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

Vyskupas Ketteleris
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LDS. SEIMAS
LDS. Centro Valdyba, 

gavus kvietimą ir sutiki
mą Nashua lietuvių para
pijos klebono kun. dr. A. 
Bružo ir LDS. 65 kp., skel
bia Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos (LDS.) Seimą 
birželio 28 ir 29 dienomis, 
š. m., Šv. Kazimiero lietu
vių parapijoj, Nashua, N. 
H. Taigi dabar LDS. aps
kričiai ir kuopos kviečia
mos ruoštis seiman.
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Šv. Kazimiero lietuvių parapijos (Providence. R. I.) naujoji bažnyčia, 1 
rios iškilmingas šventinimas Įvyko spalių 13 d., 1935. Šalę bažnyčios st< 
tos parapijos energingas ir uolus klebonas kun. Jonas Vaitekūnas.

Nauja Šv. Kazimiero lietuvių parapijos (Providence, R. I.) mokykla ir 
parapijos auditorija.
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Iš Darbo Lauko
prieš tikėjimą

Ispanijos Civilis Karas

o 
SIS

Klausia ‘Naujienos’: Jei 
Katalikų Bažnyčia yra 
grynai dvasinė organizaci
ja ir ekonomiškas bei poli
tiškas bet kokios šalies su
sitvarkymas jai nerūpi, tai! 
kodėl Popiežius skelbia 
kryžiaus karą prieš komu
nizmą?

Atsakymas toks lengvas,' 
kad reikia stebėtis, kam 
“N-nos” tokį klausimą sta
to. Popiežius skelbia ko-į 
munizmui karą kaip tiki 
dėlto, kad komunizmas nė
ra ekonominė sistema, bet 
grynai prieštikybinė orga-’ 
nizacija. Tvarkyti ekono
miją tai tik priedanga.'- 
kovoti gi
tai jau tikrasai komuniz
mo tikslas. Taigi kova su 
komunizmu tai papras
čiausia religinė savisauga.

Dar “N-nos” klausia: 
Kodėl Popiežius palankes-. 
nis fašizmui negu komu
nizmui? Dėl palankumo: 
čia reikia apsidrausti, bet į 
jei taip ir būtų, tai čia iš į 
dviejų blogybių pasirenka
ma mažesnė, jeigu abiejų į 
nėra kaip išvengti. Fašiz-į 
mas persekioja, komuniz
mas žudo. Persekiojimas Į 
yra mažesnė blogybė negu i 
mirtis. Taigi vengimas di-l 
desnėsės blogybės yra pa-i 
praščiausia fizinė savisau-Į 
ga.

Pagaliau, Popiežius ir 
fašizmą smerkia ir dar: 
kaip smarkiai. Visiems ži
nomas (tur būt ir ‘Nau
jienoms’?) Popiežiaus gin
čas su Hitleriu dėl perse- j 
kiojimo tikėjimo Vokieti- Į 
joj. Mussolini daug gud-i 
resnis ir lengvesnis sugy
venti, bet ir su juo buvo ė- 
ję smarkūs Popiežiausi 
ginčai dėl vaikų ir jaunuo
menės auklėjimo.

Ispanijoj katalikai ir 
šiaip jau normalūs žmonės 
kovoja už gyvybę. Kovoti 
ten prieš bolševikus yra 
taip pat fizinė savisauga. 
Koks bus Franco, jei nu
galės, mes nežinome. Jei 
iis virs fašistu ir perse
kios katalikus, tai ir prieš 
jį teks kovot. Jei virs bol
ševiku — dar smarkiau. 
Juk tai toki suprantami 
dalykai! Eks,
VYSKUPAS SĖDĖJIMO 
STREIKŲ NEPASMER

KIA

FORDAS ATSISAKO , 
PRIPAŽINTI UNIJĄ

Darbininkų Vadai Sako: 
“Fordas Pripažins Unija. 
Arba Jis Daugiau Nebe- 

statys Automobilių”

I

Detroit, Mich. — John L. 
Lewis, CIO prezidentas 
dabar visas pajėgas ir lai
ką pašvenčia suorganiza
vimui Henry Fordo dirb
tuvių darbininkų. Jis pra
mato smarkią kovą, nes 
Fordas yra griežtai nusi
statęs prieš unitą. Fordas 
griežtai pasmerkęs sėdėji
mo streikus, pareiškė, kad 
jis neoripažinsiąs United 
Automobile Workers uni
jos savo dirbtuvėse. Dar
bininkų vadas Frankens- 
teen sako, kad Fordas tu
rės pripažinti uniją arba 
jis turės atsisakyti dirbęs 
automobilius.

John L. Lewis sako, kad 
Fordas pakeis savo nusis- 
tatvmą, kada jau bus dar
bininkai parengti streikui. 

chryslerTautomobi-
LIU DARBININKŲ 

STREIKAS UŽSIBAIGĖ

100,000 DARBININKE 
GRĮŽTA DARBAN

Detroit, Mich. — Užsi
baigus didžiųjų automobi
lių dirbtuvių darbininkų 

i streikams, šiomis dieno
mis grįžta darban apie 
300,000 darbininkų. Darbi
ninkai streikavo apie mė
nesį laiko.

I

i

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
STUMIASI PIRMYN Į 

BILBAO

Providence, R. I. — Sek
madienį, balandžio 11 d. š. 
m., Šv. Kazimiero lietuvių 

šaukia “Šalin rankas nuo parapijoj įvyks nepapras- 
Jspanijos”, už kišimąsi i tai iškilmingas naujos mo- 
Ispanijos civilį karą, talki- kyklos šventinimas. Šven- 
ninkaudamos raudonie- tinimo apeigas atliks J. E. į 
siems. Italijos spauda sa- Vyskupas P. Keough, D.D. 
ko, kad nėra tos dienos, nuoširdus lietuvių rėmėjas 
kad iš Rusijos ir kitų kra
štų per Prancūziją nevyk
tų į Ispaniją “liuosnoriai” 
kariai 
siems

New York, N. Y. — Pre
latas Fulton Sheen įrody
mas, kad Sovietų Rusijoje 
nėra spaudos laisvės, pa
sakė, kad jis duosiąs $100. 
00 labdarybei, 
nistas Divornickis, 
tvirtino, kad Rusijoje yra 
pilna spaudos 
lesias padaryti 
dalykus:

.1. Išplatinti 
knygynus ir 
100 egzempliorių žurnalo 
“Atlantic Monthly”, Gruo
džio mėn. 1936 m.

2. Išplatinti po Rusijos 
knygynus ir skaityklas 
100 egzempliorių žurnalo 
“Harper’s”, Vasario mėn. 
1937 m.

3. Gauti Rusijoje spaus
tuvę, kuri atspausdintų 
Lenino testamentą, kuria
me kalbame apie Staliną.

Tie trys dalykai lengvai 
gali būti išpildyti, jei Ru
sijoje yra spaudos laisvė. 
Tačiau, jei tie dalykai yra 
negalimi, tai žinok, kad 
Rusijoje tik komunistinė 
spauda yra laisva, kad vi- 

! sos spaustuvės yra komu- 
vyskupas Ge-Chrysler automobilių dirb-1 nistll valdžios rankose ir 

• _ __ , niekas negali spausdinti
mas pamokslą apie darbą ja unija arba darbininkai valdžios žinios.

