušėms. P.et 
lai kompanijos pasidalina, 

j su darbininkais turtu, pri
ima darbininkus kaipo da- 

yas 17 _  lininkus, ir pamatys, kaip
komunizmas nepadarys jo
kios pažangos”.

I

* I

AUSTRALIJOJE KATA
LIKYBĖ ŽYMIAI IŠSI

PLATINUS

HITLERIS REIKALAUS
KOLONIJŲv

Londonas, Vas. 17, — 
Vokietijos nacių vadas 
Hitleris rengia kalbą pa
sakyti vas. 20 d. ir jau ži
noma, jog jis pastatysiąs 
griežtus reikalavimus, kad 
Afrikos kolonijos, kurios 
prieš pasaulinį karą pri
klausė Vokietijai, būtų jai 
gražinamos.

Paryžiaus laikraštis ‘Pa
ris Soir’ praneša, kad prie 
Čekoslovakijos rubežiaus, 
Vokietija pastatė 20 divi
zijų kariuomenės.

Paryžius, Vas.
Trys dešimtys tūkstančių 
plieno darbininkų pareika-;
Javo Prancūzijos valdžios 
ministerio Chautem p s o, i 
kad jis įsakytų kompani- i 
joms keltų algas darbinin- kunigus,
kams arba jie visi išeina į 
streiką.

Londonas, Vas. 17, — 
į Šimtas metų atgal, Aus- 

£ tralija turėjo tris Katali- 
Šiandieną 

Australijoje yra septyni 
arkivyskupai, 20 vysku
pų, 2,000 kunigų, 2,465 
bažnyčios, 687 katalikiš
kos mokyklos, 155 katali
kiškos ligoninės ir labda
ringos įstaigos. Australi
joj šiandieną Katalikų yra 
1,459,179.

Detroit, Mich. —Vas. 17, 
— Šimtas tūkstančių Det
roito automobilių darbi
ninkų susirinkę į Cadillac 
aikštę pareiškė protestus 
prieš kompanijas, kad 
juos atleidžia nuo darbų, 

i ir reikalavo, kad valdžia 
duotų jiems pašalpą. Ho- 
mer Martin, automobilių 
darbininkų CIO unijos va
das pasakė: “Šiais vargo 
ir nedarbo laikais, mes 
nieko neprašome, tik pra
gyvenimo. Mes pastatėme 
tuos namus ir tuos fabri
kus. Mes uždirbome mili
jonus ir bilijonus dolerių 
kompanijoms, ir šiandie
ną, mes, kurie savo darbu 
ir protu visa tai padarėme, 
turime teisę reikalauti sa
vo pragyvenimui atlygi
nimo”.

Darbininkai reikalauja 
darbo, teisingo pragyveni
mui atlyginimo, mažesnių 
maisto kainų. Jie reikalau
ja teisingumo, bet negau
na. Katalikai turėtų skelb
ti Katalikų Bažnyčios

I

Belleville, III. Vas. 17, — 
Belleville diecezijos vys
kupas, J. E. Henry Alt- 
hoff, raštu pranešė visoms 
savo diecezijos į 
joms, kad nuo pirmo sek
madienio gavėnios, būtų 
draudžiama merginoms ir 
moterims giedoti bažnyti
niame chore. Bažnytinius 
chorus sudarys tik berniu
kai ir vyrai. Moterys ir 
merginos galės per pamal
das bažnyčiose giedoti bū
damos savo suoluose. Vys
kupas nori įvesti, kąd per lietus su žaibais 4r perkū- 
mišias ar kitas pamaldas, nija Rio De Jainiero mies- 
visi žmonės bažnyčiose te pagadino telefonų vie- 
giedotų. i las ir pridarė daug žalos.

parapi- ]įau darys,

DIDELES AUDROS 
BRAZILIJOJE

I —— ■■

Rio De Jainiero, Brazili
ja, Vas. 17, —: Smarkus

I

SOVIETŲ ATSTOVAS 
PABĖGO I ITALIJA * V

RUSIJA IŠVARO SVE
TIMŠALIUS — STATYS 

LAIVYNO STOTĮ

SovietųRoma, Vas., 
atstovas Rumunijai Feo- 
doras Butenko, pabėgo į 
Italiją, kada jam buvo įsa
kyta grįžti į Maskvą. Ka
da jis Buchareste dingo, 
Sovietų valdžia pareikala
vo, kad jis tuojau būtų su
rastas. Feodoras Butenko 
sako, kad į Rumuniją bu
vo iš Maskvos atsiųsti So
vietų GPU vyrai jį nužu
dyti.

Italų laikrašty, Giornalc 
d’Italia, Butenko rašo, 
kad Rusijos ūkininkai ir

DAYTON, OHIO.
Šv. Kryžiaus parapijos 

metinė vakarienė įvyks 
vasario 19, parapijos sve
tainėje. Ta proga bus mi
nėjimas Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktis. Po 
vakarienės seks prakal
bos, choro dainavimas ir 
kiti pamarginimai. Vaka
ras baigsis šokiais. Visi

Maskva, Vas. 17, — So
vietai išvaro iš Leningra
do visus svetimšalius; pa
reikalavo, kad Anglija už
darytų ten savo konsula
tą. Rusija planuoja staty
ti didžiausį laivyną ir Le
ningradas bus ginkluota 
stotis. Helsingforas prane
ša, kad 10,000 Rusijos po
litinių kalinių jau atvary
ta į Leningradą statyt! 
daivyno stotį.

—------ ------T ----------J------- t U1UZ11OS1OS 1IK
mokslą, nes tik per jį bus jy(jų rankose, 
galima susilaukti sociali- ______
nio teisingumo.

LAWRENCE DIRBTUVE 
SUMAŽINS ALGAS

nau uiuimmdi “ kviečiami dalyvauti,
darbininkai niekada nebu
vo taip varginami kaip i Lietuvos Vyčių kuopos 
dabar. Jis sako, kad visos cukeris įvyks vasario 18, 
didžiosios industrijos yra parapijos svetainėj, po pa- 
“ ‘ , maldų Sąryšio eukeris i-

____  vyks vasario 25.
RAGINA DARBININKUS L- vyči,l 96 kuopos boli- 

ORGANIZUOTIS ninkai keliavo į Chicagą, 
kur susitiko vieną iš smar
kiausių ratelių, vasario 12. 

Korespondente
VVashington, Vas. 17. — 

Prelatas Francis J. Haas 
pasakė, kad dabartiniu 
metu, vienatinis būdas

Lawrence, Mass. —Vas.
17, — The Pacific Print
Works pranešė darbinin- darbininkams išreikalauti 
kams, kad nuo . vasario 21 sau tinkamą pragyvenimo- 
dienos algos jiems bus su*j algą ir pasilikti prie dąr- 
mažintos dešimtu nuošim- ,bų,- tai dėtis f darbininkų 
čiu. (unijas. ..

1

RAGINA KANDIDATUO
TI Į AMERIKOS PREZI

DENTUS

Dubuųue, Ia. Vas. 17, — 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadorius Angli
jai, Juozas P. Kennedy, 
gauna daug laiškų, ragi
nant jį kandidatuoti į šios 
šalies prezidentus. Amba
sadorius Kennedy yra ka
talikas.;______________________________________________________________________________________________________________ • ■

Darbininkų Radio Programa
■ V■... Ii

Šeštadieni, vasario 19 d., 2 vai. po pietų įvyks
Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis lietuviš- 

ikų dainų, muzikos ir kalbų iš WCOP stoties, Boston.

I
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Lietuvos Nepriklausomybės 20 Metų 
Sukakties Minėjimas j

i •»

!»t ‘ * .<

SO. BOSTON, MASS.

Vasario 13, š. m., L. R. 
K. Fed. 3 skyrius, kuris 
atstovauja su virš 15 dr- 
jų prie jo priklausančių ir 
Šių sukaktuvių proga pri
sidėjusių apie 6 dr-jų su
darė virš dvidešimties dr- 
jų vienetą ir suorganizavo 
iškilmingą Tautinės šven
tęs minėjimą.

Kad susikaupus dvasi
niai suorganizuota visos 
dr-jos bažnytinėse pamal
dose ir “in corpore” prie 
Šv. Komunijos per visas 5 
šv. mišias, pradedant 7:00 
vai ryte ir baigiant 11:00 
vai. suma. Šv. mišias at
našavo: kun. Jagminas, 
MIC., kun. K. Jenkus, kun.

DAKTARAI
Tel. S. B. 2805-R

LIETUVIS

jOPTOMETRISTAS
Ė Išegzamintroju akis 

priskiriu akinius 
kreivas akis atitik 
sinu ir amblijoniš- 

'kose (aklose) akyse sugrąžinu 
| šviesą tinkamu laiku.
į J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
i 447 Broadway, South Boston 
B........ ........... ...... ..............    š

:

K. Urbonavičius, kun. P. 
Virmauskis ir kun. Auks-j 
tikalnis, S. J. Buvo progai! 
pritaikinti sakomi ir pa-; 
mokslai.

Akademinis inteligentų 
būrys, apie šimtas asme
nų, turėjo jaukius, kuklius 
po Šv. Komunijos pusry
čius. Tas darė nepaprasto 
įspūdžio į iškilmių rengė
jus, ir jiems patiems susi
tikti tautos šventės proga 
prie bendro stalo. Čia ypač 
ypatingu stropumu rūpi
nosi nenuilstantis kleb. 
kun. P. Virmauskis.

Į akis metasi vienas ypa
tingai gražus ir girtinas 
dalykas, tai puošimasis 
tautinėmis spalvomis: žen
kleliais, trispalvėmis špil- 
kutėmis ir trispalviais ka
spinais. Prie šio darbo pri
sidėjo Jėzaus Nukryžiuoto 
Seselės.

Nekalbant jau apie dva
siškių patriotingą nuotai
ką, matėsi mūsų darbinin
kuose žmonėse bei inteli
gentuose irgi tikras lietu
viškas ūpas.

Po pamaldų visi riktuo- 
jasi į Municipal salę, ku. 
turi įvykti akademinė pro-Jaudina, 
grama.

V •
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nupigintos 25° 0

K: SUTAUPYSIT
W nei

\ Matykite primint, kaip ių» žiūrit
\ j ši apgarsinimą, kad tie paveikslai
\ negali teisingai parodyt tas žvilgan-
\ čias, gražias lempas. Bronzų užbaig- 

V " ti pastatai, daugelis tikro šilko dan- 
\ gaiš, ir daug pagarsėjusiu 1. E. S. 

I.1.Į -wiul\ modeliu — Y*’?s tįkfo-
■ - sios jų kainos. Ateikite ir jas apžiu-

rėkite.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 ikČ'fž," ndo**' 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. diena. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 9 ik! 12 vai. diena.

(pagal sutarti) i

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D,
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

ADVOKATAI
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
South Boston, Mass

? JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Btoadvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Son Boston 2732 

Narni}: Talbot 2474

Krautuvę dabar.

Šie gražus bar- 
genai greit tuš- 

ir tik ke- 
dienoms 
Nueikit

tinasi 
lioms 
beliko...
į vietinę Edisono

M

T

Švelni, pilna šviesa 
nuo naujos I. E. S- 
Mokinimosi Lempos, 
palengvina namų dar
bą. Šis modelis kai
nuoja tik $4.47 šiame 
išpardavime!

DYKAI F patek- 

"Home pigMing Sėr- 
vicę” UĄNęock 33«Q 
kafĮ patyiiĮĮęa
paUrįpą ąige švįęsą 

ir be 
ą^iįgacįjy.

IŠLYGOS- -17 * m as
Edisoną Kostuiueriam. 
Ant pirkiniu UŽ S15.00 
ar daugiau, mažas j- 
mokėjinįas — balansas 
lengvais mėnesiniais 
mokėjimais.

t'OUR
1 *

.......................

i

TAUPYKIT MATYMĄ SU 
GERESNE ŠVIESA.

c
1 H

* ■ V »

inelė Dravinskaitė; solo —i i iO greičiau, greičiau ir Kur i 
Nemunas — dainuoja po-: 
ma M. Mazgalienė, visus 

primena jaunys
tės dieneles bei jaunimui 

Jau pirmą vai. po pietū|?eka užburta šalies gro- 
miisų senesnioji karta du- f10 Pasak^' Chorui ir solis- 
tiendami lipo i aukštutine !^ms . akompanuoja muz. 
Municipal salę, kad gavus R- Juska ,Jis ne tik akom- 
sėdynes, kur galėtų jau-; panuoja, bet jis veda visą 
kiau ir atydžiau išklausyti ! m,uzlk°s Programą. Ūpas 
visos teikiamos programos; "krai, kaip Kaune ay Vii- 
sąryšy su Liet. Nepr. 20-““ ~ patnotingas ir pa- 
ties metų sukaktim. Punk-; kims.
tualiai antrą vai. salė jau i čia pasirodo kalbėtojas, 
pilnutėlė. Kas pavėlavo i svečias iš Lietuvos žurna- 
tnrėjo stovėti. Vėliau ir, iistas Kazimieras Čibiras, 
stovėti nebuvo vietos. Taip i Jis švelniais žodžiais supa- 
buvo pripildyta Municipal žindina čionykščius lietu - 
erdvi svetainė.

Prie durų, vienų ir kitų 
stalai, ir sėdi Fed. skv- 
riaus, Vilniaus vadavimo 
sekcijos atstovai p-naii 
Stasys Griganavičius ir' niaus klausimu rezoliuci- 
VI. Brazauskas, kurie ra-į ja, kurią skaito vedėjas,—;

the American Lithuanians 
on the Twentieth Anniver- 
sarv of your Country’s 
freedom

City Councillor
John F. Dowd.

Adv. Grigaliūnas persta- 
to, ved. užkviestas, Mies
to Mayoro atstovą p. Rei- 
ly, kuris sveikina šio mies
to lietuvius, jų džiaugsme 
šventės proga.

Seka Viįąiaus reikalams 
kolekta. (Daviniai že
miau).

Kalba Dr. Landžius-Sey-

ĮVAIRŪS skelbimai
vius su Lietuvos atsistaty
mu, ir prisimena dar dalį 
tautos be laisvės — Vilni
ją-

Nuosekliai išplaukia Vii-

VI. Brazauskas, 1 
gina kiekvieną įsigyti Vii-j

I

I

niaus pasą bei ženklelį.
Estradoj pilasi būrys i 

jaunimo - dainininkų su 
savo vedėju muz. R. Juška 
priešaky. Tai didysis šv. 
Petro par. choras. Visi at
kreipia domę į estradą, šių 
iškilmių vedėjas J. Kum
pa, taria iškilmių įžanginį 
žodį ir sugaudžia iš gilu
mos krūtinių Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Minutės 
rimtumas stačiai jaudina 
kiekvieną lietuvį. O ypač 
tą. kuris paliko savo tėvy- 
hę išvykdamas į šią šalį 
dar nelaisvės rūkuose.

Suplevėsuoja, nešamos 
estradps link vėliavos — 
Amerikos, Lietuvos ir A. 
L. Stepono Dariąus posto, 
kurie ir palaiko visą laiką 
ligi pabaigos prakalbų ir 
koncerto, garbės sargybą.

Skambi lietuviška daina: 
Eina Garsas, Tas ne bro
lis, Pjauti linksma, Ginkim 
šalį Lietuvos, Kur bėga 
Šešupė, jas dainuoja cho
ras; solo — Karvelėli ir 
Ugdė Matušė — dainuoją 
Dr. Juozas Antanėlis; sc- 
lo — Plaukia sau laivelis 
ir Godelės — dainuoja pa-

i

KADANGI, Lietuvos so- 
■ stinėj Vilniuje ir Vilniaus 
teritorijoj, kuris buvo 
smurtu lenkų užgrobtas 
spalių 9, 1920 m., lietuviai 
yra be pasigailėjimo ir be 
persto jimo persekiojami: 
uždarytos jų Jaunimo or
ganizacijos ; mokslo, ap-! 
švįetos, ūkio draugijos; [ 
uždarytos bei baigiamos! 
likviduoti labdarybės į- į 
staigos; terorizuojamos 
šeimas ir t.t. ir tt.

!

TODĖL, lai būna nutar
ta, kad mes, Amerikos pi
liečiai, lietuvių kilmės, rei
škiame savo protestą prieš 
nežmoniškus ir skaudžius • 
veiksmus lenkų valdžios 
prieš lietuvius Vilniaus 
krašte ir vardan žmoniš
kumo ir teisingumo krei
piamės į Jung. Valstybių 
Kongresą ir Tautų Są-gą, 
kad jie užtartų persekio
jamus žmones; ir

Toliau nutarta, kad nuo
rašai šios rezoliucijos bū- 
tų,pasių8ti J. V. Valstybės 
departmentui ir spaudai.

Balsuojamą. Visi vien
balsiai už, prieš nėra.

Tęjegrama: Greetįngs to

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS Savinmk.

447 Broadway, So. Boston.
Parduoda Overglobe ir kitu 

išdirbyščitj čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.
Atidarymo diena —
VASARIO 18, š. m.

Pabandyk Naujam

CHINESE RESTORANE
Gardžiai pavalgyt Gerų 
Amerikoniškų — Kinų 

Valgių
Specialūs Pietūs 30c and 35e.

TOWN CAFETERIA
338 Broadvvay

SOUTH BOSTONE

GAUKITE
Permanent wave su mo
derniškomis mašinomis

CASPERS BEAUTt 
SALON 

83 L Street 
(arti 4-th St.) 

South Boston, Mass. 
Tel. Sau 4645

^■*3©®®©®®®®®©®9®®®eee®«w®eee«eee©«<<«®®

RADIO — REFRIGERATORS — WASHING MA0HIME8

f STjANLEY RADIO COMPANY 
® 355 W. Broadway 1 1044 Wash., Norwood
| Tel. Šou. 0558 Tel. Nonvood 1498-W

I
I

I
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GRABORIAI
— -f

J *kas, trumpai, bet storai. 
Jis meta keletą gražių, pa
iri otingų minčių.

Paskutiniuoju žodžiu, 
vedėjas taria visiems pa
dėkos žodį už taip patrio
tingą nuotaiką ir už aukas 
visiems, o visiems.

Dariaus posto vice-ko-Į 
manderis nuima garbės 
sargybą ir akademinis po • I 
sėdis baigtas.

