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1 . AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS ‘ i 
' B

. EINA NUO 1915 METŲ

SKAITYTOJU DĖMĖSIU!
.. Kitą savaitę, dėl Vainikų 
(Dėėorątion) D į gn o s 
‘‘Darbininkas” bus išleistas 

. 4 tik vieną kartą •— birželio 2 
dieną. •

ŠVČ. J. š. M. KONGRE- 
GACIJA ĮSIGYJA GRA

ŽIUS RŪMUS
EASTON, Pa. —Šios ko- 

. lonijos lietuviams . malonu 
žinoti, kml Švcnčiausios Jė- 
zaus Širdies Meilūs Kon- 
gregacija įsigyja. gražius 
rūmus vienuolynui steigtis. 

... Ild pereis į naujus įsigyja
mus vienuolyno rūmus, Jo 
Eminenci j a kar d i n o 1 a s 
Doughėrty Baltiems Tėve
liams pavedė aprūpinti Švč. 
Marijos iš Lebano parapiją 
ir joje apsigyventi. Tėvas 
Vincentas A. Ažukąs tapo 
paskirtas klebonu, -o Tėvas
L. Brigmanas. šiame mieste 
laikinai, užima Šv. J. Pran
ciškos de ChantaTietės pa
rapiją, kurios klebonas kun.
M. Bennett’as. kelioms sa
vaitėms išvažiavo į. Bermu-

. dą atostogauti. . C. (7. J.
■ .

"Sveikiname Studentų Seimą

PIENO STREIKAS 
WISCONSIN

KINIJA IR JAPONIJA 
SUSITARĖ

7 DIRBTUVĖS PAKĖLĖ 
ALGAS

DURKAUSKilS PAKVIES-'KAPITALAS IR DARBAS 
TAS Į GOIĖO KONKURSĄ REMIA INDUSTRIJOS

TOKIO. — Japonijos už
sienių reikalų ministerija 
pranešė, kad Kinija susita
rė su Japonija dėl sienos. 
Kinijos svarbusis miestas 
Peiping su dviem milijonais 
gyventoju paliekamas Kini
jos pusėje. Daugelis jo gy
ventojų buvo pradėję, išsi
kraustyti į Kinijos gilumą, 
bijodami japonų užėmimo.

Susitarimas. yra laikinas 
ir kiniečiai vi stiek tebėra 
baimėje, nes nežino, kada 
japonų kareiviai gali pasi
rodyti.

LGTVELL. — Septynios 
vilnų, verpimo dirbtuvės 
pranešė savo 2700 darbinin
kų, kad nuo gegužės 29 d., 
pirmadieni-), jiems pakelia
mos algos 12% nuošimčio.

praneše, kad jų biznis eina 
geryn ir tuo būdu norima 
pasidalinti pelnu ir su dar- 
.biriukais.

SAMSONAS KALIFOR
NIJOJE

SUSIPItUSTĖ VAIKAI
GLOUCESTĖR, — Gat

vėje susimušė du vaikai, tu-, 
riniiejl po 4 metus amžiaus. 
Robert Morton liko sunkiai 
sužeistas • kišeniniu peiliu; 
jam perdurta krutinę, neto
li širdies.

Jį perdaręs vaikas Ri- 
ehard Head paaiškino poli
cijai, jog jį užpuolęs Mor
ton,, suduodamas akmeniu į

— Lietuvis 
profesionalas

- Bilįv

CIIICAGO. / t ’ 
golf įninkąs .■ _ 
Vincas Buria riskąs - 
Burke yra ji įkviestas daly
vauti pasauli lio golfo čem
pionato konkurse, kurį ren-

Ristikas Jack G a n s o n 
šiuo, laiku gyvena Kalifor
nijoje, kur dažnas ritasi. 
Jau turėjo, kelias dešimtis 
ristynių ir nė vienų dar ne
pralaimėjo.

Praėjusią savaitę jis ri
tosi Oakląiide, Kalifornijo
je su Hardy Krustamp, ku
rį jis nuveikė, paguldyda
mas du kartu.

I’o šių ristynių Gansonui 
pri pažinta teisė susitikti su 
Jiin Brovvning, kurs kai 
kuriose valstybėse laikomai 
pasaulio čempionu.

Chiėago American ir Nortli 
fiijLore klubiis, Soldier ys „K- 1
Field, birželiu 4 d.

Be konkirirso Soldier’s 
Field, lošimas įvyks North 
Sbore klubo lauke, birželio 
8, 9 ir 10 d. d. Vincas Bui- 
kauskas-Burke pakvietimą 
prielankiai priėmęs.

Žymus įdB|pinkas Bobby 
Jonės, bųvęs|goįfo Čempio
nas, kuris savo laiku buvo 
pasitraukęs iš lošimo, bet 
dabar vėl grįžta, labai gerai 
atsiliepia apie , .Burkauską 
ir sako, jis tupi gerą pramo
gą laimėti tiulius, Chicagos 
konkurse. . -' _

VETERAtofflfMĖ
VALDŽIOS DARBUS

bilių
AVASHINGTON; — Ka- 

ntalo ir darbo vadai pareiš
kė pilną pritarimą /Piezi- 
dento Roosevclt pasiųstam į 
. ęongresą indus! rijos atsta- 
tymo biliui ir riešų jų darbų 
programai. .

Šį bilių užgyre Darbo Fe
deracijos prezideiilas Wil-. 
liam . Green ir Amerikos 
biznierių organiz a»c i j o s 
(Cliamber of Commėree) 
prezidentas Henry* Į. Ilar- 
riman. .

Darbo Federacijos vado 
nuomone, šio biliaus priė
mimas ir vykdymas suteik
tų darbo šešiems milijo
nams darbininkų, kurie da
bar neturi darbo.

Čhamber of Commerc-e 
prezidentas Harrišon pra
mato industrijos, pagerėji
mą, prekių kainų pakilimą,

Šį pirmadienį, gegužes 29 
d., Švč. Marijos Kolegijoje 
įvyksta Amerikos Lietuvių. 
Katalikų Studentų. organi
zacijos seimas, į kurį susi
rinks mūsų išeivijos viltis— 
mūsų tautos šriesuomėnė.

Neabejodami seimo pašise- 
kimu, mes siunčiame geriau
sius liuke jį mus šviesiaj an i 
jamiiinui^Jiikėdami ir lauk
dami tiiriuingų . nutarimų 
tautinei gyvybei palaiky! i.

Lietuvių visuomenės akys 
nukreiptos į mokslą einantį

jaunimą ir į nieksią baigų-J 
sius lietuvius šviesuolius 
Visuomenė no tik jiageidau^ 
ja, bei ir reikalauja, kad’ 
nebūtų daroma jokių kom-į 
p^omisų lietuvybės atžvit-š 
giu. Katalikybe ir Lietuvy*^ 
be, tautiškasis susipratiiriag' 
ir katalikiškoji, dvasia štai i 
tie pagriųcliniar dalykai, ' 
kui'ių iš šviesuomenės, lau- . 
krame.

Geriausių ]
Studentų Seimui I

pūsis e k i m Ij)

Darbininkų Streikas 
Manchester, N. H.

J

,. *

MILWAUKEE, Wis. — 
. Wisconsin valstijoje eina 
pienininkų streikas, kurs 
smarkiai vystosi. Streikie- 

. - riai piketuoja keliuose ir 
prižiūri streiklaužius..

Gubernatorius Sclimele- 
inau iššaukė; kareivius dabo
ti, kad neįvyktų. didcįių 

. riaušių.

KETURIŲ DIDŽIŲJŲ VAL
STYBIŲ SUTARTIS

Morgan ir Partneriai 
Nemokėjo Taksų

VTASHINGTON, 
nato1 bankų reikalams tyri
nėti komitetas, pradėjo im 
vęstigaciją pasaulinio mili
jonieriaus L Pierpont Mor
gan banko reikalų vedimo..

Senato komiteto patarėju 
yra Ferdinand Pecora, kurs 
daro apklausinėjimus.

Pirmame apklausinėjimo 
posėdyje milijonierius Mor-

ROMA. Italijos pre
mjero Benito Mussolini 
prieš kelias savaites pasiū
lyta Italijos, Vokietijos, 
Prancūzijos ir Anglijos tai
gos sutartis greitai taps į- 

♦ . vykdyta. Gegužės 21 d. 
Mussolini turėjo pasitari
mus su Prancūzijos ir An
glijos ambasadoriais ir Vo
kietijos kanclerio atstovu 

.'Gocring. Šie keturi vyrai 
galutinai susitarė dėl sutar- 

. ties turinio ir sutarties tek? 
štą pasiuntė savo vyriausy- 

.•.bęmsf sutartis; kaip numa
toma, bus pasirašytą arti
miausių laiku. ,

50 METŲ KAIP KUNIGAS
LOAVELL. — ŠV. Petro 

parapijos, klebonas kun. I)i\ 
.' /Danįel J. Kelelier gegužes 

:. ‘ • 19 d... Įninėjo .Ipinįgystės 50 
metų sukaktuves. JįįŠvciv 

‘ ' tino Balfiųioreje neužmirš
tamo atminimo ' kardinolas 

'' > Gįbbons. ‘

nei jo 19 partnerių nemokė
jo pajamų taksų 1931 ir 
1932 metais, o 1930 m. jie 
visi sumokėjo pajamų taksų 
tik 48,000 dolerių. Be to, 
viešai paaiškėjo, kad Mor
gan vardu firma persiorga
nizavo 1931 m., sausio 2 d., 
kada buvo priimtas naujas 
partneris, S. Parker ‘.Gil
bertu perorganizuojant fir
mą, jos turtas buvo perkai
nuotas ir parodyta, kad. tu
rėta nuostolių 21 milijonas 
dolerių.

Iš tyrinėjimo paaiškėjo, 
kad Morgan’o firma depre
siją ir jautė,, nes 1927.m. 
depozitai siekė 562,406,896 
dolerių, o 1931 m. nukilto 
iki. 340,047,700 dolerių, o 
šiais metais apie 250,000,000 
dolerių., ; • . '

Morgan pareiškimu, jo 
firmos J. P. Morgan and

Se-0o. turtas šiuo laiku Siekia 
apie pusė bilijono dolerių.

■ Po. pirmųjų tyrinėjimų, 
'senato kpiriitetas nutarei rei
kalauti .iŠ Morgan parodyti, 
kokiomis sutartimis šii savo 
partneriais jis veda biznį. 
Morgan advokatas — pata
rėjas Jobu W. Davis, tam 
priešinosi, bet senato komi
tetas nenusileido.

Štai vardai turtuolių, ku
rie 1931 ir 1932 m. nemokė
jo pajamų taksų: J. P. 
Morgan, E. T. Statesbury, 
Čheries Steėle, W. Lairiont, 
H. G. Lloyd, Th. Cochran, 
Janius S. Morgan, George 
Whitney, R. C. Leffingwell, 
F. D. Bartow, A. M. An- 
derson, ;Ewing, H. Stan
ley,. H, S. Morgan, Tll. S. 
Lamont, H. P, Davison, Tlv 
Nevrhall, Ed< Hopkinson, S. 
Parker Gilbert ir Gh. Hi- 
ckey. .

Su J. P. Morgan kompa
nija vedė biznį kelios dešim
tys turtingų korporacijų..

WASHINGTON. — Bomj 
išmokėjimo reikalaujantieji 
vėteranaį, kurių apie 3000 
buvo susirinkę AVasbmgto- 
ne, nutarė priimti valdžios 
pašildymą įstoti į valdžios 
darbus miškuose. Iš 3000 
veteranų tik apie 300 gal 
pasiliks kempėje, kurie ne
nori priimti valdžios darbų 
miškuose. .

į Šie veteranai ..buvo išlai
komi Washingtone valdžios 
lėšomis. Demokratų vai
zdžios gražus elgesy^ su vete
ranais laimėjo veteranų 
simpatijas valdžiai.

Veteranai pasirašę apli
kacijas įstoti į valdžios dar
bus, nužygiavo į Arlington 
tautines kapines aplankyti' 
veterano Vinco Juškos ka
po; V. Juška buvo nušau
tas pernai vasarą, kai pre
zidento Hoover išsiųsta po
licija paleido sūrius į mar- 
Šuojančius veteranus.

NURAUUE Už PRIĖMIMĄ 
PAVOGTŲ DAIKTŲ ’

ALUS DAVĖ 9 MILIJONUS 
TAKSŲ

WASHINGTON. — Nuo 
balandžio 7 d. per 23 dienas 
Amerikos federalė valdžia 
už alų surinko 9,139,687 do
lerius taksų. Jei tokiu dy
džiu taksai plauks ir kitus 
menesius, tai valdžia per 
metus už alų surinks . apie 
.135 milijonus dolerių.
i. Balandžio mėnesio paja
mos iš taksų siekė 135 mili
jonus dolerių, kas yra ma
žiau negu kovo mėnesį, lui
name surinkta 176 milijo
nai dolerių.

MĄNCIIESTER, N. H. 
— Didžiausios Amerikoje 
a udinyči; >s 4 ‘ A m o s k o a g 
Mills” 7800 darbininkų išė
jo į streiką, reikalaudami 
geresnio atlyginimo. Darbi
ninkų daugumą sudaro mo
terys bei merginos. Strei- 
kiėriai organizuotai kovoja 
Uel didesnio'' atlyginimo. 
Prieš pradėčiau t streiką, 
dirbtuvėje vyrai per visą 
savaitę uždirbdavo apie 9 
dolerius, o moterys — .7 dol. 
Didžiausia savaitinė alga 
buvo 14 dolerių.

Dirbtuvės savininkai pa
skelbė, kad atlyginimas bus 
pakelt as 15 nuoši mči ų i r 
liktai nuo liepos 29 d-, ligi 
kurio laiko dirbtuvė bus už
daryta. Streikas prasidėjo 
gegužės 19 dieną;

Tuo pačiu laiku streikuo
ja ir batų dirbtuvių darbi
ninkai, kurie, susiorganiza
vę į uniją, ir kovoju dėl 
žmoniškesnio atlyginimo.

Gcegužės 23 d. įvyko dį-

LYNNO MAYORAS UŽ
BAIGĖ STREIKU

ŠVEICARU LAIKRODŽIU 
KOMPANIJOS GRIAUNA, _ _ _ _ _

Naujosios Anglijos vals
tybės už alų federaliam iž
dui sumokėjo $219,858; iš. 
Massąėliusetts' valstybės1' 
gauta daugiausia—$217,319.:

Nepasitikėjimas — tai 
draugijos nuodai,

LAWRENGE. — Aukš
tesniojo teisino teisėjas Fos- 
dick nuteisė Joną >Walaifį 
dvejiems metams ‘ pataisos 
namuose už priėmimą pa
vogto automobiliaus. Žeines- 
nysis teismas buvo. jį. nutei
sęs tik trinia mėnesiams.

Liudininkai liudijo, kad 
Walalio 17-kos metų sūnus 
su trimis berilais pavogė 
automobilių, kad panaudotų 
jį plėšimams..’;;

LYNN. — Mąyoras J. 
F. Manning tai'pįninkavo 
tarp Goniprmv Kid Co. ve
dėjų ir streikuojančių dar
bininkų. Mayoras Manning. 
atstovavo darbininkų uniją, 
kurią Goniptow Kid kom
panija pripažino ir sugrąži
no apie 20Q vadinamų uye1- 
loiv dogr,) kontraktų, kuriais! 
darbininkai buvo apsunkin
ti.

Darbininkai sūgrąži n! į į 
darbą, išbuvę streike per 6 
savaites. Darbininkams su
grįžus į darbą, . m a,y orą s 
Mannings sudegino “yėliov 
dog^’ kontraktus.

Goniprow dirbtuvės vedė
jai pripažino darbininkų li
niją, pažadėjo pagerinti at
lyginimą ir panaikinti ąs. 
meninius kpntfaktus; .

dėlės riaušės. Keli tūkstan
čiai si reikii erių apsupo' dirb
tuves, kuriose dirbo streik
laužiai. Riaušių metu pa-’ 
sinode akmenys, plytgaliai 
ir kiloki daiktai. Kadangi. ; 
policija negalėjo numalšinti J 
riaušių, tai buvo ., iššaukti j 
kareiviai/. Apie 50 hsmenųj 
'suimta, iš kurių "^kriioiiįa^ 
nubausti teisme mažomis 
bausmėmis.

Manchester miesto mayoy 
i as, Caron . per radio . krei
pėsi į streikierius, prašyda* v 
riias jų užsilaikyti ramiai ir 
pats pasisakydamas, jog pa
laiko streikuojančių darbi
ninkų pusę. . ’. -.

EASTON.“ — A utomobir • ■ 
liaus ir alaus troko susidu- 
Time sužeistos peniuos męr- 
gilios, kurių keturios slau- 
ges (nurses). Jos važiavo . 
laidotuvių procesijoje. Tarp . 
sužeistųjų yra Eleonora Ba- j 
činskaitv, 22 metų. . .

NONANTUM BANKO 
PASKUTINISIŠMO 

KĖJIMAS
WĄSIIINGTON. — Se

natorius .WaTsh kongreso 
posėdyje viešai apkaltino 
Šveicarijos laikrodžių dirb
tuvių v-a dus už organizuo
tas pastangas sugriauti A- 
merikos laikrodžiui išdirby- 
stos.. .
. ‘i»ntorius VValsli apkal
tino šveicarų uiKrodžm iŠ- 
diripsies už. p^'darinė/.mą 
laikrodžių žemiau gamybos 
karnos ir kad. tai daroma 
tikslu sunaikinti Auieri“ 
k»< industriją.. Senatoriaus 
nuomone, dėl tokio šveicarų 
elgęsįb Amerikos, valdžia 
turinti kasmet apie 5 mili- 
rnus. dolerių nuostoliu sa
vo pajamose,, o amerikiečiai 
laikrodžių darbininkai keri* 
.Čia nedarbą. .. . .

Uždaryto Nanantum baū- . 
ko, Neivtone resyveris Allen 
padavė aukščiausiajam teis
mui prašymą, kad būtų iŠ-. . 
mokėta depozitoriams 2%. 
nuošimčių jų buvusių depo
zitų. Kiek ankščiau dėpo- 
zitoriąms būro. išmokėta 15 
nuošimčių. Tuo .būdu depo* 
žitoriai gauna tik 17 ir pusę 
nuošimčio ir turės tuomi 
pasitenkinti.

Nmiantuiif bankas ūžėta? * 
rytas 1928 m. Jo pirmuo
ju resyveriami, buvo Guy 
Vaughan, kurs 1931 m. pra
dingo ir iki šiolei nesuras- 
tas.. . ’ .

Neleisk viešam namui gy* J 

■ • • • ■ » - ><*{ 

moti tavo privatiškam na- -'J 
me. \ J

i.
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.3? ■Ida&enlg, gėgužes žfl, 1933 ,

VIETINES ZINIO SI
S-

Kelione j Romuvą
į Šį antradienį, gegužės 30 

p|, 10 valandų ryte pra
eiti busai nuo Šv; Pet-

> bažnyčios į ■ R o m u v o s 
*kų, Mentelių-,. Masjs.,. kur

inkšta L. B. Šk N. A. ap-

skrieto metinis piknikas. .
Kelione busu į abi puses 

kaštuos tik 75: centus- 4Ti- 
kietai gaunami “Darbinuv 
ke” ir pas L.. D. S. narius, 
įsigykite iš anksto. .

tudentų Pirmininkas Dar
bininkų Piknike

L. p. Naujosios Angli
joj apskričio metines gegitr 

les'rengėjus pasiekė ma- 
žinia, kad gegužės 30 d.

. L.K. Studentų organiza
cijos centro pirmininkas Jo- 
pas G. Morkūnas iš. Roch.es- 
^ter, N.-Y.
į Štai, darbininkų metinis

ADVOKATAI

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

t
<14 Br0Adway, S. Boston, Mass.

' TeVSo. Boston 0948

•• GYVENIMO •
• ' Tel. Parkwny. I86MV

r

Prisiekęs Ądvokataji

rjįjOZASB.GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus.
817E St. (kampas Broadvray)

South Boston, Mms.
;■ Telefonas: Šou Boston 2732

Namą; Talbot 2474

>■

r-

■r-

ŪZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

■ “Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) .

866 Broadway, So. Boston.
• Tel. So. Boston 3337
’. -Bostono Ofisas:

60 State ŠI* Room 326
Tel. Hubbard 9396

Gyvenimo: 33 Rosemont Street,
Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

&■—- - I

Tel. S- B. 0441.

f PR. J. KALINAUSKAS
• įk. ' ■ . •* • '

t

t

gSBBiynKiB
ir 28, Vincas sako/ kad. jo ymė*priesaik'ą ir praįūjo ei-[ 
pagamintoje krautu v ė j e * ti savo pareigas.* ? . [
“bekernė je’’ bus galiinamęt 
ir tomis įpyrągu išdėti. • A- 
iiot jo, moterys—..merginos 
lai. išsipuoštą dabar tą ^be-. 
kerno” ir pritleša ją pilną 
dumiu Ir “keiksą/’tai “ha-

..-.„t iįjj .. W L-Ll!