I

i

Šios

Pasirašė Sutartį
i

Lansing, Mich. — Balan
džio 7 d. — United Auto
mobile Wo*rkers unijos va
dai ir Chrysler korpdraci- 
jos viršininkai pasirašė 
sutartį ir tuo užbaigė 
streiką. Chrysler korpora- 

i ei ja pripažino uniją tik 
i kaipo atstovę visų jos na
rių, bet darbininkai, kurie 
nepriklauso prie tos uni
jos, tai jie ir neįeina pagal 

j pasirašytos sutarties uni
jos globon. Vadinasi,Seattle, Wash.

diecezijos 1 
rald Shaughnessy, sakyda- tuvėse gali susidaryti nau-

ir kapitalą, pasakė, kad gali laikytis kompanijos 
sėdėjimo streikų negalima unijos.
avansu pasmerkti. Jis sa- Sutartis pasirašyta vie
ke, kad toki streikai galimiems metams.
būti pateisinami, jei tik William Green, Ameri- 
darbininkai yra gerai vai- kos Darbo Federacijos 
domi, jie nedaro nuostolių, prezidentas smarkiai kriti- 
ir jei buvo mėginta prieiti kuoja tokią Lewis’o pasi- 
teisingumo. Tačiau susida- rašytą sutartį, 
rusios aplinkybės gali bū- kad 
ti ir tokios, kad streikas smaugia unijas ir skaldo 
būtų smerktinas.

Jis sako, 
toki sutartis tik

darbininkų vienybę.

Victoria, Ispanija, Ba
landžio 8 d. — Ispanijos 
sukilėliai smarkiai varosi 
pirmyn per raudonųjų val
džios kariuomenės eiles 
kalnuotame Durango fron
te. Durango yra svarbiau
sias punktasjirieš užimant Prancūzijos ir sovietų Ru- diena. Tai garbė nepapras- 
Bilbao, baskų sostinę. Ne- sijos šūkį skaito farsu, 
paprastai didelius nuosto- Dvidešimts penki Prancū
zus turi panešti raudonų- zijos rinktiniai karininkai, 
jų kariuomenė Baskų pro
vincijoj. Sukilėliai perėję 
tris kalnus, Amboto, Ba- 
razar ir Urųūiola rado 
876 raudonųjų kareivių la- ko Ispanijos lakūnus ir ar- 
vonus, Be to, sukilėliams tileristus ant Prancūzijos 
pavyko paimti daugybę žemės

padėti raudonie- 
mušti sukilėlius.

Vaitekūnas, paklausus 1 
ki ateities planai, atsal 
kad svarbiausias dari 
bus tai mokyklos atidai 
mas, kuris, Dievui pat 
dantį, įvyks už poros n 
tų. Laike 6 metų manoi 
pastatyti antrą mokyki 
aukštą ir panaikinti v 
skolą. Iš to trumpo ap: 

kad kl
kun. J. Vaitekūnui prist 
gal būti daug naktų : 
miegoti beplanuojant n; 
jos bažnyčios ir mokyk 
statybos darbą. Bet ši; 
dien džiaugiasi ir nesij; 
čia nuvargęs kleboi 
kun. J. Vaitekūnas, ir

I 
I 

ir prietelius. Dalyvaus 
daug svečių kunigų ir tū- šymo matome, 
kstantinė minia. Tai bus 
Providence lietuvių dar 
viena istorinė džiaugsmo

tai sumaniam ir energin
gam klebonui kun. Jonui 
Vaitekūnui ir jo vadovau
jamiems parapijiečiams, 
kurie gausiomis aukomis į parapijiečiai džiaugiasi 
trumpą laiką pasistatė didžiuojasi gražia, jau! 
naują bažnyčią, naują mo- bažnytėle ir modernu 
kyklą ir auditoriją ir įsi- mokykla. Sveikiname P 
gyjo keletą kitų namų vidence lietuvių parapi 

siunčia Ispanijos bažnyčios ir mokyklos ap- Vada Kleboną ir jo pa 
pijiečius.

karo štabo nariai vado
vauja Madrido - Valenci- 
jos strateginiuose karo 
punktuose Prancūzija mo-

* į Kjiuiikjict a j vm McLZ/1 l^y V

jei komu-i neiaisvėn įr 500,000 kulkų, raudonųjų valdžiai naujus linkumoje. 
kuris 1500 rankinių granatų, orlaivius ir ginklus, žo- -r -

laisvė, ga- 
sekančius

po Rusijos 
skaityklas

niekas negali spausdinti

1000 apkasuose vartojamų džiu, įvairiais būdais pa- 
bombų ir “raincoatų”.

Bažnyčia pradėta statyti 
lapkričio 13 d. (Providen
ciečiai netiki, kad trylik
tas numeris nelaimingas), 
1934 m.; užbaigta ir pa
šventinta spalių 13 d., 
1935. Mokykla ir auditori-

deda raudoniesiems civi-
į liame kare.

UŽMUŠTAS AMERIKIE- Taigi Prancūzijos ir so- 
TIS ISPANIJOS CIVILIA- vietų Rusijos veidmainia-

~ ; vimas verčia Italiją ir Vo-
I kietiją duoti Ispanijos su- ja pradėta statyti iš senos 

Šiomis dar didesnę pa- bažnyčios rugsėjo 3 d..
civilia- Se^ą. Sakoma, kad tuo ti-
Abra-
metų 

metęs 
su ki-

1.

ME KARE

Lynn, Mass. — 
dienomis Ispanijos 
me kare užmuštas 
homas Cohen, 22 
amžiaus, kuris 
WPA darbą kartu 
tais buvo išvykęs į Ispan 
ją ir įstojo į kairiųjų ka
riuomenę. Jo draugas Mil- 
ton Levin, 19 metų am
žiaus, tapo mirtinai sužei
stas. Jiedu išvyko iš Jung. 
Valstybių sausio mėn.

ITALIJA SMERKIA 
PRANCŪZIJĄ IR 

RUSIJĄ

Roma, Italija — Italijos 
spauda griežčiausiai smer
kia Prancūziją ir sovietų 
Rusiją, kurios taip garsiai

Darbininkų Radio Programa 
1:30 Valandą po Pietų

šeštadienį, balandžio 10 d., 1:30 vai. po pietų į- 
vyks Darbininkų Radio Programa. Programą išpildys 
Cambridge lietuvių parapijos Radio Grupė, vadovau
jant muzikui p. M. Karbauskui. Prašome pasukti sa
vo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gra
žių dainų, muzikos ir kalbų iš stoties WCOP, Boston.

1936 m. ir užbaigta šių 
metų pradžioje, o šventini
mas įvyksta balandžio 11 
d., 1937 m. Mokyklos na
mas yra moderniškais su' !

Providenciečiai ir kle 
nas nuoširdžiai kviečia 
sus iš visur dalyvauti i 
kyklos šventinimo apei 
se ir iškilmėse sekmadii 
balandžio 11 d. š. m., 3 
vai. po pietų. Šventini 
iškilmės baigsis šaunia 
kariene naujoje parapi 
auditorijoje, Smith Str 
Providence.