Kolektos sąskaitą suve- i 
dus, paaiški, kad Vilniaus! 
reikalams sumesta auku 
$76.91.

Aukotojai: Kun. K. Ur
bonavičius $3.00; Kun. P. 
Virmauskis $2.00. Po vie
no dolerio aukojo: Kun. 
Krušniauskas, kun. Jag
minas, Juozas Dilis, K. 
Strakauskas, Ona Čer
niauskienė, Petronė G-- 
rulskienė, Pr. Gerulskis, o. 
Bušmanas, p. Strigūnas, 
Banulis, p. Bernatonis, 
Geležinis, p. F. Pazasis, p. 
Kazlauskas, p. Mazokalis, 
P Baltrušiūnas, V. Balu- 
konis, A. Rakauskas, E. 
Pinelienė, A. Ašmenskas, 
“Kas Myli Tėvynę”, P. Za- 
jauskienė (pora paval
džių kolektouto.ių buvo ne
užrašytos, todėl prašoma 
po šio paskelbimo atsiliep
ti, bus pataisyta), kiti au
kojo po mažiau.

Kolektorės buvo ir jų 
padėjėjas p. A. Peldžius, 

i p. Kanuskienė, p. Rasima
vičienė, p. Smiglienė, n. 
Voverienė, p. Pateckienė, 
p. Puodelienė, p. Vinciu- 
nienė.

Visiems nuoširdi dėka.
Taipgi šių sukaktuvių 

proga buvo draugijų ben
dra programa, kuri paro
dė, kaip visi myli savo Tė - 

! vynės Lietuvos Laisvę ir 
Nepriklausomybę.

' Valio Didžiojo Bostono 
lietuviai! Koresp.

I

i

mour. Energingai taria ke
letą patriotingų žodžių ir i 
uždegęs publiką baigia.

Kalba ir skaito laiškus i 
kun. K. Urbonavičius, apie 
Lietuvos Katalikų padėtį 
bei jų teisių varžymą. Pu
blika suįdominta ligi gyvo 
kaulo. Momentais ploja, 
reikšdami užuojautą rei
kalingai kovai už savo 
šventas teises.

Čia pat tuo reikalu svei
kinimas -rėzolfucija: Šis 
masinis liet, susirinkimas, 
vasario 13, 1938 m., Muni
cipal Bldg. svetainėje, So. 
Boston, Mass., vadovybėje 
L. R. K. Fed. 3 sk., turint 
minty šiandieninę 20 metų 
Lietuvos Nepriklausomy
bės sukakties džiaugsmo 
šventę SVEIKINA: 1918 
m. vasario 16, Nepriklau
somybės akto paskelbė jus; 
visus veikėjus ir kovoto
jus vedusius tautą į laisvą 
gyvenimą: garbingąją ka
riuomenę, apgynusią ir 
budriai saugojąnčią Nej*r. 
Lietuvą; yisus valstybės 
steigėjus ir jos stiprinto
jus ! Su skaudančia širdi
mi konstatuoja, kad pas
kutiniais laikais Lietuvos 
vyriausybė teikėsi suvar
žyti Liet. Kat. teises, pav.: 
privatinių mokyklų suval- 
stybinimą; kat. mokslei
vių Ateitininkų veiklos už
draudimą; neleidimą ati
darai Kat. Universiteto;) 
nukirpimą gyvybės siūlo 
V. D. U. TeoL-Fil. Fil. sk’,| 
ir Į.t. ir t.t., pareiškia ne
pasitenkinimo įr reiškia 
NORO, kad šių metų vasa
rio 16-sios, proga Liet. 
Kąt. gyvenimas būtų pa
kreiptas tokia linkme, ku
ri leistų ir Lietuvos ir viso 
pasaulio lietuviams džiau
gtis ir didžiuotis savo tė- j 
vyne Lietuva. Lai bus nu-! 
tarta šis sveikinimas įr 
pagę|davimąi pasiųsti Lie
tuvos Vyriausybei ir Spau
dai. Balsuojama. Vienbal
siai priimta.

Estradoj pasirodo jau
niausių Lietuvos sūnų ir 
dukrų būrelis. Jie seka e • 
les: Mylėkie vaideli gipt:- 
nę šalelę (žinoųia savo tė
vų giną tinę). Jų eilė
skamba sutartinąi PubU- 
kd jiems dškoju 2__ 
rilš.

Kalba kun. Krušniaus-

• v

n.
t'
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S. BARASEVIČIUS IR
SCNCS J .

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES j 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR i 

BALSAMUOTOJĄS
TURI NOTARO TEISES

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

Gyven. vieta: 833 Dorchester Ava 
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER 
(KAS PERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
502 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St. 
TeL ŠOU Boston 3960

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS

GRABORIUS — 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas dieną ir 
naktį 

FuneraI Home ir Res. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Įvyks trečiadienį, vasa
rio 23 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Petro Parapijos salėje, 
492 E. 7th St., So. Boston, 
Mass. Kviečiami visi na
riai atsilankyti, nes bus 
aptariami kuopos parengi
mų reikalai. Valdyba.

ŠURUM - BURUM
šeštadienį, vas. 19 d. 

7:00 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje įvyks Šv. Kazi
miero R. K. dr-jos šururr.- 
burum šokiai. Bus dvi or- 
kestros — Al Stevens ’ ir 
Trijų žvaigždžių. Visus 
kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

L VYČIŲ 17 ALG Kp. 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks punktualiai 2:30 vai. 
p. p. sekmadienyje, vasa
rio 20 d., parapijos svetai
nėje, 7-tos g-vės.

Prašome visų narių atei
ti į susirinkimą. Po šio 
susirinkimo, bus užkan
džiai ir pasilinksminimas, 
ir susipažinimas su nau
jais nariais. Sekr.

PAMOKOS DYKAI
Patrick F. Galvin vaka

rinėje mokykloje, pirma
dienių ir ketvirtadienių 
vakarais mokoma kaip su
teikti pirmutinę pagalbą 
susižeidime arba ligoje.

I

U

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

T

I

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

LITHUANIAN FURNITURE CO.
326-328 VV. Broadway, So. Boston

Tel. SOUth Boaton 4618

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

IŠSIRENDAVOJA 3-ju kamb. 
flatas, 21 M St. So. Bostone, elek
tros šviesos, toiletas ir visi paran
kamai. Re ūda $12.00 į mėnesį. 
Atsišaukite Room 460 Federal. 
Building (General Post Offięę) 
Bostone. (15-25)

Baigųsiems tą kursą iš- 
I duodamas Raudonojo Kry- 
I žiaus certifikatas. Tai la
bai naudingas kursas. Lie
tuviai turėtų pasinaudoti. 
Patartina užsiregistruoti 
bite pirmadienio, antradie
ni.. ir ketvirtadienio vaka
rais, nuo 7:30 iki 9:30 vai. 

|a_katutė- Patrick F. Gavin mokyk-, 
1 Idje, Dorchester St., So.

Bostone.

I 
♦
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NENUSIMINK!• T • *
Jeigu bandei be pasekmių vais

tus, tai dabar pabandyk Deksnio 
Galingą Mostį, kuri tūkstančiams 
pagelbėjo nuo reumatizmo, ran
kų, kojų tirpinio ir atšalimo, ne
uralgijos. šalčio', jliegiių ir njuo- 
vargio. Garantuojame pasekmes 
ar grąžiname pinigus. Kaina 35c. 
$1.50 ir $3.00. Dekens Otment 
parsiduoda visur — ~ •

DEKENN S OINTMENT CO.- 
Hartford, Conn. -

9
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Penktadienis, Vasario 18 d., 1938

NUOŠIRDUS VISŲ PAKVIETIMAS
Kaip matosi spaudoje, šiemet Amerikos Lietu

vių R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyksta Cam- 
bridge’iuje. Negalėdamas kiekvieną draugiją ar pa
vienį kataliką profesionalą, asmeniniai pakviesti į tą 
Seimelį, šiuomi nuoširdžiai visus kviečiu, kaip pavie
nius taip ir draugijų atstovus, koskaitlingiausiai ja
me aktyviai dalyvauti. Lai nevienas nebūna sulaiko
mas nuo dalyvavimo: nei laikas, nei išlaidos, nei biz
nis, nei pasilinksminimai, tegul mūsų nuo Katal. Sei
melio neatitraukia. Lauksiu iš visų Naujosios Angli
jos kolonijų atstovų.

Kun. Pranciškus Juškaitis,
Klebonas.

N. A. KATALIKŲ 
SEIMELIS

PAMALDOS
Vasario 22, Nekalto Pra- 

> sidėjimo Lietuvių, gražiai 
išpuoštoje, bažnyčioje, Ka
talikų Seimelis prasidės 
iškilmingomis šv. mišio
mis, kurias atnašaus Ma- 
rianapolio kolegijos profe
sorius kun. Dr. Starkus, 
9:30 vai. ryte. Gerbiamam 
celebrantui asistuos: Dea- 
konu kun. K. Jenkus; sub- 

* deakonu kun. J. Skalandis. 
Ceremoniorium bus kun. 
J. Plevokas.

Progai tinkamą pamoks
lą sakys kun. Dr. Pauliu
konis MIC., Marianapolio 
kolegijos profesorius.

Per mišias 
ras giedos. 
Karbauskas 
vina chorą,
lietuvių choras, kaip dau
gelis pastebėję, 
nas iš geriausių 
apylinkėje.

Choras taipgi
ir uždarant Seimelio posė 
džius “Lietuvos ir Ameri
kos” himnus dainuos.

Klebonas.

vietinis cho- 
Muzikas M. 

jau senai la- 
Cambridge’io

v

/

J

t

i

yra vie-
Bostono

atidarant

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LIETUVOS NEPRIKLAIJ-
SOMYBĖS MINĖJIMAS

*i Amerikoje pa
siuntė prezidentui Roose- 
veltui laišką, po kuriuo 
pasirašo žymūs protestan
tų ministeriai, kaip tai, 
Robert Paddock, Paul Jo-Norvvood, Mass. Vas. 17.

Šios kolonijos lietuviai ka-įnės, Chauncey Brewster ir 
talikai iškilmingai minės daugybė kitų; paskui toki 
20 metų Lietuvos Nepri- žinomi asmenys, kaip, blu
kia usomybės dieną sekma- vęs Amerikos šalies sekre- 
dienį, vas. 20 d. 4 vai. po torius JHenry L. Stimson, 
pietų. Programa susidės 
iš kalbų ir dainų. Princi- 
paliu kalbėtoju bus kun. 
Jonas švagždys, Montello. 
Mass. parapijos klebonas. 
Taip pat yra užkviesti kal
bėti “Darbininko” redak
torius Antanas Kneižys, 
adv. B. Sykes, Dr. A. Gas-

buvęs Vokietijai Amerikos 
ambasadorius William E. 
Dodd ir kiti, reikalauja, 
kad Amerikos kongre
sas duotų leidimą siųski 
karo ginklus Ispanijos lo- 
jalistams. Jie sako, kad A- 
merikos uždraudimas siųs
ti ginklus lojalistams, 

son, vaistininkas A. Mic- duoda progą Franco ka- 
i laimėti ir su 

, juo Europos šalys js.u 
• . _ T — • 1 J • . . .

kūnas, mokytojas F. Babi- riuomenei laimėti ir 
las ir kiti. Į~ -

Šv. Jurgio parapijos pradėjo daryti sutartis, 
choras, vadovaujant varg. 
A. Šlapeliui, dainuos lietu
viškas dainas. Visi kvie
čiami dalyvauti.

VAKARINIS VARPAS 
SKAMBINAMAS VAI

KAMS

REIKALAUJA KARO 
GINKLŲ ISPANIJAI

VVashington, Vas. 17, —
Ispanijos demokratijos

Liverpool, Anglija, Vas 
11, — Kun. Juozas Dukes, 
jėzuitas, sumanė vakare 
skambinti bažnyčios varpą 
ir visus vaikus sutraukti į

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Orescent Avenne, 

Telephone Colnmbia 6702 
29 Savin Hill Avenne, 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS IVO.

Pirmininkė — Eva Markalenė,
625 E. 8th St, So. Boston. Man 

Tel. So. Boston 1298
Vlce-ptrm. — Ona Janklenė, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Maaa.
Prot Ražt — Bronė Cunienė,

29 Gould St, W. Rorbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-VV.

Fin. Rašt — Marijona Markonlntė, 
4115 VVashington St, Roslindale, Mass.

TeL Parkvay 0558-w
Iždininkė — Ona Stanlnllnt*,

105 West 8th St, So. Boston, Masa.
Tvarkdarė — Ona Mlzglrdlenė,

1512 Colnmbia Rd., So. Boston, Mass.
Rasos Globėja — Ona Siaurienė,

448 E. 7th 8t. So. Boston. Mass.
Draugija savo suslrlnklmua laiko kas 

antra utarninkg mtonte.

IV. JOBO EV. BL. PAtALPINR 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfleld St„ So. Boston, Mas<ė 

Prot Ražt Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt Aleksandras Ivafika,
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass. 

lėlininkas, Andrius Zaleskas,
702 Fiftb St, So. Boston, Mass. 

Maršalka, Jonas Zalkla,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tve- 
či< nedėldienj kiekvieno mėnesio.
2 vai. po piety. Parapijos salėj, 492 

E. 7tb St, So. Boston, Mass.

7:80 rai. vakare, pobatnytinSj avė 
tafn«j.

Vinis draugijai reikalais kreipkite 
pu protokolu raitininke.

DARBININKAS

Bernardas Koraitis 411 \VASHINGTON street 
BOSTON, MASS.

________ a

February Clearance
IŠPARDAVIMAS
I. J. F0X, didžiausia kailiniu firma Amerikoje skelbia FEBRUARY CLEARANCE 

SALE — Vasario mėnesio Išpardavimą, sumažintomis kainomis. Taigi, moterims ir mergi
noms gera proga pasinaudoti šiuo dideliu nu piginimu. Šiame dideliame I. J. Fox kompani
jos išpardavime lietuviams — moterims ir merginoms tarpininkauja ir mandagiai patarnauja 
lietuvis atstovas Bernardas Koraitis, kurio atėjusio į krautuvę ir reikalaukite. Per jį pirk
damos kailinius sutaupysite didelį nuošimtį

Kailinius galite pirkti su mažu įmokėjimu ir prieinamais mėnesiniais išmokėjimais.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

3 T

[bos. Choras, muz. M. Kar
bauskui, vadovaujant iš
pildys gražų programą, 
susidedantį iš gražių, pat- 
riiotiškų dainų.

Parapijinės mokyklos 
vaikučiai suloš gražų teat- 
rėlį. Kalbų bus nemažai. 
Kalbėtojai kviesti

bažnyčią. Jis pasakė: — 
Jei norime visuomenės 
gyvenimą pagerinti, pir
miausia turime taisyti na
mų. — šeimos gyvenimą. 
Reikia rūpintis, kad vaka
rais tėvai ir vaikai būtų 
namie. —

Aštuntą valandą, sus
kambinus bažnyčios var
pui, visi vaikai nuo gatvių 
ar namų sueina į bažny
čią. Kunigas jiems pasako. 
keletą žodžių, atkalba su 
jais vakarines maldas ir 
liepia jiems eiti namo. Jis 
sako: — Mums reikia su
šaukti vaikus vakare nuo 
gatvių, kad jie negirdėtų 
ir nematytų blogų pavyz
džių. —

Tą parapiją jau pasekė 
kitos su didžiu pasiseki
mu. Liverpolio arkivysku
pas tą sumanymą pilnai 
u zefyre, sakydamas: — 
Tai yra vienas iš praktiš
kiausių žingsnių Katali
kiškoje Akcijoje. —

KARDINOLAS CAPO- 
TOSTI MIRŠTĄS

2

metinės žinios!
s2 ‘ *

SERGA

Vatikanas, Vas. 17, —
Kardinolas Capostati, 75 
metų amžiaus, sunkiai ser- sutarties su" darbdaviais' 
ga ir jam buvo suteikti bet komunistai visada ieš 
mirštančiųjų Sakramen-, 
tai.

SUORGANIZAVO AME
RIKOS KATALIKUS 

STUDENTUS

Kalbėtojai kviesti — kun. 
Aug. Petraitis, iš Worces- 
ter, kun. K. Urbonavičius, 
iš So. Boston, Kun. P. 

Į Aukštikalnis, S. J. iš Pom- 
fret, Conn., p. K. Čibiras, 
iš Lietuvos, A. Kneižys iš 
Norwood. Kviesti taipgi 

iW. Lyon, Miesto Majoras, 
C. Hurley, Valst. guberna
torius. Jei aplinkybės leis 

į būsią. Kalbės taipgi ir 
vietos klebonas kun. P. 
Juškaitis.

Lai nevienas vasario 20. 
nepasilieka namieje. Visų 
širdys džiūgaus toj dienoj 

, dalyvaujant bažnyčioje 
pamaldose ir svetainėje 
gražiame programe. Paro
dykime kaip mylime savo 

. Tėvynę Lietuvą.
Lietuvis.

vinti beveik visą tautą — 
tai Vyskupas Motiejų Va
lančių; Amerikos lietuviij 
tarpe uoliausias blaivybės 
apaštalas buvęs kun. Sau- 
rusaitis. Šiandien būti pil
nu blaivininku reikia did
vyriškų pastangų.

Be kalbų ir paveikslų Al
gimantas Ivaška pasakė gėrimų. Kas atsilan- 
du eilėraščiu, o jo brolis kvs į vakarienę, tikrai 
Rimulis padainavo dvi feįs patenkinti, nes šeimi- 
daineles. Žmonių, kaip po ninkės iš anksto ruošiasi 
pietų taip vakare buvo ar- svetelius kuopuikiausiai 
tipilnė salė. Šios kuopos prįimti. Taigi, valio, visi į 
pirmininkė yra darbščioji bankietą. 
Marytė Kilmonytė.

Abelnai imant, So. Bcs-
, savo 

šventę tinkamai paminėjo.
Buvęs.