NAUJI KUNIGAI CAMBR1DGE, MASS. SEKMINIŲ PASNINKAS

niingiausi.

pyko ‘ susi rinkimas. būsimai 
pyragu . pramogai—Ba.kerv 
fralv aptarti.

Pyragai parapijiečiu šu- 
aukojami gegužės 26 dieną 
vakare ar . 27 d.- ryh< - . 
.. J‘ ligai jKūybiviiy,.rt.a 
i r Š l a i t m»jami . ’geg’iy'2’ 
ir 28 d. d.

I’yragi.uintčs gegužės 2' 
d. dtfos Pirmos Komunijo- 
vaikams pusryčius. Kiti da
lyviai .užsimokės.

Teisėjas Svviff pašlditas į 
mirusio teisėjo Ihayer vie
ta. Iki šiolei Svvift buvo 
kinomas advokatas, , žymus 
^demokratu partijos veikė
jus, Kolumbo. Vyčių vadas, 
Boston Coįlege’teisių moky- 
ki rs profesorius, jis'gyvo-1 
no. Milforde, kur buvo part
neriu . ady< rkntystėjė su se
natį »rmm'’ Dnvid W a 1 s h. 
Tekėjo Swi ft ir jo žinom >s 
seimą sudaro du sūnūs ir 
dvi dukterys. .

i

Ui
parengimas tarp savo gau- 
suigiĮ dalyvių turės brangų 
svetį iš tolimojo Rochestcr, 
N, Y. Ypač jaunumu bus
rmūomr-pamat jūi Ji-ČrMer------- --
lamą, kurs Bostono apylin
kėje, yra gerai žinomas 
paskutinio Liek Vyčių sei
mo.

nuo

. Geegužūs 22.d.- MassarliU’ 
setts aukštesniojoteismo 
teisėjas, John E, Šwift pri-

I (
♦

L > v ADVOKATAS
414 Broadway, So. Boston.

Room 3.
Gyvenimo vieta: 39 Greeu St., 

. _ Hudson, Mass.
< Tel. Hudson 622.

■ V;

Tėl; So, Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME 

366 Broa'dway,
: 7 South „Boston, Mass

J

r

prisiekus Advokatas

JOSEPH P, WALSH
AD VOKA T A I 
Edwar R. Coplen 
Albert Adclsoh .

Ūarold Aranofsky :
• .Benjamin Chesky 

OFISO VEDĖJAS 
Jonas J. Romanas.

, 18 Temont St., Boston, Mass.
; 310 Khnbąll'Building •' 

Telefonas: Capiiol.9880
O ii s o Va 1 a n d.o b

• 9. vai. iki 5 vai.
SOUTH BOSTONO OFISAS 

455 Wi Broadway
Nuo 5 iki 7 v,', vakare ■: 

, Tekiomis South Boston 3612.

. • Šv; Petro lietuviu parapi
jos metinė gegužės .mėnesio 
Marijos garbei procesija 
įsigyveno ir tapo visos pa
rapijos papuošalu — paži
ba. . Visi ja didžiuojasi. Vi
si j n gilia. Visi jos žiūrėti ; 
eina.- Garbė tat jos įsteigė
jam^ ir. dalyviams. . .
. Vienas-Broadway. anglas 
kįautųvininkas, dabar nii- 
’hjs, sykį sakė: “Ar žinai’ 
kas yra gražiausias dalykas 
mūsą South Bostone,’’ At
sakiau . nežinąs. 1 ‘Tai toji 
lietuviška gėegužinė Mari
jos jirocesįja. '. Tie lietuvių 
vaikai . mane traukti' trau
kia. Negaliu aš ta procesi
ja atsigėrėti.”- .,

Kun. Jonas J. Jakaitis: 
AL . I. C., prieš 2 metus ma
lęs mūsą procesiją, pa.sako- 
•iQ? j°g‘ jis . nesitikėjęs, kad 
merginos taip surengtu pro
cesiją. Sakė, '.kad tai buvo 
didelis religiško meno pa- 

. daras. ir. įvykis. Jis ’ ir- 
”Darbininke” gražiai krovė 
laurus South Bostoniečiam^ 
nž tokią procesiją.

Procesijos metu žiūrėtoją 
eilėse matosi visai antireli- 
giškų veidu* Ir tie Mari; 
jos procesijos dalyvius ir 
užmanytojus jautriai giria. 
Mums visiems, reikia būti- 

- nai paremti procesijų ir ją 
f gražinti. Tad leiskite pro- 
I cesijon savo vaikus ir jau- 
Į niiną.• Traukite į procesiją 
I- tinkamus, dalyvius. Papuoš- 
| kitę daly vaujančius l<iionaii- 
| jaustai ir kilniausiai. Paau- 

kokitę gėlių, ' papuošalą ir 
skatiką. — Visi paremkime 
visą mylimą Marijos proce
siją...

’ iei. S'«. Boston 08^8 ■
LIETUVIS DANTISTAS

UB. M. V. CAS FE B
■ . (KASPARAVIČIUS

Naujoje Vietoje,
525 E. Broadvray, S. Boston.

Ofiso Valandos;
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:80 ik!
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
P4is uždarytas sukatos vakarais Ir 
oedeldienlala, taipgi servdtaalfi nue 

12-tos dieną uždarytas..
Taipgi nuimii ir X-ray

’ Lietuvis Dantistas >»

(GALINAUSKAS)
. • Tel. So. -Boston 2300

414 Broachvay, So. Boston
Ofisas atdaras nūn 10 iki 12 VaK 
ryto.- nuo 1:30 iki 5:30 po pietą įr 
nuo G iki 9 1. vakare, šventą- dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2GG0 

Lietuvis Dantistai -

RENGIA PYRAGAMS

V. Grudžįnskas, ‘kurs yra 
gėi.'us dailydė, gegužės 23 d.- 
siį pagėlbiuinku -.padarė ha/ 
uy thicje salėje e r d .v i: 
krautuvėle, kurioj bus sūdė 
(i pyragai ir pyragaičiai iš 
pardavinėjimui) gegužės 27

\ ■

L_ j?.

Gegužės 22 d? vakarė baž-j 
n etinėje salėj ė įvyko gegu
žinės- .procesijos*‘ pasirengi
mo —reifcahr ^ustrridvimasr 
kuriame dalyvavo daug ber
niukų, mergaičių, . jaunuo- 
nv/nęs ir vylesniųjų.

Sodalietės Grhbijolifitė ir 
Jokubauskaite paaiškino ir 
ragino- kad visos parapijos 
mergaitės atitinkamai pasi- 

: puošusios dalyvautų procc-

Birželio mėnesį. Bostono 
apylinkė susilauks progos 
ra matyti tris, naujus lietu- 

A ius kunigus.
Birželio 2 d. Bostono ka

ti >d r oje. bus įšventintas S v. 
| Jono Sėminari jos • auklėt u ii s 
Juozapas K. . Petrauskas, 
kurio tėveliai gyvena Gard
ai’r, Mass. Jo pirmos iškil
mingos šv.- mišios įvyks bir
želio 4 d., Atliol,- Mass. '.

. Birželio 22 d.-į kunigus 
bus įšventintas Jėzuitas J<>- 
iias Gusiūnas., Šiuo laiku 
jis yra Jėzuitą Kolegijoje, 
AVestmi,. Mass. Jo pirmo
sios iškilmingos mišios bus. 
linkoinos I’ittsfield, Mass.

Birželio 18 d. Cambridge 
lietuviu parapijos bažnyčio- 

Įjė pirmas iškilmingas mj- 
Įšias laikys, kun. Leoiiaš 
Praspalius, ’

labdarybės.
: ' .' VAIyARAŠ. • . ■

Šį pirmatlienį, gegužės 29 
diena, Central, ir Cypins 
salėse, 40 Prospect Street, 
Cambridge, įvyksta labda
rybės vakaras kortų va
karas ir šokiai. ’ Šio paren
gimo . pelnas: Nukryžiuotojo 
Seserų vienuolyno. našlait - 
namini ir prieglaudai.

Parengimo pradžia 7 vai. 
vak. Įžanga 35c. Šokiams 
gries Roy Ellis orkestras iš 
Boston. Vyresnieji galės 
pako įduoti ,o jaunimas pasi
šokti ir tuo pačiu paremti 
gražų tikslų. Parengimui 
vadovauja Nekalto Prasidė
jimo draugija;

Kitą šeštadienį, birželio
3. d.T Sekinmių Šventes išva- 
<aiėso yra pasninkas,.., ’ ,

Bostono, m lesto mayoras 
Curley nustatė miešto dar- 
ntosc hiažiausį atlyginimų 

4 dpjoiius į dieną, 'Iki šiol-* 
ei mažiaiisis atlyginimas 
mvo 5 doleriai į dienų, ta
riau įvairus . kontrakforiai '. 
:>;>kio mokesčio nepripažin
davo ir mokėdavo -darbinin
kams mažesnes algas.

IŠVAŽIUOJI!LIETUVA

Tel. S. n. 2806-K.
LIETUVIS

OPTOMETUISTAS
Tiegrnmlmioju aklu

■ priskiriu nklnins
. kreivos aklu atitik
stnu Ir amblijonlv

kooo(aklt^e) nkysejiugrąžlnu švle-

251 W. -Broachvay, So. Boston 
'Ofiso valandos nuo 9 iki i’2, nuo 
1:3Q iki G ir nuo G:3O. iki 9 v. v. 
Seredoniis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki lj vai. vakare., 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną-.

'.(pagal sutartį!- ■

DB. L LANDŽIUS 
SEYIMl

LIETUVIS GYDYTOJAS : 
CHIRURGAS

' . K-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway.
South Boston, Mass.

Tel. Porter 3.789

IR

Uždaryto Federal Natio
nal banko resyveris išleido 

gijoje. Dąugun^i- jų .tepasi I prane§įinaj pa(i savaitę 
puošia balta su HielynaisaT au ,ultra8 10-
rautais kaspinais. Gali-C nnojimtis. 4epozitlj ;ta. 
ma, jei dau- butų, pasipuo- l 4epozito.
sti vien raudonai, mėlyna!, Lpung 
auksuotai, sidabruotai ir ki- .
tais tinkamais'drabužiais ir Kasdien 200 depozitorią 
.jos visos bus išrikiuotos pa- saus pranešimus kviečiant 
tral pasipuošimu ir.'ūgĮ. Tas ateiti pasiimti išriišytų če- 
viskas paįvairintą procesi-' ' 
jos didžiąsias ęileSj.|ik rej- 
Ida ruoštis ^^ilių religiš
ku skoniu.

Jei mergaitę, baltai pasi
puošusi, neegali turėti baltą 

Hiatą, ji gali nešioti ir juo
kius, bet kiti drabužėliai tu
ri būti vienoki.. Pageidau-. 
įama, kad visos lietuves ka
talikės ...merginos išeitą į 
procesiją, viešai pagerina
mos Mariją. ” , .

Berniukai ir vaikinai bu- . _ . ,
vo raginami gausingai da- darbuosis iki rudens, 
lyvauti ir vienodai apsi- 
.rengti.- At’siląnkę vaikinai | GRABORIAI 
parode gi azią dvasių. Vie
nas iš ją, gal 22 metu am
žiaus, duonkepis klausė klė- 

1 bono: “ztr mano, ūgio vyra i 
Įiageidaujami?'’ Taip, taip 

: -- i’isokio ūgio kareiviai 
: reikalingi gegužės .Kąralic-

ateiti pasiimti išrašytų če
kių. Laike 16 dieną bus iš
mokėta 2,124,000. dolerių,

: ATŠSVMO-.:
Danielis D. Česnulevičius, 

kurs pasidavė valdžios dar
bui, palieka Camp Devens 
gegužės. 27 d. Gegužės 20 
dienų buvo leistas atlankyti 
savo tėvelius,, gyv. Gold St., 
So. Bostone. Jis siunčia
mas Maine valstijom-. Ten 
kareiviškoje disciplinoje jis

Šią savaitę išvažiuoja į 
Lietuvą per Kazio J. Viesu- 
1 os agentūrą, Brodway Tra- 
vęl Bureau, 366 W. Broad - 
\vay, Šo. Boston, Masgi se
kantieji keleiviai:.

Apolonija Antanėlienė, 
Vilctorija Balušaitiene ir 
Veronika Šaparilienč iš So. 
Bostono.

Elena Meškauskaitė iš 
Dorchester, Jonas Masals
kis iš Cambridge, Jonas 
Garleita iš Roslindalo, Ma
rijona. Smol’skienei iš Ąbing- 
tbno.

Agentas K. J. Viesulą iš
važiuos penktadienį į Nėw 
York palydėti keleivius i 
laivų;

LIETUVAITĖS NUŽUOY- 
TOJAS SIEKIA NAUJO

TEISMO
Turkaš Almed Osmaii, 39 

metą, pripažintas kaltu nu
žudyme Anelės Kerai tęs, 9. 
metų amžiaus, gyv Nor- 
\voode, ieško naujo teismo. 
Jo advokatas padavė prašy
mą, • kad byla būtu antrą 
kaiią svarstoma.

tinkliniu Talku.
J, L. PAŠAKARNIS, ,0. D. 

447 Broadway, Squth Boston

[VAISOS SKELBIMAI

©
Telephoite. # 
■••"rsr*::!.

BAY VIEW. ■ ■
MOTOR SERVICE

STŲDEBAKER IR ROCKNE 
. Automobilių ir Troką 

Agentūra.- .
Taisome visokią išdirbysčhį auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E, Eighth St.

rfOUTH BOSTON, MASS.
Joc. K(ipoC‘iwndS' Ir Petcr Trečiokas 

savininkai

| BEAUTY SHOPPE | 
| (L Street Beauty Shop) I 
i Kampas. L ir 6th Sts., |
Į So. Boston, Mass;
| Tel. So. Boston 4G45-R |
= Atdara nuo 9 v. iki .8' v. • , |
j CAROLINE CASPER, Savininkė | 
| Eugeno I’ernianet Wąve 85.00 =
| Viclpry ” 
j (I’hahtii Sy.-item)- 
| Finger Wave .. ..
= Marcei IV avė .. .. ......__

|a|aaiiiiiauiiia«aiimti<aij|iafiaiiBtMi)a»*>i«4*aiiiiiaii*tM|Uiaataii[S|

$3.50 
curl 10c . 
.. .. ■ 3uc

35c

(RĖPSYS) 
Lietuvis Gydytojas 

Ofl«o Valandų*: 2-~* Ir T—0 

278 Harvard Street, 
kairip; Inman. arti ‘Central S'q, 

O&jnbridge, Mmb.

i BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT 

Ilgai • įsištoVt’jps kraujas, nervus, 
dusulys, odos ir įslšbtiejusioš ligos, 
patrūkimas, kojiį- skaudėjimas, pį- 

los ir votys, nnplikinias 
įį.J nugaros skaudoj i iii a lj, 
X7į reumatizmas;. malaria- ir 

ribhuiuąs išgydomus \be 
Jokio skanumo Ir nnra 

v 1‘Oiknto išlikti • iŠ• darbo.
ApžliirėjUnus įlyluil. (ly-J 

.duolęsi dix»da. Mažas užmokestis. • i 

Or.Gratt32Z,’.Z“«.i. 
7ftlsndlo<: Antradieniai^ ketvirta- 
dieniais ir 8eStadlenJtihi 10--12 ry< 
to, 3-5, 7—8 vakarai aekmadlv 
nlals 10--13 tiktai •'

Moterys padėjo Sodalie- 
tems suplanuotįi keletą kps ■ 
tiumą, kuliuos-jos pasius. 
Visos moterys prašomos sų- 
nianymais ir darbm prisidė
ti.. “Šv. Cecilijai:'’ dailydė 
Šokas pagamins citrą. • .

. Policija praėjusią savai
tę, atrado slaptą, radio stotį, 
buvusią 32’ Summer Street, 
Dore best cr. Suimtas sto
ties operatorius Chestėr E. 
Rošs,’ 26 metą .ir jo tėvas ,H.

‘ Policija-tvirtina, kad per 
■šią trumpų bangą radio'sto
ti buvo perduodamos žinios, 
būt tegeriu laivams. Apie 
šios • nulio stoties veikimą 
•policija sužino,įtr praėjusią 
metų -gruodžio 12 ’.d, ir 'tįl< 
dabar pavyko jų surasti;,

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
TeL So. Boston ■ 1437 J 

Res. 158 W. 7th St.
Tel. So., Boston 1437 M. 

Patarnavimas dieną ir naktį.

0. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
i - '

Res. 564 East Broadvray 
So, Boston, Mass.

Tėlephone S. Boston. 0815

NAUJAS OFISAS
Gerai žinomas graborius. 

D. Zaletskas snvo namuose, 
.564 Broadway, So. Boston, 
šiomis dienomis atidarė lai
dotuvių patarnavimo ofisą 
su moderniškais įrengimais.

Ofisas yra pirmame auk-, 
šte, kur įrengta erdvi vieta 
numerėlio karstui ir lanky
tojams. • Apačioje įrengtas 
niodėmiškas ruošos kamba- 
lys. Tai bus bene -didžiau- 
sis laidotuvių patarnavimo 
namas So. Bostono apylin
kėje. . . ‘f-

Į JUOZAS M. CILIS | 
j LAIKRODININKAS I

! Parduodu įvairiausios rūšies | 
| auksinius ir sidabrinius daik-| 
Į tus. Taipgi ir pataisau. |
| 366 W, Broadway |
I SO. BOSTON, MASS, |

Gaunamos

P. LIKO

PAUL’S MEN’S SHOP
. . KRAUTUVĖJE

‘ ■ 456 Broadway
So. Boston, Mass, ,.

Skrybėlės. Geriausios Rūšies.ir 
Prieinainiausiomis Kainomis.

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bilc laiku, dieną ar naktį,, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už. važiavimą į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju. .

P. J. AKUNEVICH
< . ■ (AKUNEViaiUS)

16'18 Intervale Ši, . . 258 Wegt Broad\vay,
Montello, Maso. -. : \ So. Boston. Masi. .

-Tol, ĮBrookton 4110 • Tek S, Boston 4486

C

i

s
I

AGENTAI .
INSURANCE I

Apdnuisk namus, rakandus | 
automoblUns pas |

J. S. MESLIS j
45b W. Broadway, So. Boston!

Toli So'. Boston 3612

INSURANCE
APDRAUDŽIA VIBKA

K J, VIESULĄ, E
.366 West Bmtoay, . . i ■

So. Boston, Jilass. | '
.? Tek So. Boston, 0620- - .į ;

i
B g
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Penktadienis, gegužes 26, 1933 PABBiyiyKas
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Ir. A rbanij vyskupas 

su mumis 
s

.Šiomis dienomis gauta 
malonus, laiškutis iš J. E. 
Albaiiy,.;N. Y. Vyskupo Ed- 
niund E. Gibbous;. Laišku
tis tokio. turinio:

“Perskaičius Ameri k o s 
Lietuvių, Romos Katalikų 
Federacijos Konstituciją ir 
sekant J, E. Vyskupą llugh 
C\ Boyle, šutomi aš '.duodu 
savo užgynimą ir linkiu pą- 
sįsekimo jūsų darbuose.

Laiškas- iš Vilniaus
. Kun. P. Bieliauskas, - Vil
niaus Lietuvi^ ' Labdarybės 
Draugijos centro komiteto 
sekretorius, Federacijai yra 
prisiuntęs tokio turinio ląi-

lui iskolektuoti iš amerL- 
kmeių stipendijąntų skolas;,’

Kadangi į tų derinimo ken 
misiją. Kongresas išrinko" 
sekančius asmenys:. kun.« M.'1 
Pankų, ‘Motinėles’ Draugi- 
jo*; Pirmininkų, kun. J. Ną 
Vieką, Kolegijos Direlccrid, ' 
kun. J. Ambotą, Federhcb 
jon Dvasios Vadų, -—'■■■

Todėl minėtoji mokskd 
vių šelpimo komisiją ir siu- ' 
lu Federacijos Centro Val
dybai šitokį sode iTnimą
padalinti ‘ amerikiečių. M i- ■ 
pcmlijąntų skolas’ į tris.du 
1 r? • dvi. dali skirti ■ Fcdcra-*'' 
ei jos Stipendijai’ Lietuviu 
Kolegijoje ir vienų dalį ;3 
‘Motinėlei.’”