Į
I

kslu vyksta Vokietijos ka
ro orlaivyno ministeris 
gen. Goering pasitarti su 
Mussolini. Galimas daik
tas, kad Italija ir Vokieti- naujausiais įrengimais. Y-' 
ja išeis viešai Ispanijos ra “shower baths” ir kiti i 
sukilėliams gelbėti. Tas patogumams įrengimai Į Bet taipgi pasmerkė k 
gali iššaukti pasaulinį ka- Be to, mokyklos name yra panijn unijas ir jų šni 
rą.

RAUDONIEJI GIRIASI 
LAIMĖJIMAIS CORDO- 

BA FRONTE

SENATAS PASMERK 
SĖDĖJIMO STREIKl

įrengtos naujos bowling -----------
alleys, kur jaunimas ir tė-1 Lansing, Mich., Bal. 1 
vai gali sueiti ir linksmai — Michigan valstybės 
praleisti laiką, tuo pačiu natas priėmė bilių, kui 
duodami parapijai medžią- sėdėjimo streikus sk; 

; ginę paramą. j kriminaliu nusikaltimu
Providence lietuvių pa- draudžia darbdaviams 

rapija yra jauniausia iš tis su sėdinčiais strei 
riais darbininkais arb: 
vadais. Šį bilių tuojau ] 
davė Legistlatūrai.

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių Šen: 
pasmerkė sėdėjimo s1 
kus, bet taipgi pasrm 
ir kompanijų unijas 
kompanijų šnipus, k 

j veikia darbininkų ta 
_ vnj, * *.****v«* rozoli

skolino °Jna^au"i ja neliečia prezidento,sias < v— j h
28 skolintojai.

ATEITIES PLANAI 
Klebonas kun. Jonas

I
iMadridas, Ispanija — 

Raudonųjų valdžios žinios 
paduoda didelius laimėji
mus Cardoba fronte. Pie
tuose nuo Madrido raudo
nųjų valdžios kariuomenė 
nustumusi sukilėlius už 
170 mylių ir pasiekė Mt. 
Chimorra. Paėmė nelais
vėn 300 sukilėlių ir užmu
šė apie 400. Raudonųjų 
valdžia praneša, kad suki
lėliai bėgą iš Villaharta,
ir kad bėgdami palikę 
daug karo ginklų ir amu
nicijos, jimant tris Vokie
tijos darbo tankus.

visų lietuvių parapijų 
Jung. Valstybėse. Parapi
jos nuosavybių vertė 1932 
m. buvo $46,000.00, o nuo 
to laiko iki dabar užaugo 
iki $140,000.00. Bankoms 
skolų nėra nei cento, ir 
skolų kitiems turi tik apie 
$40.000. Paskolas davė pa
tys parapijiečiai. Stam-j ~
btausms skolintojas pa-j priimta

$175.00. Viso yra ngra Taigi
Senato rezoliucijos p: 
Roosevelt negali nei 
mesti, nei priimti.
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VIETINĖS ŽINIOS
MOTERŲ SĄJUNGOS Į ir patį netekus turto ir 

PARENGIMAS , daug vargus ir kentėjus, 
_______ : toji mergaitė grįžta pas 

,, ,,,____________. i apjakusią jau motiną ir
Vykdydamos savo vajų, puola jaį į kojas. Motina, 

musų Sąjungietės surengė ^įnoma> jaį atleidžia, ir 
bal. 6 d. šv. Petro _ par. vįskas geraį užsibaigia, 
bažnytinėje svetainėje ’- Kai kurios scenos, ypač 
spudingą vakarą, kuriame paskutinioji, padarė tiek į- 
buvo suvaidintas sceniš- spūdžio, kad žmonės neju- 

“Išsižadėji- čiojnis šluostėsi ašaras. 
Jo prasme Gada> kad tą teatrą matė

i
I

Į SUNKIŲJŲ DARBŲ KA
LĖJIMAS APSTATYTAS 

STIPRIA SARGYBA

r

kas veikalas “Išsižadėji- ^pjįg 
mas Motinos”.

tikslas auklėti rnūsų : -tik motinos. Dukrelių pub- 
jšeivijos jaunuomenėje pa- jįkoje kaip ir nebuvo. O 
garbą motinoms. Turinys į joms kaip tiktai būtų la- 
nesudėtingas. Nėra ten bai naudinga jis pamatyti, 
gudrių intrygų nė supai- Vaidinimą atliko Norwoo- 
niotų situacijų. Viskas pa-* do Sodalietes. Tuojau kri- 
imta iš gyvenimo ir teisiu •, į_o į akįg vaidintojų sąži- 
gai atvaizduota, dėl to -Ciningas prisiruošimas, įsi- 
žmonėms pilnai supranta- gilinima.s į savo roles i 
ma. J auna dora mergaite j vietomis tikrai žavingas 
buvo labai gera ir ištikima j išpildymas. Kada artistės 
savo našlei motinai, kol taip pagauna publikos de
pas ją kaime gyveno. Bet j mėsį, kada užviešpatauja 
paimta pas turtingą ponią,; visiška tyla, tai gali just, 
ji palaipsniui pamiršo sa-Įkad žmonės seka kiekvie- 
vo motiną ir visiškai jos 
išsižadėjo. Priėjo net prie 
to, kad atsilankiusią moti
ną išvarė iš namų, kad 
sarmatos prie svečių jai į 
nedarytų. Tačiau ilgainiui

ir

DAKTARAI

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

Tel. S. B. 2805-R '■
LIETUVIS Į

i ną jų žodį, kiekvieną judė- 
| si. Taip buvo ir minėtame 
i teatre. Ypač pasižymėjo! 
stambiausiųjų rolių vai
dintojos — p-lės A. Rukš- 
telytė ir O. Pazniokaitė. 
dukters ir motinos rolėse.

Protarpiuose į susirinku
sius prakalbėjo kun. K. 
Urbonavičius ir Tėvas 
Pranas Aukštikalnis, Jė
zuitas. Taip pat susirinki
mą pasveikino p. O. Liut- 
kienė iš Worcesterio. Visi 
kalbėjo apie reikalingu
mą organizuotos veiklos 

' moterų tarpe. Buvo gali
ma pajusti, kad Sąjungie- 
tės, prisiminusios praei- 

| ties laimėjimus, vėl pradės 
veikti po senovei.

i.
X.

IOPTOM ET RISTAS
Išegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir 

koše (aklose) akyse 
šviesą tinkamu laiku.

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

EJ.«.... .......... ........... •••••>•■..... *... .

i

akinius 
akis ntitie- 
amblijoniš- 

sugrąžinu

f Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

1 DR. M. V. GASPER
Arti Municipal Building 

| 525 E. Broadway, S. Boston 
1 Ofiso Valandos
|Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
| sas uždarytas subatos vakarais ir 
| nedčldieniais, taipgi seredomis nuo 

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

11 d.Sekmadienį, bal. 
tuojau po sumos įvyks Šv. 
Kazimiero Akademi jos 
Rėmėjų susirinkimas, Šv. 
Petro par. bažnytinėje sa
lėje. Visos rėmėjos yra 
kviečiamos dalyvauti.