Metinė vakarienė — Va
sario 27 d., par. svetainė
je, 6 vai. vakare įvyks me
tinė parapijos vakarienė. 
Bus skanių valgių ir gar-

a

INTERTYPO FONDUI mogą p. Plevokienės na- 
PRAMOGA muose ir Jėzaus Nukry-

---------- žinotojo Vienuolyno Sesu- 
Į “Darbininko” adminis- tems yra padarę virš 106 

traciją buvo atėjusios pp. dolerių gryno pelno. Taigi, 
; B. Gailiūnienė ir M. Ban- nereikia abejoti, kad joms 
dzevičienė ir pranešė, kad pasiseks ir šį parengimą 
gegužės 1 d. p-nios B. Gai- sėkmingai suruošti, 
liunienė ir M. Bandzevi-' 
čienė ir pranešė, kad ge-!
gūžės 1 d. p-nios B. Gai-I Šiomis dienomis susirgo 
liūnienės namuose yra p. Jonas Starkus, gyv. 11 
ruošiama graži pramoga Thomas Park ~ “
Intertypo fondui. Sudary-! ne. 7 
ta komisija iš pp. B. Gai- Memorial ligoninę, Corn- 
liūnienės, M. Bandzevičie- monwealth Avė. ir ten 
nės ir K. Masiulienės. Į jam padaryta kojoj opera- 
Rengėjos yra užsibrėžti-! ei ja. 
sios būtinai šimtinę Inter-i -------------

• typo fondui sukelti. Va- Feliksas Zaleckas, buvęs 
lio, mūsų darbuotojams. I veiklus Vyčių organizaci-

Reikia pastebėti, kad jos narys, pakviestas dirb-
šios ponios nesenai buvo ti į Strand Cafe, 374
surengusios panašią pra- Broadway, So. Boston. Jis'

bent kokios nors vietos nes turįs daug laiko, už- bažnyčioje 11 vai. ryte vi- naitis ir J. Kumpa. Taipgi
užimti, nes jie kenkia dar- baigęs darbą, pasidžiaug- si dalyvaus nepaprastose kalbėjo apie spaudą sve-
bininkų reikalams. Jis sa-'ti savo šeimynėle. Pp. Za- iškilmėse. Bus iškilmingos,čias iš Lietuvos kun. Kruš- 

Amerikos piliečių no- leckai auklėja 5 vaikučius. Šv. mišios už Lietuvą. Mi
nios priims šv. Komuniją 
už Lietuvą. Visos draugi
jos su ženklais ir vėliavo
mis dalyvaus, kaip bažny
čioje taip ir svetainėje.

Nepaprastą, gražų ir šir- 
draugija r^ošiaTkilminga pamokslą pasakys
Lietuvos Nepr. 20 metu į“n: P: Aukštikalnis S. J. 
sukakties minėjimą, vasa-1 J,E lrS1, .svetainėje paša-

nas Park, So. Bosto-' 7
Nuvežtas j Kenkei?™ blatvtmnkai, c čirento tinlromoi yno

DARBININKŲ VAKA
RAS GRAŽIAI PRAĖJO

Sekmadienį, vasario 13 
d., 7:30 vai. vakare, Neka1- 
to Prasidėjimo P. Marijos 
parapijos mokyklos salėje, 
Cambridge, Mass. įvyko 
LDS 8 kuopos surengtas 

į vakaras, kuris buvo tuo į- 
i domus, kad buvo įrodyta

Vasario 20, sekmadieny- Ginklo silpnumas prieš 
džiaugiasi nauju darbu, je, Nekalto Prasidėjimo spaudą. Debatavo S. Bug- . • . , vi_ v__ Y! • - -------

CAMBRIDGE, MASS.
VISI MINĖKIME LIETU
VOS 20 M. NEPRIKLAU

SOMYBĘ

j kė: “.
I ras yra laikytis padarytos ,»> i

New York, Vas. 17, — 
Buvo sudaryta tautinė Ko
legijos Katalikų studentų 
federacija, kurios tikslas 
yra prirengti Kataliką 
studentą prie visuomeni
nio veikimo pagal Katali
kiškus principus. Studen
tų federacija nutarė prisi
dėti prie tarptautinės Pax 
Romana organizacijos.

KATALIKŲ MOKYTOJŲ
KONGRESAS BUDAPEŠ-

• TE

Budapeštas, Vas. 17,

ko priežaščių sukelti ne
pasitenkinimus ir darbi
ninkų padarytą kontrak
tą neišlaikyti.
RAGINA SUKRIKŠČIO

NINTI ŠEIMAS

PILIEČIŲ DRAUGIJA 
RUOŠIA NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMĄ

South Bostono L. Pil.

\rio 20 d., 1938, 2:30 vai. p.lk5£ Pui^ Pakalbą 
___  „__ p., savame name, E. ir Sil-

, ^7, — Robert Ma^ui-!ver St. Bus kalbų, dainų ir 
kalbėdamas Katalikų muzikos programa. Kvie-

Birmingham, Anglija,—
I Vas, 17. ■ 
re, J ” 
suvažiavime pasakė: “Mes 
žinome, kad šiandieną di
džiausias reikalas yra su
krikščioninti šeimas. Baž
nyčia ir visa žmonijos ci
vilizacija priklauso nuo 
šeimų. Katalikų Bažnyčios 
priešai žino šeimos galin
gą įtekmę į gyvenimą, už
tat jie ją ardo. Mums rei
kia šeimas sukrikščionin
ti, kurios yra priešų ati-' 
trauktos nuo Dievo, šei-

i Pamaldoms užsibaigus 
visi sueis svetainėn. Čia į- 

Ivyks koncertas ir prakal-

nauskas. Pastarasis gra
žiai nušvietė psichologinį 
skaitymo blogų raštų reiš
kinį, kurie vėliau atsispin
di žmogaus sąmonėje ir 
veikia kaip nuodai. Iš de- 
batorių pavyzdžių tas pa
vyzdys dar aiškiau atsi
spindėjo ir išvadoj paaiš
kėjo, kad reikia remti ge
roji katalikiška spauda, o 
vengti blogosios. Vakaro 
vedėju buvo Antanas Za- 
vetskas. RAP.

I

TamfoHHniT’ I sukrikščioninimo dar-Tarptautimo Euchanstij, . . How+i rzofoiiVai
nio Kongreso metu, gegu
žės 23—30 d., pasaulinė 
Katalikų mokytojų sąjun
ga turės savo kongresą. 
Pasaulio Katalikų moky
tojų sąjunga turi apie 80, 
000 narių.

KOMUNISTAMS NELEIS 
VADOVAUTI UNIJOSE

bą turi daryti Katalikai 
pasauliečiai. Tai nėra val
džios darbas, nei kunigo 
nei vyskupo, bet mūsų pa
sauliečių, mes privalome 
tai padaryti. Jei norime į- 
vesti į gyvenimą Katali
kiškus principus, imkimės 
sukrikščioninti šeimas”.

ANGLIJOJE 40KOMU
NISTINIŲ LAIKRAŠČIŲ

čia visus dalyvauti.
S. B. Liet. Pil. draugija.

IŠ BLAIVININKŲ METI
NĖS ŠVENTĖS

Detroit, Mich. Vas. 17,— 
Homer Martin, CIO auto
mobilių darbininkų unijos 
vadas pareiškė, kad komu
nistus į darbininkų unijas 
reikia priimti, tik jiems 
neduoti vadovybės, , ar

Londonas, Vas. 17, — J. 
J. Campbell, Glasgow ad- 
visory bureau sekretorius 
pareiškė, kad Anglijoje a- 
pie 40 laikraščių yra ko
munistų kontrolėje.

Vasario 6 d., A. L. R. K. 
Pilnųjų Blaivininkų 49 
kuopa minėjo savo metinę 
šventę. Iš ryto, 8:30 vai. 
visi kuopos nariai bendrai 
dalyvavo Šv. mišiose, ku
rias laikė kun. K. Urbona
vičius ir pasakė gražų pa
mokslą. Visi priėjo prie. 
Šv. Komunijos. Po pietų ir' 
vakare, bažnytinėj salėj į-: 
vyko programa. Buvo ro-' 
doma judomais paveiks- ’ 
lai s įspūdingas veikalas —' 
“Šv. Antanas Stebuklada
ris”, kuris padarė į visus 
didelio įspūdžio, kitus net 
iki ašarų sujaudino. Pra
kalbas pasakė klebonas 
kun. Pr. Virmauskis ir 
kun. K. Urbonavičius. Ku
nigas Urbonavičius kalbė
jo išsamiai apie blaivinin-j 
kus ir blaivybės reikšmę. 
Prisiminė ir apie mūsų, 
tautos didžiausį blaivinin- j 
ką; kurs sugebėjo sublai-1

Atėję į tavemus ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO ALE i
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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DARBININKAS
(THE WOBKEB)

Published .every Tuesday and Friday eicept Holidays auch. as 
New Year, Good Friday, Jiem oriai Day, fndenendenee Day, 

Labor Day, IhanksgivLng and Christmas 
--------------- Jjy ---------------- i

BAINT JOSEPH’S LTIHUANIAN K.C. ASSOCIATION OF LABOS
Eutered as .aecond-ctasB Jnatter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March S, 1870
Aceeptance for mailing at special nite of postage provided "for ta Sectton 1168 I 

Art of October 8, 1S17, authoriaed on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION "RA TĘS:

Domjrtic yearly $4.86
Forelgn yearly ........... ......... $5.00
Bamestic .once per w«ek yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2^0

Darbininkai
__ Įpv <•Mesusiorganizuoja

PRENOMERATOS KABU: 
Amerikoje metuos
Užsieny 1 kart savaitėj metams -82U50 
Vieną kart savaitėje metams $2#0 
Užsieny metams

DARBININKAS
806 Vest JBroadway, South Boston, Mass.

Telephone fiOUth Boston 2680

Hitlerio Žygis
Hitleris, neiššovęs nė vieno šovinio, -prijungė Au

striją prie Vokietijos. Užteko sumobilizuoti keletą di
vizijų, pastumti jas j Austrijos pasienį, ir sena buvu-

“Reikia suorganizuoti 
risus darbininkus! Darbi
ninkams reikia vienybes! 
Vienas už visus ir visi už zatarius atvažiavo į mies 
vieną. -Skriauda padaryta 
vienam darbininkui, pada
ryta visiems”. Tie šūkiai 
per daugelį metų skambė
jo darbininkų pasauly: 

; juos darbininkai pilnai su
pranta. Jie žino, kad jų 
gerbūvis priklauso nuo su- 
siorganizavimo. Apgailėti- 
Inas prityrimas jiems įro
dė, kad neorganizuoti, jie 
yra bejėgiai prieš galingas 
kompanijas. Jie supranta, 
kad vienatinis būdas iš
reikalauti iš kapitalistų 
sau teisingą pragyvenimui

metų, vieną milijoną, sep
tynias šimtus penkios de
šimtys tūkstančių dolerių.

KOMPANIJŲ ŠNIPAI
Kaikurios kompanijos 

turi savo šnipus, jos palie
pia jiems prisirašyti prie 
darbininkų unijų, užmoka 
visas duokles, prirašo, net 
prie komunistų partijos, 

___  _ : visa sužinojus.
Kompanijos šnipų randami 
net unijos raštinėse. Jie 

apie komunistus, vjgą darbininkų veikimą 
apie darbininkų agitato- raportuoja kompanijoms, 
rtąs, apie unijų vadų ne- Kapitalistai yra nusista- 
teisingumus; primena, ie išleieti ^0^ dole_ 
lroin Tomo a-v* anamn mine* ' • « . .

jų, būtent, rodymu drau
giškumo. Darbdavys už
girdęs, kad unijos organi-

• v

1

tą, vaikščioja po fabriką; 
priėjęs prie kiekvieno dar
bininko draugiškai pakal
ba, klausinėja, kaip jo šei- įįj įįj 
ma, kaip kiti reikalai. Kar
tais, rodo, netyčiomis, už
simena

si Hamburgo monarchija, savo valia Įtsikorporavo į atlyginimą, tai suaiorgani-

teisingumus; j 
kaip tame ar aname mies
te dirbtuvės užsidarė, nes 
unijų vadai suvedžiojo 
darbininkus. Didelės kom
panijos nusamdo tokius darbininkų, samd y m as 
darbininkių draugus”, .šnipų sudarymas kompa-

ir septvnlūs mėnesius 1936 POPIEŽIŲ NURODYMAI
Katalikų Bažnyčios va

dai, Popiežiai, savo išleis
tose enciklikose griežtai 
pasmerkia tokius neteisin
gus kapitalistų darbus ir 
leikalauja, kad darbinin
kams būtų leista laisvai 
dėtis į jų pačių organiza
cijas. Kapitalistų kompa
nijos, žinoma, Popiežių 
balso neklauso, bet darbi
ninkai turėtų klausyti, nes 
tai jų naudai jis skamba. 
Popiežiai liepia darbinin
kams organizuotis, .sar
dami, kad tik taip vieni 
kitiems pagelbėsite, tik 
taip iškovosite kas jums 
teisingai priklauso. Kiek-

suhitlerizuotą vokiečių valstybę. -Gal laikraščiai kiek 
perdeda, sakydami, kad Austrija visiškai neteko savo 
nepriklausomybės, bet perdėjimas čia nedidelis. Ne
priklausomybės vardas gali ir pasilikti, bet esmėje

zuoti į unijas.
KOMPANIJŲ NUSISTA- 

• TYMAS
Tačiau darbininkas tuo-

Austrija paliko klusnus Vokietijos kampininkas. Jos jau pajuto, kad sudaryti 
civilinė ir kariškoji vyriausybė pakliuvo į Hitlerio fabrike uniją ne taip yra X - i •_•_i___ •_ _ i . _ i j _ a • • _ - • _ . . .šalininkų nacių rankas. Tuo būdu ilgametis vokiečių 
sapnas tapo realybe: visa vokiečių tauta susijungė į 
vieną didelį kūną, kurs užima visą centralinę Europą 
nuo Vokiškųjų jūrių iki Adriatiko. Hitleris užbaigė 
Bismarko darbą.

Kas įdomiausia, kad galingosios Europos valsty
bės — Anglija, Prancūzija, Italija ir .Sovietų Rusija 
žiūri į tą drąsų Hitlerio žygį ir stebisi. Nė piršto ne
pajudino Austrijos suverenitetui apginti. Net Musso
lini, tiek kartų pareiškęs, kad apgins Austrijos nepa- 
liečiamybę, neišlaikė savo žodžio. Gal padarė kokią 
slaptą su Hitleriu sutartį, o gal ir jisai bijosi geleži
nės vokiečių kumščios. Dabar pasirodo, kad Hitlerio 
nieks negali suvaldyti. Visi tik su baime ir drebėjimu 
žiūri kur bus nukreiptas sekamas jo puolimas. Į Klai
pėdą? Vargiai. Tai tik mažmožis. Yra opesnių dalykų. 
Danzigo pašinas dar tebeįspraustas į Vokietijos kūną 
ir — čia pat įsibriovus tarp vokiško elemento, tūno 
Čekoslovakija.

Gal kam atrodytų keista, kad Hitleris visų pir- j tuojau pradeda tyrinėti, 
kuris iš jų yra tame va
das; sužinoję, atleidžia ji 
nuo darbo, arba atima nuo 
geresnio darbo ir pristato 
prie visai blogo ir sun
kaus. Jei darbai kiek su
mažėja, tai unijos organi
zatorių pirmutinį atleis 
nuo darbo ir daugiau ne
grąžins, bet kitą jo vieto
je priims. Jei sužino, kad 
darbininkas yra unijos na
rys, tai tyčia jam duos 
prastą darbą, o ne unijos

lengva, kaip pasakyti; ir 
ne tik nelengva, bet kai 
kur tiesiog negalima 
Kompanijos par e i š k i a 
griežtą nusistatymą -prieš 
darbininkų unijas. Netaip 
dar seniai vienos didelės 
kompanijos vadai pasakė: 
“Mes griežtai priešinamės 
darbininkų unijoms ir pa
tariame kitoms kompani
joms drausti darbinin
kams susiorganizuoti”. Jų 
priešingumas pasirodo 
darbais prieš darbininkus.
DARBININKŲ SKIRSTY

MAS
Kompanijos sužinoju

sios, kad darbininkai pra
deda kalbėti apie unijas,

• vmiausiai nelikvidavo Danzigo koridoriaus, o pradėjo 
nuo Austrijos. Tačiau tai visai natūralu. Austrija, 
nors atskira valstybė, bet vokiečių apgyventa. Po ka- 
ro ji tiek apkarpyta, kad iš buvusios didžiulės Austro- 
Vengrijos vos dešimta dalis tepaliko. Susilpnėjusiai 
Austrijai, prie to dar vokiečių apgyventai, visai na
tūralu linkti prie galingos ir giminingos Vokietijos. 
Žinoma, įsigyvenusios valstybinės tradicijos purtėsi 
prieš susiliejimą su Vokietija, bet naciai nebereikalo 
tiek metų Austrijoj darbavosi. Jie pažingsniui priren
gė vokiečių junkeriams dirvą, ir galutinai priėjo prie 
to, kad Hitleris galėjo be kovos Austriją aneksuoti. 
Dabar jis bus daug stipresnis ir turįs daug geresnę 
poziciją prieš lenkus ir čekus. Tai buvo gerai apgal-■ darbininkui rodys visokių i 
vota politika. Pirmiau sujungti visus vokiečius, sus- prielankumų, net ir paauk- į 
tiprėti, o paskui žiūrėti, kas patogiau bus pulti: len- stinimų prižadės. Toks 
kai, ar čekai. darbininkų skirstymas yra.

Suprantama, kad prieš puolant slavų tautas, Hit- kompanijų galinga prie- 
leris turės gerai apsižiūrėti. Slavai be kovos vokie- *none sjitrukdy. i darbuun- 
čiams nepasiduos. Prie to, bus užkliudyta Čekoslova- susiorgamzavimą. 
kijos talkininkė Prancūzija. Taigi Dancigo korido- 
riaus likvidavimui ir Čekoslovakijos užėmimui neuž
teks vien kariuomenės pagrąsinti. Gali kilti naujas 
europinis, o gal ir pasaulinis karas. Ar Hitleris išdrįs 
jį pradėti? K.

v •

GIŠKUMAS ’
Kartais kompanijos įma- 

si švelnesnių būdų atgra
sinti darbininkus nuo lini

darbininkus “< 
kurie dirbdami sykiu su 
kitais, pripasakoja visokių, 
baisenybių apie darbinin
kų unijas. Ir kada tokios 
pasakos yra dažnai pakar
tojamos, ypač pačių darbi
ninkų, daugelis pradeda 
joms tikėti. Kaikuriose 
kompanijose darbdavių gi
minaičiai yra geriausi ne
teisingų žinių prieš darbi
ninkų unijas skleidėjai. 
Labai dažnai jie praneša 
darbdaviui darbininkų ne
pasitenkinimą .arba unijos 
narių veikimą.
KOMPANIJŲ APMOKA 

MI ŠNIPAI
Kompanijos kasmet iš

leidžia milijonus dolerių 
prieš darbininkų unijas. 
Jos nusamdo šnipus, kurie 
įstoja į dirbtuvę dirbti ir 
taip susidraugavę su dar
bininkais, kartais net įsi
rašo į darbininkų unijas, 
visą praneša darbdaviui, 
kuris jei tok gali, darbi
ninkų unijos narius atlei
džia nuo darbo ir jų var
dus įrašo į “juodąjį sąra
šą”, kad tas darbininkas 
paskui niekur negali gauti 
darbo. Jam vienatinė išei
tis, tai važiuoti į kitą mie
stą ir permainyti savo 
vardą.