Šis. nutarimas priimtas ir 5*| 
pasirašytas šių metų balah* 
džio menesio 6 dieną. Fedcj', v* 
racijos centro valdybą dar“ ‘; 
ircturčjo progos jo apsvars- l į 
tyti. Kaip greit valdyba r J 
susirinks, taip greit galės- 
savo nusistatymų tuo reika- O 
lu pareikšti, Del stipendi-' '̂ 
jų iškolektavimo abejonės t j 
nėra.; Skolininkams para* 
ginimai netrukus bus išsiun- 
tinėti ir pasekmės paskelb- 
tos spaudoje. Tik surinktų ji 
iš skolininkų pinigų paskir- lį 
stymo klausimas greičiau- : ‘ 
šia dar turės eiti J kongresų. * 
Ar, taip buš ar ne,, galutiną! : ’ 
nuspręs centro valdyba.

Federacijos Sekretoruis.

^HFNANnOAH Pi PIKNIKAS sytojų. Solo dainavo “Kaip Šv,. .Mykolo svetainėje- .p.ra-rK-iačarine nauda didele, I'-
qiį|.|1Ą| fili j i . 30 a. po pietų1 gražus, gražus” (Naujalio), Įsidėjo iškilmei pritaikintą

prie Commuuity P1 a y j.......
Gyounds, įvyks parap'jos 
n kilikas su įvairia progra

ma. Laukiama .gūsinga, da
lyvių skaičiaus.

SOD ALIUTĖS
Gegužės 28 d. įvyks iškil

mingas naujų narių pidėmi- 
mas, po ko -įvyks procesija 
ir apvąiniicavimas Švč, IJa- 
nėlės stovyloš. Bažnyti
nėms apeigoms pasibaigus, 
mokyklos salėje bus surengr 
tas linksmas vakarėlis.

SUTUOKTUVĖS .
Gegužės 22 d. 4 vai. p. p. 

susituokė O. Paliokaitę išr 
Slabtown su lenku A. 
ČervinSki. Šliubavo kun. 
Končius. Laimingos kloties 
jaunavedžiams. M. L,

/ NOVENA PRIE ŠV.
■”;’■■ ' DVASIOS

Pradedant penktadienį 
gegužės 26 d., bus. laikoma 
novena prie Šv. Dvasios. Po 
Kristaus užžengimo į dan-- 

• gų (šeštinės),* apaštalai, 
Kristaus mokiniai su Švč. 
Panele . Marija, susirinkę 

' ankštame kambaryje Jeru
zalėje, meldėsi ir laukė at
ėjimo Šv. Dvasios. Tai bu
vo pirmą novena daroma 
prie. Šv. Dvasios. Buvo tai 
pirmas iškilmingas pasiren
gimas prie Sekminių Šven- 

tčių. ^Katalikąb^peTT^visuą 
amžius nuo to laikė taip pat 
atkartojo šią noveną pirmu

oju Kristaus pasekėjų.
Šv. Dvasios užduotis bu

vo apšviesti žmogaus protų 
ir supratimų, pastiprinti jo- 

. jo dvasiškas, jėgas ir vado
vauti : žmogui, kad taip ap
šviestas ir pastiprihtas jis 
galėti! ištvermingai laikytis 
tais išganymo takais, ku
riuos Šv, Dvasia jam nuro
dys eiti, kad pasiekti! savo 
gyvenimo tikslų, būtent — 
amžinos laimės buveinę 
danguje.

Suprasdami kokių rolę 
Šv. Dvasia tūri mūsų dva-. nyčiai. 
šiškame " gyvenime, visi ka-1 
talikai privalo dažnai šauk
tis šv. Dvasios pagelbosx y- 
pač per šį ypatingų ' laikų, 
kuomet yra daroma novena.

Mūsų parapijos bažnyčio
je novenos pamaldos bus 
laikomos kas' vakarą 7:30 
vai., pradedant penktadienį, 
gegužės 26 d? '■

Z

PHILADELPHIA, PA.
ŠV. JURGIO PARAPIJA

Gegužės 14. diena, Moti
nos Diendje, bažnyčia buvo 
pilna žmonių kaip Velykose. 
Daugiau 600 tikinčiųjų pri
ėmė. Komunijų. Vakarę 
choras turėjo vakarienę ir 
pasilinksminimų; visas pel
nas ($71.35) atiduotas baž-

I “Tylmna” (Š i m k a ū s),1 
‘ ‘Burtai” (G r u o d ž i o), 
“Rods : Parpuleiau” (Ba
naičio) ir arijas iŠ operų. 
-Dainininke daug kartų iš
šaukta scenom

Žurnaliste J. Briėdytė 
netik savo patarimais daug 
pagelbėjo vakaro pasiseki
mui, bet savo lėšomis užsi
mokėjo muzikantams.

.Mūsų poetas St. Baraus
kas ir įdėjo daug darbo. 
Parapijos choras nenuilsta
mai, J, Hodelio vadovybėje, 
rengėsi ir. gerai dainavo. 

_ Pakartotąs^vaidinimas “At
sišaukimų į Pasaulį Vil
niaus Vadavimui. ”

, Vaitam užbaigoje publika 
kartu su jn-ogramos daly
viais sudainavo Lietuvos 
himnų. Po to buvo pasi
linksminimas.

Kadangi po programos 
publika skirstėsi tuojau į 
namus, tai rengėjams nepa
vyko išleisti paruoštų val
gių, todėl ir pelno nedaug 
gauta — per 50 dolerių.

Parengime, be jau minė
tų asmenų, pasidarbavo p. 
p. K. Vidikauskas, K. Dry
ža, Baranauskienė, Jurgai
tienė ir kiti.

Elzbieta Mastaitė.

programa, kuri tęsėsi apie 
tris. valandas, Programa 
t 1i rtinga,- įvairi, sustatyta 
tiksliai Atsilankę buvo pil
nai patenkinti.

; ’ Caa reik paminėti, kad vi
si vaidintojai šį sykį buvo 
naujij pirmų kartų estrado
je čion gimęs jaunimas. 
Tiesa, šen teii pasitaikė li-e- 
tuvių. kalbos netobulumai, 
šen ten su estrados reikala
vimais maži .prasilenkimai, 
bei bendras įspūdis labai 
galėtinas ir jauniems artis
tams gražia ateitį lemiantis. 
Tipai parinkti be meno šti
lyje. užmetimo. Atšilo rikį’, 
užsilaikė pavyzdingai. Tik 
keletas jaunuolių, nesupra
tę vaizdelio, iš tragedijos 
;mdarė komediją — juok.

Programos sudarymui ir 
jos išpildymui įdėta daug 
sumanaus darbo ir truso.

lė M. Mitruliūtė^ parapijos 
xą!gonininkė, kaipo pro
gramos autorius ir .vedoja, 
vertą didelės pagarbos.

... ; . . ’ Žilmas.

FRACKVILLE,PA.
Skaityto jau, kode! ma<a 

lietuviškų laikraščių, skai-y- 
•k jų? Mūsų nuestelyie Ui- 
•••i’rii kiekvienas lietuvis do
mėtis savo laikraščiais 
,pms skaityti ir savo vaikus 
mokyti. Mūsų liėtuvrū daž
nai nisiskųm 
vaikai nemoka lietuviškai
škaityli. Gaudamas lietu- 

:\'Šitų laikraštį . nors sykį į 
savaitę turi gerų proga vai
kus mokydi lietuviškai skai
tytį. Lietuv iška kalbą gra - 
ži! Platink tad lietuviškai 
katalikiškus laikraščius, 
Perskaitęs — kitam duok;

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

A. L. R. K. Federacijos Reikalai
2334 So. Oakley kve., Chicago, III.

MT. GARMEL PA.

Gęgužės 17 d. mirė Ieva 
Rinkevičienė, Pranciškietės 
.Sesers Bernardinos motina; 
Sesuo Bernardina su kito
mis parapijos mokyklos mo
kytojomis. Seserimis -buvo 
prie jos mirties ir laidotu
vėse.

PIRMO JI KOMUNIJA
Šios parapijos 26 vaiku

čiai gegužes 21 d. priėmė 
Pirmų Komunijų. . Bažny
čios vidus buvo Sesučių pui
kiai išpuoštas. Vaikučiai 
iš mokyklos į bažnyčia at
vyko su iškilminga procesi
ja. Laike Šv. mišių klebo
nas kun. Dr. J. B. Končius 
pasakė pamokslų vaiku
čiams ir tėvams, .

Sekantieji! vaikučiai prį- 
. leisti prie Komunijos; A. 
Aleksaitė, A. Andriulevičiū- 
tė, M. Anužytė, Alb. Angli
škas, M. Benderius, P. Lau

, Gegužės 18 d. mirė Pet
ras Kontrimas, Adomo. Ka- 
zakausko žmonos tėvas, apie 
70 metų amžiaus. ’ Jis jau 
prieš kelius metus buvo už
mirkęs Švenčiausiojo Atpir- 
kejo kapinėse žemės plotų 
ir pastatydinęs kryžių. Pa
vyzdingas žmogus — iš ank
sto buvo pasirengęs .valan
dai, kada jį Viešpats pa
šauks.

“Apie bedarbę t e n k n 
mums pasiskaityti spaudoje, 
i odei neturėjome vilties to
kiais laikais kuknrnors au- 
kų nuo Tamstų . susilaukti^ 
Stengiamės tenldntis gau
namomis vietos aukomis,, 
kad ir. mažesnėje plotmėje 
veikdami. Tad našlaičių ir 
Centro Komiteto vardu ta
riu nuoširdų aukotojams a* 
Čių už šimteriopai įvertina
mą prisiųstų aukų.”

Stipendijų klausimas

Sckretorij.at.as gavo iš 
Federacijos 22-r-o kongreso 
komisijos nutarimą, liečian
tį amerikiečių stipendijau
tu skolų klausimą. Nutari- 
»inas yra toks:

“Kadangi Federacijos 22- 
ras kongresas padarę šitokį 
nutarimą: ‘Tebūnie nutarta 
įsteigti Federacijos vardu 
stipendijų ir pavedama Fe
deracijos ir ‘Motinėlės’ mo
ksleivių šelpimo deriniimo 
komisijai, susitarus su ko
legijos vadovybe, tam tiks-

SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką’* nenu. — 
meskite, bet duokite kitiems pa- į 
skaityti. Tokiu būdu supažin-; * 
disite kitus su “Darbininku“ ir . n

* . • . . . . * ■

L. D. S. ir atremslte mūsų ide- - “ 
jos priešų propagandą, ' e
---—.—    ■ ■ • 1 ' - - ■ 1' «>

■soiftHjų §į euiosi i?pmĮ ‘mis 
-uvS recpĮ rcųmĮ sliojįfj *

. MES ŠAUKIAMI Į GARBINGĄ KOVĄ

Šiandien eina smarki ko- < 
va tarp Romos ir Maskvos. 
Visos jėgos, kurios neina su 
Katalikų .Bažnyčia, netie
sioginiai padeda Maskvai. 
R. Meaderis vienoj savo 
knygoj sako, kad kovą lai
mės katalikai arba bolševi
kai. Kam nežinoma, kaip 
veiklūs yra Rusijos bolševi
kai. Jie turi tvirtai suorga
nizavę “Kovojančių bedie- 
ivių sąjungų,” kurios uždą* 
vinys yra visokiomis prie
monėmis griauti tikėjimų. Į 
šių sąjunga priklauso mili
jonai ' Rusijos bolševikų, jų 
tarpe moterys ir net vaikai. 
Jie iš visų savo jėgų kovoja 
prieš tikėjimų, panaudoda
mi spaudų, organizacijas, 
radijo, filmas ir kitokius 
Būdus. Tas darbas varo
mas ne tik Rusijoj, bet jų 
Skleidžiami nuodai siekia ir 
kitus pasaulio kraštus.

Neveltui Popiežius Pijus 
XI kviečia viso pasaulio ka
talikus kovoti su visokio 
plauko bedievybės skleidė
jais ir jos palaikytojais. 
Tai kovai nurodo imtis ga
lingo ginklo —-pasauliečių 
apaštalavimo. . Beveik visi 
krikščioniški kraštai. išgir
do savo .vyriausiojo Vado 
balsų ir rimtai pradėjo br- 
ganįzuotis didelei kovai per 
Katalikiškųjų Akciją. Ta
čiau dar ne visi katalikai 
suprato, ką reiškia Popie
žiaus kvietimai pasauliečius 
apaštalavimo darbų dirbti. 
Mt, yra katalikų, kurie lyg1 
dar nežino, kad katalikybė 
yra kovojanti religija. Ka
talikas turi būti kovotojas 
už Kristų, už žmonijos ^iš- nūs jėgomis, kurios nori su- 
gelbėtojų ir išganytoja. griauti tikėjimą lietuvių

Kad išklausyt v. Popie- tarpe ir visą mūsų tautų 
Trečią valandijį po pietų žiaųs balso, LietuYojė^BUsi-|pražudytu ’ y

ST. Ctm PA.
Mirė Anele Rasimavičie

nė (Ross) ir palaidota pe
reitą trečiadienį su bažnyti
nėmis . apeigomis. Kun. 
Norbutas, iš Frackville, pa^ 
sakė graudų pamokslą.

Gegužės 21 d. čia įvyko 
lietuvių politinio klubo su
sirinkimas, kuriame daly
vavo visos Sėhūykill lietu
viai, priklausą “Political 
League.”

Tai buvo gausingiausis 
susirinkimas hilo klubo įsi- 
steigimo. Daug svarbių nu
tarimų priimta ir naujų na
rių prirašyta.

Ateinantį sekmadienį pra-
Gegužes 28 d. pirmoji šv, šįdgs 40 atlaidai. . Už- 

Komunija, kurių priims a- prašyta svečių kunigų iš vi- 
pie 50 vaikučių. sos apylinkės. Pamokslus

sakys kun. P. Garmus iš 
Birželio 11 d. parapijos Reading, Pa. Kun. Gar- 

piknikas. mus, būdamas kaimyninėj
___________ _ Birželio 19 d., mokyklos Minersville parapijoj, atsi- 
lytū L. Dulškytė O. Gude • Užbaigos koncertas,, o birže- ..žymėjo kaip gabus pamoks- 
’iauskąitė, V. Ivanauskus, li<> i9 d- vakare Tėvas Bru- /liniukas. • 
K. Kaciliauskaitė, D. Ka-pikas, S. J. šakys misijų 
minskaitė,: J. Kazlauskas/ pirmų pamokslų merginoms 
M- Kijauskaitė, V. Mocka-j ir moterims. Vėliau bus pa- 

? petrįs, M-. Našlėnaitė, A. skelbtą, tvarka .vyrams ir
Norkevičius, E. Pavasaryje, moterims.
D. Paulauskas, G. Pracke- 
vičiūtė, E. Račkauskaitė, A. 

j ' . Butkauskaitė, Ad. Save&is, 
T. Žilinskas, A. Stankevi
čiūtė, E. TaraŠkevičiūtė ir 

. Alf. Žilinskas.
? ‘ KAPINIV .ŠVENTINI*'-

. • ‘MAS
Naujų kapinių iškihnin-

■ \ ; gas pašventinimas bus gę- 
. gilzes 30 d/ Šventinimo ap- 

' .. eigas atliks Pralotas J. Ml-
. liauskas.

CHESTER PA.

ši

KONCERTAS NUSI
SEKĖ

Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje įvyko Seserų Ka^ 
zimieriečių naudai mišrus 
vakaras, praėjęs geru nusi- 
sekįmu. -Mokiniai dėjo pa
stangas, kad atsilygintų Se
sutėms. ' Tame daug pasi
darbavo garsioji dainininkė 
p-lė Em. Mickūnaite; kuri 
džiugino kupiną salę klau-

Čia Ališros Vartų para
pija įspūdingai mine j o 
“Motinos Dienų.” Beveik 
visa parapija ėjo prie Die* 
vo Stalo. Klebonas kun. į.- 
Paukštis- gražiai išdėstę šio 
apvaikščiojimo reikšmę ir 
tikslą. Ragino, tų. visų die
nų paaukoti savo motinai, 
jei yra galimybė,. pralei
džiant su jąja, arba apmąs
tant jos paskutinius, žo
džius; Vaikeli, nepamiršk 
Dievo, nepražudyk sielos.”

organizavo Katalikų Veiki
mo Centras, Amerikoje — 
Lietuvių R. K. Federacija. 
Iš to aišku, kad mes, lietu
viai, nepasilikome nuo kitų 
tautų. Bet kįla klausimas, 
ar daug mes turime žmonių, 
savo tautiečių, kuriuos galė
tumėm pavadinti kovotojais 
ųž Kristų pilna to žodžio 
prasme, drąsiai ir efektin
gai 'dirbančių apaštalavimo 
darbą. Toji kova, aišku, ne
bus pasekminga, jei mes pa
tys kovotojai neįsigysime. 
Kristaus dvasios, kaip sako 
pats Kristus; “Jei kas ne
pasiliktų manyje — tas bus 
išmestas laukan, kaip šake
le, ir sudžius, jų surinks, į- 
mes į ugnį ir sudegins” (šv. 
Jono Evang. 15, 6).

Kad kovą laimėti, reikia 
būti sąmoningu kataliku, or
ganizacijų nariu, ne tik iš 
vardo, bet ir dvasioje. Taip 
pat reikia būti veikliu na
riu ir turėti apaštališkosios 
dvasios. Kitaip kova būtų 
sunki, mūsų pozicijoj silp- 
nėtų ir Maskvos nuodai už
nuodytų. ir mūsų tautą, kuri 
ligšiol buvo dora, katalikiš
ka tauta.

Tie dalykai Čia yra pri
menami dėl to, kad dabar 
Amerikos lietuvių kolonijo
se eina, katalikiškojo veiki-, 
mo vajus, siekiant laimėti 
kubdaugiausia narių katali
kiškoms 'organizacijoms, 
praplatinti katalildškųjų 
spaudą,- sutraukti visas Įie-

ktuvių katalikų organizacijas 
j ir draugijas į A". L . R. K.
• Federacijų, kad bendromis 
i jėgomis vesti kovų su. viso*

LDS. Kuopę Susmukimai
NEW HAVEN, OONN.

LDS- 28 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį geg*. 28 d., 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Grcen Si, Kviečiame na- 
rįus(es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles. Valdyba

WATERBURY, CONN.
Geg. 2$ d., 1 vai. po pietų Į- 

vylcs LDS. 5 kuopos s naivių k imas 
senos mokyklos kambary, Con. 
grėss Avė. Ateikite visi. Valdyba

‘ BRIGHTON, MASS.
LOS. 22 kp. susirinki™aa jvykn 

penktadienį, birželio 2. d., 7:30 v. 
rak., Lhieabi •vefn’mSj, 26 Linaohi 
Si. Ateikite visi. Valdyba

. SAINT OLAIR, VA. . U
LDS. 107 kp. mėnesinis .

kilpas-įvyks bivž. 4, tuoj .po su* j-> 
mos/ Šv. Kazimiero parap. salėj. ■; ’ 
Kviečiam) vis nariai dalyvauti ir .į 
užsimokėti mėnesines mokestis ir »•; 
naujų, narių atsivesti prirašyti.

EASTON, PA.
LDS.. 40 kuopęs susirinkimas 

yyks birželio 4 d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svotaui^j.* 
Malonėkit visi narįai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.-.

M. Songaila

PHILADELFKIA, PA.
LDS. 13 kp,.wi»Mnkimasi vyks 

penktadienį, birželio 4-tą dieną 
vakarą, wokyk1*s kirabsry. Atei
kite gausiai. Fap«»lrSkite itisimo- 
kėti duokle*. Valdyba*“-

LDS. 16 kp. iuūdinkimas įvyki 
birželio 3-Čia dieną, 7-tą valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus(es) prira 
gyti. Valdyba

MOlfTELI.0, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 6 d., Sv.. Roko paiv svet. 
Visi nariai prašomi, ateiti į šį susi
rinkimą. ir užsimokėti senai už
trauktas m ėnesines .duokles.

NASHVA, N. H-
LDS. 65 kp. mšĮjosinli suslrįnkV 

mas įvyks biri 4 d., tuoj po pas
kutinių mišių, pobnžnytinSj svfc 

■tninSj. Kviečiami narius ateiti, nes 
vta kele.tą svarbių sumanymų 
Taipgi atsiveskite k savo draugui' 
pFv’aJįvil r?“t~ i<i<x <Kt.ąavl«»Aiion

Geriantį mergele, yra gė
dos paveikslas..