Valdyba.0;

.... ® Harvardo Studentai gau
siai lanko St. Thomas Mo- 

i re knygyną,Harvard Squa- 
i re, kuriame yra didelis 
į rinkinys katalikiškų kny
gų. Tą knygyną lanko į- 
vairių įsitikinimų Studen- 

i tai.
į

REVOLIUCIJA
v •

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutartų

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kam p. Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS IR REFRIGIATORIUS 

GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 450 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
NORVVOOD’O SKYRIUS: 1044 Wasliingtoii St., .\'<>rwood, Mass. Tel. Nonvood 1498-W

■.--- ~
19 Lothrop St., Brighton, biamas klebonas sušliuba- 
Mass. Paėjo iš Musninkų vo.

Bal. 11, po piet ir vaka- 
V'T , 0 re bus rodomi iš Lietuvosmoterį Grasildą (Jaskaus- ... , ,.

kaitę) ir brolį Amerikoje. s,ars,“al spalvuoti paveik- 
T • 4. u t • šiai. Tų paveikslų dar nie-Lietuvoje broli ir seserį ;, , F -j • v. .T-j- .J s *<ada cambndgieciai ne-Laidojamas iš sv. Petro *4. 1 -4. & •, v t. , . . mate. Ateikite visi pama-baznycios su trejomis sv. ■ . F
mišiomis, bal. 10 d., 9:30
vai. ryte, Šv. Mykolo ka- Bal. 9, — Choro balius 
puošė. Continental viešbučio s ve- i

Tą pačią dieną mirė Jo- tainėj. Šokių mėgėjai pra- 
nas Šipelis, 77 metų, gyv. šomi dalyvauti. Pelnas 
149 Bowen St. Paėjo iš Pa- skiriamas naujų vargonų

jose. Tačiau, ‘Revoliucija’ 
teįvyko Brocktone, Nor- 
woode ir Lawrence.

Žmonių kailis ne sykį 
užšąlą bežiūrint į “Revo
liucijos” baisenybes. Ver
kia ne vienas. Visus šiurpu 
iiai nuo šaudymų ir triuk
šmų raižo.

Šv. Petro parapijos šv. 
Vincento Pauliečio labda
rybės draugija, keldama 
parapijos pikninko rengi
mui fondą, parsikviečia 
“Revoliuciją” į So. Bosto
ną. Taigi kas tik nėra ma
tęs šio garsaus ir premijos 
verto teatro, galės pama
tyti ir daug dalykų patirti 
balandžio 11 d., 7:30 vai. 
vakare, bažnytinėje salė
je, W. 5th St. * bažnyčios, Naujos Kalva-

Gal bus nepasitenkini- rijos kapuose, 
mų, kad įžangos vietoje 
35c., nebuvo $1.50, ir kad 
teatras nebus daug sykių 
pakartojamas So. Bostone.

Kviečia visus ir visas.
Šv. Vincento Pauliečio 
Labdaringa Draugija.

149 Bowen St. Paėjo iš Pa- skiriamas 
nevėžio. Amerikoje pragy- fondui, 
veno’ 45 metus. Paliko R , 9~ 
žmoną Marijoną (Skirke- a " Z i i
viciutę) tris sūnūs ir dūk- .* . T,
terį. Laidojamas bal. 10 d., "as NaUTO Va?° V
3:30 vai. ryte iš šv. Petro fondu1' X V

Charlestoun, Mass. (Bos
tono priemiestis) — Ant
radienį, balandžio 6 d. Ma- 
ssachusetts valstybės sun
kiųjų darbų kalėjime buvo 
kilę riaušės, bet jos nu
malšintos be kraujo pra
liejimo. Kaliniai buvo su
kilę dėl prasto maisto. Ka
lėjimo viršininkai užginči
ja, kad prastas maistas 
būtu buvus tikroji prie
žastis, bet spėjama, kad 
stambieji kriminalistai bu
vo suplanavę padaryti su
kilimą, kad galėtų pabėgti.

Kaliniai klausinėjami 
pareiškė, kad nelygiai ap
tarnaujami; kažkurie turį

Choras rengia P’™enyb ir privilegijas, 
kas ir erzina kitus. Daro
ma investigacija. Sukilimo 

įvadai, James Flaherty ir 
James Stunkel (Gal Stan- 
kelis?) patalpinti po vieną 
į kamerą. Jiedu yra nu
bausti ilgiems metams ka
lėti.

Dabar kalėjimas apsta
tytas stipria sargybą ir 
atrodo kaip karo tvirtove 
karo metu.

LAIKRODININKAS
JUOZAS M. DILS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

• v

IŠLAIKĖ VALSTYBI
NIUS KVOTIMUS

z:

Slinkimas, Plaiska- 
w 4-J nos ir Niežtėjimas y- 

ra Priežastis plikimo. 
Mano Vacum Process, 

> Electric Vibrassage
Pagelbės atgauti 

plaukus.
Pasitark su manim. Veltui 

išbandymas.

Dr.Grady,327BT0ZX.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

-j

■

Pereitame “Darbininko” 
numeryj buvo pranešta, 
kad Lietuvių Dienos komi- 

, . . , , sijų susirinkimas įvyks 
Šią savaitę ‘Darbininko sekmadienį; balandžio 11 

redakcijoj lankėsi kun. P. Marianapolyj, bet dabar 
Aukštikalnis, S. J., kun. J. tag susįrįnkimas atidėtas 
Vaitekūnas ir deakonas dėl ivykstančio providen- 
Baltrusiūnas. ce naujos mokyklos šven-

tinimo. ,

LANKĖSI

k

Sausio mėnesio pradžio
je, panelė Angelė Smigels- 
kaitė laikė Mass. valsty
bės kvotimus slaugių mok
sluose. Balandžio 3 d., ji 
gavo pranešimus, kad ji 
kvotimus išlaikė. Reiškia, 
ji dabar yra registruota 
slaugė Mass. valstybėje.

Garbė šiai panelei už sie
kimą aukštesnių mokslų. 
Ji yra baigusi slaugių 
mokslus, pereitą rudenį, 
Carney ligoninėje. Pir
miau yra baigusi Naza- 
reth High school ir Boston 
Clerical school. Dabar ji 
dirba naktimis kaipo slau
gė perdėtinė Carney ligo
ninėje. Gyvena su savo tė
veliais, 85 C St.

Apart gerų tėvelių pane
lė Angelė turi sesutę ir 
brolį. Jos brolis Mykolas: 
yra vienuolis Marijonas. 
Mokosi Seminarijoj, Hins-; 
dale, III. Kaip gražu, kad 
mūsų jaunimas siekia ge
rą.

Iš šeštadienio į Verbų 
sekmadienį, kovo 21 d. š. 
m., 12:15 vai. vidurnaktį 

i sužeistas automobiliu n. 
Vincas Kohanskas, gyv. 
31 Codman Hill Avė., Dor
chester sveiksta namuose. 
Ligoninėje prabuvo visą 
savaitę. Namuose yra gy
dytojo Jakimavičiaus prie
žiūroje.