Amerikoje yra agentū
ros kaip tai: Pinkerton; 
W. J. Burns; Railway Au- 
dit and Inspection; Ber- 
goff; Sherman Service ir 
'daugybė kitų (viso apie 
Į 200), kurios turi skyrius 
Į šnipų ir streiklaužių. Fa
brikų vadams pareikala
vus. tos agentūros pasiun
čia šnipus joms patarnau
ti. Kiek tokių šnipų, ge- 
riąu-ąakant Judošių, yra 
fabrikuose užtenka pri
minti, kad tik viena Pin
kerton agentūra už savo 
šnipus gavo už 1934, 1935

• v

Nervingam Įkarščiui Su 
Logika Nepakeliui

P. Jurgela sako, kad katalikiškoji Lenkija puolė 
katalikišką Lietuvą. Tai kažkoks demagogiškai nu
dažytas išsireiškimas. Agresyvų karą bei puolimą vi
suomet daro valdžia, ne tauta. Puolimo karas tautoje 
yra labai nepopuliarus, .tik prievarta daromas, nes 
tauta, kaipo tokia, karo niekad nenori. Išskirti gali 
sudaryti tik laukinės klajūnų-grobonių tautos. Gintis 
— kas kita, čia jau visa tauta ginasi, nes puolikas ly
gus plėšikui, nuo kurio visiems reikia girrtis. Tad žo
džiai “katalikiška Lenkija puolė katalikišką Lietuvą” 
yra laikinio ūpo padiktuoti, ne iš galvos išimti. Čia, 
žinoma, vadovauja noras įgelti katalikams. Tačiau, 
jei autorius būtų kiek pagalvojęs, jis būtų taip nepa
sakęs, nes tie žodžiai jį nuves kur nenori. Ir štai delko.

Lenkiją tuomet valdė Pilsudskis, .buvusis social
demokratas ir virtęs šovinistiniu tautininku. ,Tiesa, 
Lietuvą puolė Želigovskis. Kokių jis buvo tikybinių 
ar politinių pažiūrų, spręsti nesiimu, bet tas čia nė 
nesvarbu, nes Želigovskis tik vykdė gudriai sugalvo
tą Pilsudskio planą. Tad iš tikrųjų Lietuvą pūdė tau
tininko Pilsudskio valdžia. Pilsudskis puolė Lietuvą*

« ADŲ ££SIUEIDIMA8
Taigi. visos žmonijos ge
rovei reikalinga šiandieną 
įnešti į kasdieninį gyveni
mą krikščioniškus princi
pus. Minios laukia Katali
kų vadų. Deja, pas mus 
daug apsileidimo, dar dau
giau nesutarimo. Paimki
me darbininkų uni jas. Jo
se Katalikai turėtų vado
vauti, kur dabar komunis
tai yra. Jie užėmė svarbias 
vietas, nes Katalikų vadai 
snaudė arba unijas pava
dino komunis t i n ė m i s. 
Taip, daugely unijų komu
nistai vadovauja, bet tai 
yra kaltė Katalikų vadų, 
jie turėjo tas vietas užim
ti, o neužėmė, ir taip pave- 

; d e darbininkus pragaištin- 
■ go mokslo vadams. Katali
kai turėtų visu galimu uo
lumu veržtis į darbininkų 
unijų vadovybę, nes tik 
Katalikų Bažnyčios moks
las, be to mokslo skleidė
jų ir vykintojų neišlais
vins darbininkų iš po ka
pitalistinės vergijos.

I

rių, kad tik darbininkai 
uesusiorgamzuotų; ar ko- vieno darbininko yra pa- 
kių niekšiškų priemonių reįga prisirašyti prie uni- 
jie griebiasi: skirstymas jos. Kapitalistai turi ga

lingas priemones prieš 
darbininkų unijas, bet 
darbininkų galybė yra di
desnė, tik reikia vienybės 
ir sutarimo, ir kapitalistai 
bus priversti priimti dar
bininkų unijas. T.

samd y m a s

ni jos unijų, grąsinimas už
daryti fabriką, papirkt 
mas, spaudos, policijas ir 
daugybė kitų, apie kurias 
teks vėliau pakalbėti.

I . ’lMums Reikia Katalikų Vadui

I

Daug ir svarbių mes tu
rime reikalų, bet jų svar
biausias yra Katalikų va
dai. Mes neturime Katali
kų vadų, pasauliečių žmo
nių, kurie stotų pirmose 
veikimo eilėse. Mes mato
me kaip žmonės, norėda
mi tinkamai sutvarkyti 
gyvenimą, tiksliai išspręs
ti dienos problemas, ieško 
ir griebiasi įvairių prie
monių. Visur yra jaučia
mas nepasitenkinimas ir 
nepastovumas. Darbinin
kai reikalauja ir negali iš
reikalauti sau tinkamo 
pragyvenimui atlyginime. 
Jaunieji, dėl ekonominės 
netvarkos, negali sudaryti 
šeimų. Visi ir visur kalba 
apie ekonominį sutvarky
mą, kad tikyba ir dorovė 
pasilieka užmirštos ir at
mestos kaip senos ir nebe
naudingos priemonės. Tau
tos kasmet išleidžia bilijo
nus dolerių kariškiems 
ginklams, o tūkstančiams 
darbininkų, pavargę 1 i ų, 
leidžia badu mirti. Bet pa
sauly yra viena įstaiga, ir 
tik viena, kuri gali žmoni- 

išgelbėti iš šių dienų ne
laimių ir užtikrinti ramią 
ateitį, tai Katalikų Bažny-
v • cią.
PASAULIEČIAI IR DVA-|

SIRIJA
Reikia tat Katalikų va

dams nešti Bažnyčios Iš
ganingus nurodymus pai
rusiam pasauliui; reikia 
kad Katalikų vadai eitų į 
minias, į darbininkų uni
jas, į valdžios vietas ir aiš
kintų Krikščioniškus prin- 15 d. yra brangi ir minėti- zaci jos sudaro Lietuviškų- 
cipus. Negalima sakyti, 
kad mes neturime žmonių^ 
kurie galėtų vadovauti, tu
rime, tik jie tos vadovy
bės neįma arba savotiškai 
vadovauja. Reikia neuž
miršti, kad vadai niekada 
nepajėgs pasaulį sukrikš- 

| čioninti, jei vieningai nesi- [ 
darbuos au dvasiškija.

VADŲ UŽDUOTIS
Katalikiškas veikimas, 

kaip sako Popiežius Pijus' 
XI, yra pasauliečių ben
dradarbiavimas su dvasiš
kija. Katalikų darbas turi 
cfti, jei norime ką nuveik
ti, vieningai ir sutartinai. 
Puldami jprie darbo be nu
rodymų, be sutarimo, tik 
sutrukdy8>me Katalikų 
veikimą. Mums reikia Ka
talikų vadų, kurie mokėtų 
ne tik prakalbas pasakyti, 
bet su dvasiškių nurody
mais <

Jei mes turėtume kele
tą didžiadvasių, pasiryžė-

draugijas, i organizacijas, 
į unijas. Visur yra reika
linga įnešti krikščioniškus 
principus. Kaip laimėsime 
žmones Dievo karalystei, 
jei nesukrikščionysime gy
venimo reikalų. Popiežius 
Pijus XI pasakė: — Nega
lima pasauly tikėtis tvar
kos ar taikos iki ekonomi
niai reikalai nebus vedami 
pagal krikščioniškus prin
cipus. —

lių Katalikų vadų, kurie 
dirbtų sykių su dvasiški
ja, mes sukrikščionytume 
pasaulį. Mums reikia šv. 
Povilų, Pranciškų, Vincen
tų, Don Baskų. Mums rei
kia didžiadvasių vyrų ir 
moterų, kurie nebijotų 
Kristaus Bažnyčios moks
lą skelbti pasauliui ir, jei 
reikalas, už Jį kentėti. Tai 
mūsų vienas iš didžiųjų 
reikalų. T.

Klaipėdos Krašto Ryšiai Su 
Lietuva Yra Stiprūs

1
šiemet sausio 15 d. ^u- 

i kako 15 metų, kaip Klai
pėdos kraštas prisijungė 
prie Lietuvos. Tas abiejų 

! tos pačios tautos žmonių 
gyvenamų kraštų sujungi
mas į vieną valstybę buvo 
naudingas abiems kraš
tams. Prisijungus Klaipė-

pėdos ’kraštas su Didžiąja 
Lietuva susijungė, — sako 
klaipėdiečių atstovas Zvi- 
lius, — mes neturėjome nė 
vienos lietuviškos mokyk
los. šiandien jau veikia du 
institutai ir trys gimnazi
jos. Jose mokosi daugiau 
kaip 1,800 jaunuolių. Vei-

į dos kraštui prie Lietuvos, kia daugiau kaip 50 lietu.-. 
Lietuva įgijo puikų uostą, viškų pradžios mokyklų, 
kuris jai leidžia jūrėmis kuriose mokosi daug mo- 
susisiekti su plačiuoju pa- kinių. Jas lanką vaikai, 
šauliu. Ir pačiam Klaipė- apsaugoti nuo nutautini- 
dos kraštui prisijungimas mo srovės, liks lietuvybei, 
prie Lietuvos buvo labai vadinasi, savo tėvų kilmei 
naudingas. Klaipėdos kra- ištikimi. Toliau, Žvilius 
šias, prisijungęs prie Lie- pažymėjo, kad Klaipėdos 
tuvos, per 15 metų visose . krašte labai gražiai tarps- 
srityse padarė didelę pa- ta lietuviškos organizaci- 
žangą. Tatai pripažįsta ir jos. Daugumas tų organi- 
patys vokiečiai, kurie zacijų jungiasi į tam tik 
šiaip jau Klaipėdos krašto ras sąjungas ir centrus, 
prisijungimui prie Lietu- Dabar Klaipėdos krašte y- 
vos yra priešingi ir net y- ra visuomenės sąjunga, 
ra jau bandę jį nuo Lietu- Darbininkų Susivieniji- 
vos atplėšti. Todėl supran-.mas ir Laukininkų Cent- 
tamas dalykas, kad sausio ras. Visos šitos organi-

ne dėlto, kad ji katalikiška (tai buvo-nesvarbu), bet 
dėlto, kad norėjo ją prie Lenkijos prijungti, lygiai 
kaip pirmiau kad buvo puolęs Kijevo kraštą visai ne 
dėlto, kad tas kraštas buvo pravoslaviškas ar žydiš
kas. Tuo būdu, žodis “katalikiškas” visai čia nereika
lingas, nebent jeigu autorius būtų pasiryžęs įrodyti, 
kad norėjo pasakyti nesąmonę. Bet jei jis būtinai už
sispyrė tą būdvardį palaikyti, tai tas sakinys, tariant Į 
jį sutinkamai su faktais, išeis šitoks: lietuviškos kil-1 
mės lenkų tautininkas Pilsudskis .puolė katalikišką I 
Lietuvą, čia -Pilsudskio ir visų lenkiškų tautininkų 
poelgis nedaug kuo skiriasi nuo lietuviškųjų tautinin
kų. Skirtumas tik toks, kad lenkai uždarinėja lietu
vių švietimo įstaigas dėlto, kad jos lietuviškos, gi mū
sų tautininkai jas uždarinėja dėlto, kad jos katalikiš
kos. Tad išeina taip, <kad lenkų tautininkai puola lie
tuviškąją Lietuvą, o mūsiškiai katalikiškąją. Ką pa
darysi, logika negailestinga.

Lygiai taip ir su persekiojimu lietuvių Vilniaus 
krašte. Labai nenormalu ir negera, kad net kai kurie 
lenkų dvasiškiai užsikrėtę šovinizmu .bei tapUnipkys- 
te. Bet kaip gi su kai kuriais lietuvių dvasiškiais, ku
rie .ta pačia liga serga? Ar gi tas, kas .bloga, pas kitus, 
pas mus turi būti ne |ik gera, -bet ir idealinga? Nqrs 
čia kažinką daryk, o fanatiškas tautininkavimas veda 
tiesiog į nesąmonę. K.

na kiekvienam lietuviui, jų Organizacijų Komitetą, 
Klaipėdos kraštas ir Lie- prie kurio glaudžias viena 
tuva kasmet švenčia sau- po kitos Klaipėdos krašto 

i šio 15 d . Bet šiemet ta organizacijos. Pramonėje 
šventė buvo iškilmingiau, ir prekyboje praėjusieji 15 

I negu bet kada minima. Iš- metų Klaipėdos kraštui, o 
kilmės buvo rengiamos vi- ypač Klaipėdos miestui, 
soje Lietuvoje. Pačios cen- padarė labai didelę pažan- 

ftrinės iškilmės įvyko lai- gą. Žvilius visų klaipėdie- 
kinojoje Lietuvos sostine- č»ų vardu užtikrino, kad 

i je Kaune. Į jas buvo atvy- Klaipėdos krašto lietuviai 
kę daug žymių klaipėdie- turi tą patį troškimą, kaip 

i čių. Tos iškilmės įtikina- ir visi lietuviai. Mes kartu 
mai parodė, kad ryšiai su jumis -siekiame vienin- 

Klaįpėdos krašto ir gos nepriklausomos Lietu- 
yra stiprūs. Į vos, pabrėžė Klaipėdos 

Klaipėdos krašto <atsto-. krašto atstovas.
vas., Klaipėdos krašto lie- v ;----
tuviškųjų organizacijų ko- Pažvelkite į saulę? Ji 
mrteto -narys, ir Latfkinin- visiems šviečia, visus šil
kų GenU:© vadas, Avilins do, nelaukdama prašymo 
tavo kalboje pasidžiaugė, 
kad Klaipėdos kraštas, 
prisijungęs prie Lietuves, 
pąr .15 metų visose savo 

dvasiškių riurody- gyvenimo?srityse padarė 
eitų -vadovauti pdidelę pažangą. Kada Klai-

I

ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimų jr 
pagyrimų,, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir 
būsite mylimi kaip saulė. ’

EptkletM
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Popiežius ir Karas
Karas yra baisus daly- žmonės galėjo taika pasi- 

kas. Tačiau, vietoje dar- džiaugti, 
buotis, kad karai nekiltų. I Jr kas neatsimena kaip 
tautos sukruto gaminti Popiežius Gregerius XHI, 
kariškus ginklus. Kakku.- 1582 metais sutaikė Lenki
nę sako, kad reikia karus ją su Rusija? Vokiečių is- 
sužmoninti. Karas bus ka- tonikas Muller knygoje: 
ras. Karą reikia nesužme- “Das Friedenswerk 4ler 
ninti, bet sulaikyti- Set_ Nirche in den letzen drei 
kia, kad karai nekiltų. Ka- Dahrhunderten”, sako, 
ras reiškia, kad vieno te- kad nuo 1598 metų iki 
vo vaikai koyoja vienas 1914 metų dėka Popiežių 
prieš kitą. Popiežiai karą tarpininkavimui buvo iš- 
pasmerkia. vengti karai.

Trečias Katalikų Bažuy-1 Popiežius Leonas XTTI, 
čios Popiežius, šv. Kleme u- 1899 metais rašte “Nostis 
tas rašė Korintiečiams: Errorem” rašė: 
—“Kodėl tarp jūsų nesu- ra taip svarbu, kaip sulai- 
tikimai ir karai? Ar Die- kyti Buropą nuo karo pa- 
vas ne visiems yra Tė • vojaus. Jei galima ką nors 
vas?” padaryti, reikia tuojau da-

Popiežius Nik&kyjus -I. rytį, nes tai visos žmoni- 
devintame šimtmetyje, ra- jos gerovei”, 
šė Bulgarams: “Karas y- “Sulaikyti karą, paša
rą velnio darbas ir jūs tu - linti karo priežastis yra 
rite nuo jo susilaikyti”. darbas vertas didžiausios 

Popiežius Jonas XV. pagarbos”, rašė Popiežius 
996 metais, Anglijos kara- Pijus X.
Ihb Ethelrėdui rašė: Popiežius Benedikt a s 
“Šventasis Sostas apgai- XV, per keturius matus 
lestauja, kad dvi artimos nenuilstančiai darbavosi, 
tautos nakelia kardą vieną kad sutaikinti Europos 
prieš kitą”. šalis. Jis .sakė: “Karas y-

Velesnių amžių Ponie- ra baisi žudynė, negarbė 
žiai taip pat smerkė visus Europai, baisus 
karus ir dėjo visas pastari- naikinimas”, 
gas, kad tarp tautu būtų tautas jis rašė: 
taika. Istorikas Eredric i Viešpaties Dievo ir Jėzaus 
Duval savo raštuose išvar- Švenčiausiojo Kraujo, mes 
dija Kjyykto. kad per jums Iriame sustabdyti 

'*r>abartinis'popiežius Pi- kad P°-
ius XI dausr svkiu kara P,ezius atsmauktų J pasau- griežtai ir^iškiai uksme^ R karu£ sužmonmti, nes Jo 
S^e7kmi n“r tauta «ventenybė;PijuS XI kaip 
rengiasi į kara, ji yra kai- ^“ar®ap”ė 
ta baisiausia žmogžudyste - .
ir savęs sunaikinimu. Mes ?od“al; Viešpatie, ^nm- 
taiką laiminame. Mes už k’nk tas tautas kurios ka
ta! ką meldžiamės. Bet jei !rais ^ugiasi , ne aiskus 
būtu žmonių, kurie pasi- Pasmerkimas, 
rinktų ne taiką, bet karą, Taip, Popiežiai karus 

-----------------------------------pasmerkė ir darbavosi
Katalikiškų Draugijų, Kuopų

jtus? Ar komunizmo vadai, nyčioje, taip ir svetainėje. 
Marksas, Leninas, Štai: ~

• v
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Popiežių tarpininkavimą i 
tarp įvairių Europos tautu 
buvo išvengti karai.