N S PHILADOCPHTA PA. r
LDS. 103 kų susirinki* -

mas įvyks sekinndienį, bii-ž. 4 d:, * 
tunįftus po snuios. iv. Andriejaus • L’J 
put. svetainei, 1123. Lemon St C ’ 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir Ą 
kuriu, užvilktos duokles iiŽsįmokiS. T 
h. Taipgi atsiveskite nors- po yie- * 
na nauja narį prie kuopos, prira? ’ ♦ 
bytl Valdyba •

... ■.. ■ ■ ■ k «

ŪALTTMORĘiMD. \
Dirgelio 4 d., sekmadienį, tuoj • * 

po uuaiai, parapijos srataiuSs kam* - * 
barhiOM |vyki LDS. 80 kp. suai- • | 
tinkimns/kraUnCkių ateiti viste "

Kviečia Valdyba i

W<)RcSm. MASS.
LDS ins knouns susirinkln^nsF 

vyks birželio 4 dM Aušros Vartų 
parapijos salej, ’ tilo j po ‘ sumos 
VW narini praSomį^ pribūti, nes 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

Lti
• *!

. $
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•Hitlerio pasiūlymas
E Hitlerio pasįulymas Len- : 
E kijai ir Lietuvai gan įdo- 
K inus. Pagal j į,. Lenkija tu- 
S'rūtų grąžinti Vokietijai 
E'Danzig'O . koridorių, o pati 
F., turetų siekti Jūros Nemunu 
E"per Klaipėdą. Kadangi N'e- 
V Balinas ir 'Klaipėdą yra Lie- 
b* tuvos sienose, p Lietuva kol 
> kas dar neprildausoina, tai 
K Lenkija turėtų su ja• susi-- 
ff jungti, kad galėtų naudotis

Nemunu ir Klaipėda. Lie- 
|F tuva,. žinoma, pirmu atžvil- 
i gių su tuo nesutiktų, bet

.Lenkiją gali jai pasiūlyti 
’ Vilnių. Čia, Hitlerio many- 
v mu,. Lietuva taip turėtų nu- 

sidžiaugti, kad nū ne apsi
žiūrės ką daranti, stodama į

:•*' senovišką su Lenldja unija. 
; Prie to, Hitleris dar . žada 

duoti kiek žemes Prūsų pa
nemunėj, kad visas Nemu
nas. paliktų Lenkijcs-Lieiu- 
vos sienose. >

L Kabliukas išrodo gudriai 
. užtaisytas, bet Šiek tiek jį 
. apsvarsčius, galima padary-

į ti tokią trumpą ir pliką iš
vadą: Hitleris atiduoda Lic-

F tuvą Lenkijai, pats gi nori 
atsiimti Darizigo koridorių, 
o kiek vėliau ir Klaipėdą. 

'Hitleris moka karingai šū- 
. kauti ii’ barškiiiti kardu, 

bet kariauti jis kol kas dar 
nepajėgia ir todėl leidžiasi 
į derybas. Su Lietuva jis 
kaip ir nesiskaito, bet ka
dangi ir vis dėlto nėpriklau- įžiūrėti vokišką, klastingu- 

-somia,.tai.bent dėl . formos mą. . . . K.*

GEGUŽINE PROCESIJA;

Katalikai pašvenčia Ge- miausią jie, žinoma, pri
gužės mėnesį gražiosios mei- klauso tėvams, 
les Motinai Marijai. Ta gra
žioji meile yra kilni, dvasi- 
ne, labai skirtinga nuo že-

X- - mosios rūšies meilės. Žmo- 
nijai jau net trošku nuo vi- 
šokių flirtų,, kurių, pilna

• spauda, teatrai, paveikslai 
krutami ir/nekrutami, — ir

p ji norėtų nors retkarčiais, 
jį pakvėpuoti- tikrosios kilnio- 

sios meilės oru. Tąigį Ge^
B; .gūžės mėnesį Katalikų Baž- 
F; nyčia surengia tokios, gra- 
W, žios mielės . mobilizaciją — 
O parodą ir. jos skoniu pavai- 
fc. Šina suvargintą ir nusika- 

mayusią žmogaus širdį.

I
į’- Tikriausia gražiausios.
į£ meilės — Dievo meilės -r- 
L Atžala yrą tėvų meilė. Tą 

meilę žmonija vis labiau pa-
į brėžia ir jos ‘ išraiškai pą- 
A“ švenčia nors vieną dieną — 
£ Motinos dieną. Su ja tamp- 

rlai surišta Idfa gražiausios
: meilės rūšis vaikų meile.

1 Vaikai tai .tplda graži žmo.r
J'-* nijus nuosavybė, kad dėl jų įžymimų puriai pa- juhl
F visi daro varšytynęs. Pir-’lankiai stebisi iš gražiui su-1 ..

' r
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mato reikalinga Jos atsi
klausti. . Esmėje, jis derasi 
tik su Lenkija ir jei jis da
ro . lenkams tokį pasiūlymą, 
tai tik tuo supratimu, kad 
visa- Lietuvą  ̂teks Lenkijai, 
nes kitaip lenkai tik .nusi
juokti] iš tokių derybų. Tas 
aišku kaip ant delno.

Jei lenkai žiūrėtų į tą pa
siūlymą taip, kaip jis skam
ba, vadinasi, nepaliečiant 
Lietuvos nepriklausomybės, 
tai Lenkija daugiau Čia 
pralaimėtų. Visų pirma, 
atiduodant Vokietijai Dan
cigo koridorių, Lenkija pra
rasti]. ne tik patį koridorių 
bet, kas svarbiausia, vienin
telį savo uostą Gdynią, į ku
rį yrą. įdėjusi šimtus mili
jonų pinigų ir padariusi iš 
jo modernišką prieplauką. 
Antra vertus, ji turėtų grą
žinti Vilnių. Ir ką už tai 
gauna? Truputį žemės pa
nemunėj ir■ teisę pasiekti 
jūrą per Klaipėdą, ir dėl to 
visko dar turi derėtis su 
Lietuva. Ar tai įmanoma, 
kad Lenkija priimtų tokias 
sąlygas, jei nebūtų užtikrin
ta, kad galų gale jai teks 
visą Lietuva: su Vilnium ir 
Klaipėda? . .

Hitlerio Sumanymas gal 
. 11- gudrus, bet turi Vieną 
ydą: jis truputį perdaug 
gudrus ir todėl pigu jame

Čia traukinys sutojo 1:22 
valandą'po pietų ir išbuvo 
stotyje 6 minutes. Miestas 
turi tikrą vokišką štilių, bėt 
Šilutė ir jos apylinkės Hetu- 
viškesnės už Klaipėdį, vo- 
kietybės lizdą. Protestantų.

| bažnytėlėse maldos buvo-už
sibaigę, todėl matėsi daug 
ūkininkų, = važiuojančių vo
kiškomis bričkomis į namus. 
Nei vienas arklys nebuvo 
mediniais lankais prikinky
tas, kaip Didžiojoje Lietu
voje arba Rusijoje. Vokie
čiai man., aiškina, kad tas 

Į.parodo civilizacijų skirtu
mą, o kiti lietuviai ginčįno, 
kad mediniai lankai ark^ 
liatns sveikiau ir patogiau 
vežimus traukti.

Daug vietinių keleivių 
. I įlipo traukiniu Šilutėje, ii’ 

aš pasiryžau su jais kalbėti

Bušo A. JI. Aritai'nas.

MARIJOS VARDAS

Remiantis | Rašto žinovų 
tyrinėjimais ir: nuospren
džiais, galime saldyti; kad 
Marijos Vardas Kuškiu —■ 
ponia, valdove, jūra, žvaigž
dė,. Tai’yrą pats žodis.— 
visai , neini ni Kristaus Ncv 
kalčiausi os‘ Motinos! ■ Kaip 
tik i r tinka nekalčiausiai 
Panelei tokie valdai. Jį, 
būdama Dievo motina, yra 
ir Poni/i ir, Valdove, Dan
gaus, i r Žemes Karaliene. Ji 
pasirodė kaip Aušrinė Žvai
gždė kuri matosi prieš. Sau
lės užtekėjimą.

Marijos vardas, nors ir 
visų žinomas, nebuvo viešai 
gerbiamas iki 1513 ' metų, 
kada. Šv. Sostas leido Cuen- 
ea vyskupijoje įvesti Mari
jos vardo šventę. .

1631 metais krikščionys 
kovojo su galingais turkais. 
Prieš vieną ypatingai svar
bų mūšį buvo nutarta, ei
nant į mūšio lauką, šauktis 
Marijos -— Jos Vaidu — 
pagelbės. Taip ir buvo pa
daryta. Krikščionys nuga
lėjo turkus. Del žymuino 
tos pergalės ir aiškumo.Ma
rijos pagelbės, Popiežius 
Imiocentas XI praplėtė

Marijos Vardo šveiitę viso-, 
je Bažnyčioje. . .

Žodis “Motiną’'’ tuoj už
dega meilę širdyje, nes pri
mena čionai aut žemės* mo
tinėlę. Tardami tą žodį ir 
tardami jį į Kristaus Moti
ną, dar. labiau širdis, užside? 
ga, nes Marija visų, galin
giausia danguje ir. per Ją 
tikriausiai galėsim prieiti, 
prie Jėzaus.

Tarkime žodį “Marija”- 
— tuoj užlieja protą min
tys tų gražių 48 pavadini
mų, kurie yra Jos Litanijo
je. Bet ištarus “Marija, 
Motinėle,v nėra susthrfkyrm • 
džiaugsme ir meilėje tai 
“Marijai Motinėlei.” Už- 
baikini: “atminki Tavo 
tarną vis.dažnym, daznyn,” 
ir tikėkis, 'jog Marija nei 111- 
krėips Savo Motiniškos. a- 
kiės . nuo mūsų.

Daugiau nebepasirodys 
“Rožės ir Lelijos,” nes jau 
užsibaigia gražusis Marijos 
mėnuo. Per ištisą menesį 
rinkau roželes, ir lelijas, py
niau vainikėlį Švenčiausia
jai ir Nekalčiausiajai Moti
nai — Marijai. Dabar ga
liu aukoti jį Jai, nes jau 
darbas baigtas. Tegu tai 
bus meiles auka Karalienei 
nuo Jos neverto tarno..—

dėtį Klaipėdos krašte. IJrier 
šais sėdėjo vienas lietuvis 

įsu guminė-pirstuie, nes ran- 
I ka buvo nušauta kov o jaut 
vokiečių kariuomenėje prieš

. Kun. Dr. Jonas Navickas, M. L. C., Š.vč* Marijos H;lžtucjįzus,’ / Prabilau į Jį 
Kolegijos (Thompson, Ct.) .direktorius “Darbininko” |^hivičkai ir. jis» škiuidčsi 
bendradarbis , Lietuvių Katalikų Studentų organizaci- e ir H^tingai kei -
jos įsteigėjas, žymus mūsų išeivijos vadas yra pakvies- Lietuvos valdžią, kam jį 
tas vadovauti A. L. R. K. Federacijos ekskursijai i Ro-. smil^mus mokesčius už 
mą ir Lietuvą., . ... V .. panką. Aš Jam pasaldau.

Tėvo Navicko vadovaujamoji ekskursija išvyks iš jkariavo už Vokieti- 
Ne\v Yorko, birželio 15 d. Cunard linijos laivu “Aqui-. točLęl yra labai keista, 
tania” J jam Lietuva turi mo-

‘ Ekskursijos reikalais kreipkitės į Federacijos Cent- keti mėnesinius mokesčius, 
ra, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III. Jis baisiai supyko ir mūsų
—.— ----------- =---------------------------——----------------- . kalbos greitai pasibaigė. •

' Pranas E. Galinis Kitame kompartmėnte sė-

KELIONE J. LIETUVĄ d^?a^rs‘^a^
hA-TATC ' - F1 lietuvis su ilgins.

IVuZ /Vi. r* I /klO jmperatoriskais. ūsais. Ji-
 sai ginčinos su jauna Klai- 

Hudijimus— korteles su pėdos krašto lietuve—inteli- 
nųmeriu. Kitame muiti-kentė, kuri gynė Lietuvos 
nūs. gale vienas valdininkas reikalus. Šis storulis labai 
peržiūrėjo pasus. Man ir į gyrė vokiečių kultūrą ir pa
galvį neatėjo inentįs, kad geidavo, kad rinkimų Klai- 
muitinės viršininkui įvožia- pėdos krašte butų kuodau- 
vimo dieną reikia pase pa- įgiausia, nes vokiečiai iš Vo- 
žymėti ir aš palikau muiti- kietijos prisiunčia daug pi- 
nę be paso pertikrinimo. pigų, kad tik sumažintų, lie- 
Vėliau šitas apsileidimas tuvių balsų skaičių Klaipė- 
abai nemaloniai atsiliepė dos krašte. Į.diskusijas’į- 
Obėlių muitinėje, iš kur ne- įsikišti negalėjau, nes kaip 
norėjo mane išleisti į Latvi- tiktis suvokietintas lietuvis 
ją lie bausmės. Tiktai nū- pajuto, kad jo kalbos aty- 
meruota Pagėgių kortele Į dziai klauso, jis uždarė du- 
mane išgelbėjo.

Biivo sekmadienis, liepos I 
17 d., 12:14 vai. po pietų, 1 
saip visi keleiviai sugrįžo į 
traukinį ir važiavo ‘ toliau 
Klaipėdos linkui. Klaipė-. 
dos krašte lietuvių iv vokie
čių kalbos turi oficiališkai 
lygias teises, bet praktikoje 
vokiečių kalba turi pirme
nybę dėl vokiečių akyplėšiš- 
kiuno ir jų tautiško- susi
pratimo. * Todėl kiekviena 
geležinkelio. stotis turi du 
vardu, lietiiviską ir vokišką.

Žiūrint iš. traukinio įan-l 
gų, Klaipėdos kraštas atro
dė . tvarkingas, keliai geri, 
nairiai-puikūs, gyvuliai ge-

“DARBININKO” SKAITY-
stotis po Pagėgių buvo A- . v
nųžiai’ (Jecksterken). . Čia . TOJŲ DEMęSIUI 

, išlipo keletas keleivių; Ki-j - .  .
los mažos stotys buvo.. se-į “ Darbininkas ” jau priima 1933 
kančios: Usėnai . (Made- Imtuvo* Paskolos Boną lęn 
ivąld), Kugeliai-(ĘugeTeit), Ponus už. preiinmėratas ..ir. kny 
Juknaičiai (Jugliat e n), pilnijų: Vertę. Nukarpę 
Gaideliai. (Gūi.dellęn);. . • 

Praėjo’ beveik valanda,
■ kai. pasiekėm antrą didžiau

sią Klaipėdos krašto miestą/ 
JŠilutę ■ vokiškai Heydekrug. I

Pervažiavęs Lietuvos-Vo^ 
kietijos sieną, traukinys su-, 
stojo 12:21 vai. po pietų 
Pagėgiuose, vokiškai Poge- 
gen, Klaipėdos krašte. Visi 
keleiviai turėjo išlipti, ir su 
visais bagažais skubintis į 
ilgą muitinės namą. Muiti
nėje valdininkai mandagiai 
ii- greitai peržiurėjo čemo
danus ir išdavė tam tikrus

Bet vaikai 
toks gražus turtas,\ kad juos 
norėtų pasisavinti net ir 
tie, kurie .neturi prie to nė' 
mažiausios teisės. Ir ko čia 
stebėtis: žiūrint į gražius, 
iškaltus vaikučius kiekvie
no širdis jaukiai sudreba 
vaikystės ir. jaunystės afši- 
nimimais ir prisipildo kil
nių jausmų. Ne be reika
lo mes skiriame gražiausią 
lųetų mėnesį tiems, kuriuos 
labiausiai mylim — Dangiš
kajai Motinai ir nekaltiems 
jos vaikeliams. :.t .

Kiekvieną katalikų para
pija Gegužės mėnesį rengia 
vaikų procesijas. Jos yra 
grynai tikybinio pobūdžįo. 
N esama pašvęstos vėliavos, 
paveikslai, statulos ir kitos 
t ikybiriėš emblemos. Nuo
taiką jauki,- iškilminga, 
patvėse vežimų ; judesys 
Įaip sutvarkytas, kad 'toh 
mažos armijos, eiseną^ nebū
tų : kliudomą. Didžiuliai 
žriibmų būriai žiūri ir pa-

^tvarkytos procesijos. Bent : 
lietuvių vaikų procesija B o- , 
stone .visuomet sudarydavo ; 
tokio malonaus įspūdžio.

Nereikia sakytų kad to
na vaikų eisena tai tik tuš
čia išorinė paroda, niekam 
naudos neatnešanti. Ne. 
Tokios procesijos ypač 
inums. lietuviams išeivijoj 
atneša daug moralinės nau
dos. Tai nėra tik tuščias 
pasirodymas. Tai yra tar
tum viešas vaikų auklėjimo 
egzaminas. Lietuvių vai
kai savo gražia išvaizda, 
tvarkia eisena, švariu apsi- 
taisymų ir rimtu nusiteiki
mu padaro į svetimtaučius 
didelio įspūdžio ir. vaikų 
gražus pasirodymas daug 
atsiliepia į kitataučių nuo
monę apie jii tėvus ir visą 
lietuvių tautą. O mūsų vai
kučių skaitlingas dalyvavi
mas tikybinėse procesijose, 
gražiai liudija apie jų reli
ginį. auklėjimą. Taigi, ne
niekinkime gegužinių pro
cesijų. Žiūrėkime į . jas, 

r kaipo į svarbų įvykį ir rū- 
piukitnes, .kad ne tik kuo- 

. daugiausia vaikučių, • bet ir 
>■ jaunimo jose dalyvautų..

Žinios Iš Lietuvos
—Ką ? Doleris nupuls iki 

bevertės? Niekuomet. Tai 
tik naujo prezidento šposai. 
Doleris tikriausia atgaus 
pirmykštę vertę.

—Bet. Amerika5 gali...
—Nieko negali. Amerika, 

ir doleriu galimą pasitikėti.

1C8 METŲ SENUKAS IR DAR 
NORI VISUS VALDYTI

Salakas., — Plovėjų, km. 
pil. ‘ Mardosas Jonas turi 
108 mfetus amžiaus. Dar sti
prus ir gali vaikščioti. Val
go pilną normą' kaip jau
nas. Žmoną turi vedęs mit
rą. Dabar žmona turi 65 
metus amžiaus. Iš jo vaiz
das nepanašus, kad tiek me
tų turėtų. Iš savo sūnaus ir 
visos šeimynos reikalauja, 
kad. jo tvarka būtų namuo
se. Jo .sūnus jau pražilęs ir 
turi tris sūnus taip pat už
augusius vyrus; .

KIEK KAUNO S. D KALĖJIME 
KALINIŲ

KIEK KAUNE GYVENTOJŲ

Šių metų pradžioje Kau
ne buvo įregistruota 128,500 
gyventoji].. IŠ jų 60 proc. 
yrą lietuviu, 29 proc, žydų 
ir 11 kitokių.

32 HA MIŠKO UŽ NUSAVIN
TAS ŽEMES

lis ir atsiskyrė.
Kalbos traukinyje buvo 

tokios įdomios, kad ir nepa
jutau, kąip pervažiavau per 
Žemaitkiemį (Šchmeitkel- 
men), Kukoraičius (Kuko- 

, raiten), Vilkyčius (Wilkie- 
ten), kur gimė ir augo gar
busis hitlerininkas, Leipzig 
Universiteto profesorius 
Gerilllis, Priekulę (Pro- 
kuls), Mickus (Mitzkęn) ir 
Rimkus (Carlsberg). Bu
vo 2:43. vai;. po pietų, kaip 
traukinys. pasiekė Klaipėdą 

įpo dviejų valandų kelionės 
| iš Pagėgių. • •

(Bus daugiau).

Dvarininkų J. Zaleskio ir 
Ant. Zaleskienės įpėdiniai 
už jų nusavintos žemės apie 
1500 ha sutiko paimti atly
ginimą mišku. Jiems leista 
iš Taujėnų ir Kaišiadorių 
girininkijų išsikirsti 32 ha 
miško.

LIETUVA TURI 148,742,000
LITŲ SKOLŲ

KAUNAS.. — Dabar Lie
tuva skolų turi 148,724,000 
litų. *,807,850 litų vidaus 
skolų ir 147,934,177,66 litų 
užsienioz skolų* • •Pema.i sko
lų. grąžinta 6,34 mil. litų, 
.procentų sumokėta 8,27 mil- 
litų-.

Bendrai kiekvienam Lie
tuvos gyventojui valstybės 
skolų tenka po 68,52 litų,

LIETUVOS ŪKININKAS Į 
DOLERĮ TEBETIKI

1032 m. kuponu BiyaldU

“ŪAŪBIN1NKAS”
Į- . . •

366 West Broadway,

■ So; Boston, Mali.

Vienas iš Lietuvos laik
raštis rašo, kad ūkininkai 
turi dolerių ir krizės, lai
kais. Atvyksta Ukmergei! it 
teiraujasi, Įdek galima gaų- 
11 už ‘ juos litų. ■ ■Paskui nusi
šypso ir vyksta namo. • 
. ‘—Kodėl nesiskubinai nuo 
dolerių. atsikiafyti, klaūsiii 
vieną ųlmiiliką.