AR ŽINAI,
I

MIRĖ

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

| L St. LIQUOR STORE * 
U Parduodam geriausius įvai- y 
T rių rūšių TONIKA, DEG- X 
y TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. y
X Visokiose įtalpose: Bonkoms, Ą
U Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. \J 
S S. firmų ir užsienio, pasirinki- S 
A mas didžiausias ir įvairiausias. A 
y pokiliams, vestuvėms, y 
T NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- 
(j LIAMS. Specialiai kainos su- t) 
X mažinamos, l’ristatom greitai ir ® 
A veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki A 
y 11 vak. y
T Pašaukit SOU-th Boston 4147 A
y Pas J. STRIGUNĄ 0

195 L ST., SO. BOSTON, MASS. ?

Brocktoniškių gražiai 
vaidinimas teatras “Re
voliucija” vadovybėje kun. 
J. Švagždžio, manau, yra 
rimčiausis šio žieminio se
zono lietuvių teatras viso
je Naujoje Anglijoje. Kaip 
šios valstybės statybos de- 
partmentas, kad duoda 
pažymį už gražiausią me
tų statybą, taip “Revoliu
cija”, kaipo teatras, užsi
pelno bent ypatingo pami
nėjimo.

“Revoliucijoje” gabūs 
vaidylos, kaip Andrijaitis. 
Jarmalavičiutė, Jenčiūnas, 
Mazgalienė, Šimkus ir kiti, 
ryškiai parodo kaip melas, 
klasta ir prievarta, biskis 
po biskį, išverčia teisingu
mo principus ir sugadina 
sąžinę. Galop buvęs doras, 
gražios šeimos sūnus tam
pa revoliucionierių, klas
tos vergu ir įrankiu, tėviš
kės išdaviku, tėvų ir se
sers žudytojum. Už tą ‘ge
rą’ revoliucionieriai jį įka
lina. Ir iis žūva.

Buvo noras, kad LDS. 
Sąjunga per savo vajų šį
met perstatytų ‘Revoliuci
ją’ visose lietuvių koloni

v •

• v

Balandžio 7 d., Augustas 
Leleckas, 55 metų, mirė 
širdies liga, savo namuose,

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
sus legalius dokumentus 

Veda visokias provas. Daro vi- 
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

Kad panelės Sodalietes— 
Anelė Marksaitė, Ona 
Marcelionytė, Antanina 
Grabijoliutė, Malvina ir 
Pranciška Šidlauskaitės, 
Bronislava ir Alena Gri- 
maitės, Regina Glineckai- 
tė, Joana Burbulytė, Liud- 
visė Komičiutė, Lucija 
Markunaitė, Albina Norin- 
kevičiūtė, Olga Marcinkiu- 
tė, Aldona Masiulytė, Ale
na Brazauskaitė — visos 
stropiai prisirengusios at
likti sunkų darbą — tar
nauti prie lošimų stalų.

Kad tvarka jau nustaty
ta — įvairūs lošimai, do
vanų įteikimas — šokiai ir 
atsisveikinimas.

Kad prie durų įžangos 
bilietus priimdinės ponai 
K. Šidlauskas ir V. Valat
ka.

Kad maloniai praleisite 
porą valandėlių atsilanky
dami “Whist Party” para
pijos naudai?

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokiu išdirhysčią auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hanilin Street 
ir E.'Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
7oe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

I BALDUS
PERK RA US-

Į T< >M E
Visur

i PIGIAI
| GREITAI

SAUGIAI

I MTHVANJAN FU RN IT IRU CO.
Į 326-328 W. Broadvvay, So. Bostoii 

Tel. SOUth Boston 44518

Ar žinai?

CAMBRIDGE, MASS.
APSIVEDĖ

Bal. 3, Antanas Gendvi- 
lis ir Alena Lenkauskaitė 
įstojo į moterystės luomą. 
Šliūbas buvo iškilmingas 
su Šv. -Mišiomis. Visas iš
kilmes atliko kleb. kun. P. 
Juškaitis. Altorius buvo 
nepąprastai j

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai

Pirkti 
DODGE ir PLYMOUTM 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SOUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus f

148,118 žmonių padavė 
prašymus dėl pirmų po- 
pierų, ir 167,127 prašymus 
dėl natūralizacijos perei
tais fiskališkais metais už
sibaigiant birželio 30 d. 
1936 m. pagal ką tik išlei
sto raporto Immigration 

į and Naturalization Tarny
stės. 1936 m. išviso 141,- 
265 pilietystės certifikatai 

i išduoti.
Tos skaitlynūs parodo, 

kad pereitais dviejais me
tais skaitlius naturalizuG- 
tų piliečių žymiai paaugo. 
1930 m. cenzas užrekorda- 
vo 6,284,613 ateivių Jung. 
Valstybėse. Nuo tada pa
gal statistikų jų skaitlius į 
iki 4,922,000 sumažintas ir 
iš tų apie 1,139,000 jau ė- 
mė žingsnius tapti pilie
čiais. I 

Tikros natūralizacijos! 
statistikos buvo pradėtos 
tik 1907 m. kada valsty-Į 
bių teismai įvedė praktiką 
pasiųsti į Washingtoną' 
duplikatines kopijas pir
mų popierų, natūralizaci
jos prašymų ir kiekvieno 
natūralizacijos certifikato 
kopiją. Nuo 1907 iki 1937 
m. deklaracijos intencijų 
išpildyta 6,605,629, prašy
mų gauta net 4,234,492 ir 
3,781,232 natūralizacijos 
certifikatai išduoti.

F. L. I. S.

į
Į

I

GRABORIAI
i S? BARASEVIČIUS IR į

SŪNUS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES 
W. Broadvvay, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590 
Ames St., Brockton, Mass.

Tel. Brockton 390

* 
i

r

I
254

f
113

| (iyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
I Tel. Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TUSI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 

Residenee: 158 W. 7th St 
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Nokti

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS 
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res.
564 East Broadvvay
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

PARSIDUODA GERA ŪKS
Netoli Boston Statė Roaa. 

Roadside stand daro gerą biznį. 
4 ir pusė aktaro žemės, 5 kamb.

gražiai tai uamas» didelė barnia, moderniški 
progai papuoštas. Kadangi £
panelė A. Lenkauskaitė delis sodas, kuriame yra apie 100 

obelią ir kitų vaisinių medžių.buvo choriste, choras per par3iduoda* Atsifau.
mišias gražiai giedojo. So
lo, laike šliūbo ir mišiose, 
panelė Margarieta Grybai
tė sklandžiai giedojo. M. 
Karbauskas, vargoninkas 
naujais vargonais grojo.

Bal. 1, vakare Stanislo
vas Pocius su Marijona 
Rubliauskiene priėmė mo
terystės sakramentą. Ger-

kitę: I. L. Whitkin, 294 Washing- 
ton St., Boston, Mass.
Tel. Hub 7735 (9-13)

TYRAS Blčiy MEDUS
Jei kas norite valgyti tyro bi

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

j 258 W. BROADWAY,

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
SO. BOSTON, MASS. į

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

Cambridge Bottling Co. Ine.
*

Išdirbame pinfios rūšies visokius minkštus gėrimus (Tonie). 
Pristatome j krautuves, piknikus, balius ir j visokius parengi
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 
leibelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

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

Tel. TB0wbridge 8374
Savininkai: .Jonas Malinauskas, Jokūbas Pusines, Juozapas P. Smilffyt.

i! 
i! 
i!

i!