Bonifacas VIII, trylikta
me šimtmetyje, Benedik
tas XII, keturioliktame ir 
Martynas V, penkiolikta
me šimtmety, tai buvo Po
piežiai, kuriu dėka nenuil
stančiam darbui, karai 
Anglijos .su Prancūzais 
Škotais buvo sulaikyti ir

“Nieko nė-

Dr. Jonas Basanavičius (miręs.), 
Smetona, k-an. K. šaulys, inž. St 
Jonas Vileišis; iš kairės į dešinę 
(miręs), S. Banaitis (miręs), O. Klimas, A.

„ „ f
I

tada mes turime pareigą 
kitą maldą kalbėti į Vieš
patį Jėzų ir sakyti: “Iš- 
naikyk Tu tas tautas, ku- i 
rios karais džiaugiasi”.

Kiekvienas protaująs ir•!tvies vienas protaująs ir 
žmonių ^eros v^Jios žmogus mato i

Į pasaulio
“Vardu į . _ . ,

tas baisias žudynes”

Uetavos nęprik’a iscmyhės paskelbimo aktą. Viduryje sėdi 
pirmasis ir dabartinis Valstybės Prezidentas Antanas 

Narutavičius (miręs), vysk. J. Staugaitis, Dr. Jurgis Šaulys, 
©. Malinauskas, kun. V. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis 

s, J.. Šernas ir Pr. Dovydaitis.

Detroito Žinios ; kę i bažnyčią už tai, kad 
' negalėję užsimokėti duok
lių. Tai tik pasiteisinimas 
Mūsų klebonas teikia vi-

> - - Lietuvos
□ ir pripažįsta, kad Katalikų wybg — Šįmet vas. 16 d. 

liBažnyčios Vadai visada sueįna 20 metų nuo Lietu
vos pasiskelbi mo nepri
klausoma valstybe. Ameri-

VI. PETRO PARAPIJA ne taip kaiti '■)] 1Y.0
numyki ne vatp Ji mą, kuris moka mokesčius

NeDriklauau- >8M5Et$J8- Kodėl Ji taip bi ar ne Įsitikinusio katali- 
P M? ^.būt nartai, kad k0 niekas nuo

joje neviskas *y®ą -tvarko- nesulaiko.

Mes minėdami Lietuvos 
kos"lietuviai mtrii^i ta 29 suk^’ ^riestai kos lietuviai patrijota. Oetu-

I ves vyriausybė nevaržytų 
katalikų jr kad duotų 
spaudai ir žodžiui laisvę.

Šv.. Vardo Dr-ja auga:— 
j Šį mėnešį Šv. Vardo drau- 
! gi ja atlaikė savo antra 
1 mėnesinį susirinkimą, šia
me ^susirinkime pristatvta 
trylika nauju nariu. Tas

Ir Veikėjų Dėmesiui!
A. L. R. K. Naujosios Anglijos Seimelis įvyks pas magesnieji pakali-

vasario 22 d., 1938 m., Nekalto Prasidėjimo P. Mari- tia1’ yra ?pa.sakę karo pas-
jos parapijos mokyklos salėje, 432 Windsor St., Cam- merkimo žodžius? Ar Ko- tminkai” norėjo jtad .šias 
bridge, Mass. Prašome gerb. draugijų, kuopų ir veikė- ""'“J" . ...........
jų išrinkti atstovus i seimelį ir pagaminti įnešimus.

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ KATALIKU ’ -
SHMLI1O DtiENOTVARKf £ .

1. Federacijos Apskričio valdyba užims savo vietas galėti kitose ^valstybėse,
scenoj; ... - .

2. Maldą sukalbės Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas kun. P. Juškaitis;

3. Rinkimas Rezoliucijų ir Mandatų komisijų. Regis
travimas atstovų;

4. Centralinių Organizacijų atstovų sveikinimai;
.5. Referatas: “.Spauda XX amžiaus idėjų kovose” —

lūs. Būtų gražu, kad va 
jui atėjus šis reikalas bū 
tų tikrai paremtas. Kas is 
sigalite daugiau, paremk: 

; te daugiau, kas mažiaus-- 
duokite mažiau, bet nor 
ir mažiausia auka bus ve r 

bažnyčios! tinga ir priimta su nuošir 
1 durnu.

Vajus bus paskelbta 
vėliau. Rašytojas šių eik 
čių tikisi, kad Šv. Petr 
par. lietuviai katalikai n< 

I pasiduos kitoms koloni 
_ i joms, bet greičiausia da 

j r pralenks.

Ruošiasi į katalikų tikė
jimą. — Pereitą sekmadie
nį mūsų klebonai sakė .pa
mokslą iš Evangelijos pa
imto punkto, kuriame mi- i 
nima kaip vienas samdy-' 
to jas atėjo samdyti darbi ■! 
ninku apie vienuolikta va-■ v 
landą ir priminė, kad da ŠVs JURGIO PARAPIJA 
bar jis ruošia vieną seneli ______
82 m. ir senelę 70 m. pri-> ~ ----- -___
imti į Katalikų Bažnyčią, kienei buvo surengtas ha- 
Tie senukai gyvena netol 4;;

^lietuviu bažnyčios — «363+kė daug moterų ir apde 
Lane St.

Klebonas pastebėjo, kad
, katalikui nuklydus 
Motinos Bažnyčios ju 
tą užima protestantai, sto
dami į Kataliku Bažnyčią. 
Jis ragino katalikus glau- 
džiuose santykiuose laiky 
tis su Kristaus įsteigta 
Bažnyčia.

Naudingos lekcijos. — 
Ivvavo beveik visi nariai ir Pastangomis WWJ radio 

stoties yra teikiamos pa- ; 
mokos apie motorus ir; 
kaip įsigyti šiais sunkiais 
laikais darbą. Pamokos y- 
ra duodamos gabių kalbė
tojų ir gerų mechanikų. Į- 

stebėti, kad mūsų jaunic- žanga veltui, tik reikaljri
ji vyriukai yra ne vien go ga iš klebono gauti tam 
ri katalikai, bet ir lietu
viai patri jotai.

Rūpinasi Katalikiška ak- 
_ vis- ęya — Jalinskas, ats- 

___ __ _______ kas cenzūruojama. Kodėl j Į O. išdavė ra- 
Taip pat būsime lai- taip yra ? Ko Lietuvos vy- poriąjš šios organizaeijo-- 

mėtojais proletariato re riausybe bijosi?
______ _______  — _ — •__ ______ _____ _

kis: vieną sykį Vokietijos rūpintųsi ■k-atalĮkišli.a 

į’siydovat ia- Visi įnešimą.priėmė su

sukaktį iškilmingai pami 
ni; neatsilieka ir Detroito' 
lietuviai katalikai.

Detroite visos trys para
pijos iškilmingai mini šią 
brangią 20-ties metų su
kaktį. Kad nepakenkus 
viena kitai, pasiskirstė 
dienas. Šv. Jurgio par. iš- 
kilmingai minėjo Lietuvos “ '"s“parodo, kad musu katali- nepriklausomybes jubilie
jų vas. 13 d., Šv. Antano 
parapija minės ateinanti 
sekmadienį, vasario 20 d. 
Minėjimas įvyks kaip baž-

Šv. Petro pąr. minės šias 
iškilmes vasario 27 d.

Nors vadinamieji' “tau-

v •

i Rusijoje per iškilmes minėtume sykiu 
taiką įsigalėjo? Ar revo- susidėję, bet katalikai ge- 
Iiucijos, per kimias komu- rai žino, kad su jais yra 
nistai valdžioje įsigalėjo, sunku susitarti ir jų pa- 
ir per kurias -jie mano įsi- siūlijimą atmetė.
„„1X4.; i-i4.— —i„4...ux— Nors mes minime Lietu
je baisus karas? Ar ko- vos nepriklausomybės 20 
munistai per revoliucijas metų sukaktį, bet su skau- 
neišžūdė tūkstančius ne- dančia širdimi turime pa
kaltų žmonių? Ar ne Rusi- brėšti faktą, kad Lietuvos 
jos sovietai turi didžiau- katalikai neturi laisvės.

__ _____ ___________________ ______ šią .pasauly armiją, ir -Suvaržyti katalikiškų or- 
skaitys Gerb. Kazimieras Čibiras, redaktorius įr ganizacijų susirinkimai,
žurnalistas iš Lietuvos; Jau sausio 21, 1934 m. panaikintos jaunimo orga-

6. Klausimai, aiškinimai ir diskusijos referate ,pa- Jzvestia rašė: “Lenino nu- nizacijos, nėra laisvės žo- •
keltais klausimais; rodymais -mes laimėjome džiui nei spaudai

7. Rezoliucijų skaitymas, jų svarstymas ir priūmi- spalių mėnesio revoliuc"- 1
. J4 •*mas;

8. Referatas: “Mokyklos ar .Jaunimo auklėjimas”; 
Skaitys Kun. Kazimieras J. Urbonavičius, redak
torius ir žurnalistas;

9. Diskusijos, aiškinimai, klausimai referate pakel
tais klausimais;

•Sausio 19 d., {F. Karoins

kiškas Jaunimas yra susi
pratęs ir dedasi prie savo 
organizacijų, ir nepriside
da prie laisvamanių, kur^e 
su didžiausiu godumu no
rėtų juos Įtraukti į .savo 
k romelį.

Tą dieną Šv. Mišios bu ■ 
vo laikomos Šv. Vardo dr- 
jos intencijai. Prie .mišių 
tarnavo pirm. A. Jasaitis 
ir O. Balkus. Mišiose da-

priėmė by. Komunija- Va- 
kare įvyko susirinkimas, 
kuriame nutarta, V. Žiru- 
nieko įnešimu laikyti -šv. 
Vardo dr-jos susirinkim1'-' 
sekmadieniais. -Reikia Da

ilius. Į parengimą atšilai:

I
nuo
viė- i

vanojo ją gražiomis dova 
nomis. Rengėjos buv 
šios: P. Janiūnas, T. Sim 
maus ir A. Balkus. Link’ 
me n. Kaminskienei gero 
sveikatos.

Sausio 23 d., Moterų Sa 
gos 54 kp. buvo surengu
sios nepaprastą vakariau 
— “Show Mein Dinner’ 
Šv. Jurgio par. svetainėj* 
J parengimą skaitlinga 
atsilankė Moterų Sąjun 
gos 64 kp. narės. Dv. Va 
dui kun. J. B. Čižausku 
atkalbėjus maldą, prasidė 
jo vakarienė, o po tam se 
kė šokiai.

Šis parengimas dav 
gražaus pelno. Sąjungietė 
viešnioms ir svečiams yr; 
dėkingos už atsilankvm, 
ir paramą.

The Detroit New Home 
makers Conference buv 
pakvietusi vietinį vargoni 
ninką muz. B. Nekrosą is 
pildyti dalį programos 

. Muz. B. Ne

tikri bilietėliai. Kurie no
rite į .šias pamokas lanky
tis. prašome kreiptis pas 
kleboną.

Serga. .Sunkiai serga 
J. Alesauskas, senas ir gc- 

: --------- - :veįįįmo davė įnešimą, ras šios marapi jos rėmė jas
y oi i unijos visame pašau- Prisimena man šis įvy- ir.šv,. Vardo dr-ja įr prietelius. Linkime se- __ __

kis: viena svkiVokjetlios.taip rūpintB3i katalikiška darbuotojui greitai.eaugio 18 d'
išsveikti ir vėl su mumis krašo kehos mokinės gra. 
darbuotis. gaj paskambino piano so

Darbininko Vajus.—Ne-ilo jo paties parašytu 
užilgo mūsų parapijoje į- veikalus ir gražiai padai 
vyks laikraščio “Darbinin- navo jo mokinė A. Zizytf 
ko” raidžių renkamos ma
šinos — Intertype fondui no svetimtautes su lietu 
vajus. Reikia priminti, vančių išdirbiniais ir maž 
kad laikraštis, Darbinin- daug -papasakojo Lietuve 
kas tarnauja žmonių nau- istoriją. Paskui M. Aukš- 
dai, neatsižvelgdamas Į ėiūmenė jr A. Valentinavi 
asmenį. “Darbininkas” per čiutė pašoko du lietuviški 
tiek metų tarnaudamas šokiu, 
visuomenės reikalams tik
rai užsitarnauja jos para
mos, už tai mes iš anksto 
jr pranešame, kad atėjus! 
vajui mūsų parapijiečiai 
tikrai pasirodytų duos 
niais-H" paremtų šį naudin 
gą darbą.'iDarbininkas yra 
tikras katalikų darbinin
kų draugas ir prietelius 
kuris teikia mums daugi 
žinių ir gina mūsų reike-i

fy”. __ ___
Trečiame komunistu karalius Fredrikąs-didysis akcija kaip ši organreąei-

10. Jdtų svarbių išeivijos reikalų - Tau- ktų^rese 18^ m. Manuil- Sėjo sn .savo palvais. SS
tos Fondas, LDS, Jaunimo, Blaivybės, Katalikų kis pasakė: “Mūsų part;- kareiviais pasivaikscvo t j “r
Akcijos svarbieji klausimai bus svarstomi. ja, mūsų -žmonės jr mūsų

11. Malda — sukalbės Federacijos Apskričio Dvasios kailis, Stalino išmokyt:,
Vadas; _ " r

12. “Lietuva Tėvynė Mūsų” ir “My Country This of idealams iki paskutinio la- plakatus ir tuojau pradėjo 
Thee”.
Vietos parapijos choras ir atstovai.

. Naujosios Anglijos Katalikai vykite, skaitlingai revoliucija, 
į šį metinį mūsų seimelį. Nesigailėkime nei laiko, nei
i 
jr turėkime savo’ Lietuvių Tautos ir išeivijos svarbiau-

• it • v • j • JkT « » - - —

po Bėdino gatves. Karei- airbti kaiP lietuvybės taip _ __ ______.,-riai Da^bė^ ;ant ^enos ’ka^^ la*u? .
bus ištikimi proletariato prilipdytus prieš kanalių Kadangi dažnai iš Lietu- 

1 -J __ - 3 vos atvyksta daugelis as-
šo kraujo”. Koki pnoleta- juos plėšti. Karalius Fre- menū su visokiomis kolek- 
riato idealai? Pasaulinė draikas kareivius sulaikė tomis ir neturį jokių įga

li- liepė, kad tuos .plakatus
j- . , • v- . . Izvest-ia. spalių 22, 1931 žemiau prilipdytų, kad vL ‘k0110 n®1 niio K. V. is. ssr:sss >—*&»«•

Iškilmės prasidės 9:30 vai. ryte Nekalto Prasidė
jimo Tanelės Švenčiausios bažnyčioje, Windsor St., 
•Cambridge, Mass. C1C 5,

Seimelio posėdis prasidės 10:30 yjtl. ryte, parapi 
jos svetainėje. Seimelio dalyviai, vykdami į seimeli 

a « a « A a .a • • - • A V
dybų parašais.

Naujosios Aųglijos Fed. Apskr. Valdyba •

• j tu vos valdžia draudžia ne -Laiškas.^ Iš .rytinių 
vien spausdinti ir spaus- valstybių nuo vieno as- 

ko- ■■■ ■■ ■ ... ■ ........... .. ........
 -partijos vadų. karus, yra -nonsensas. i kuriame prašoma surasti 

_ ______ e _ ___ _ kalbą: ‘*Piąlletaniatui nėra1 Popiežiai darbavosi už jo senus;tėMeliųs, kurie y- 
pasirūpinkfte nuo savo organizacijų mandatus su vai- galimybės ramiu būdu pa- taiką, komunistai 'ptaięuo- atsitraukę - -nuo bažny- 

naikiais______________________ :______________ imti valdžią”. Sakyti, kad ja per reveliucdjas ar ka- '^ios. šio asmens seni -tėve-
___  __ ___  _ i-amiu būdo komunistc.į rus ^paimti valdžiasiį sav<)iliąi d»tvo-j8W36«tį. gyveną 
KumP. V. strakauskas, Dvasios Vadas, n^adės oaimti į savo ran- į rankai? . netoli daažnyčios, k>et -į bož- i
A ^avetskas, PintHifinkas, < kas valdžią, k sakyti, kad | Kas Auri iptotą tafragal-^nyčią niekad nesilanką.' 
®. faj—liti, — 4 komunizmas pasmerkia voja. . ff. Jie teisinasi, kad neailaii-1

•munistų
• mens buvo gautas laiškas. •

-t ’

A. Kratavičienė supažindi

Reikia pastebėti, kad 0 
Jurgutienė buvo surinkus 
gražiu lietuvišku rankdar 
bių ir buvo išetačiusi 
parodą. Svetimtaučiai ge 
rė jos i gražiais lietuviškai: 
išdirbiniais. Būtų geru 
kad ir dažniau tokJos po 
rodėlės būtų surengtos.

Už gražią programą pri 
klauso padėka muz. B. Ne 
krašiui. ; ’ ’ JJUd
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ĮKAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

BROCKTON, MASS.
REIKŠMINGOS SUKAK

TUVES
Sekmadienį, vasario 20 

'd., 6:30 vai. vakare, Lietu
vių Tautiškame name. 
Kampas Vine ir No. Main 
gatv., Brockton, Mass. į- 
vyks reikšmingas sukak
tuvių minėjimas. Visi lie
tuviai, vistiek kurios sro
vės ar pasaulėžiūros jie 
laikosi, turi šįmet iškil
mingai paminėti dvejas 
reikšmingas sukaktuves: 
75 metų nuo baudžiavos 
panaikinimo Lietuvoje ir 
20 metų Lietuvos nepri
klausomybės. Mums gi ka
talikams dar vienos bran
gios sukaktuvės prisideda, 
tai 550 metų nuo įvedimo 
krikščionijos Lietuvoje.

Jubiliejų vakare užgirsi- 
te dainų: Solo ponios Maz- 
galienės ir Petrulienės Du
etą ir šv. Roko parapijos 
p. Jono Vaičaičio vedamą 
chorą. Kalbėtojai: Kun. K 
Urbonavičius ir kun. J 
Švagždys.