Kanuos. d. kalėjime da
bar yra 1094 kaliniai. Iš jiį 
kiįinįnalinių nusikaltėlių y 
į a 788 vyrai ii,96 mot t rys-, 
politinių 192. vyrai ir .18. mo
terų. Tuo metu kalėjime 
taip pat. atlieka bausme he
leri bausti adnunisir. būdu.

ietigaliai,. Jankų valsčiuje. 
'-^Šianie kaimo yra. 9 ūki
ninkai, Seniūnas čia yra p. . 
Gusi ainis, kuris i y parneša- 
korespondenciją. Katalikių • .. 
kn‘laikraščių čia pareiną 8. . 
Kitokių pakraipų laikraščky ‘ 
nepareina ne vieno/
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BLAIVININKŲ SūSIVIENYMO CENTRO
■ ■ VALDYBA ’ j

Kun. J..J. Jakaitis—dvaa. Vadas; Kun. Jonas Bakanas—pirm.:
Kun. J. Mačlullonis—1-asis victsplrm.; Pr. Mankus—Il-asis vlce- I 
pirm.; V/J. Blavackaa—ražt., 7 Mott str., Wotcester,.Maj?s., Q. SL 

, dabrlenC— ižd„ G. Commonwealth AVe., Woreester, Mass., K. RM- 
Į. , nys Ir J. Svlrskas—iždo globbejąl; Kun. Fr. J. Juška lU5---re d akto

rius, 432 Vundsor st., Cambridge, Mase.
lūKuurnjjjuuiUj

BLAIVYBES DORYBE
Ir mūsų laikuose yi’a nema
žai žmonių su tomis netik
romis dorybėmis. Viešpats 
Jūyus į vĮsits tomis apgau
lingomis dorybėmis esančius 
žmones tarė: 44Sakau.jums, 
jei jūsų teisybė nebus dide
sne, kaip Rašte, mokytojų ir 
farižėjų, neįeisite į dangaus 
Karalystę. ’ ’ Dabokitės, kad 
jūsų teisybės nedarytumėt 
prie žmonių, idant būtumėt 
matomi, nes kitaip neturėsi
te užniokesnio.” Todėl bū-

vadinama pilnoji - blaivybę. 
Čion jai! ne prisilaikymas, 
bet laisva Valia išsižadėji
mas gerti svaigalus be ku
rių galima žmogui apsieiti. 
Negalintiems žmonėms sai
ko užlaikyti, geriausiai yra 
visiškas išsižadėjimas-— pil
na blaivybe,

Kun. Fr. Juš'kaitis.
(Bus daigiau) .

APSAKYMĖLI Al ,
KRYŽIŲ DIENŲ

; PKiVDžIA

“Dievo, mūsų Išganytojo, 
malonė apsireiškė visiems 

. žmonėms, pamold nd a m a 
ihiišj.'kad išsižadėję bedievy- 

wstės ir. žemiškų pageidimų, 
: blaivai, teisingai ir dievotai 

... gyveAtumem šiame pasauly
je.” Šv. Paul. Tini. 2—11.

Dievas pasaulyje viską 
siundė sii skaitliumi, saįkti 
ir Svaini. Visi- Dievo tvari
niai privalo tų tvarką užlai
kyti. Žmogus’ tos tvarkos 
irgi neprivalo . ardyti. Tos 
tvarkos laikytis mus moki- 
na susilaikymo dorybe. 
Nes, kaip sakašv, Paulius 

-“Dievo mūsų išganytojo, 
iualnnū apsireiškė visiems 

- žmonėms, pamokįnd a m a 
mus, kad, išsižadėję bedie
vystės ii- žemiškų pageidi
mų, blaivai, teisingai ir die
votai gyiTentumėm šiame 
pasaulyje.” Tad, pasvars
tykime apie šią visiems 
mkiilingą dorybę.
■. 1—Kas yra susilaikymo 
dorybe ?

2—Kodėl ji visiems 
. kalinga? * . '

BLAIVININKŲ . 
i DĖMĖSIU!

rei-

kis, o žmonėms nematant 
girtuokliauti ir perdaug 
gerti,. pas tą žmogų nebus 
■blaivybes. Tokių neva, blai
vininkų, ir yra nemažai. Pas 
juos tos susilaikymo dory
bės nėra; Susilaikymo do
rybe yra tai nuolatinis pri
silaikymas valgyme bei gė
rime. Visiškas išsižudė ji-, 
mas nevartoti' svaigalų yra

Blaivininkų Nauj. Angli
ji >s. apskričio metinis susi
važiavimas yra šaukiamas 
birželio 4 dienų, 1 vaL p. 
p. šv. Petro parapijos baž
nytinėje, salėje, 50 W. 5ih 
S L,. So. Boston, Mass.

Prašoma Uoliai rengtis 
prie susivažiavimo, išrašyti 
raportus ir taipgi manda
tais Įgalioti kuopų atstovus.

Pageidaujama gražių su
manymų. ■

Apskričio valdyba: .
Dvasios Vadas
Kun, P r. Juškaitis 

Dvasios Vadas 
Al. Z a vetskas 

Pirmininkas
‘ . Ai juoza» Jurgel^tis

, Raštininkas.

Bukime Vieningi

Penktame šimtmetyje bai
sios nelaimes Spaudė Vien-, 
nos miestų,. Auštr i j o j e. 

, N elaimė paskui n e 1 a i m c 
vargino žmones. Bereika
lingi ir nepąsekmingi karai suriko: 
daug ašarų atnešė į daug'IĮ 
namų: javai laultuos.e buvo. 
audrų sunaildnti, namai ..iš
ardyti, gyvuliai išžudj ti. 
L”žeidavo dažnai ■ žemės din r 
bejimai, gaisriu; daulduiui 
žvėrys net Į Miesto gatves 
ateidavo ir. ne vieiiai mote? 
vei ir Imdilduimtemū gy^'y- 
bę. A. < ■

“Tai Dievų'bausmė,” sa
kė. žmonės -eidami ..į bažny
čią. i ‘Dievas* baudžia mus 
už mūsų nuodėmes.” .

. Netikėtai kartą iškilo 
•mieste gaisras. Žmonės 
persigandę puolėsi ugnį ge
sinti, bet matydami, kadjų 
darbas yra bergždžias, bėga 
pas vyskupų Mamertų. At
bėgę randa/vyskupą su bū
reliu žmonių .prie bažnyčios

“Ncpervūlu vienas’ daly
kas,”. tarė vyskupas. Jis 
įėjęs į 'bažnyčią, atsigulė 
kryžiumi prie altoriaus it 
prašė, kad Dievas pasigai
lėtų žmonių. Ilgai jis taip 
meldėsi. Už Įdek laiko at- r . f '
bego žmogus į bažnyčią ir

kas. Parapijos moterys ii* 
smarkiai dirba, neatsilieka 
ir merginos, darbščios vei
kėjos.

Šv. Pranciškaus parapi- 
j iečiai džiaugiasi sulaukė 
savo parapijos 30 metų su
kaktuvių. Visi, kaip vienas 
jie . dalyvaus iškilmėse. Vi
sos kdtalikiškbs draugijos 
ir abeluai visa parapija ren
giasi atlikti. išpažintį ir i>ėv- 
imti šv. Komunijų per iškil
mes.

• F. zl. Kmccričk's.

L—-Kas yra susilaikymo 
dorybė?.

Dorybių yra daugelis. 
Abelnai imant,- jos-dalina
mos į dvi rūšis: Teologiškas 
ir. moralines. Teologinės 
yra' Tikėjimas, Viltis ir 
Meilė. Jas įgauname per 
Šv. Krikšto Sakramentų. 
Moralinės. raudinamos pa
matinėmis, nes iš jų dar 
daugelis paeina. . tJų yra ke
turios: Išmintis, Teisybe, 
Tvirtybe ir. Susilaik)mias. 
Susilaikymo dorybė yra tai 
nuolatinis prisilaik y m a s 
tvarkos valgyme bei gėrime.

- Daryti:ką nors retkarčiais, 
ge-ro,- dar nebus dora. Pa
vyzdžiui būti blaivu, kad 
neturi už kų gerti, arba bū
damas kalėjime. negali gau
ti gerti, tai Čion nėra jokios 

' susilaikymo dorybės. Arba 
vėl kaip kada tik nepasiger
ti,. tai čion nėra jokios susi- 

. laikymo dorybės. Arba vėl 
kaip kada tik nepasigerti., 
čion irgi,pas žmogų nebus 
blaivybės dorybės. Norint 
dorybę įgjji, reikia nuola- 
tai joje lavintis. Galint ir

, norint kitaip, daryti, bet1 
žmogus nedaro.

; das ka valius vadina tų žmo
gų palaimintu, kurs, kaip 
jis sako: galėjo peržengti 
Dievo valiių, bet neperžen
gi . ‘ y .

. Dorybių yra prigimtų. Y- 
ra žmonių, kurie iš prigim
ties yra ramūs, teisingi, pa
klusnūs. ; Kaikurie. net ir iš 
pagonių tomis Įgimtomis 
dorybėniis buvo, atsižymėję. 

. Sokratas pasižymėjo kant- 
. ryke: Aristotelis • tėisingu- 
'• inu.- ’ Vienok tos -dorybės 

skiriasi nuo tikrų krikščio- 
iiiškų, kaip, paauksuotas 
daiktas nuo til<i*o aukso ar

ba netikras pinigas nuo 
tikiu pinigo. Parizejai bu
vo pibiii tų netikrų dorybių.

Švenčiausios Trejybės die
nos, kuri šiemet bus birželio 
11 dienų. .

Aš raginu visus L. D. S. 
narius atlikti. Velykinę, kad 
galėtumėte pasilikti vieny
bėje su Dievu,. su Kristumi, 
su Bažnyčia ir su mūsų 
brangia organizacija.

Dar noriu , priminti pagei-

Su. pasigailėjimu jis žiū
rėjo į žmones ir ragino juos 
daryti atgailą už savo kal
tes. Jis pažvelgė į baisias 
liepsnas ir klausė žmonĮų:

“Ar negalima • užgesin
ti?” • ■

4 4 Per vėl u, ] lervėlu, ’ ’ j i e 
atsakė, “nėra jau vilties iš
gelbėti miestą;”

1 ■ Ugnis užgeso! Ugnis už
geso!”.- ■

^Stebuklas! Per mūsų 
’sy'skupo maldas Dievas iš
gelbėjo mūsų, miestų. Garbe 
Dievui.” .- ‘ .

Vyskupas., ragino žmones 
melstis ir dėkoti Dievui.

Tam paminėti ir ateityje 
apsisaugoti nuo nelaimių šv. 
Mamertas ,įvedė tris dienas 
pasninko ir maldos. Per tas 
dienas * žmones rinkdavosi 
melstis, darydavo viešas 
procesijas, į lauktis, kad iš
prašyti Dievo palaimos lau
kams ir ramybės ir geroves 
visai šaliai.

Greitai tas trijų dienų 
procesijos paprotys buvo į- 
vestas ir kitose šalyse. Pa
galiau, Bažnyčiai . liepiant, 
visas katalikiškas pasaulis 
priėmė tą dievobaimingų 
apeigą ir pavadino ją Kry
žių dienomis.

ŠvJ Mamertas ' yra žino- 
mas kaip Kryžių dienų įs
teigėjas. Jis . mirė 475 m. 
ir jo šventė yra gegužės 11 
diena. T.

NORWOOO, MASS.
Vietinės Liet. Vyčių kuo

pos nariai ir Hodalictės gra
žiai minėjo 'Motinos, dienų. 
Visi tų draugijų nariai ry
te išklausė šv. mišių'ir pri
ėmė Šv. Komunijų savo mo
tinų intencijai. Tai buvo 
jų dovana motinoms.

Po pietų,. parapijos sve
tainėje, jie surengė . moti

noms. pagerbti arbatėlę. 
Prie, puikiai papuoštų ir 
netik arbatėle, bet ir val
giais apdėtų Stalų jie suso- 
din o savo motinėlės. Malo
nus tai buvo reginys. Moti
nos valgė, gi dukterys ir 
sūnūs joms patarnavo. Ir 
ne viena motina apsiverkė 
džiaugsmo ašaromis... Bu
vo surengta atitinkama pro
grama. Visos kalbos ir dai
nos sukosi apie motinų didi 
pasišventimą ir meilę prie 
vaikų. ■

Programo vedėju buvo ė* i 
nei’gingas vytis Viktoro^ < 
Bubilas. Solo daina —Vale« 
rija Adomaitytė,, jai akom^ 
panųvo Stanislava Smilgy- 
te. Vyrų kvartetas šildai* . 
navo keletu gražių dainelių* į 

Kvartetų sudarė: varg; Ą* . 
Šlapelis, A. Modžveckas, J"* 
Taraila ir V. ■ Bubilas. Duer, 
tų sudainavo Marijona Ųžrv 
darinytė ir Emilija Saniso-* 
naite, Tiiipgi duetų sūdai-4 
navo varg. A. šlapelis w 
A. Sledžveėkas ir. solistau 
Jiems akompanavo E. Pe- 
daitč. ; Įdomiai visus po* 
Jinksniiiio triūsų gabūs akro* 
batai K. Klimavičius ir Į* 
Tulišauskaš... Užbaigiant 
jn’ogramų atitinkama kulbe* 
lę pasakė kuii. S. Kneižis,

Ųž tokį sumanų ir gražų 
niotimi dienos programų 
daug garbės priklauso dar* 
buotojams.;. Juozui Tarai
lai, Viktorui Balniai, Edu- 

. ardui Bubilui, Onai Paznio- 
kaitei, Stanislovai . Smilgy- 
fei, Jadvygai Latvytei, Eim 
Samsonaitei, i Elenai. Jaso- 
niiitei, varg. Anicetui.Šlape
li ui ir kitiems. . .:*■

Girdėti, kad jaunimas jau 
planuoja ateinantį menesį1 
taip pat iškilmingai jiager- 
bti savo tėvus, Tėvų dieno-

. je, birželio 18 dieną.
Garbe jaunimui. K, K<

BUVUSIEMS KARE KUNL 
GĄMS PAMINKLAS. ■

Ir Dovy-

.Išganytojas meldėsi, kad 
Jo apaštalai ir tikintieji bū
tų vienetą. “Šventasis Tėve,' 
išlaikyk dėl savo vardo tuos, 
kuriuos man davei, kad jie 
būtų viena, kaip ir mes... 
1'rašau gi ne tik už juos 
(apaštalus), bet ir už tuos, 
kurie per jų žodį tikės į 
mane, kad visi būtų viena,,
kaip Tu, Tėve, esi inaiiyje davimų, kad mūsų brangios 
ir aš tavyje^ kad ir „jie bū- organizacijos visi nariai bū- 

’ . ' tų kaip vienas katalikiška- 
nevienin-■ nie veikime. Jie bus vie- 

i j ’ ■
gimto blogas pitsekmes, Iš-uias, jei vykdys Gerojo Ga- 
ganytojas- pasakė:... “Kiek
viena karalystė, nesutinkan
ti pati su savimi, bus panai
kinta ir namai gritis ant 
namų.” .

Šv. Dvasios ir Apaštalų 
liudijimu, Katalikų Bažny
čia išliko kaipo -vienetą tie
soje ir dvasiniame gyveni
me, atsiskyrusi nuo pasau
lio. Dievo vardu Ji patie
kia žmonėms dvasinius rei
kalavimus ir priedermes. 
Kurie tas priedermes, išga
nymui reikalingas^ pildo, tie 
yra vienos minties ir vieny
bėje su Dievu per Tikėjimų, 
Sakramentus ir Popiežių.

Ir šiandie vieno Dievo 
vien a B ažny čia štai o' savo 
vaikams vienų ^svarbių prie
derme, būtent: J1 maloniai, 
įsako, jog yra reikalas vi
siems atlikti Velykinę iki

tų mumyse viena. 
"... įrodinėdamas

pytojo Įpėdinių (popiežių) 
katalikiškos akcijos progra
mų, į kuria įeina ‘tikybos, 
mokslo‘-reikalai, . spaudos 
platinimas, Įvairios rūšies 
apaštalavimas, net ir poil
siu pramogų rėmimas. ; ...

Kun. Pr. Virnuąiskis, ' 
L. D. S. Dvasios Vadas.

Kad pagelbėti bedarbiams '‘Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną, gautą, 
naują metinę prenumeratą, vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar keliolika doleriu. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap 
mokamą darbą.

“DARBININKAS”
366 West Broadvzay, 

So. Boston, Mass.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ 
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniui stovinti: šnlimalK gai4tilvĮn:Breniefliavbne 

užtlkrltm tmlogiaaistų kelione J LIETUVĄ.
GREIČIAUSIAIS KELIAIS į SENĄJĄ TŽVYNĘ

Infovtniuljų .klanškl’to pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
Įįįigas >252 boylston ąU. boston ’ ssiaaga.

Liet u vių P a r api j os Jubi- 
li e j us Lawrence, Mass.
Pirmųjų Lietuvos emi

grantų gyvenimas “Ameriko
je buvo .vargingas. Reikė
jo priprast i prie s vetimos 
kultūros, prie naujų gyve
nimo aplinkybių, išmokti 
bei suprasti anglų kalbą , ir 
t. t. Nesuprasdami kalbos,, 
jie negalėjo atlikti nei tiky
bos pareigų.

Lietimai, būdami. tikin
tys žmonės, pradėjo buitis į 
tirščiau apgyventas vietas 
ir steigti parapijas, kad jų 
bažnyčiose galėtų garbinti 
Dievų savo gimtoje kalboje.

Lavreiice apsigyvenę lie? 
tuviai 1903. metais įsteigė 
šv; Pranciškaus ‘ parapiją, 
kurios 30 metų sukaktuves 
sukanka šių metų gegužės 
30 diena. .. •. .-

. Parapijos pirmieji orga 
nizatoriai šiandie gali 
džiaugtis savo darbo vai
siais. Jų tarpe, dar. tebegy
venančių, yra K, Aiidreliū- 
nas, T. Valeckas', P. Auryla, 
J. šešeika, P. Navickas ir. 
kiti. Visi džiaugiamės tu
rėdami .parapijų1 ir puikių 
mūro bažnyčią,kuri tur būt 
gražiausia Naujoje Angli
joje tarp lietuvių bažnyčių.

.Yra dėdamosi ' visos Jąv; 
stangos, kad šis jubilicįjus 
būtų iškilmingai paminėtas. 

■ Yra užkviesti kimigai, drai'i-

nė. Laukiamą aiiylinkės 
draugijų atstovai.

Gegužes 29 d.. vakare į- 
vyks didelis koncertas; Tai 
bus jubiliejaus išvakarės.

Gegužės . 30 d. 10 vai. iy- 
tė laikomos iškilmingos š'A 
mišios, kinias laikys šmš 
parapijos pirmasis klebonas 
kun. J. Šeštokas atvykęs iš 
New York. Pamokslą sa
kys Pralotas M. Krušas, iš 
Cliicago, III. Vakare įvyks 
milžiniškas ’bankietas. •

J ubilie jaus paminė j im < > 
surengimui daug dirba mū
sų klebonas kun. P. Juras 
su parapijiečių koihisija.

Katalikai biznieriai D. 
Kirmilas ir p. Balčiūnienė 
viešai pareiškė aukoją ban- 
kietui po 50 -svarų geria u
sios mėsos ir šiaip kitų 
reikmenų. Neatsilieka . ir 
kiti biznieriai — S. Mažei
ką, J. Sakavičius ir P. Na
vickas.

Įžengimo komisija su kle
bonu kun. Pr. Jurų prieša
ky rūpinasi; kad vi-sį sve- 
hūtų aprūpinti geriausiu 
patąniąvihni. . ’. Komisijoje 
dirba VciiČius, .Ztūiėvičius, 
KrancevičiiLs,. Mikštas. Čor- 
niauslms, Andreliūtias, Na
vickas ir kiti, Tvarkdariais 
išrinkti J\ Ųianavičius, J. 
Stakeliūnas, V> Strudsonas,

VAŽIUOKITE PER LIETUVOS 
UOSTA

KLAIPĖ D Ą

ŠVEDU 
AMERIKOS

- LINIJA
Is New Yorlco 

ĮKLAIPĖD4 
-Per Gothenburgcį

! GREITA 
KELIONĖ 

fLlETUVĄ per ŠVEDIJĄ 
“BALTASIS. ŠVEDŲ LAIVYNAS”

PIGIOS LAIVAKORTES

Pier 1)7, gale W 
AL L..- Kungsholm .; 
S. S. Drottn-ingliolm 
AI. L. Gripisholjii .. 
S. K Drottnf.ngholm . 
M. L. Gripsiiolm........