Penktadienis, Balandžio 9, 1937

J. E. Vyskupo M. Reinio 
Bendrasis Maršrutas

Nors greitas Amerikos gyvenimas dar neišdildė 
žavinčiu įspūdžių ir pamokinimi’ J. E. Vyskupo T. Ma
tulionio, tačiau Dievo Apveizdos surėdymu Amerikos 
lietuvių visuomenė neužilgo turės laimės pamatyti ki
tą vyskupą lietuvį ir naudotis jojo gražiais pamokini
mais bei vyskupišku palaiminimu.

Didelė dauguma Amerikos lietuvių yra katalikai. 
Dėl Dievo meilės jie klauso Motinos Bažnyčios ir myli 
lesios tarnus. Bet niekas neužginčys, kad lietuviai y- 
ra patrijotai. Ypač ateivių širdys vis linksta

“Ten, kur Nemunas banguoja tarp kalnų, lankų 
Ir broliai vargdieniai dejuoja nuo senų laikų”.

Šios mylinčios šalelės kiekvienas kilnus asmuo y- 
ra artimas lietuvio širdžiai. Juo labiau Garbingas Ga
nytojas.

Laukiamojo brangaus svečio J. E. Vyskupo M. 
Reinio asmuo daugeliui yra žinomas iš spaudos. Bet 
asmeniškas pasimatymas, gyvas, žavus jo žodis už
degs Amerikos lietuvių širdyse dar didesnę meilę 
Dievo ir Tėvynės.

Visi laukiame mylimojo svečio.
čia mano patiekiamas maršrutas nurodys, kur ir 

kada galėsime Garbųjį Ganytoją pamatyti ir išgirsti.
Amerikos lietuviai kunigai turi savo draugiją, 

vadinamą Kunigų Vienybę, kuri nuoseklesniam dar
buotei yra pasidalinusi į Provincijas. Šioms reikės 
prisitaikinti prie aplinkybių ir broliškai susitarti, ku
rias kolonijas skirtame laikotarpyje Jo Ekscelencija 
galės aplankyti.

Prašau, Gerb. Provincijų Valdybų, veikiai su
šaukti K. V. narių susirinkimą ir pranešti Centro Se
kretoriui, kurias dienas kam paskyrsit, kad ir Jo 
Ekscelencija iš anksto galėtų žinoti kurias kolonijas 
ir kada jam priseis lankyti.

Kunigų Vienybės Sekretorijatas J. E. Vyskupo 
M. Reinio maršrutą suskirstė sekančiai:
Rytų Provincijai (New York) Birželio 17 iki 27-tos. 
L.D.S. Seimas, Nashua, N. H. Birželio 28—29 dd. 
Bostono Provincijai — Birželio 29 iki Liepos 8-tos. 
Lietuvių Diena, Marianapolio Kolegija — Liepos 5 d. 
Vargonininkų Sąjungos Seimas, So. Bostone, Liepos 6. 
Studentų - Profesijonalų Seimas — Liepos 7—8 dd. 
Hartford Provincijai — Liepos 8—11 dd. 
Philadelphia Provincijoms — Liepos 13 — 18 dd. ir 

Rugpiūčio 26 — 30 dd.
Scrantono Provincijai — Liepos 19
Pittsburgho Provincijai Liepos 27 d. iki Rugpiūčio 6. 
Kunigų Vienybės Seimas Liepos 28 d.
Chicago Provincijai — Rugpiūčio 8 — 22.
ALRK. Federacijos Kongresas, Lawrence, Mass. — 

Rugpiūčio 24 — 26.
Iš Federacijos Kongreso Jo Ekscelencija grįžda

mas Lietuvon iki Rugsėjo pirmos dar galės pasiekti 
Washingtoną ir aplankyti Philadelphiios Provincijos 
koloniją.

J. E. Vysk. Mečislovas Reinys atvyksta trumpam 
laikui. Aprubežiuotas laikas jokiu būdu neleis jam ap
lankyti visas Amerikos lietuvių kolonijas. Geriausiais 
norais negaliu duoti Provincijoms daugiau dienų.

Kiekvienos kolonijos klebonas, užsibaigus iškil
mėms, pasirūpins laiku nuvežti Garbųjį Svetį i sekan
čios parapijos surengtas iškilmes.

Kun. Pr. M. Juras,
Kunigų Vienybės Sekretorius.

i

26 dd.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkąri 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠV6.

ŠV JONO EV. BL. PASALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmlntnk? — Eva Markslenfi,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Msb. 
Prot. RaSt. — Brone Ciintenė,

29 Gonld St., W. Rozbiiry. Mass. 
Tel. PAR 1SG4-W,

Fin. Rašt. — Marijona Markonintė,
29 IVhipple Avė., Roslindale, Man. 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlnliutė,

105 West 6th St, So. Boston. Mass. 
TvarkdarS — Ona Mlzglrdlenft,

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mase. 
Kaso* Globėja — Ona Slanrienė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija Mvo auslrinklmns laiko kas 

antr* utarnlnkt mėnesio.

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

Vice-Pirm. Albinas Neviera,
16 \Vinfield St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

Maršalka Jonas Zaikis.
7 \Vlnfleld St, So. Boston, Mase. 

Draugija laiko susirinkimus kas t re 
čig nedėldieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 491 

E. 7th St, So. Boston, Mase.

7:30 vai vakare, pohažnytinėj sve 
rainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
• pas protokolą raštininke.

darbininkas

Dabar Laikas Pirkti
Pavasarinius Paltus

i

Į

P-lė A. Koraityto
4

Bernardas Koraitis, I. .J. Fox lietuvis atstovas šiomis dieno
mis išvyksta i lietuviu kolonijas su I. J. Fox dideliu kailiniu 
pasirinkimu. Taigi, moterys ii- merginos, kurios norite pigiai 
nusipirkti kailinius ateinančiai žiemai, parašykite p. Koraičiui 
laišką ar at' irutę, kad jis su kailiniais atvažuotų Į Jūsų na
mus. Ar pirksit*- kailinius ar i:e, jokiu išlaidu .Jums nesudarys. 
Taigi, nepraleiskite progos pamatykite kailinius savo na
muose. liftai'

>. Fox krisiitiivė turi apart kailiniu dideli l’lotb 

skyrių, kuriame yra. vėliausios mados moterims ir merginoms 

pavasariniai drabužiai šiame skyriuje dirba panelė A. Kurai

ty!?. Taigi, atėjusios j Dresiu ir Cloth (’oat Skyrių, visuomet 

klauskite panelės Koraitvtės, kuri Jums nuoširdžiai patarnaus, i 

O per ją pirkdamos sutaupysite pinigu. Ali nvashington street 
p | BOSTON, MASS.

v

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Mirė Komp. M. Petrauskas

vinių kanuolių į Ispanijos; 133 AUGUSTIJONŲ VIE- 
orlaivius ir tokiu būdu lai
vui pavyko pabėgti nuo 
užpuolikų. Anglijos vai-į 
džia griežtai

NUOLIŲ ĮKALINTA

Čia 
komp. Mikas ilgiausiai ir 
gyveno. Grįžęs į Lietuvą 
suorganizavo liaudies ope
rą. Bet po poros spektak
lių ją turėjo nutraukti.