Rengimo išlaidoms pa
dengti bus imama įžanga 
10 centų.

Federacijos 9-to sky
riaus VVS sekcija.

• v

WORCESTER, MASS.

DARBININKAS

RADIO BALIUS!
B

tha Savickaitė.
Pupų žaidimas kas tre

čiadienį eina visu smarku- > 
mu; ir matyt vis daugiau 
naujų veidų. Dovanos yra 
didelės ir kas savaitė didi
namos. Tat ateikite ir pa
sinaudokite šia proga, ku
ri yra taip lengvai siūlo
ma.

Šią savaitę prasidėjo lie
tuvių kalbos kursai. Dides
nė dalis mūsų jaunimo 
sunkiai lietuviškai kalba. 
Tat pasinaudokite šia re
ta proga. Dėl įstojimo 
kreipkitės pas kleboną,* 
kun. Joną A. Vaitekūną, 
kurio pastangomis šie kur-, 
sai yra rengiami.

Trūbininkas.

Taipgi kun. Pr. V. Stra
kauskas parodė ir iš Cali- 
fornijos gražios gamtos 
vaizdų. Prieš trejetą me
tų jis pats važinėjo po Ca- 
liforniją ir padarė daug 
gražių nuotraukų. Kitą sy
kį žadėjo parodyti paveik
slų kokis ten darbininkų 
gyvenimas šiais laikais ir 
įvairių žvėrių nuotraukas.

Nedarbas —Lowellio gy
ventojai labai nusiminę, 
nes dabartiniu metu mus 
užklupo nedarbas. Pramo
nės sustojo, fabrikai be
veik visi uždaryti jau tre
čias mėnuo ir nežinia ka
da pradės dirbti. Tokioje 
padėtyje esant žmonės v- 
ra be ūpo, nes nežino kada 
prašvis skaidresnis ryto
jus. Reikia pastebėti, kad 
Lowellio lietuviai dar nė
ra matę tokių blogų laikų, 
kokie dabar pas mus yra.

Kai buvo geri laikai, tai 
Lowellio lietuviai bolševi
kai buvo labai smarkūs— 
triukšmavo, revoliucijas 
kėlė, pasikviesdami net iš 
New Yorko kalbėtojus, 
kuriuos riebiai apmokėda
vo, o dabar ir “revoliuci- 
jonieriai” aprimo — vaik
ščioja nosis pakabinę ir 
jau nebetriu k š m a u j a. 
Nors Lowelly ne pyragai, 
bet į Rusijos bolševikų ro
jų nei vienas nevažiuoja, 
ners jį kitiems perša. Ka
dangi pas mus bedarbė, 
tai patarčiau visiems bol
ševikams ir bolševikuo- 
jantiems vykti į Rusiją ir 
prisiglausti po Stalino 
skvernu. KAROSAS.

mokinosi pas ponią Čižau- 
skienę, seniaus jai gyve
nant Worcesteryj.

p. Teklė Mažeikienė, 69- 
tos kuopos pirmininkė, 
supažindino garbės viešnią 
su atsilankiusiomis ir pa
vedė vakaro vedimą M. 
Są-gos Mass 
direktorei, p. 
Liutkienei.

Po gardžių
ponia Liutkienė, gyvai api
budinus p. Čižauskienės 
darbuotę muzikos srityje, 
pakvietė visą eilę kalbėto
jų, kaip tai, ponias U. T. 
Daukantienę, O. Sidabrie
nę, M. Dilionienę, Z. Že- 
maitaitienę, A. Kripkai- 
tienę, M. Thompsonienę, 
Žemaitienę, Tamulionienę, 
V Kupstienę, V. Kielienę, 
A. Zakarienę ir paneles 
M. Liutkiutę, Mot. Sąjun
gos 5-tos kuopos pirm., P. 
Zakariūtę, Sodaliečių pir
mininkė, H. Petkiutė, M. 
Manasiutė, A. Pauliuko- 
niutė ir kitas.

Visos kalbėtojos pareis 
kė savo džiaugsmo, kad p. 
Čižauskienė vėl apsigyve-; 
no Worcesteryje; vienos' 
prisiminė tuos laikus, kai I 
p.p. Čižauskai gyveno šia- j 
me mieste, jų malonumą ir 
svetingumą; kitos pabrėžė 
gerb. viešnios sumanumą 
organizatyviame darbe, 
jos švelnumą ir taktą, kū
rino patraukia prie savęs 
kaip senesnius, taip ir jau
nimą; kitos vėl priminė p. 
Čižauskienės įgytus laurus 
dainavimo srityje.

Visų kalbose aiškiai bu
vo matoma nuoširdumo ir 
džiaugsmo žymės, kad ar
tistė Čižauskienė vėl apsi
gyveno mūsų tarpe, ir vil
tis, kad jos vadovystėje iš
kils nauji talentai mūsų 
jaunimo tarpe, dainos ir 
muzikos srityse.

Kaipo ženklą pagarbos 
ir įvertinimo jos asmeny- 
bės, buvo įteikta p. Čižau- 
skienei nuo susirinkusių 
puošnus veidrodis.

Dovaną įteikė ir kalbą 
pasakė n. Z. Žemaitaitienė. 
Antrą dovaną nuo Aušros 
Vartų Sodaliečių įteikė so
daliečių pirmininkė, p-lė p. 
Zakariutė.

Pagalios prabilo ir 
ti garbės viešnia, p. 
žauskienė. Trumpoj, 
įausmingoj kalboj padėko
jo visoms už dovanas ir 
pareikštą prielankumą, 
džiaugėsi iš atnaujintų ir 
naujai įgytų pažinčių, ir 
pasižadėjo darbuotis kiek 
išgalės leis, kad subūrus 
krūvon visas meniškas jė
gas. ypač jaunimo tarpe.

Rutvilč.

valstybės 
Veronikai

užkandžių.

*• ~ :-
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Rengia Lietuvių Radio Artistų Komitetas 
GEORGE WASHINGTON DIENOJE 

Vasario-??
February

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO 
SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver St., So. Boston, Mass. 
Prasidės 7:30 vai. vak. ir tęsis iki 1 v. ryte.

1
9
3
8

\

BUS DUODAMOS DOVANOS
$200.00 VERTES I. J. FOX SEAL FUR 

COAT ir
$20.00 ELEKTRIKINĖ STALUI LEMPA, 

KURIĄ DOVANOJO LITHJJANIAN 
FURNITURE CO.

GRAŽI MUZIKALE PROGRAMA
Kurią išpildys įžymūs artistai bei artis

tės ne vien vietiniai, bet iš Brocktono, 
Latvrenceo, Worcesterio ir kitų kolonijų.
AL STEVENS Radio orkestras gros lietu
viškus ir amerikoniškus šokius viršutinėj 
ir žemutinėj svetainėj.

PAGEERBE
Vienas iš gražiausių pa

gerbimo pokylių įvyko va
sario 3, kuomet į puošnų 
Lido restaurantą susirin
ko gausus būrys ponių, ir •. 
panelių pagerbti artistę 

« ponią Marijoną Čižauskie- 
nę.

Pokylis suruoštas, vado
vystėje Moterų Sąjungos 
69-tos kuopos. Rengėjos 
sukvietė ne vien sąjungie- 
tes, bet ir buvusias moki- 

. nes bei choristes, kurios i

I

pa- 
Či- 
bet

' Jį

STANLEY RADIO KOMPANIJA iš So. 
Bostono prirengė garsiakalbius viršutinėj 
ir žemutinėj svetainėj, kad šokiai, dainų ir 
juokų programa per pertrauką, apie 9-tą 
valandą, ir pranešimai būtų aiškiai girdimi 
po visą salę.
Bus skanių valgių ir gėrimų. PROVIDENCE, R. I.

• v

BATCHELDER WHITTEMORE GOAL CO.

We Recommend
and

Guarantee

I New 1 
' Engiand 
L COKE

Tfl€FU€LFOR
Modern

ttOMCS

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

♦ ♦ •

• * »

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

Gerbiamieji:
oHr į Lietuvių Radio Artistų Balių kvie

čiame visus atsilankyti ir pasilinksminti prieš pradžią Gavėnios. Šio baliaus 
linksmumą prižadame, kad atminsite per ilgą laiką. Įžanga 40 centų.

KOMISIJA.

Minėjimas ir vaidinimas. 
Sekmadienį, vas. 20 d. 6 
vai. vak., par. salėje, L. R. 
K. Fed. skyrius rengia 
Lietuvos 20 metų nepri
klausomybės paminėti su
kaktį. Tame vakare bus 
suvaidinta “Savanoris”/ 
Veikalą suvaidins Maria
napolio studentai iš Thom.-’ 
pson, Conn. Dalyvaus vy- • 
rų choras iš kito miesto, 
bus svečių kalbėtojų, kaip 
tai: kun. dr. J. Starkus iš 
Thompson, Conn. ir kiti.

Tikimės, kad į šias iškil
mes suplauks daug publi
kos, nes visi norės pama
tyti gražaus vaidinimo ir 
puikios programos. Įžanga 
visiems veltui.

šokiai — LRK Paš. Klu
bas, šeštadienį, vas. 19 d. 
7:30 vai. vak. parapijos 
salėje rengia šokius. Gros 
J. Rutkevičiaus orkestras, 
bus gardžių užkandžių ir 
skanių gėrimų. Įžanga tik 
25c. Rap.

LAWRENCE, MASS. Moterų Są-gos kuopa, 
vasario 18 dieną rengia 
“Beano Party” Šv. Pran-| 
ciškaus par. svetainėje. 
Visą pelną skyria Sese
lėms Pranciškietėms.

ATHOL, MASS.
Šv. Pranciškaus parapi

jos vaikučiai vasario 6 d. 
suvaidino — “Cinderella”, 
arba “Aukso Kurpelė”. 
Jiems vadovavo mokyto- x-

’ jos, Seselės Pranciškiėtės ' PaRele S; Stanavjciute 
ir vargonininkas p. Sakas. su?rĮZ0 ‘s hFomnes l ,s?vo 
Vaidinimas visiems labai ”amus- Turėjo appendiei- 
patiko. Programos vedėju tls oraciją. Sve.ksta, 
buvo ponia L. Venčienė. 
Apie auklėjimą kalbėjo p.
K. Čibiras. Taipgi kalbėjo 
kleb. kun. P. M. Juras.

| Veikale dalyvavo: Julijo
na Andruškevičiutė — Pe • 
lene, Rožė Miliauskaitė — 
primesė, Aldona Jarackai- 
tė— Julitd, Amilia Rudis 
— Aldona, Elenora Jarac- 
kaitė — motina, Agatha 
Stravinskiutė — karalius. 
Frieda Padvaiskaitė —Fe- 
fa, Raymond Bolis — ka-1 
laliaus tarnas, Virginia 
Kibirštis ir Edna Buja — dieną, Šv. Kazimiero drau- 
šokėjos, ir kitos.

Kun.
Pranciškaus parapijos a- 
sistentas, buvo išvažiavęs 
atostogų.

Bažnytinės draugijos ir 
centralinių organizacijų 
kuopos siunčia atstovus į 
A. L. R. K. Federacijos 
Naujosios Anglijos Aps
kričio seimelį.

Apaštalystės Maldos dr- 
ja įgaliojo paneles J. Savi- 
čiutę ir A. Arlauskaitę.

Vasario 7 dieną Motinos 
Arkibrolija turėjo mėnesi
nį susirinkimą. Prieš susi
rinkimą klebonas kun. P. 
M. Juras aiškino apie Lie
tuvos socialinę ir ekono
minę padėtį.

Mokytoja, Adelė Piniūtė 
buvo rimtai susirgusi. Sa
koma, kad dabar nėra pa
vojaus jos sveikatai. Ji 
mokytojauja N. H. valsty
bėje. Aguonėlė.

WESTFIELD, MASS.

Sekmadienį, vasario 6 d., 
Šv. Pranciškaus parapijos 
svetainėje muzikai Čižaus- 
kai išpildė dainų, vaidini
mo ir muzikos programą. 
Programa prasidėjo su ko
medija “Gudri Biznierka”, 
kurią suvaidino Worceste- 
rio Aušros Vartų parapi
jos grupė.

I Po kelių minučių per
traukos prasidėjo muzika- 
lė dalis. Ponia čižauękienč 
sudainavo kelias dainas. 
Ji taip visus sužavėjo, kad 
publika aplodismentais 
privertė ją daugiau sudai- 

: nuoti. Ypatingai visiem?, 
patiko dzūkų artisto Či-

_____  ____ ! žausko dainavimas. Jis ir- 
LIETUVOS 20 METŲ NE- gi buvo įšauktas pakarto- 
PRIKLAUSOMYBES MI- ti. Artistai Čižauskai su- 

NĖJIMO IŠKILMES Įaainavo kelis duetus, ir į-
Sekmadienį, vasario 20 spūdingas vakaras užsi- 

*_ ± j , baigė grupės dainavimu.
Ponas Čižauskas priža

dėjo vėl čia atvažiuoti su 
visu savo choru ir išpildy
ti programą. Mokinė

gijos salėj 7 vai. vakare į- 
vyks Lietuvos Nepriklau-

J. Skalandis, Šv. somybės minėjimo iškil-
mes.

Muzikalę dalį išpildys 
Choras solistai ir k. Bus 
miesto Mayoras ir kiti 
aukštesnieji miesto valdi
ninkai. Užkviesti žymūs 
kalbėtojai, kurie nušvies 
Lietuvos praeitį ir dabar
ties stovį.

SERGA
Antanas Masaitis, po še

šių mėnesių sunkios ligos, 
pradeda taisytis ir turime 
viltį, kad greit pasveiks.

Sabonis Juozas turėjo o- 
peraciją, bet pastaromis 
dienomis apleido ligoninę 
ir dabar jaučiasi gana ge
rai. B.

LOWELL, MASS
LDS 97 Kp. paskaitos — 

Vas. 6 d. LDS 97 kp. buvo 
suruošusi bažnytinėje sa
lėje paskaitas. Paskaitas 
davė vietinis klebonas 
kun. Pr. V. Strakauskas, 
kuris savo paskaita tikrai 
sužavėjo klausytojus. Ger
biamas prelegentas davė 
paskaitą prisilaikydamas 
Popiežiaus Leono XIII en
ciklikų, darbininkų klausi
me. Jo paskaita buvo įliu- 
struota gražiais paveiks
lais.

VAJAUS BAIGIMAS
Tik viena savaitė beliko 

mūsų jaunimui įstoti į vie
ną ar kitą draugiją. Taigi 
i aginame šio vajaus proga 
pasinaudoti ir tapti pavyz
dingu jaunuoliu. Jeigu 
mūsų daugiau bus draugi
jose, tai bus lengviau su
tverti šioje arba toje drau
gijoje sporto ratelius, ku
rie netik tarp savęs žais, 
bet ir su kitų miestų rate
liais ir svetimtaučiais. Pa
vasaris čia, pat, o su pava
sariu ir sportas. Žinoma, 
lai ne vien sportas mus 
patraukia tapti draugijos 
nariais, bet lai tos draugi
jos nusistatymas ir jos į- 
dealų siekimas patraukia, 
nes nariu būdamas padėsi 
tai organizacijai atsiekti 
tikslą.

Sekmadienį, vasario 13. 
bažnytinėje svetainėj var
gonininkas dain. Antanas 
Giedraitis surengė maža
jam chorui seniai laukia
mą “Valentine Party”, ku
rioje apart juokų ir žaidi
mų, buvo renkama “kara
lienė”. Šį metą “karalie
nė”, beveik vienbalsiai bu
vo išrinkta choro solistė 
Marcelė Virbickaitė su pa
lydovėmis — Ona Našlė- 
naite ir Elena Nameikaite, 
kurias varg. A. Giedraitis 
apvainikavo. Karalienę ap
vainikavus tapo pasodinta 
ant iškelto sosto, kuri da
lino pašte atsiustus Valen
tines. Už daugiausia gau
tus laiškus dovanas gavo 
Alice Klimavičiūtė ir Ber-

RCAVICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trombui] St.
Worcester, Mass.

JUOZAS DIRSA
Laidotuvių Direktorius 

Nuoširdus ir mandagus 
patarnavimas už labai 

prieinamą kainą.
13 Ellsworth St., 
Worčester, Mass. 

Tel. 4-3501 ir 4-3865

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas

897 Main St. TeL 8-1944
Worcester, Mass.

275 Main St. Webster, Mass.

WII11AM J. CHISHOLM
GRABORIUS

'ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dester 1962

Namu: PL 6286

BROCKTON SAVINGS BANK |
JSTOK Į CHRISTMAS CLtJB

Corner Main and Court Streets
Deposits Received from $1 to $4,000

Joint Accounts from $1 to $8,000
“THE BANK ON THE HILL”

F



DARBININKAS
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PenMaįisąį. .Vaaaąio.18 (L. 1555.

Pennsylvanijos Žiniosvo daug sveikinimų ir lin- darė gerą pradžią: jų ve- n,u^» naujos 
kėjimų. Kadangi jubiliatai dyhinis gyvenimas ture- dede, ir p-lė

MAHANOY CITY, PA.
I

v •

i

t • ’

atmetimas be-i Jasaitienei. Ponios Ona I-jneti parapijos jubiliejų. Y-

I

F?

I

<

«

valdybos, viską buvo iš
anksto numatę ir tinka-

Vasario 27 d., 1938, Š;.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

L—
savo ainius trečiosios 
ketvirtosios kartos.

Vąlerijbno irArftaiK/Sti'a-

MARIANAPOLK) KOLEGIJOS STUDENTAI ŠIAIS 
MĘTAIS VAĮRĮNA

Profesionalai. biznieriai, prnruoniu
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
rai verti nkaitytpJu paramos.