Dideli, balti it gulbės laivai. Erd
vu* ir gerui ventiliuojanti kambariai. 
Kelionėj rodomi judomi. -paveikslai. 
Laivo orkestras duoda koncertus, bei- 
griežia šokiams. Kelionė buua per- 
trumpa, keliaujant “Baltuoju švedų 
Laivynu.”

Informacijų jr laivakorčių kreipki
tės. i Tamstos vietini laivakorčių a- 
gentų. arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
.21 STATE ST.. NEW YORK( N, Y. 
CHICAGO, ILL. 181 N. Michlgan A a 
BOSTON, AJASS. 10 State Stree 
DETROIT, MICH. . 73 Alonroe S*. 
31ONTRĖAL, QUE.. (\VN.

1.4IO Stanley St.

• IšI’LAŲKlAIAI IS NĖW YfKRKO: 
57th.St., 
.. Birželio 3 
.. Birželio 12
.. Liepos 27 

Liepos. 13 
.... Liepos 3

..gijos, Jyatalildškoji visuome-L černiausk.as, p. Raznąuš-

Paryžius. Strassbourgd 
vyskupas K, Luch pirmi
ninkauja .komitetui, kuršį, 
renka aukas žuvusiųjų -pak 
starajam kare Prancūzijos 
3,101 kunigų ir 1,517 vie
nuolių paminklui. Šis pa
minklas bus pastatytas ant 
St. Odile kalvos, Alzase< 
Tai bus koplyčia,. kur htis 
galima laikyti šv. mišias. už 
žuvusiuosius. ■■

. LIETUVOS—ARGENTINOS'. f., 
KONVENCIJĄ

dėl nelaimingų darbo atsiti* 
kimų ratifikavus, abi šąlyfiĮ 
viena antros piliečius nelav 
mingų. atsitikimų atvejais 
atlyginimui gauti traktuos^ 
kaip kad savo piliečius* 
Darbo teisei, abi šalys viena1 
kitai taikys didžiausio pa- 
Jaukumo principų. ‘ Darjad 
metu darbininkui žuvus,, j d 
Įpėdiniai turės teisę gauti 
atįygiiumą,mors jie toj šalyj 
ir negyventų. Reikalingi 
tam dokumentai bus išduos 
darni nemokamai. Konven* 
pija pasirašyta 5 metams^ 
bei, jei nebus nešaukta, ga* 
Įlos ir toliau.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
■ ADRESAI

LIETUVOS ^TTKTEUų DR-JOS 
PO GLOBk MOTINOS m.

’irtnininks — Ėva MarkslenG,...
G25 E. Stli st, So. Boston, Mass, 

Vlee-plrinininkiį— Ono Slavnfęnč, 
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
TeL So. Bostori 3422-R

Prot. RaSt — Brone- Clunlenf, .
20 Goukl St., West Rosbtiry, Mass.
Tol. Varkway 1S04AV

Fln. RaftL.— Marjona Markoni u t*
33 Navarre St, Ropltndale, Mass. .

■ Tek L’ark>vay. 0558AV '
UdlnlhkS — Ona StanliillUtO
;105 Weot 6th St„ Sik Boston. Mim. 
Pvarkdaro — Ona. MisRirdieu#

1512 CoVumbla Rd„ So. Boston, 
Kaso* Globoja — &. JanuSonlone

1420 Cohnnbla Rd., So.. Boston, Mass 
DraugŲa savo HMslrlnklnnis laiko kris 
. antra ntarnlnkį kiekvieno menesio,

7:30 vtd. pobalnyūnej •!*-
- talnllj.

V Imli drauąijr* rtlkakU 
pM Motokoltj itMialnk*.

iV. JONO EV. BL. PAŽAiriNM 
DR-JOS VALDYBA

Hm. — J. r.eirau>kaas .
24 'VUotoas Tark; So., Boston, Mus, 

Virv-pllin.—-V. Motlonls
■ 143U Columbla Rd., S. Boston, Mas#.
B rot. RaŠthUukSH’— J. Gllneckla

C .ThomėA So. Boston, Mm*. 
Fln. ftašdninkns — iSL Seikiu

250 E. Nlutli St, So. Boston, HaM, 
R.<Unlnknst A. MnuiižlGnas ’

RS5 R Rv’oathvay, So. Boston*. Mmk. 
Maršalka .1, Zuikis •

■ '•T AViniieid St., So. Boston, Mas*. 
DraiigŲa laiko susirinkimus kak trečif

nedėldlenj klokvlono mčuoalo, 2 
|H> plotų, Parapljoa satoj, 402 E. 7U> 

. ■ St, So. IWon* Mtiss, .

■ .Ptofcalbnalhlv MantortoJ. pmmohto-
kai, kurto tlM*
tai. verti skaityto to paramos. \ ,

i Viii iftnlnkltia •‘DkiblntaJc**
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KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ J 
. KOLONIJOSE

| NASHUA, N, H.

[
MIRĖ M. ČESNULE-

. VILIUS.
Gegužes 9 d,; po* trumpos 

regos, mirę L. D. S. 65 kuo- 
Fpos narys Motiejus Česnule- 
plėnis, 61 metą amžiaus. 
I Velionis paėjo iš Vilniaus 
ftraSto,.. Marcinkonių , para- 
|pijos. Amerikoje išgyveno 
£per 35 metus; turėjo įsigi
jęs labai gražų ūkį,, buvo 
r labai darbštus žmogus, pa- 
vyzdingas katalikas, veiklus 

r lietuvis. Jo du siūlus šie- 
įmet baigia auk š t u o s i u s 
• jnokslus. Sūnus Petras 
^Česnulevičius, baigiąs Bos
ton Cbllege, yra pasižymė
jęs sportininkas.

Velionis tūrėjo daug, 
draugą ir giminią, todėl, jo 
laidotuvėse buvo daug žmo-

Dainavo J. Tamulionis, 
Skirkevicienė ir O. Verkaii- 
skaitė, akomponuojant p.. 
Grauslytei.

Vakaras žmonėms labai 
patiko. Ta'pati grupė, iš
skyrus/ O. t Skirkevičienę, 
kurios vietoj buvo J. Gai
dienė, gegužės . 7 d. buvo nu
vykus į Drovįdence, R. I., 
kur 'turėjo inaloną priėmi
mą. Vaidintojai labai dė
kingi Providenee klebonui 
kini. J. Vaitekūnui ir Liet. 
Vyčiu kuopai už puikią va
karienę ir gausingai atsilan
kiusiems. . Dzūkelis.

PRŪVIDENCE, R, I
Gegužės 7 d. vakare parar 

pi jos salėje Nashua, N. H., 
jaunimas suvaidino veikalą 
‘•Elenutę.” . Veikalas atsL 

jjią. Verti pagyrimo Na-1 lankiusiems Providence- 
shua šy. Kazimiero . jauną čiams labai patiko — buvo 

daug juoką ir įvairią įdo
mybių.

Trumpą dalykėlį “Stu
dento važiavimas į mokyk
lą” suvaidino NasliUa var
gonininkas J.’. Tamulionis, o 
Verkauskaitė ir EI. Graus- 
lytė.

Po vaidinimo buvo kon
certas. Visi vaidintojai su
dainavo “Vilniaus kalne
liai.” E Kudžma sudaina
vo solo “Audra girioje” ir 
“ Aš sutikau žydelį?* Due
tą “O kaip gražu” padaina
vo O. Verkauskaitė ir varg. 
J. Tamulionis. Po to buvo 
“juokai,” kuriuos patiekė 
J. Tamulionis. O.. Verkaus
kaitė dainavo solo “Vakari
nė dainą,” o gale J. Kudž
ma su J. Tamulioniu sudai
navo “Du bloliukai.” ir 
“Šaltas rudenėlis.”

• • ' . * * .

Baigiant vakarą kalbėjo 
kun. Dr. A. Bružas ir kun. 
J. Vaitekūnas. Visi atsi
lankiusieji džiaugėsi gražiu 
vakarti• ir dėkojo Na^hmi 
jaunimui. už atvykimą.

shua šy. Kazimiero jauną . 
vyrą, ir merginą klubai, ku
rie in corpore atlankė numi- 

*rusį, balsiai sukalbėjo ro- 
• žančią ir užprašė šv. mi

šias...
‘ DARBAI

Darbai truputį daugėja, 
bet naują darbininką ma
žai ima, nės dirbtuvės, turi 
užtektinai tą, kurie dirbo 
tik po kelias valandas.

( > ,Šv. Kazimiero jauną vy- ■ 
rą klubas surengė vakarie- 1 
nę baseball ratelio nariams , 
pagerbti. R-afelis turėjo 17 
žaidimą, iš kurią tik 5 pra- , 
laimėjo.. Vakarienėje daly
vavo ir daug profesionalą. ;

Žaidėjams įteikta megsti- 
niai su užrašu “St. C.” Ap
dovanotieji buvo j kapt. M. 
Tamulevičius, A, Sando
rius. A. Norkūnas, J.. Nor
kūnas, S. Žiedelis, K. Šle
kaitis, J. Krušas ir T. Ado
maitis'.

Dovanas klubo vardu įtei
kė L. Velička. Programos 
vedėju buvo ady. B. Dege- 
sišj o muzikalei daliai vade- 
vavo vąrg. J. Tamulionis.

TEATRAS
Šv Onos moterų pašei pi- 

{ nė, draugija surengė tvarią 
k-, .s-'-ėrtą. kuriam vado • 

vavo varg< J. Tamulicu s.
Veikalą “Elenuttė’ ąu- 

va-dino: J. Tamulionvė, O. 
Kąsparavičiūtė, J. Kudž
ma, J. Gaidytė, A. Saba- 

: Taūskas, O. Skirkevičienė, 
> A. Zapėnas, A. Ulčikas ir 
, grupe jaunimo. - Nors kai 
; kurie tik pirmą kartą vaidi- 
į. no, bet savo vaidmenis getai 

atliko.. .

• n A R B T N T .N K A S

I WORGESTER, MASS< |
MOTINŲ DIENĄ

t>v. Kazimiero bažnyčioje . 
Motinos Diena iškilmingai 
minėtu. Visą šv. mišią laike Į 
pamokslus sake kun.; J. J.! 
Jakaitis, M. I. C. Moterą 
Sąjungos 5 ‘kuopos nares ir 
parapijos didysis choras ih 
corpore priėmė šy. Komuni- . 
ją. : "

Vakare įvyko., bankietas, 
kurį surengė. Moterą Sąjun
gos narėsl Programa susi
dėjo iš kalbą ir muzikos. 
Parapijai liko gražaus pel
no. . A, . '■ J 
PARODA MOKYKLOJE

Gegužės 14 d. 2 vai. p. p. 
nuėjęs į parapijos mokyklą 
labai nustebau. Buvo paro
da. Mokyklos kambariai 
pilni žmonių. Visą skyrių 
kambariai išpuošti mokiniu 
piešiniais. Tai buvo meno 
'-dailės kūriniai. ; Visa tai 
liudija,, kad ’ katalikiškose 
mokyklose mokiniai yra 
plačiai mokomi ir dorai 
auklėjami. .

Ypač 8-to skyriaus moki
niu piešiniai buvo gražūs — 
įvairūs paveikslai, Lietuvos 
vaizdai.

Tai vis Šeselią Mokytoją 
darbo vaišiai. .

METINIS IŠVAŽIA- 
' VIMĄS . . '

Labdariią metinis Mairo
nio parko atidarymas bus 
gegužės . 30 d. Jame daly
vaus. Šv, Kazimiero parapi
jos choras; Navicko * drkes- 
ras grieš jau net išvakarė
se gegužės 29 dieną.

Parkas dabar, visoje gra
žybėje, štai ir geriausia pro
ga pasigrožėti, pailsėti.

Dusmeniškis.

L. D. S. Naujos Anglijos Apskričio 18-ta Metine

GEGUŽINE
Antradienį

Gegužes-May 30,1933
Romuvos Parke

V./ Montello, Mass.

Pradžia 10 vai. ryte

|c~~ 1OI

.• \

- Programo jevisoki žaislai, tautiški rateliai, liaudies dainos, basebąll rungtynės, 
šokiai ir t. t, Ši gegužinė—tai Naujosios Anglijos lietuvių'koloniją vienybės ir 
džiaugsmo šventė. Programa įdomi ir įvairi.

Įžangoje dideli laimėjimai: Tea Sėt, Smoking, Sęt ir 4’ sv. Saldainiu.: Visiems, 
yra proga laimėti šias gražias dovanas. ., •

Norwood Vyčją baseball tymas susitiks su Montello parapijos tymu. Tai bus 
karštos rungtynės. . z •

Stęri ir ploni vyrai, moterims pagėlbatint, eis lenktynią. Bus ir daugiau spor
to štuką.. - . '

Jaunimui bus proga pašiljnksminti ir susitikti su pažįstamais iš įvairią koloni
ją. Šokiams grieš. Roy Ellis orkestras iš> Boston, Mass.

Visi važiuokime į ŠIĄ MILŽINIŠKĄ GEGUŽINĘ.
; v VISUS KVIEČIA RENGĖJAI.

Gegužės mėn. 28 d., sek- 
vyko praleisti atostogas pas madienį, tuoj po sumos, į- 

vyks studentą kuopos susi
rinkimas, į kurį kviečiami 
visi nariai atsilankyti, ka
dangi susirinkimas paskuti
nis prieš . studentą seimą ir 
yra sVarbią'rėikalą aptarti. 

Rep.

i mokslą. Į Woreesterį at-

savo tėvelius, kurie gyvena 
38 Irving St.

$0, WORCĘ$TER MASS

” T?

LD. S. NARIŲ-BEDARBll 
DĖMESIUI

“Darbininko” adminis 
tracija išmokės L. D. S.-na- 
riui bedarbiui už kiek 
vieną naują metinę: prenu 
meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbiu, naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Dėl 
platesnių informaciją kreip 
Ids į “Darbininko” admini 
straciją, 866 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

DAINAVO PANELE 
STOŠKIŪTĖ

': Gegužės 16 d., Mechanics 
svetainėje įvyko. Worcester. 
Apskričio Muzikaiiškos Są
jungos koncertas. Progra
mą išpildė vyrą choras iš 
150 balsą ir p-lė Applionija 
Stoškiūtė, kuri šiomis die
nomis sugrįžo į namus iš 
New Yorko, kur ji. mokėsi 
pas art. Marcelin Sembrich 
dainavimo. -

P-lė Stoškiūtė turi nepa
prastai grąžą soprano balsą 
ir ji savo dainavimu sužavė
jo publiką. Sveikiname.

Mūsą jaunutė ir jau ,vi- 
sur pasižymėjusi dainininkė 
p-lė * Stoškiūtė ir kitiems 
metams gavo stipendiją tęs-

■ T-------------------- '

SŲSIKŪRĖį STUDENTŲ 
KUOPA

Aušros Vartą parapijoje 
gegužės 7 d. įsikūrė A. L. 
K. S. organizacijos kuopa. 
Narių prisirašė 75. Visi 
studentai pasiruošę daug 
nuveikti, ypač turėdami to
kią energingį ’ valdybą prie
šakyje. ' :

Valdybą sudaro: adv. Pr. 
Biiblys — garbės pirminin
kas; T. Stoškus —pirmi
ninkas, Dauginskaitė — vi- 
cc- pirmininkė, mokyto jas 
Čenys — iždininkas, Kap- 
kiūtė — raštininkė..

Be to, daug gelbsti pata
rimais energingas kun. V. 
Puidokas, kurs steigiamaja
me susirinkime pasakė kal
bą apie reikalą organizuotis. 
Daug palankumo parodė

DETROIT, MICH.
Gegužes 17 . d. šv. Jurgio 

parapijos svetainėje įvyko 
graži puota, surengta kaip 
šįurpry^ą Seselėms Pran- 
ciškietėms.

Puotą suruošė Detroitie- 
čiąms gerai, žinomi biznie
riai R.- Janušauskienė, P. 
Grinienė ir Jazbutis, kurie 
labai atjaučia, mokytoji} se- 
sučią darbui; jie nesigailė
jo nei laiko, nei išlaidą pa
rengimui* , .4! <

Puota susidėjo iš skanios 
vakarienės, muzikalėš pro
gramos ir pasilinksminimo.

Apie 9 vai. vakare svetai
nėje buvo gražus būrelis 
svečią, Stalai gražiai pa-

klebonas kun. K. Vasys. ruošti gyvą gėlią bukietais*

I Keliauk į Lietuvą
i

. Greičiausiai? ir Patogiausiais Laivais

IŠPLAUK IMAI:

Birželio 9 d. Laivas “Bremen”
Birželio 17 d. Laivas “Europa”

PER 7 DIENAS Į LIETUVA

BROAŪWAY TflAVEL BUREAU
k. j. Viesulą, vedėjas

366 W. Broadvvay,.. So. Boston, Mass.
.•••/ •; Tėl. ,So. Boston. 0620

EKSKURSIJA Į LIETUVA

J. • Januškevičius, Jr.} užbaigęs 
savo kelionę po 150 koloniją, nua 
Maine iki Ghicago, kur rodė .pa
veikslus iš Lietuvos gyvenimo,, 
dabar, rengiasi kitai kelionei į 
Lietuvą ir pasirinko Scandinavian 
American liniją dėl jos patogu
mo; važiuodamas į Klaipėdą lai
vu “Frederik VIII,’- kurs- iš 
New York išplaukia birželio 3 d.

J. Januškevičius yra prisiren
gęs nutraukti pirmuosius lietu
viškai. kalbančius paveikslus, ku
riuose bus daug sceną iš okeano 
ir keleivių. važiavimo tiesiog j 
Lietuvą,

.Biržėilo 3 d. yra labai geras 
laikas: ir manantiems važiuoti į 
Lietnvų patartina pasinaudoti šia 
pramoga.. Kreipkitės į .vietįnį 
agentą ur. Scandinavian-Am'eri-

PAINI WITH VVALLHIDE
and hang pictūres the šame day

V/ALLHIDE

Coine in today. Let us 
tell you about this new

Ateina’ Sesutės. Pasipylė 
delną plojimas. Sesutėms 
parengimas buvo, visai neti
kėtas. Jos pakviestos prie 
pirmojo stalo. Vakaro ve
dėją R., Jenušauskienė pa
kvietė kun. J. Čižaąską pa;, 
kalbėti; jis išaiškino . pra
mogos tikslą ir padėkojo 
rengėjoms ir atsilankiu
siems... Gaila, kad ne visi 
tilpo prie paruoštą stalą, 
nes atėjo daugiau svečią, 
negu. tikėtasi. Tai parodė 
didelę pagarbą ir meilę Se
serims. .. .

Publikos daugumą sudarė 
profesionalai, biznieriai ir 
šiaip inteligentai—veikėjai.

Vakarienės metu buvo 
prograūia.' “Tap Dance” 
pašoko L. Jasinskaitė, a- 
konipanuojant M. Vernec- 
kaitei. Muzikalėje progra
moje buvo p. p. C. Pranai- 
tyte, S. Bukšnaitė, A.. Juod- 
snūkaitė, Daumantienė, Ša- 
knskiėnė, M. Širvaitięnė, M. 
Stankienė. Solo padainavo 
art. M. Čižauskienė, akom
ponuojant muz* J. Čižaus- 
kui. Jos daineles sužavėjo 
publiką ir buvo iššaukta 
daugiau padainuoti. Vė
liau ji su savo vyru muz. J. 
čižausku, . akomponuojant 
kun. J. Čižauskui, sudaina
vo gražią du^tą.

Seserys Pranciškietės la
bai dėkingos rengėjams ir 
ilsiems svečiams už gražią 
paramą, '

pašoks.’ baletą ir t. t. Visa 
tai pateks į garsines filmas, 
kurios vėliau bus todomos 
Lietuvoje. Tad visi atvy
kime,. kad būtumėm: nufil- 
iiraol.i. ir paskui savo gimi
nėms Lietuvoje parodyti. 
Kiekvienas mūsą- . žingsnis 
bus jiems .brangus.

Kaptių, Aguona^

KONTESTAS
Visoms L D. 8/ Naujo

sios Anglijos apskričio kuo
poms išsiųsti įžangos, tildė-, 
tai mėtinės gegužinės, įvyk
siančios Romi t vos parke, 
gegužės 30 d.

Išsiųstieji tikietai duoda 
teisę, ne tik įeiti į parką, bet 
ir laimėti vieną iš trijų do
vanų olcctrie tea sot, smok- 
ing sėt ir. 4 svarai\šokola!do 
saldainių. Dovaną- įteild- 
mas įvyks 5 vaL vakaro. Jos 
bus laimimos tokia tvarka : 
Įeinant į parką nuplėšiama 
tikieto atlmrpa ir 5 vai. va
kare maža graži mergytė.iš
trauks laimės tildetą.