Mikas Petradskas yra 
pirmasis lietuviškosios o- 
peros kūrėjas, šalia “Biru- 

“Eglė žalčių

Kaunas, Lietuva — Mi- tę”. Joje dalyvavo ir brolis 
re vienas pirmųjų mūsų Kipras. Amerikoje įsteigė 
kompozitorių Mikas Pet- jis lietuvių muzikos kon- 
rauskas, paskutiniuoju lai- servatoriją Bostone, 
ku sunkiai sirgęs. Prieš 
mirdamas komp. M. Pet
rauskas pageidavo, kad jį 
palaidotų Dusmenų šven
toriuje šalia savo tėvų. 
Vykdant mirusiojo norą 
teko taip staiga (kovo 24 
d.) ir laidoti, nes vėliau 
keliai būtų nebeišvažiuo- Lės” parašė 
jami, o Dusmenys nuo ke- karalienė”, kurią pastatė 
lio apie 30 klm. Amerikoje. Be to, daug c-

Laidotuvėse dalyvavo, 
velionies giminės ir labai 
gausi vietos visuomenė. 
Be kitų į amžinojo poilsio 
vietą mirusįjį lydėjo ir 
sol. Ant. Sodeika, kuris 
dabar pavaduoja po brolio 
laidotuvių labai paveiktą 
mūsų dainininką Kiprą 
Petrauską. Laidotuv ė s e 
pamokslą sakė vietos kun. 
Smolenskis.

Mikas Petrauskas gimė 
1873 met. Palūšėje. Jo tė
vas • 
metų Mikas jau vargoni- ties 
ninkavo Labonore. '____
met. įstojo į Petrapilio im- ir ramiam”, 
peratoriškąją konservato-' 
riją- - _ ,
Rimskį Korsakovą ir kt.) j 
dainavimo bei kompozici-’ 
jos. M. Petrauskas daly
vavo lietuvių visuomeni
niame gyvenime ir buvo 
rusų areštuotas. Laimin
gai pabėgo ir 1907 m. atsi
dūrė New Yorke. Grįžo 
•jau į nepriklausomą Lietu
vą.

Dar 1906 met. Vilniuje 
pastatė savo operą “Biru-

perečių: populiariąją ‘Čon- 
silium facultatis”, “Ado
mas ir Ieva”, “Girių kara
lius” ir kt. Daug harmoni
zavo liaudies dainų, rašė vyskupui M. J. Curley va- 
savo kompozicijų: “Lietu- dovaujant pamaldose virš 
vių dainos” 2 tomai (I-sis 3 000 berniukų, šv. Vardo 
1908, II-sis — 1915), ‘Kan- Draugijos narių, dalyvavo į 
klės’ (1917—21). iškilmėse. Baltimorės ka-

Paskutiniuoju laiku sir- tedra buvo pripildyta įau
ginėdamas protarpiais ra- nuolių katalikų. Jie iškii- 
šė muzikos žodyną, vertė mėse padarė įžadus gerbti 
‘Paskalio mintis’. Kai mu- Jėzaus vardą ir platinti
zikas Kaveckas jį aplanke, jo karalystę, žodžiu, dar-

i a. •______• ____ • _____•___ _ -— vargonininkas. 15 rado sustojusį prie min- bu ir pavyzdžiu. 
— * * "’-t “Daugiau filosofijos

1901 yra gyvenime paprastam

Joje mokėsi (pas! ISPANIJOS LAKŪNAI
..................................... ’i APŠAUDĖ ANGLIJOS 

LAIVĄ
Brooklyn, N. Y. — Šio 

miesto Katalikų advokatų 
■ draugija nutarė suteikti 
j legališkus patarnavimus 
žmoneųis, kurie neišgali 
nusamdyti advokato. Visi,

Madridas, Ispanija —
Anglijos karo laivo “Gal
iant” komandierius pa
siuntė savo valdžiai oficia- kurie bus rekomenduojami 
lų pranešimą, kad Ispani- šv. Vincento de Paulo 
jos sukilėlių lakūnai už- Draugijos, galės gauti dy- 
puolė laivą ir iš oro metė kai advokatų patamavi- 
ant jo bombas. Laivo sar- mą. Tai tikrai garbingas 
gyba paleido iš priešlėktu-| katalikų advokatų darbas.

I

» 3
siųstuvo operatorius paš
tininkas D. Jastržembskas 
konkurso metu 36 valan
das kalbėjo su Amerikos 
ir Kanados radio mėgė
jais. Per tą laiką jam pa
vyko susirišti su 540 ame
rikiečių stočių, kas įverti-*, 
narna 36.504 tašktis. Ko
kia vieta Lietuvai teks ki
tų valstybių tarpe, paaiš
kės tik po keleto mėnesių, 
kada bus žinomi ir patik
rinti viso pasaulio valsty-

1 bių duomenys.
Tačiau sprendžiant iš 

pereitų metų tokiomis pat 
sąlygomis įvykusio kon
kurso duomenų atrodo, 

; kad Lietuva gaus vieną 
pirmųjų Europos vietų. 
Kiti konkurse dalyvavu
sieji mėgėjai taškų skai- 

. čiumi žymiai atsiliko nuo 
z Jastržembskio. Tsb.
t i

JONAVOS BURMISTRAS 
KUN. VAITEKŪNAS

I Į
Roma — Laikraštis “Os- 

protestuoja servatore Romano” prane- 
prieš tokį Ispanijos suki- ša, kad Ispanijos Madrido
lėlių žygį ir net grasina, krašte radikalai įkalino a- 

Aplamai Ispanijos civi- pie 133 Augustinijonų Vie- 
iis karas vis daugiau ir nuolijos kunigus. Vienuo- 
daugiau įtraukia Europos liai vedė tris aukštesnes 
valstybes, ir kad tik nekil- mokyklas Madride. Jose 
tų pasaulinis karas. Itali- mokytojavo 45 vienuoliai 
jos diktatorius Mussolini kunigai. Keli iš jų buvo 
pareiškė, kad jis nenu- nužudyti, kiti tebevargsta 
trauksiąs teikęs pagelbos kalėjimuose. 
Ispanijos suki lėliam.? ------
pakol sovietų Rusija ne- ; 
nutrauks teikusi naeelba 
Tsnanijos raudoniesiems. 
Europos valstybių santy
kiai komplikuojasi. Angli
ja, matyt, jeigu tik jaustų
si užtektinai stipri išeitų 
prieš Italiją, bet dabar bi
josi, nes Italija turi dau
giau patyrimo šių dienų 
karuose. Italija daug iš
moko užkariaudama E- 
thiopiją, o dabar Ispani
joj; nors Ispanijoje visos 
Europos valstybės išmėgi
no savo karinį stiprumą ir 
karinių pabūklų tinkamu
mą.