Visi skelbkite “Darbininke“.

milžiniškas šv. Juozapo 
parapijos “Card Party”. 
Klebonas kun. P. C. Česna

įsvystv 
ir

■
i 

* 111
jį

ii
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SHEN ANDOAH, PA.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

maijsutvarkę. Stalai buvo 
apkrauti naudingomis do
vanomis. Už menišką do- 

_ i vanų išstatymą garbė prl- 
dvasiniai aptemti- kįus°.?°nl0“s.^vedTerleJ

Vasario 13 d., Shenan- 
aoah lietuviai katalikai 
minėjo Lietuvos nepri- . 
klausonjybės 20 m. sukak
tį. Ęąžpyčįpje buvo kalba
ma maldą ųž tėvynę. Kuni
gai iš sakyklos per visas 
mišias žmones ragino mel
stis, dėkojant Visagaliui 
už Lietuvos Laisvę ų? Ne
priklausomybę. Ra g i p o 
melstis už žuvusius kąro 
lauke ginant Tėvypės lais
vę. Taipgi rągįno mel§tįs 
Dievo prąšant palaimos įr 
apsaugos Lietuvos kraštui 
ateityje. Priminė ir apie 
Vilnių ir Vilniaus perse
kiojamus lietuvius. Per 
sumą klebonas kalbėjo a- 
pie tėvynės meilę, pabrėž
damas, kad tėvynės meilė ' 
pagal Bažnyčios mokslo y- ’ 
ra dorybė. Nurodo kaio' 
Kristus mylėjo savo kram
tą ir savo žmones. Ėmęs 
sekmadienio evangelijos 
palyginimą apie Vynyno 
savininką ir darbininkus, 
kuriuos pakvietė į savo 
Vynyną, pasakė kad Visa
galio Dievo paskyrimu ir 
mąlone mes esame lietų* 

i viai ir katalikai. Esame to 
■ paties Dievo pakviesti dar
buotis Lietuvos ir Katali
kų Bažnyčios Vynyne. Pa
sakė, kas nemyli ir neger
bia savo tautos, tas nėra 
vertas meilės nė pagarbos 

. kitų. Per visas pamaldas
Per Mišias pranešė parapi- įj.jvp rinkliava Vilniaus 
jiečiams, kad minėjimas vadavimo reikalams, 
parapijos jubiliejaus metų 
prasidės su “Card Party ’. 
Rodosi, kad nereikia ra
ginti. parapijiečių, nes no 
tik visi parapijiečiai, bet 
ir miesto gyvento j a i 
džiaugiasi turį progą mi
nėti parapijos jubiliejaus 
metus. Ištikrųjų yra gar
bė lietuviams, ypač tiems, 
kurie dar gyvi ir yra da-

__ _____ _ ___ lyvavę Šv. Juozapo par. 
iam pasaulyje. ŠŠ. Vardo ne* Kotrynai nuo Lom- kertinio akmens šventini- 

bard g-vės h Marijonai me ir dabar turi progą mi-

• sekmadienio.
vas. 13 d. ryte kuomet 130

I

Jhi- .Z:

sekmadienio rytą, vąs. 13 
d., lęupmet p-lė Marijona 
Pazneikiūtė paėmė sau už 
vyrą dorą, pąvyzdingą 
jaunuolį kataliką Juozą 
Stein. Jaunųjų ištikimybės 
įžadus priėmė kun. dr-as 
Mendelis. Po to sekė iškil
mingos šv. Mišios. Jas ce- 
lebravo kun- dr-as Mende-1 
lis: jam padėjo kun. Jo- 

inas Mendelis ir kun. An
tanas Dubinskas. Bažny
čia buvo pilna žmonių, nes 

i jaunieji yra gan plačiai 
žinomi Baltimorės visuo
menėj. Buvo atvykę svečių 

klūpojo sanktuarijoj, o jų į net ir iš tolimesnių mies- 
sūnūs, dukterys, anūkai ir ■ tų, kaip tai Philadelphijos, i 
anūkės klūpojo bažnyčioj. (kur gyvena jaunojo tėve- 
Prie Šv. Komunijos ėjo vi-Jliai ir giminės), Mahanoy 
sa šeima. Reginys buvo , City ir kitų. Jonas Paznei-■ 
nepaprastai gražus, nes ne i ka, jaunosios brolis, ir jo 
perdažnai sulaukia žmo- žmona buvo svotai. Jonas į 
nės 50 metų tokių sukak- ■ savo sesutei užfundijo net 
tuvių. Po Mišių įvyko puo- 50 svarų vestuvių pyra- 
ta pp. Matulevičių namuo- g'3- Tai buvo vienas iš di- 
se kurioj dalyvavo ir mū- džiausiu pyragų ką man1 
sų parapijos kunigai. Bu-' teko matyti. Jaunieji pa

NEPAPRASTAS JUBI 
LIEJUS

šeštadienį, vasario 12 d. 
mūsų bažnyčioj įvyko ne
paprastos iškilmės. Tą ry
tą 9 vai. Juozas ir Ieva 
Matulevičiai, seni Baltimo
rės gyventojai ir visiems 
gerai pažįstami parapijie
čiai, minėjo auksines su
kaktuves savo vedybinio 
gyvenimo. Prieš mišias 
kun. dr-as Mendelis jubi
liejaus proga tarė jubili- 
jatams pasveikinimo žodį. 
Šv. mišių metu jubilijatai

Vaizdas iš Šv. Alfonso lietuvių parapijos (Baltimore, Md.) Sidabrinio Jubiliejaus minėjimo, sau
sio 23 d. š. m. šis vaizdas parodo Altoriaus tarnautojus, giedant Jubilate Deo. Alfonsas Čeplinskas 
vaizduoja Šv. Alfonsą, šios parapijos globėją._____________________________ ___ .

buvo Edvardas Pautie- 
i krikščiones 

Anelė Paš- 
. Kun. Antanas 

Dubinskas suteikė krikšto 
r-y T V C -. z * . -

kad jie sulauks jų svetys tai buvo patsai apeigas.

jaučiasi gan stiprūs, tai jo palaiminimą kunigo ir k^uskaitė. 
buvo linkėta, ir yra visu paties Dievo, nes pirmas —---------
manoma, kad jie sulauks jų svetys tai buvo patsai.2PeM>as- 
savo deimantinio vedybi- Jėzus Kristus šv. Komuni-i —
nio gyvenimo sukaktuvių, joj. Pavyzdinga pradžia ŠŠ. VARDO DR-JOS ME-

Baltimorės Kronistas nurodo gražią ateitį. Kaip TINIS JUBILIEJUS 
džiaugdamas šiuo jubilie- tik to mes ir linkime ponui Iš visų meto iškilmių, iš- 
ju linki ponams Matule vi- Stein ir jo žmonai naujam dalinimui Ištiki m y b ės 
čiams ilgų ilgiausių metų, i jų gyvenime. Kryžių, ištikimiems ŠS.
kad jie sulaųktų__ išvysti; ----------- j Vardo dr-jos vyrams, pri-

' " ' “ NAUJA PARAPIJIETE į valome skirti pirmutinę
Sekmadienį, vas. 13 d. vietą. To ryto epeigos yra 

per šv. Krikšto sakramen- > begalo įspūdingos. Šįmet 
i to suteikimą liko į bažnv- Į jos įvyko sekmadienio, 
čios ir parapijos knygas i- vas. 13 d. ryte kuomet 130

JUOZAS STEIN IR MA
RE PĄZNEIKIUTĖ

Gražus ir nepaprastai i- rašyta Karolina Marijona mūsų parapijos vyrų gavo 
spūdingas šliubas įvyko Gaveliutė. Krikšto tėvais tą ištikimybės dovaną. U

EKSKURSIJOS
■' -r — ■ r* » ■ r

LIETUVON!
GEGUŽĖS-MAY14 D.,
Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federacijos Ekskursijos į Eucharistinį 
Kongresą Budapešte ir į Lietuvą, Cunard Linijos laivu — BRITANIC. 
Šiai ekskursijai vadovaus Kunigų Vienybės pirm. kun. J. Balkūnas.

GEGUŽĖS-MAY 21 D., - - - - - - - - - - - - - -
Holland-American Linijos nauju, modernišku, ką tik pastatytu 33,000 to
nų laivu — NIEUW AMSTERTAM. Ši ekskursija yra Stepono Dariaus 
Amer. Legijono Posto No. 317, kuriai vadovaus vienas iš legijoninkų.

GEGUŽĖS-MAY 21 D.,
Holland-American Linijos laivu —NIEUW AMSTERDAM, Lietuvos Vy
čiu ekskursija. Ekskursijai vadovaus L. Vyčių C. pirm. A. J. Mažeika.

GEGUŽĖS-MAY 22 D., ——
Cunard Linijos laivu — LANCASTRIA, kuris išplauks iš Bostono be 
persėdimo į Klaipėdą. i

UEPOS-JULY1 D., Švedų Amerikos laivu — GRIPSHOLM.

Kurie manote ateinančią vasarą vykti į Lietuvą, prašome iš anksto 
užsisakyti vietas, nes vėliau užsisakant yra sunku gauti geresnius 
kambarius laive. Ypač, Lietuvos piliečiai turėtų ankščiau pradėti rūpin
tis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga išgauti grįžimo dokumentai— 
“Reentry Permit”.

Vykstantiems į Lietuvą per Darbininko 
Laivakorčių Agentūrą, mes parūpinsime visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Dei platesnių 
informacijų prašome kreiptis:

Dą^Rinko Laivakarčiij Agentūra
366 W. Bfoadway, So. Boston, Mass.

lėk SOL'tti Bbstoft 2680:

kilmių pamokslininkas ai
škiai išdėstė to ištikimy
bės kryžiaus reikšmę., ir 
kaip begalo svarbi s£ais; 
laikais yra ta ištikimybei 
ųž kurią ŠŠ. Vardo vyrai 
priėmę šv. Komuniją per; 
ištisą 12 mėnesių gauna
tą kryžių. Kuomet Dievo Par- salėje, įvyks
vardas yra neigiamas, 
kuomet kryžius yra min-{ 
džiojamas, kuomet visi Į 
šventi daiktai yra pajuo
kiami įr niekinami, tai tų 
130 vyrų mėnesinės Ko
munijos pavyzdys yra ži- , 
bintuvas sumedžiagėju- ’ 
šiam, i 
si 
dr-ja abelnaL yra viešas' 
vieningas j 
dievybės ir dvasinio atša-! 
limo. Vyras kurs eina kas! 
mėnesį išpažinties parode 
nusižeminimą, kurs turi 
nepaprastą įtekmę ant jo 
paties ir kitu.’ Tie kurie 
nepriguli prie ŠŠ. Vardo 
dr-jos skaito save perge- 
rais, peršventais, nes jie 
teisina save būk neturį ką 
išpažinti kas mėnesį. To-

| kie, daugel iš jų, yra per- 
Į sisunkę paties šėtono pui
kybe. Jie perdydūs, per- 
puikūs klausyti Bažnyčios 
halso arba kunigo ragini
mą. Tie atkaklūs, perdaug 
suprantantiejiy save aukš
tinantieji “katalikai” da
ro daugiau žalos tikėjimui 
ir praplatinimui Dievo ka
ralystės čia ant žemės ne
gu tie kurie nepažįsta tik
rojo Dievo. Sveikindamas 
ištikimuosius ŠŠ. Vardo 
vyrus pamokslininkas ra
gino juos nepailsti, bet ir 
toliau ištesėti jų apašta
liškajam darbe. Ryto apei
gos užsibaigė visų ŠŠ. 
Vardo vyrų bendru atnau
jinimu ŠŠ. Vardo priesai
kos.

DRAUGIJOS K ORTĄ VU 
MŲ VAKARAS

Vakare įvyko metinis 
ŠŠ. Vardo dr-jos kortąvi- 
mų vakąras. Svečių susi
rinko apie 300. Vakaro 
tvarka buvo graži. Dr-jos 
cvąsįos vadas kun. Anta
nas Dubinskas su pagalba 
Vąlerijbno ir Antano* Sti‘a- 
zdailskų, Felikso Rėkaus 
ii Felikso Petlęaus, dr-jos

vakare, bažnytinėje sve
tainėje įvyko parapijos 
mokyklos vaikelių labui 
graži ir patrijotinė prog
rama. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Svetainė buvo la
bai gražiai lietuviškomis 
spalvomis išpuošta. Visa 
programa buvo išimtinai 
20 m. Lietuvos Nepriklau? 
somybės sukaktuvėms mi
nėti pritaikinta. Vaikeliai 
buvo lietuviškomis spalvo
mis ir mergaitės tąųti- 

voškienė ir Stepone Šilan- ra kuo džiaugtis ir* di- ?iaįį £abužiais _ pasipuo- 
skienė rūpinosi išalkusiai, džiuotis, nes mūsų parari- sę* D1<iziausl įspūdį j visus 
o Jonas Jasaitis, Jonas; ja užima i 
Letkauskas, Vincas Čep-; tarp visų parapijų Ameri-

i linskas, ir Juozas Kvede- koje. Reikia pagerbti lietu- i . .. .. .
j ra-tėvas pagirdė ištrošku - viu išeiviu didvyriškumą i ,^le^vą hnkedamą jai
; rias. Pelno draugijai nu- ir veiklumą Dievo garbei Ir įos P‘.ln?s de'
: matoma apie 8150. ir mūsų kalbos užlaikyme, mokraimkos laisves ir ge-

- - rovės, tokios kokia naudpr
iasi ir džiaugiasi Ameri
kos gyventojai; kur spau
da, tikyba, organizacijos, 
ir mokslas teturi pilną lai
svę ir nevaržomi gali veik 

i ti. Lietuva dėkojo Ameri- 
Rakauskas I kai už gerus linkėjimus ir KaKausKas,|parejšk- Lietuvog draUgį§_ 

kurną Amerikai. Tokio 
gražaus ir taip patrijoti? 
nio perstatomo Šhenan- 
doah lietuviai gal dar ne
buvo matę. Labai visus 
sujaudino vaikelių giedo
jimas “Leiskit į tėvynę, 
leiskit pas savus”. Vaka
rėlis užbaigtas Lietuvos 
himnu. Vietinis

□ 1.1. A LA O LA. Ct A A • •

istorinę vietą padare, tai pantominas,
Letkauskas, Vincas Čen-itarp visų parapijų Ameri- ^aizdųojantis Lietuvą m 
linskas, ir Juozas Kvede- kOje. Reikia pagerbti lietu- AmeriHą. Aiųenka ąveiki-^ 
ra-tėvas pagirdė ištrošku • vių išeivių didvyriškumą 
sius, r 
matoma apie $150.

KĄ TEKO NUGIRSTI
Dažniau ir dažniau iš 

gan rimtų šaltinių tenka 
nugirsti kad mūsų gerb. 
Klebonas Juozas Lietuvni- 
kas rengiasi šią vasarą at
lankyti tėvynę - Lietuvą. 
Žymus patriotas ir išeivi
jos patriarka jaučiasi, 
kad bent vieną kartą dar j 
priderėtų jam atlankyti 
tas vietas kur jis pralel- j 

į dr savo kūdikystės ir jau- 
| uystės dienas. Savo marš-: 
rute jis mano įterpti to-' 
kias vietas kaip Liūrdą, 
Romą, Paryžių, Berliną ir 
kitus, ypač iš religinio at
žvilgio, svarbius miestus. 
Tik galime jam palinkėti 
bon voyage.

Adomas Pazneika, ku
riam keli mėnesiai atgal 
buvo padaryta sunki ope
racija, pereitą savaitę tu
rėjo labai pavojingą šir
dies ataką. Sustiprintas 
Šv. Sakramentais tačiau 
jis ant tiek pagerėjo, kad 
galėjo sulaukti ir praleisti 
savo dukters vestuves.

Kun. Dubinskas po visų 
sunkių darbų prieš pradė- 
siant gavėnios darbymetę 
buvo išvykęs kelioms die
noms New Yorkan pailsė
ti, pake Ės tie. aplinkybes. 
Grįžo penktadienio evaka- 
rą;on t yii.' ' , >

Baltimorės Kronistas.

Pelno draugijai nu- ir veiklumą Dievo garbei 
ir mūsų kalbos užlaikyme, 
išreikšti savo širdies jaus- 
mus galima išviršiniu bū
du. Taigi, tinkama ir pa
girtina yra minėti šv. Juo- 

; zapo par. jubiliejų.
Išrinkti, “Card Party” 

t rengėjai yra sekanti: Kun 
Kazimieras L_____ _
pirmininkas, jo pagelb; 
ninkės: Mrs. Dr. J. Bona- 
vich, Mrs. P. Tunila, Mrs.

■ J. Oisarik, Mrs. V. Boč- 
kauskas, Mrs. M. Ąbroma- 
vich, Mrs. J. Nevulis, Mrs. 
J. Polli, Mrs. J. Paserps- 

j ky, Mrs. W. Truskauskas, 
” Mrs. W. Galinsky, Mrs. A. 

Tamulonis ir Mrs. J. Slu- 
želis. Kazys.

. Dramą “Skriaudų Kelių” ir Pjesę “Savanoriai”
Vasario 27 d.t 7:30 vai. vakare — Athol, Mass. 
Kovo 6 d., 7:30 vai. vakare — Providence, R. I. 
Kovo 13. d., 2:30 vai. po pietų — Apsopįa, Conn. 
Kovo 13 d., 7:30 vai. vakare — Waterbųry, Conn. 
Kovo 27 4* — So. Boston, Mass.
Balandžio 3 d. — Brockton, Mass. ir 
Balandžio H - Norwood, Mass.
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Rytinių Valstybių Žinios
ROCHESTER, N. Y.

IŠKILMINGAI MINĖS 
LIETUVOS 20 METŲ 

SUKAKTĮ

, koncertą, bet ir į bažnyčią 
ir vėl iš naujo užsidegtų 
tėvynės meile. Todėl lai 
vasario 20 d. būna rezer- 

! vuota Lietuvai ir nors to- 
' Ii mio tėvynės būdami vis-

Sekmadienis, vasario 20 gi prisiminkime ją ir 
d., yra skiriamas Lietuvos džiaugkimes sykiu su Lie- 
Laisvės sukakties paminė-! i u vos gyventojais ir ka-i 
jimui. Nėra gal lietuvio, dangi daugeliui iš mūsų | 
kurio širdyje dar nors neteks gal sulaukti sidab- 
kiek plaka patriotizmo rini° tautos gyvavimo ju- 
meile, kuriam toji diena _ P^tų _ geistina
nebūtų brangi. Brangesnė 
gi toji diena lietuviui ka
talikui, nes tiktai katali
kai klojo dešimtines ir 
šimtines ant Lietuvos Lai
svės aukuro, kad tas au
kuras kūrentųsi laisvės 
ugnimi. iiLiinuni m

Iniciatyva VVS skyriaus ( IŠKILMINGA PROGRA- 
yra kviečiamos draugijos i 51 ą
prisidėti prie to paminėji
mo: dalyvauti 10:30 vai. iš 
ryto iškilmingose pamal
dose bažnyčioje. Tikimasi 
turėti beną, kuris žygiuo
jančius draugijų narius 
lydės į bažnyčią iš svetai
nės į pamaldas, o po pa
maldų atgal į svetainę. 
Bažnyčioje bus pasakytas 
atatinkamas pamokslas ir 
giedamas Lietuvos him
nas. Todėl ir bus tinkamas 
paminėjimas su pamaldo
mis. nes kam gi didesnė 
garbė priklausytu, jeigu 
r>e Dievui, be kurio noro 
ir palaimos nebūtų šven
čiama toji nepriklausomy
bės diena. Kas Amerikai 
liepos ketvirta, tas Lietu
vai ir lietuviui vasario 10.