Šią įžangos tikintų pla
tintoj ams . —. pardavinėto
jams paskirta dovana -— si
dabro taure — už didžiausį 
skaičių išparduotą tikintą. 
£tai ir yra kontestas; kas 
daugiausia įžangos fikietą 
parduos, tas laimes sidabro 
taurę. ,

Kuopos priv-r0 pr'dąKi 
iicLšparduotus tildei,u* ’ki 
gegužės 30 d. 10 vai. ryto, o 
už parduotus1 pristaryIi pb 
ingus. Be to, praneši?, kiek 
kurisi -į.pai'da.vejas parcb’ ū, 
kad tuo jaus būtą galima zj- 
noii, kas daugiausia riIdelą 
pardavė.. Visa tai priduoti 
parke gegužinės šdmi u Lu
kui Jonui Kumpai arba iŠ. 
anksto prisius J jam -ulręsą 
121 Bellevue avė., Monb.lv. 
Mass. Šiuo adresu prašome 
•kreiptis’ . visais gegužinės 
-cikalais.

Jorus Kumpu,
L. D. S. Gegužinės 

' Šeimininkas.
; Profesionalai, biznieriai, pramonln- 

kdl. kurie .skelbiami “Darbininke,” tik
rai verti skaitytoji} paramos.

VIkI. ėursinkitf-s “Dnrblnlnke.”

AUTOMOBILISTAMS 
1 SVARBUS DALYKAS 
Pentinu ir nudailinu karus. Iš

taisau sulankstytus sparnus ir 
bodies. Darbą atlieku gerai ir 
nebrangiai. .

Taipgi paiėškąu prityrusio vy
ro, kuris galėtų prisidėti pinigiš- 
kai prie automobilių taisymo biz-

Kreipkitčs
A. KASPAR,

66 Victoria ||t,
W. Somerville, Mass, 
Tel. Prospect 2469-M.

nio.

| ę&H Linijos OfiSQ.

Papuoši savo kambarius, išklosi sienas kaip velvetu su m ūsu
• naujos. rūšies. Pentu. Užeik pas mus. Męs parodysim jum 

kaip sutaupyt, laiką ir pinigus.

■ Geriausia geležinių daiktą Icrautūyė Cambridge ’iui. . :

UNIVERSITY HARDWARE C0.
į Savininkas j. H. Snapkauskas , .
1147 Cambiidgę St., Cambridge, Mass. \
1L Tel Porter-0755 ‘ . 1.

GEGUŽINĖ
Gegužės 30 dieną Birutes 

darže prie John R ir 11 
Ė d. įvyks milžiniška gegu
žine, kurios metu filinuoto- 
jas Lnkšis nutrauks yisij 
•dalyvių••paveikslus.. \

' .šiai dienai sparčiai ruo
šiasi šv. Jurgio parapijos 
vh« ras: su muz. J, Čižausku- 
p r i osa kyj e. . Choras, sūdo 1 
nuos keletą- gražią dainą,

CHABRON’S Į
PIANAI—RADIOŠ i

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos I 

mašinos.
29 TRUMBULL STREET I

WORUESTER, MASS. j
• Tel. 4-9430 |

Lengroi Hlygoe—Be Nuošimčiai

SYKES MYKĘS
P. A. Sykeą ir B, G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas:.
SANBORNBLOOK 
681Washington St 
NORWOOD,MASS.
Tek NonrooĄ 0330* 

Gyvenimo yfotat 
82 Avė/

Tel. NWood 1315AV '

Monb.lv


Penkiadienis, gegužesŽ8, 1035 BOBtRISK'ga p®*

/Rytinių Valstijų Žinios .T • ■

Gegužes 2į <į. p-įę Pęįrų? I 
nelū Jųrgęlįųte įcįjpejo į’ 
ukrainų moteris jų tautiš
kame name Nęw Yprke. .

. Jau trys metai kaip klau-P 
somės sekina dieniais’ (šeštą

- valandą vakare) katalikiš
kos radio valandos, papras 
tai angliškai vadinamos’ — 

'. I he catholic. iiour. lY’r šiuos 
trumpus tris metus valanda, 
pradėta perduoti per dvide
šimts dvi stoti išaugo į. pla
čiai girdimą “valandą” per- 

• duodmuą dabar pėr pen
kiasdešimts keturias stotis. 
Ją girdi klausytojai (spren
džiant iš laiškų). Alaskoje, 

— "V akarų Afrikoj e,1 ■ Hawaįi, 
Filipinų ir Paikiau d salose, 
Pietų Anierikoje, Europoje 
ir net Turkijoje./ Ligi šių 
metų Velykų buvo perduo
tos dvidešimts penkios kal
bų serijos (dvidešimts šešių 
ga rsįų kalbėto j ų (165 kalbo
se). ši valanda atgaivino 
tūkstančių katalikų tikėji- 

. mą, kovoja bigotiškumą, at
verčia tįkčjimau klaidąti- 
Idus ir grąžina .tikėjimūi ir 
Bažnyčiai pagarbą.: Šią va
landą remia ir užlaiko Na
tional Council of. Catholie 
Men iv afilijnotos draugijos.

t Mes didžiuojamės ir brangi
name šią valandą, nes tai

'mūsij valanda. Kat. Fede
racija -yra afilijuota su N. 
C, C. M. ir kartu remia Ka
talikiška Valandų. Apylin- 
1 .ėję valanda . girdima. per 
WEAF ( New Yorko radio) 
6 vai. vakare (kiekvienų 
sekmadienį)

Sunkiai sėį’gg p, M- Mi
kalauskiene. Gulį Ųnįty li
goninėje po operacijai. • ■

ŽINUTĖS
Mūsų aviatorius Bėnhett’s 

Fieldy Brooklyne, filmavd 
f. LukŠyk Tr p. Dumčius. 
Be to, fotografavo j u o s 
laikraščių reporteriai.

Diak. Juozas Barkauskas, 
O. S. B. priims ^pįįgj^ię 
birželio 10 į. Pįymas mi
šias laikys birželio ĮĮ į. 
Juozas Barkąųskąg yra vie
nuolis benedijtipiąs ir prį- 
klauso St. Mary ’s Monąste- 
ry, ‘Morrisfovvii, N.-J. Rude
nį pradės mokytojauti bene
diktinų kolegijoje Newarke.

. Gegužes sandarieČiai 
puotavo Piliečių Klube. Dr._ 
Viųikąs sąnjariečiams pa-, 
pasakojo iš Tautinės Tary
bos darbų, prie kurių jis 
pats dirbo. Tautinis darbas 
atsakomingas ir sunkus, bet 
greit užmirštas.

Registracija į Brooklyno 
katalikiškas high sclioolcs 
bus gegužes ' 29 d. tarp ant
ros ir penktos valandos po 
pietų. Rudenį nebus nę to* 
gistracijos, ne egzaminų.

VVATERBURY, CONN

Lietuvės Gen. Konsulo p. 
P. Žadeikio dukrelė gegu
žės 21 d. krikštyta vardu 
Mirga Žila. . Apkrikštijo 
kun. N. Pakalnis, Šv. Jur
gio bažnyčioje.

' . PAVYZDINGOS SU
TUOKTUVES

Jąu trečią kartą Šv. Al- 
: ■ fouso Bažnyčioj skelbiami 

užsakai Jono Krauso su p- 
lę Palikevieiūtė. . Gal ne
vienam.' pasirodė vyro pa
vardė neesanti lietuviška,< 
nors skelbiama, kad jis pa
rapijietis.

Iš tiesių p. Kraus yra sve
timtautis; pereitais metais 
dar buvo ir nekątalikas. 
Bet, norėdamas susituokti 
su \ lietuvaite, jis vyriškai 
nutarė visais dalykais su ja 
susilyginti. Stropiai, mo
kindamasis per metūSj išmo-

• .. ko visą . Katekizmą, ’ ir per

Verbą . buvo pakrikštytas. 
Dabar matytis Bažnyčioje 
kas sekmadienis, pamoks
lus, nors Lietuviškus, irgi 
klauso. Pasiteiravus, pasi
rodo, kad , žmogus- mokina 
si ir lietuvių kalbos. Tikisi 
nuolatos, pasilikti parapijie
čiu.

Tai pavyzdys retai šiomis 
dienomis aptinkamas. Mu
są jaunimas verčiau Įštau- 
tėja, nekartą ir užmirštą ti
kėjimą.

Telefonas; Plaza 1350. •

JONAS GREBLIAMAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORĘ, MD.

[ŽIŪRĖKITE!
Į ■'•■./. VISŲ BALDU NUPIGINIMAS.
Į Rūpestingas Šeimininkes visuomet’ pertvarko savo nanius
| kasmet pavasarį. Ir visur atsiranda vienas kitas galas, jau

• | pasenęs, ar sulūžęs, Kas daryti? Reikia .naujtj. . >
| Ateikite tat pas 'mus. Rasite Čia netik gražiu 'naujų bal-
| clŲj bet šiuo laiku ypatingai žemomis kainomis:
f Štai: Apvilktas matrasas, buvęs .^19.50 — dabar $9.99.
| ' Nendrinė supamoji kėdė, $8.50 vertės — dabar $4.98.

Plati gonkii šupuoklč, būdavo $14.95, — dabar $9.98.
“Fire King” /lajinis pečius, k<?turhj skyluj, stalo viršus?

| , parsiduodavo už $49.00, dabar' gi. tik $29.95. "
| " ■ Ir netik'šitie dalykui', bet visokio namą reikmenys žy- 
| mi’ais’ nupigintos. Teikianic lengvas išmokėjimo sąlygas.

Į

’ i
I

Ir netik’ šitie dalytai', bet visokie iianią reikmenys žy

SHEVITZ FURNITURE C0.
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728-30:32 Washing’ton Blvd. 
BALTIMORE, MD.

• y Tek Riaza 3925
•M Tampia. škuliai 'f Darbininkų,” pasiunkl/k, 

—Mamutai tciksiiiic į'ipailnaų nuolaidų. >•
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Mūsų kolonijos vadai 
pramato geresnius laikus ir 
judina ,visus atbusti, išsiju
dinti į veikimą'.

J ąų plačiai žinoma, kad 
d-jų orgųnizacijųų išrinkta 
komisiją rengia didžiule ge
gužine, įvyksiančią birželio 
4 d. .Chat er O.ak ]>arke. A- 
pie šį įvykį: visi būgnai

įvyksta 
Katalikų 
L. D. S.

BROOOT, N. L

PAGERBĖ MOTINAS*
Kam privalėtų daugiau, 

jei ne jaunimui parodyti, 
išreikšti meilę, dėkingumą 
savo motinėlėms? Todėl 
mūsų Vyčiai tikrai naudo
jasi Motinos Dienos švente 
ir kasmet^ kuo iškilmingiau
siai mini tą visiems brangią 
šventę.

Rytmety visi nariai, pasi
puošę gėlėmis, in cerpo^e 
maldingai išklausė Šv. Mi- 
šįų ir priėmė Šv. Komuniją, 
prašydami nuo Visagalio 
visokių malonių savo ma
mytėm. Tokis vaizdelis 
džiugino motinėlių širdis. 
Senai lavinamas kopip. A. 

. Aleksio vyrų choras šauniai 
laike Šv. Mišių giedojo, o 
kun. klebono J. J. Valantier 
jaus pamoksiąs apie 
motiną labai k 1‘a u s y t o- 
jams širdis sujaudino. 
Vyčiai nusivedę savo moti
nėlės į parapijos Auditori
um skaniems pusryčiams. 
Kalbėtojai susirinkusių, 
vardu gražiai . pasveikino 
motinėles jų minėjimo die
noje. . j

Nors ištisa diena buvo 
graži, bet vakaras buvo dar 
gražesnis. Skubiai visi, ir1 
seni ir jauni traukę parapi- 
j os svetainės link. J alini
mas po gabia vadovyste ir 
rūpesčiu savo mokytojo iK 
didelio prieteliaus komp. A. 
Aleksio, kasmet uoliai ruo
šiasi surengti milžinišką; 
Motinos Dienos vakarą. Šie- 
įnėt puikiau pavykti nega- 
Įėjo, ■ //M^g'

Suvaidinta, labai linksma 
dviejų aktų komedija “Žen
tai iš 'Amerikos.’Buvo 
galybės gardaus 'juoko. Vai
dilos labai gabiai savo roles 
atliko* Jauna porele, 10 
m. vedė, (Jonas Dambraus
kas ir Marė Baranauškas), 
parode kaip. ’ A m ė r i k o š 
lietuviai. biznieriai, grįžę 
Lietuvon, moka ponauti. O 
buvusia Gliicagos hutiegėri^ 
(Juozas .Mažeika), nulietas

Kun. J. Laurinaitis, Šv. Jurgių.parapijos vikaras, 
gimęs h? augęs,,Brooklyne. Jis yra idealus ir patrio-
tingaš kunigas. 

■................................... " ~r“7 ~

pinigais, bet “be galvos” į 
tiek bėdų papuolė, kad net 
gyvybę pavojųn’įstate. Lai
mė jam ištiko, kad jauni 
įimti meilužiai * (Patricija 
Ješuįaitytė ir?Juozas .Kup
stas), ;sugehėjiow$ išgelbėti. 
Bet kuri tijn.*ai nelaimingą
jį • ^Džekį” išgelbėjo, tai jo
jo sena meiluže ’— tarnaitė 
(Ona štoknaitė). Šią juo
kų porelę vargiai kas ga
lės- ^subytyti.”. Jauni poli
cininkai (Kazys Kalinaus
kas ir Juozas Marcelynas). 
gerai pagązdino .“mandrą j į 
būtlęgerį.” GaįląJ kad te
atras turėjo baigtis.'T

Net veikalo pertraukose 
publikai neteko nuobodžiau
ti, nes klausytojus linksmi
no muzika, skambios .dainos. 
Labai -gražiai . padainavo 
Stefanija Saprąnięiie, Ele- 
norą. Banyte ir.Norbertas 
Aleksis, Marcelė Andrikyte 
ir Agnę Ulinskaite,. Sofija 
ir Jadvyga Stulgiuskąi:es, 
•Eleonora Banytė ir Ne:ė 
Rimkititėj * Nei vienas j a- 
rengimas negali apseiti be 
Norberto Aleksio, Edmundo 
J enušaičio, Alfonso Jeruse- 
vieiaus, Vinco Klimo ,‘r Kl. 
Zorskio. Šie -. jpopuliarm-. 
bernaičiai puikiai • ain/oiū' 
kūlėmis moka gipti. Pasi
rodė ir šaunus v^rų choras., 
kuris triukšmingai sudaina
vo Vyčių himną ir “Mano 
Motinėlė.”

• Sekę trumpą',’ bet labai 
maloni kalba gerb. vakaro 
viešnios kalbėtojos Mari
jonos Jokubaites iš- New 
Haveiij Conn. • Sudainuota 
Lietuvos himnas ir tuomi 
programa baigėsi. ' .

Bet dar toli gražu ne vis
kas. Tuoj aus kėdės “din
go” ir' pasigirdo viliojanti’ 
Šokių muzika.* Ir seni ir 
jauni pradėjo šiulitioti,. nes' 
Jono' Jokšus orkestras ir 
lietuviškai ii” angliškai.•gro-

Džiaugės mamyi ės. Džiau
gės jaunimas. Džiaugės vi
suomet! ė.' V ali o Lietuvos 
Vyčiai! Valio Lietuviai!

■ Vėjelis.

HARTFORD, CONN.
’ REKOLEKCIJOS

Šv. Trejybės bažnyčioje 
gegužės. 3, 4, 5 ir 6 drd. įvy
ko rekolekcijos, kurias vedė 
kun. A.. Bublys, M. L C. 
Gegužes 7, 8 ir 9 d. d., buvo 
40 valandų atlaidai. Žmonės 
gausingai lankėsi. Buvo at
vykę šie. kunigai: . Pankus,. 
Kartonas, Vaškelis,. Kazlaų- 
skąsy Kripas.

Šv. Cecilijos choras su
tartinai^ harmoningai gie
dojo, Ypač Wiegand miš
parai žmones jaudino.

MOTINOS DIENA .

Gegužės 14 d. mūsų para
pijoj tinkamai pagerbtos 
motinas. 9 vai. ryte atlai
kytos šv. mišios Moterų Są
jungos 17 kuopos intencija. 
Laike šv. mišių Komuniją 
organizuotai priėmė Sąjun- 
gįętūs, Sodalietęs ir Vyčiai.

Vakare buvo smmigta va
karienė su. įvairia progra
ma, kurią pradėjo Mikutis 
Kripūs, pasakydamas moti
nų pasveikinimą. O Saka- 
dolskytū su E/ Mončiūnu 
paskambino pianu. M. Kil
pas padainavo solo. Kalbė
tojais buvo kuli. J. Ambo- 
tas, V. Petilkėvįčienę, Ė. 
ElijoŠįeiię. J. MonČiūnas, 
K. Tamošiūnas, Kasmanai- 
tis,. P. Jesmentas ir A. , J.. 
□Mašiotas. Vakaro vedėjū 
buvo sąjungiečių pirminin
kė R. Mončiūiiionū.

b.ugnuojąj
. Gegužės 19 d. klebonas 
kun. J. Ambotas buvo su
kvietęs parapijiečių susirin
kimą, kuriame 
kad . birželio .4 d. 
Moterų Sąjungos, 
Susivienijimo ir
apskričių bendra ‘gegužine, 
o birželio I I. d. .kun. Plįkū- 
n.o primicijos,. Parapijos 
išvažiavimą nutarta rengti 

. biiželio 25 d. Išvažiavime.
bus didelių laimėjimų. Šia
me suvirinkime buvo prade- 
t;i rinkti komisiją, nomi
nuota S. Gaučas, S. šrupšas 
Ir kiti, bet dėl laiko stokos 
atidėta kitam kartui.

VYČIŲ VAKARAS
Gegužės .19 d., Vyčių į<uo- 

pa suy o klubo kambariuose' 
surengė vakarą savo tėvams 
pagerbti. Vyčių tėvai bu
vo labai maloniai priimti, 
Įiavaišinti, supažindinti. Tai 
buvo tėvams visai nelauk
tas, netikėtas vakaras. Tė
vai džiaugėsi, kad jų vaikai 
juos gerbia ir myli. Vaka
ras susidėjo iš valgių, muzi
kos, dainų,..kalbų.

Šiam parengimui vadovu? 
vo kuopos pirmininkas J. 
Jcsinentas, Kaseyiči ūt e, p- 
les Paziliūtūs ir kiti.' Tėvai 
vyčiams labai dėkingi.’ .

Rap.

*

komedija kurios svarbes
nius yaiębnėnius. vųiidino A« 
Baukiūtė, O./ Sakadolskyte, 
O. Rucevičiijt.o, L. Vilimavi-. 
Mirė ir V. Buidulis. •

t Spttryfa

Gegužes 21 d. susituokė 
Jurgis St vogis su (Elena Pe* 
kyte. J uos sutuokė kum S , ,, 
P. Remeika asituojant kum 
J. Balkūnui i r kun. J. Alck- ' 
sifiliui. Juodų yra plačiai < 
žinomi Brooklyne, tad žiū*'! 
rovai perpildė. Karalienės J 
Angelų bažnyčia. Daugybę* * 
gelių, painios ir degančios / 
žvakės darė gražaus įspū-d 
džio bažnyčioje. Laikrašti-'”' 
niukai bažnyčioje ėmė pa* 
veikslus. J auniėji buvo ii-/ 
gus. metus choro nariai l 
(jaunoji soliste),, todėl visas * 
choras pagiedojo šliubo me
tu. Vvštuvi.ų . puolą ’ tėvai ” 
iškėlė Troimner’s restauran-'. 
t e. 1 )aug kalbų ir sveikini-; y 
inų pasakė, svečiai/ jaunio-- x 
sichis. ■ V'

REMK KATALIKIŠKĄ J 
VALANDĄ V’.

. National Council o f '.Ca*/ 
tholic Men sekretorius Hen
ry L. Cara vali kreipiasi.į', 
lietuvius per Kat. Federaci-,. 
ją. prašydamas moralės ir 
materialūs paramos katali
kiškai radio valandai. Kiek
vieną sekmadienį su Natio-. 
nal Broaęlcastįng Company. 
pęr 54 radio stotis po vis$ 
Ameriką transliuoja Kata
likišką :Valandą (6—6:30 ' 
New Yorko laiku). Valaii- * 
da užlaikoma katalikiškų ' 
draugijų aukomis. Lietu-' 
viai prašomi laiškais išreik
šti savo nuomones apie pro
gramą (rašyti į apylinkes 
stoti, New Yoijke WEAF). 
Aukas siųsti į sekretorijatą 
1314 Massacliusetts Avenue, 
Washington, D. C. . .;-

LIETUVIAI!

Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą!
Su. Didele Vasarine Ekskufsija 

Laivu FREDERIK VIII 
Iš New Yorko Birželio 3, 1933

Nereikia nei vizą nei pereiti' parubežini 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. . 
Negali būt nieko lengvesnio. ir patogesnio.

Kiti išplaukimai iš New Yorko:
United States Jane 24
Frederik VIII July , 8 . Fred(»rik VII Sept. 2.

United States Aug. 5

Dėl platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
Kreipkitės pas vietinius agentus «

AR B A

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 VYbiteliall SL, 21S \Vashinston St,. 130 N. I.aSaUe St.,
Ne\v Yprk, N. Y. Boston, Mass. Chięagp, III. ’

■

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BITOAS *

Atsilankę į Brooklyn įvairiausią progą ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasilv\’iesti į savo 
namus lietuvių priedelių ir patareją-^-laikraštį 
•‘Darbininką/’ Jei Jumyse kils graži mintis 
ką norš gera įsigyti ar savo ])riefėliams pado- ■
vanoti, naują maldaknygėj rožančių ar gražią _
st o Vylei e; užeikite Jūsų visuomet laukiame. !
LEETŪVIŲ UNIVERkSALIS BIURAS, Ine.

Buvusi “VYTAUTO SPAUSTIA’'Ū”. • |
. 423 Grand $t. - ’ ' . Brookljnf, K Y. • I

s •• STągg 2-2133 .‘' 7

g.
‘ i. ■

I s
1 --



L Penktadienis, gegužės 26> 1933 •

[ paterson; n. j. 1
. PgRBiyiKRSS.

- ------- SekrnadienĮ, geguižės 28 d., Karalienės; Aiigelų i^irapijos konceUe, Klasčiaus salė
je dainuos šis ukrainų choras lietuviškų dąiną “Ei pasauli...” kartu su Karalienės

’ .. Angelų parapijos choru. Pastarąjį chor| veda gabus muzįkas p. Dulkė. .
’ . . • . . _ . •___ . - . .___________ • *_______ :__ ■.________ -• .... .___ _________ :___ - -•_=____. ‘___ _____ ■ •________ t_______________ ______ •___________

|K Sekmadienį, gegužes 14 d J 
buvo atlaikytos šv. mišios,

Hį'vaikų užprašytos. savo I 
Kūmyčių, intencijai. Gražus 
K būrelis jaunimo ‘priėmė Ko- 
® mimiją, o.; maži vaikeliai 
K. dievotai meldėsi. . Pu mišių . 
K visas jaunimas susirinko į 
Kr parapijos salę, kur. jų laukė

gardžiais valgiais apijautas 
By.' stalas. Laike užkandžių gra- 
O. žias kalbąs pasakė klebonas 
» kun. S. Stonis ir p. Justas.

Motinų pagerbimo pro- 
K grama užsibaigė vakare. 
B Kun. Stonis, pradedamas 
K . programą vakare, pasakė 
£ prakalbą, paaįškindams Mo- 
W- tinog Dienos, svarbą ir Jos

istoriją.,
BA Po. prakalbai- prasidėjo 
R vaidinimas. Vaidino vei- 
Įf kalą “Našlaitės Sapnas. ” r 
fe Vaidino šie: P.. Baltūškaitė, 
v" J/' .Stanįulytė, M. Matoniū- 
j- tė, L. jucaiiytė, E. Adomai- . 
» tytė it E. Leznevičius. Sii- 
E . vaidino taip gerai, kad be-

veik visa publika verkė iŠ 
susijaudinimo. I

Eilės pasakė Vyčiūtė, V, 
Mieinikaitė, Matusaitė ir 1 
Klimas. :

Diologą “Dvi Kūmutės”Į 
suvaidino V. Krukonytė ir 
Tącįonytė. Diologą “Vie
nok, aš vyras busiu” išpildė 
Mazalaitė ir Ragickas.

Daugiausia juoko buvo iš 
. vaidinimo “-Den t i s. tas.”
Vaidino šie: J. Adomaitis, 
E',:: Miemįkaitė- ir P. Tacio
nis. Rolių atlikimas buvo, 
artistiškas.

Labai gražiai, pamargin
damas .. j Uok.ais, programą

. .vedė kun. S. Stonis.
Nemažiau įdomu buvo pa

matyti tris chorus. Pir
miausia. pasirodė mažiau
sias vaikų choras (vaikučiai 
nuo 6 iki 10 metų amžiaus) 
ir gražiai . sudainavo -vieną 
dainelę. ; ’

Po jų pasirodė vidutinis I 
choras .(nuo 10 iki 15 . metų 
amžiaus). Jie taip pat gra
žiai sudainavo keletą daine
lių- . ''Z- '

Pabaigoje scenoje pasiro
dė didysis choras iš 40 as-

• menų. Jų dainavimas buvo 
žavėjantis. Programą už
baigė Lietuvos himnu.
”. Chorams vadovavo jaunas 
ir energingas muz. V. Jus
tus. Jis su choru gražiai 
darbuojasi ir yra visų myli
mas.

Po tOj^prasidėjo šokiai.
• -Publika programa buvo 
labai patenkinta.
priklauso Motinos Dienos DARBŠČI0S DARBI-
rengėjui ir vedėjui klebonui NTNKf^
kum S- Stoniui. Jis gra-į Ar . K

■- I AJotuios clįoiioie Icibai. ziai. suorganizavo vaikus, 1V. . A. , ■ . \ . .v. i • džiai pavaisino gera burisutvarkė chorą* ir išmokino ,/ .vaiku, o vakare po teatrui scenos mėgėjus. Būdamas« v. . . v. - padare gera bizni parapijai.gabus režisierius gražiai pa-. dT. .« .jt.-.-.——---------statė pagarsėjusia “Sgžmę’,n1'a miopehias gaspadi-| Kiekvienas sveikai gatve- 

ir dabar “Našlaites Sap- .\v. „ ,r , •.' z- „ . . nevicienes, Matusienes irnas77 r 7 .• • -o ± Zabitienes, kurios tam rei-• . Nors neseniai Patersone L ,J/ ’ a xu
■ darbuojasi, bet jau parapi

ją' pradeda atgaivinti. Jei 
dar ilgiau taip kun. Stonis.

&L pasidarbuos toje kolonijoje, 
į . tai lietuviai kaip tikybiniai, 
1 taip tautiniai pakils. Duok* 
f •. Dieve sveikatos it energijos 
į darbščiam ir gabiam Dva- 
; . sios Vadui. Hąp.

Telephone:. STAGG 2—0706 VALANDOS:

DR. BLADAS L VINGIUS Aventadicniaig iitsitarva
DANTISTAS 499 GRANO STREET

3 y__ DAV (kampas Union Avė.)
; Namtįi Telefonas: Mlehlgan 2—4278 B R O Q K L Y N, N. Y.

-e _ a. aa *..a >a a a ... .a t aaa I t III 1 liti t IIIIII t II

žinomi Amerikoje ir Lietu
voje.

Kas norėtų aplankyti'Rn- 
ęhesterįy tai dabar; yra ge
riausia. laikas, nes geg. 27 d. 
bus metine gėlių diena (Li- 
lac Day). ' Tą dienų bus pa
radas. Dalyvaus ir lietu- 

Vytu rys.

P. B. Brundzicnės drau- 
gės-draugaį bei pažįstami 
nepanirišo—gausiai ją. lan
ko.

Linkėtinai ligonei kuo- 
givičiausiai pasveikti. . ■

Išdilk y loja,
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BROOKIYN, N. Y.
federacijos susi

rinkimas
Kat. Federacijos apskri

eto mėnesinis susirinkimas 
įvyks gegužės 26 d., 8 vai. 
Vakare, Karalienės Angelų 
parapijos salėje. Visos 

j draugijos prašomos būtinai

Elena- Vyžiūtė, dailinin
kėj kurios paveikslai puošė 
lietuviu dailininku New 
parodus išteka už Albino 
Kulboko. ŠIiūbas bus ge
gužės 28 dieną.

Vanduo yra st i prus gerv
inąs. Srimsonas vandenį gū-

PAR ADUOS' A U TI‘N- 
GAS BIRŽELIO 4 D.
Parapijos metinis autin- 

gas bus per Sekmines, Vys- 1 
niausko parko. Prie autingo 
eina smarkus prišisengiinas. 
Darbštūs ir sumanūs gaspa- 
doriai J. Bušniauskas ir' L 
Dutkus dirba išsijuosę. Ne
atsilieka ir kiti darbuoto
jai: Klimas, Ivaška, Ta

lpioms Sadauskas. Prižiūrė- 
sim, kas subytis?

Labai užimtas ir p. Jus
tas. Mat, jis mokina chorą 
naujausių ir gražiausių dai
nų, kurias užtrauks laike 
autingo. .

Iš visur žinios geros apie 
mitingą plaukia. Aukos 
plaukia gerai. Jau biznie
riai . Černelis, M. Dilius,. J. 
Žilius pasižadėjo gerai pą- 
aukoti, Knygutės išlaimė- 
jimams grįžta su doleriais. 
Pirmoji grąžino Anelė Sa
dauskienė iš Fairlawn, N. 
J. O ClifsidieČiai- ieško bu- 
sų pasisamdyti. Mat, ren
giasi vįsi. Patersonan į au- 
tmgą. '
.. Tai berit bus autingas T

| PARAPIJOS KOMITE
TAS DARBŠTUS

: Parapijos trustistai yra 
J. Bušniauskas ir V. Sas
nauskas. Kolektoriai gi: 
L Butkus, J. Tacionis, V- 

’ Į Sadauskas, V.: Kalanta, A. 
Misiūnas, A. Zidenis. Visi 
pavyzdingi parapijiečiai ir 
labai atsidavę savo parapi
jai. Nesigaili nei darbo, nei 
cento savo parapijos reika- 

. lamą. Visi džiaugiasi jais. 
e Bravo, vyrai, taip ir. reikia.

pažangą. Nesannata paro
dyti sveetimtaučtams, d y- 
pač . naudingą pamatyti mū
sų jaunimui. Turėtų tiks
lesnį supratimą apie Lietu
vą. Gaila, kad jis mažai 
i aukosi į panašius perstaty
mus.

P. Lukšis padalino ginta
rines dovanas atsilankiu
siems. Pirmą dovaną lai
mėjo Ą. Tacionienė, antrą— 
Trusilauskas, o trečią —Mi
lerienėj Iksas.

NEWARK, lt J.
PEIKTINAS DARBAS 1

Šiame mieste ir kitur at
siranda biznierių, kurie 
rengia .mitingus savo, nau
dai. ' i J

Autingus rengti, nieko to- 
lao, bet tik peiktinas tiks
las.

Autingus rengia parapi
jos,-draugi jos ir het pavie
niai asmenys, bet visuomet 
kokiems kilniems tikslams, 
būtent: parapijų, mokyklų, 
vienuolynų, našlaičių bedar
bių ir tt. naudai. Rengėjai 
visuomet skelbimuose pažy- 
rni; tikslą, o visuomenę1 savo 
atsilankymu paremia rengė
jų tikslą ir iš likusio pelno 
turi naudą koks bendras vi
suomenės reikalas ar įstai
ga. Tai gerai daro ir toks 
rengėjų darbas yra girtinas 
ir remtinas.

Peiktinas pasielgimas, yra 
kada norima asmeniniai pa
sipinigauti. Taip bent atro
do iš vieno biznierio, kuris 
rengia autingą. Jis pats y- 
ra daug kam pareiškęs, kad 
jokio kilnaus tikslo neturįs, 
o tik norįs duoti progų vi
suomenei pasilinksminti.
. Tai blogaj jei tik žiūrima 
į pasilinksminimų.

daro autingį/ kad. pasipini
gavus.” ’

Visgi rimtai pagalvojus 
panašūs dalbai mūsų 'visuo
menėje yra nesveiki ir peik
tini.

Mūsų įstaigos silpnos. Vi
suomenės parama mūsų pa
rapijoms, mokykloms , lab
daringoms ir t. t. draugi
joms būtinai reikalinga, nes 
vis daugiau atsiranda varg
šių šeimų, kurios reikalau
ja pagalbos. Yra; daug kil
nių darbų Lietuvoje, ku
riuos reiktų, paremti. Mes 
savo- retėjančiais centais 
bandome tą?viską palaikytų 
bet vis dabosi sunkiau ir 
sunkiau. .

Tad visi parengimai turė
tų, būti daroini tik būtiniems 
viešiems reikalams, o savo 
prh atiškus biznius gerinti 
kitu keliu. ' Visuomenė tu
rėtų akyliau žiūrėti kam 
duoti savo .pinigus ir neduo
ti savanaudžiams.

- Savas.

MAYWOOD,N. J.
; PAVYZDINGA KO-
; / LONIJA

Šioje. kolonijoje gyvena 
keletas lietuvių šeimų. Visi 
gyvena pasiturinčiai ir . yra 
gerai susipratę lietukai ka
talikai. Vienas ♦veikliausių 
yra Aug. Dutkus. Jis labai 
daug dirbti bažnyčiai ir tau
tai. Dabar jis sau išsirašė 
“Darbininką” ir prižadėjo 
jį tarp kitų išplatinti. Va
lio ! Gražuį ir sektinas pa
vyzdys. ’ . į '

Žiniuš.

ROCHĖSTER, N. Y.

kalni buvo išrinktos. Atli
ko savo užduotį puikiausiai? 
.Garbe joms už tai!
LUKŠYS SU PAVEIKS

■ -r LAIS
Gegužės 19 d. atsilankė su 

paveikslais iš Lietuvos. Pa
veikslai buvo įdomus. Jis 
parodė Lietuvos kultūros

j antis žmogus padarys sau 
išvadą, kad daug naudin
giau yra dalyvauti visuome
niniuose parengimuose, nes 
ten galima pasilinksminti ir 
luinų tikslų paremti. ■

Visuomenė į biznierius ar 
šiaip žmones, kurie rengia, 
autingus savo naudai, labai 
kreivai žiūri. Ir gerai da
ro. . Daug kas. sako: “Turį 
būti biznis silpnai eina, tai

Rochesterio miestas yrą 
labai gražus, ypač pavasa
rio metu kada visi medžiai 
žaliuoja ir Žydi. Tai trečias 
gražiausias miestas visoje 
Amerikoje. Vienas 'parkas, 
užimantis per 107 akerių 
žemes, yra turtingiausias 
alyvų medeliais . (lilącs). 
Kada' tie medeliai pradeda 
žydėti, tai iŠ visur sųvažiuo- 
j a. daugybė, žmonių pasižiū
rėti, ir . pasigėrėti „gamtos 
grožybėmis. • . . \ -

Kitas parkas, tai Sėiieca,. 
užima per 216 akerių že
mės. Jame.yra žvėrinėms, 
kuriame yra visokių žvėrių 
ir paukščių.

Genėsee Valley parkas y- 
ra didžiausias, nes užima 
per 63y skėrius, žemės, Per 
tą parką teka graži Genesec 
ui ė. Yra gražus gotl’ę žai
dimui laukas, o arti paiko 
yra aerodromas.

Diirand Eastman parkas, 
il.imantis 488 akerių žemės, 
) ra prie, pat Ontario < žc‘o, 
tini golfui žaisti vietų ir. 
gražių medžių ir kalnų. Be 
to. galimą ipąpyti daugybę 
stirnų, ir net taurų i butin
io). Yra ir daugiau hrržos- 
i jų parkų.

Patsai miestas yr,:..mc- 
d/iuose paskendęs.

Visi, kurie tik gali, ture- 
■ų šį miestą pamatyti. Yra 
visokių išdiibysčių, tik da
iru labai mažai dilba

Lietuvių skaitoma apie. 
300 šeimynų. Visas lietuviu, 
veikimas eina iš Šv.-; Jurgio 

. parapi j o j kurios ■ klebonu. ir 
vadu yra darbštus kun. Jo
nas M. Bakšys. Lietuviai 
gyvena vienybėje, nes, netu
rime nė nezaležninkų, nė ki
tokių istų, jei ir yra keli, 
kūne ir patys nežino kas 
jie per vieni, tai nedrįsta 
viešai pasirodyti.

Turime iT lietuviškų biz
nierių, bet trūksta profesio
nalų. Tokiame gražiame 
mieste, rodos, galėtų apsi
gyventi lietuvis gydytojas 
ir advokatas. Lietuvį gra- 

; borįų jau turime. Yra vie
nas aptiekorius, bet. visai 
kitame miesto krašte, kur 

[lietuviai jo pasiekti nelabai 
įgali. Taigi ir ąptiekoriui 
yra proga apsigyventi.

Būtų labai patogi vietą 
aptiekai p. Mpciėjūno na
me, prieš lietuvių bažnyčių.

Norintieji gauti daugiau 
žinių apie šį miestą ir lietu
viams progas galite kreiptis 
pas rhūsų kleboną kun. J. 
Bakšį, 545 Hudson Avė.

. Turime daug gerai orga
nizuoto ir veiklaus jaunimo, 
kuriam vadovauja klebonas 
ir studentas Jonas Č. Mor
kūnas.’ Gaila, kad mes esa
me toli nuo kitų lietuvių ko-, 
lonijų, bet mūsų darbai yra

E tok Vadyba,.

LIETUVIABDATNUOS 
ŲKRAINIŠKAI

Gegužės 28 d. Klasčiaus 
salėje per didžiulį Karalie
nės Angelų parapijos choro 
koncertą Ukrainai taipgi da
lyvauja ir jų choras dai
nuos lietuviškai “Ei pasau
li, mes be Vilniaus, nenu
rimsim.” Tad lietuviškas 
choras, už tai išmoko ukrai- 
niškai dainuoti akrai n ų 
tautos himną. Todėl abu 
chorai dainuos kartu abiejų 
tautų kalboje. Nepraleis
kit šio didžiulio koncerto.. 
Bus šokiai.

P. Lukšys rodė Brookly- 
ne lietuviškus paveikslus.

Karalienės " Angelų para
pijos piknikas įvyks birže
lio 18 d-, Klasčiaus parke.

“Lietuvių Dienos” komi
tetas turėjo savo susirinki
mu geg 18 d. Šiais metais 
uLietuvių Diena” bus įvai
ri dairiomis, sportu ir kitais 
žaislais. . k

A .

Tel. Stagg 2—50-13 Notnry Public

M. P. BALLAS INC.
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojai

660 GrandSt., Brooklyn, N. Y.

i KLASČIAUS

Citra PARKASi 
i 
| piknikams, baliams, koncertams, 
‘ šokiams ir visokiems pasilinksmini- 
Imama smagiausia vieta Brook-
| lyne-AIaspethe. Jau laikas .užslaa- 
® kytl sale žiemos sezonui.
| kamp, Maspeth ir Betts Avė.
•Į JONAS KLASČIUS, SavL 1 

Maspeth, N. Y. |.

..Kunigų Vienybės paskir
ta komisija dėl chorų sąjun
gos Jau paruošė projektų. 
Projektas bus svarstomas 
K. Vienybėje ir Kat. Fede
racijoje. Komisiją sudaro 
laisvas men. Juozas Žilevi
čius, kun. J. Simonaitis ir 
dain? J. Petraitis.

Brooklyne gausiai lanko
si lietuviai į. Karalienes An
gelų bažnyčią, kame šią sa
vaitę laikoma novena prie 
Šv. Teresės.. Novena baig
sis Šį sekmadienį su suma.

SERGA
Dainininkė ir uoli, veikė

ja p. Bronė Brundzienė,: šv. 
Jurgio. parapijos vargoiii- 
ninko J. .Brupdzos žmona, 
sunkiai susirgo pneumonia. 
Guli savo rozidencijojo Dr. 
Prbf. Reehirstnvūe priežiū
roje. ; "

Tel. Evergrecn. 6-5310

JOSEPHGARSZVA
GRABORIUS 

—IR— 
balsamuotojas 
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.;

Tel. Stagg 2—0783 Notnry Public 

joseph ie Vanda 
(LėvandanskM) 

GRABOĘIUB
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

š .Telephone: STAGG 2^-®106 =
2 ■ ■ ■ -

OR. A. PETBIKA
(yrnrtCK)' .

. LIETUVIS DENTISTABI- .
j 221 S, 4th 81., Irooklyn, N. Y.
I ■5
3
I VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryįe IKI 8 vai. v*kuw.
PenktadienlftU if MventadienlaU 

tik susitarus.

I ■•.

Tėlephone Stagg 2-4400 
nOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

403 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo, parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIF UIS
- GRASOMUS IR 
BALSAMŲOTO.TAS 

Apdnnida Visos*'' .
Notilry Public 

6441 — 72-nd Street, 
Arti Grafai St. 

MASINTU, U U N . T.

f \UKUS, Foto^afas
> 214 ReAfurd Avė., Broohlyn

t i* H U’«l. Evevjirmt 6—1614
< . A,’. >.f; .V,!1:,. x.f.to’.

. - . J .

■.: . ....... ■" - ' “y • -a .
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