KONCERTAS
Vakare, parapijos audi

torijoje, įvyks labai gra
žus tų sukaktuvių minėji
mas. Koncerto programa 
išpildys Šv. Cecilijos cho- j 
ras, kuriam gabiai vado
vauja vargonininkė p-lė I- 
sabelė Rovaitė. Tai bus 
pirmas choro pasirody
mas, vadovaujant naujai 
vargonininkei, kuri gabiai 
eina savo pareigas. Per
traukose bus pasakyta pa
triotinių kalbų. Bus taipgi 
ir muzika, kuri vėliau gros 
šokiams.

Rengimo komitetas ir 
klebonas širdingai kviečia 
visus lietuvius, netiktai iš 
tikimus tautos sūnus ir 
dukteris, bet ir tuos su
klaidintus lietuvius, kurie kaus Seserų. Bus ir kilo
jau pamiršo tėvynės mei-.kiu namarginirnų. 
lę, kad ateitų netiktai į šio vakaro visas

H 
kad tą dieną namų savi
ninkai, Hudson Avė ir a- 
pylinkėje, tų iškilmių pro
ga papuoštų savo namus 

“ i Amerikos ir Lietuvos vė
liavomis. Vyturys.

Sekmadienį, vasario 20 
d., 7:00 vai. vakare, Šv. 
Jurgio dr-jos salėj, 180-2 
New York Avė., Newark, 
N. J. įvyksta iškilminga 
programa paminėti 20 m. 
Liet. Nepriklausomybės 
sukaktį paminėti. Kalbėto
jai bus: A. Simutis, Lietu
vos gen. kon. sekret. iš 
New Yorko, J. Valaitis iš 
Brooklyno, kun. Ig. Kel
melis ir miesto valdinin
kai. Šv. Cecilijos choras, 
ved. A. Stanišauskui su
vaidins “Laisva Lietuva” 
ir sudainuos gražių dainų. 
Bus ir solistų. Programai 
pasibaigus bus šokiai. Visi 
kviečiami atsilankyti, o y- 
pač jaunimas, kuris šiame 
parengime sužinos dau
giau žinių apie Lietuvą ir 
gražiai praleis laiką tarp 
savųjų. Įžanga tik 20c. 
Rinkliavos nebus.

Nevvarko Lietuvių 
Bendras Komitetas.

KEARNEY, N. J.
d. 
P.

DARBININKAS

KONCERTAS APSAKYMĖLIAI
Rašo T.

PERSISKYRIMO 
NEDAVĖ

i

iY t
Y
Y
Yi t T
Y ♦♦♦ i 
T 
T
Yt
Y tY ❖ t t ❖ t t
t T❖ ❖ t❖ 

i v

skiriamas Vilniaus reika
lams. Todėl kviečiame vi
sus lietuvius skaitlingai 
atsilankyti į šias iškilmes 
ir paminėti tą linksmą 20- 
ties metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį.

V. V. Komitetas

Sekmadienį, vas. 20 
7:30 vai. vakare, L. 
Klubo salėje, 134 Schuvler 
Avė., Kearney, N. J. šios 
kolonijos lietuviai rengia 
Lietuvos 20 metų neori- 
klausomybės paminėjimą 
su koncertu ir teatru. Da- ! 
lyvaus par. choras, vado
vaujant p. Pr. Hodeliui, 
dalyvaus jaunuolių grunė. 
teatrą vaidins vaikučiai 
vadovvbėje Šv. Pranciš-

ir
PRAKALBOS

Rengia LDS 108 Kuopa

Sekmadieni, Vasario-Feb. 20,1938
Aušros Vartų Par. Svetainėje, 5:00 Vai. po Pietų

KONCERTĄ IŠPILDYS AUŠROS VARTŲ PAR. CHORAS, VADO
VYSTĖJE MUZIKO JONO ČIŽAUSKO. TAIPGI DAINUOS ART. JO
NAS IR MARIJONA ČIŽAUSKAI IR KITI.

KALBĖS ŽYMĖS KALBĖTOJAI.

Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir išgirsti vieną gra- 
šiaušių koncertų ir naudingų kalbų. įžanga VISIEMS DYKAI.

BROOKLYN. N. Y.

rnuose kelia triukšmą, ką 
tamsta tuo metu darai? —

— Žinoma, aš jam neuž- 
s j leidžiu, aš jam moku at
sakyti. Mano gyvenimas 
yra nepakenčiamas, aš tu
riu nuo jo atsiskirti. —
— Žinai ką, moteriškė,— 

tarė Windthorstas, —

Kiek laiko atgal žymus 
vokietis, Windthorstas, 
buvo Vokietijos Katalikų 
partijos vadas. Jis buvo 
advokatas. Sykį pas jį a- 
tėjo viena moteriškė ir pa
sakė, kad ji nori persiskir- J Tamstų namuose aš ma- 

■ nau trūksta vieno labai
— svarbaus daikto. —

Moteriškė nuostabiai į jį 
tai kad pažiūrėjo ir paklausė:

— Kokio daikto? —
— Aš manau, kad Tamš- 

sį triukšmą. Aš nebegaliu tų namuose nesimato ant 
su juo ilgiau gyventi, — sienos didelio kryžiaus, 
sako moteriškė. , Klausyk, tamsta; kada vy-
— Gerai, bet kada jis na- ras pareina girtas ir kelia 

T ~ ~ ~ T Yr i • i triukšmą, tamsta ne į jį
ns atjaučia brolių Vilnie- kalbėk, bet eik ir kalbėk į 
mų dabartinį vargą ir per- kryžįų? 0 pamatysi, kaip 
sekiojimą, yra kviečiamas venjm0 na§ta bus pake- 
atsilankyti į sj vakarą ir jįaTna _

ti su savo vyru.
— Koki priežastis? 

klausia advokatas.
— Svarbiausia, f 

jis vėlai pareina namo vi-1 
sai girtas ir kelia didžiau-

• J • « v A X M 1 • '

tuo suteikti pagelbą Vil
niečiams, nes šio vakaro 
visas pelnas skiriamas Vil
niaus Vadavimo Sąjungai.

BALANDŽIŲ UNIJA

Vienas ūkininkas turėjo 
daug balandžių, didžiausį 
pulką baltų, gražių balan-

Šiuo tarpu vajus Council
of Catholic Women, reiš- ___ ___, ___
kia, kad visų parapijų ka- dėlių! Sykį balandžiai su- 
talikės moterys yra susi- ; manė susiorganizuoti į u- 
jungusios į bendrą organi- niją> sudaryti pirmą pa- 
zaciją, kurios tikslas yra šauly balandžių uniją.

bendrai visiems piliečiams’ 
dirbti Dievo ir Tėvynės1 
Garbei.

OPERETĖ .
Vasario 27-tą, sekmadie- 

i mo vakare virš minėtoje 
salėje įvyks Operetė “Ma- 

I lūnininkas ir Kaminkre- 
I tis”, kurią išpildys Šv. Ce
cilijos choras, vadovau- 

i *

I

I

Abejose laidotuvėse gra
žiai patarnavo A. P. Kar
tonas, laidotuvių direkto
rius. T.M.

NEW HAVEN, CONN.
ŽINUTĖS IŠ MĖSŲ

KOLONIJOS
Sunkiai serga mūsų ko-

Vladas ir Marijona Jan
kevičiai minėjo 25 metų 
vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga artimi 
draugai suruošė jiem sur- 
prize party. Bankieto me
tu p. Jankevičiam susirin
kusieji pareiškė daug lin
kėjimų. Kalbėjo: J. Vin- 
tienė, P. Jankevičius, Vai
tekūnas, A. Damašas, P. 
Pusnikas, Siska, Subatic- 
nė, Zakarauskienė, A. Te- 
rebeiza, Dobrovolskienė, 
Bložis, Mikulskienė, J. Te- 

i rebeizienė. Vakaro vedėju 
buvo K. Pusnikas.I

* I
VUIIVD V11VAUM, YU.VtVTU.k4 • . • •• . — . .

jant vargonininkui K. Žal- lomjos ilgamete gyventoja ** v ° . Tk-mo lino SZnvinbinnn Irii_nieraiciui. Pelnas skina
mas Šv. Andriejaus para
pijai. Tad visi į šį paren
gimą, nes tai bus paskuti
nis pasilinksminimo vaka
rėlis prieš Užgavėnias. Pa- 
remsime parapiją ir mūsų 
jaunimo veikimą.

MIRTIS
10-tą, General
mir?.. po 5un_ iš ligoninės.

p-nia Ona Savickienė, ku- 
! ri yra šv. Onos draugijos 
ir Gyvojo rožančiaus na
rė. Taigi visos narės ir gi
minės bei pažįstami linki 
p-niai Savickienei greit 
pasveikti.

Sąjungietei Onai Čepo- 
kienei padaryta sunki ope
racija; ji jau eina geryn, 
šią savaitę parvyko namoVasario 

ligoninėje, 
kios trijų savaičių ligos i Taipgi serga ilgamete 
Marijona Povilai t i e n ė, Moterų Sąjungos narė po- 
pragyvenus šioj šaly 45 nja Petronėlė Petraitienė. 
metus. Mirė lygiai po tri- Sąjungietės linki abiem U- 
ju metų savo vyro mirties, gonėm pasveikti ir grįžti

palaikyti vienybę ir šelpt i 
nelaiminguosius. Priklau
syti į šią organizaciją kai
nuoja tik vienas doleris į 
metus, kuris yra skiria
mas vien tik labdarin
giems tikslams. Jo E. Vys
kupas kviečia ir lietuves 
moteris prisidėti prie šios 
labdaringos organizacijos, 
kadangi nežinome, kada 
gali ištikti mus nelaimė 
arba liga, ir reikėtų kreip
ties prašyti pagelbos. Tai
gi lietuvės, moterys neat- 
silikime nuo kitų tautų, 
pasirodykime, kad esam 
susipratusios. Norėdamos 
informacijų šiuo reikalu 
kreipkitės pas M. Jokūbai 
tę, arba pas kleboną kun. j 
M. Pankų.

Broliai ir
Su u-

mums nau-

J !

Taipgi kalbėjo jubilie- Paliko nuliūdime keturis į mūsų tarpą, 
jantų sūnūs, Jonas ir Pet-į sūnus: Vincą, Jurgį, Da- ą
ras ir duktė Monika ir kiti, kielių ir Algirdą, vieną . 
kalbėtojai.- - ■ •-------------------  jauniausią šeimoj dukrelę -iunSos 33 narės tl'-

Salė buvo pilna žmonių. Aldoną. Algirdas yra ge- ?>jovann™J™™/ P r 
Svečių buvo net iš Water-'ras advokatas ir užima P"1!1? M- Danuslen«- Is
T Z-M r* V • «

Sušaukė jie pirmą susi
rinkimą. Organizatorius 

I pasilipęs aukščiau ant sto
go kalbėjo: 
seserys balandžiai, 
nija prasidės
jas gyvenimas, gyvenimas 
laisvas, nevaržomas. 
Mums nusibodo paprastas 
gyvenimas. Ką mes daro
me? Lesame kviečių grū
dus, paskui einame į pas
togę tupėti. Ar kiti paukš
čiai ir gyvuliai taip daro? 
Ne. Jei vištos gali po mėš
lyną kapstyti, kodėl ne 
mes? Jei paršiukai gali po 
purvyną knįstis ir volio
tis, kodėl ne mes? Žmonės 
kalba apie balandžių ne
kaltumą, bet mes žinome, 
kad balandžių nekaltumas 
yra senovės amžių paliki
mas. Mes, šių dienų apsi
švietę balandžiai, laikome 

•tai kenksmingu, nes tas 
draudžia mums laisvai gy
venimu džiaugtis. Nuo da- 

>a- 
nepripažin s i m e. 

Mes eisime į mėšlynus 
grūdų ieškoti; mes eisime 
į purvyną voliotis; mes e- 
same laisvi.—

Tokiai kalbai visi balan
džiai vienbalsiai pritarė. 
Jų vadas nusileido į dum
blyną voliotis, o jie visi 
paskui jį.

IŠv. Kazimiero parapijos 
choras rengia linksmą va
karą, kuris susidės iš dai
nų juokų vaidinimo ir šo
kių, vasario 27 d. š. m., 
parapijos svetainėje, 7:06 '^7^ jokfų senovė p 
valandą vakare. (pro£įų nepripažin s i m

|

ovecių DUVO net IS vvaier-/ao 11 ia<-****<* . £ . Xol4^

s būry, Conn. Svečiai soleni- miesto valdyboje vietą susirinko bet kurioszantams įteikė gražų do- Kaipo jUsmaitaiką
g vanų: indų setą ir lempą, ney. Palaidota iškilmingai .’
i Pp. Jankevičiai visiems pereitą pirmadienį, 9 vai. Paleido ir pamate Įvairių1 ,r, . v . v- Lu-za Vtakžjnoa vii" a rankų išdirbinių, kuriuos| dėkojo uz vakaro suruosi- ryte. Klebdnas kun. A. ~ tv,i mą ir puikias dovanas. Vaškelis atnašavo šv. nū- tun. Parbus p-ma Da-

Siam parengimui seimi-( sias, asistavo kun. J. g

neinąs kury, Conn. Svečiai soleni- miesto 
*- nn vi 4- o wi o trro

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ

MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

Šiam parengimui šeimi-,-----,------ -  - -------------- z
ninkavo sekančios: K. Da- pas ir kun. R. Scully iš 

s- - = T Westport. Taipgi pamaldo
se dalyvavo kun. E. Gra- 
deckis, kun. P. P. Karto
nas ir kun. E. Wolff, S. J. 
iš South Norwolk.

Bažnyčioje, laike pamal
dų. matėsi daug kitatau
čių advokatų bei miesto 
valdininkų. Prie velionės 
karsto daugybe buvo pa-

mušienė, J. Terebeizienė, 
T. Pusnikienė ir P. Benžu- 
vienė. Ten buvusi.

NEW BRITAIN, GONN.
MINĖS LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTĮ 

Vasario 20 d., 2 vai. po.vasariu žiu u., & vai. pu K<*-
pietų, Lietuvių salėje, 354 dėta gėlių bukietų; gaila,

♦

XlE
60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.

South Boston
•f

PHONE
So. Boston

2271

• Park St., įvyks minėjimas! kad dvasinių buvo tik du. 
Karstnešiai buvo visi šeši 
velionės brolvaikiai Okai. 
Laike šv. mišių gražiai 
giedojo panelė K. Ražaity- 
tė ir vargonininkas K. 
Žalnieraitis.

Vasario 12-tą mirė Simo
nas Jurevičius, 60 m. am
žiaus, pasirgęs vos tris 
dienas. Paliko nuliūdime 
žmoną, sūnų ir dukterį. 
Palaidotas su šv. miglo
mis, šv. Marijos kapuose. 
Lai Visagalis suteikia jo 
vėlei dangaus - karalystę.

Lietuvos Nepriklausomy-! 
i bės 20 metų sukakties.

Rengia VVS vietinis 
skyrius. Programa bus į- 
vairi ir turininga. Tad vi
siems patartina atsilanky-’ 
ti ir pasidžiaugti, kad jau 
20 metų kaip mūsų Tėvy
nė laisva nuo svetimų jun
go. Kartu pareiškiame sa
vo viešą troškimą bei rei
kalavimą, kad ir dabar 
Lietuvoje būtų duota lais
vai veikti katalikiškam- 
lietuviškam jaunimui ir

šiene ir jos dukrelė pavai
šino atsilankiusiais ska
niais grybais, sūriu ir gar
džiais tortais. Už vaišes ir 
svetingumą sąjungietės 
taria p-niai Danusienei ir 
jos dukrelei širdingai a- v* • 9
C1U.

Vasario 20 d. Vilniaus 
Vadavimo Skyrius ir vie
tos veikėjai rengia pami
nėjimą 20 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės. Tam 
tikslui yra ruošiama prog
rama su dainomis, kurias 
išpildys Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vadovystė
je varg. A. Kripienės. Kal
bas apie Lietuvą pasakys 
tėvynainis p-nas A. Bla
žys, kuris neseniai yra at
vykęs iš Lietuvos ir mūsų 
klebonas kun. M. Pankus. 
Klasiškus šokius pašoks 
p-lė A. Alksniniūtė. Prog- 
.ramaį už&1$h|'Us seks šo- < _ f • ■ ••

Lietuvos Vyčių basket
ball rateliui labai gerai 
sekasi. Teko sueiti su pa
garsėjusiais šios kolonijos 
rateliais ir mūsiškiai šau
niai pasirodė. ‘

Sveikinu jaunimą, kuris 
yra susibūręs į Lietuvos 
Vyčių basketball ratelį, ir
savo sportu kelia lietuviui Kaip jie paskui atrodė, 
vardą. K-s. nereikia man aiškinti.

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU 
Į LIETUVĄ!

•‘GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI Aš 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?

■

Kiekvienas lietuvis, ku-

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per K1EL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d..— iš Bostono gegulės 22 d.

yri JBini gera proga ■piBDuyti
VMaiotriia laivz, karia plaaka tiesiog j Klai
pėdą per vaizdines KM Kanale. Fasitookin- z
■ Ir painaiu K“KXw, Kuriai ■*^VW*^*
kai vadozrsnia PIJUS BUKINA 171 S, Cnnrrd ■ 
WMte Star Hniįoe liatarią skyriaas vedAjA*.

-CUNARD WHiTE ŠT*AR
—u. 393 Baylataju SL,----------------- ... Boston, Mass.--------
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