MINISTERIS RAGINA larptatutiniame radio mė- 
SEKTI KATALIKUS

Jonava, Lietuva — Kovo 
18 d. Jonavos miesto bur
mistru taryba vienu balsu 
išrinko Jonavos kleboną 
kun.

Jonavos klebon 
Petrą Vaitekūną.

LAIŠKAS
‘DARBININKU!’

Londonas, Anglija —
Plačiai žinomas anglikonų 
ministeris Henry Parsons, 
B. A. neseniai perėjo į Ka
talikų tikėjimą.

LIETUVOS RADIO
GĖJŲ KONKURSE 

VO 36.504 TAŠKUS

MĖ- 
GA-

Per jūras kelionę turime 
gerą, tik kovo 12 d. naktį 
ir dieną supo, šioje kelio- 

ANGLIKONŲ MINISTE- neje laive esu tik vienas 
RIS PRIĖMĖ KATALIKŲ kunigas: mišias šiokiomis 

TIKĖJIMĄ dienomis laikau 7 ^al.
________ _ Šiandie, kovo 14 d., sek

madienį, laikiau 10 vai.
Jūrių vilnis kiek ban

guoja, bet milžinui Breme
nui nekenkia. Keleivių 
nuotaika gera, sergančių 
nesimato. Patarnavimas 
visur puikus. Bremeno uo
stą pasieksime kovo 16 d. 
iš ryto.

Ta proga, sveikinu ‘Dar
bininko’ redakciją, admi
nistraciją, jo bendradar
bius ir skaitytojus šv. Ve
lykomis. Linkiu malonių, 
linksmai jums sulaukti i: 
gražiai praleisti. Aš Vely 

, kas jau švęsiu savo tėvy- 
, nėję Lietuvoje.

Kun. Jonas Zabulionis, 
• Bijutiškio Klebonas

Iš Kauno Su Amerika 
Kalbėjo 36 Valandas

Neseniai įvykusia m c-

Manila, P. I. — Sužavė
tas buvusiu Eucharistiniu 
Kongresu, vasario 3—7 d. 
šių metų Pilipinų Saloje, 
Manilos mieste, ir pama
tęs Katalikų vieningumą, 
įžymus to miesto protes
tantų ministeris ragino 
protestantus “sekti katali
kų pavyzdį sudarant tvir
tą, ideališką brolybę”.

3,000 BERNIUKŲ DALY
VAVO IŠKILMĖSE

gėjų konkurse pirmą vie
tą lietuvių tarpe užėmė 
radio mėgėjo siųstuvas 
LYIS esantis Šančiuose 
(Kauno priemiestyje). To

J Dienos Į LIETUVĄ
ANT

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kaunu. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

Baltimore, Md.

KATALIKAI ADVOKA 
TAI DYKAI SUTEIKS 

PATARNAVIMĄ

X

I E..

COLUMBUS 
HANSA DEUTSCHLAND 
HAMBURG NEW YORK 
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Hamburgo 

Mes pagelbėsime jums išgauti svečių ir immigracijos 
vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

252 Bo.vlston St.
BOSTON. MASS.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika par<sl<», kad iš 120.000,000 A- 

merikoj gyvenančių žmonių turi visada vi
durius užkietėjusius 4O,(MM),00o žmonių. Gi 
kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. 80 nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 60 nuoš. 
žmonių turi apendiko jdegimua (aklažar- 
nėsi. KODCL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI. - l.AX HERB TEA nesibijo nei šalčio. Kataro, Influenzos ir 
kitokių Ugi). Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATŪRAI. - LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visų kūno sistemų. Sergantieji ir įveiki, tuojaus prlsiųskite $1.00 bei 
$2.00, Money Onier (t'hekių neprijimu), o aš jums pasiųsiu NATŪ
RAI. - I.AX - HERB TEA ir iš ko jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATŪRAI. - I.AX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rašykite:
John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

I
X
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DARBININKAS
(THE W0KKER)

Published every Tuesday and Friday escept Holidays such as 
New Year. Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

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

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBBSCREPTION RATES: 

Domestic yearly ..........................
Foreign yearly ..........................
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ................... :
Užsieny metams ...........................
Vieną kart savaitėje metams
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS

$4.00
$5.00

$4.00
$5.00
$2.00

366 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

ninkas ilgai kentė, bet to
liau nebepakenčia, badas 
žiūri į akis.

Reikalauja darbininkai 
teisingo atlyginimo už 
darbą. Imasi įvairių prie
monių, suranda baisią ka
pitalistams — sėdėjimo 
streiką. Darbininkai strei
kuoja, kapitalistai bėga į 
valstybinius teismus, šau
kia, kad jų nuosavybės 
teisės užgrobiamos. Teis
mai pasmerkia darbininkų 
streiko būdą. Tačiau rei
kėtų žinoti, kad kapitalis
tai bėga į teismus, ne kad 
savo nuosavybes apginti, 
bet neduoti progos darbi
ninkams susiorganizuoti, 
nes tada bus priversti 
skaitytis su darbininkų u- 
nija, duoti tinkamesnį at
lyginimą ir, žinoma, jų 
pelnas bus mažesnis. Tai
gi, kada teismai smerkia 
darbininkus už nepaisymą 
nuosavybės teisių, turėtų 
tuo pačiu sykiu pasmerkti, 

I aštriai ir kapitalistus už 
nepaisymą darbininkų tei
sių, ypač vienos, būtent,

Į
I

v •

Gerb. Dvasiškuos Žiniai
------------------- sutvarkytas, kad netruk-
__ dytų Jo Ekscelencijai lan

kyti svarbiąsias Amerikos 
įstaigas.

Prašau ir centralinių or- dalyvaus žymiausi pasau- 
ganizacijų valdybas susi- iio sklandytojai su gero- 
tarti su kun. P. M. Juru mis mašinomis, lietuviai 
dėl vysk. M. Reinio daly- sklandytojai įsitikinę, kad 
vavimo seimuose. Jo Eks

“D 1 v • i • ” T) — v •oezboznikų Rūpesčiai
Bolševikų bedieviai - bezbožnikai nusiskundžia, 

kad bedieviška propaganda sovietijoje jau nebesise
ka. Faktinai profesionališka bedievybė tiek sumažėjo, 
kad iš 5 milijonų narių tik 2 milijonu beišliko ir ta 
skaitlinė dar esanti perdėta. Net karštuoliai komso- 
molcai — komunistų jaunimas — atvėso savo bedie
viškam uolume ir neparodo didelio noro daryti gra
mozdiškas priešreligines procesijas, juoba, kad suau
gusieji pradeda tyčiotis iš jų vaikiškų pastangų. Mo
kytis, sako, jums reikia, ne beždžionininkauti. Iš ki-J J _ X?Xl^, JJJUV «xvuvk>, Mixvvxxv,(

tos puses, Rusijoje pradeda įsigalėti taip vadinamieji teisįno-0 atlyginimo. Žmo- 
bažnytininkai, žmonės, kurie, naudodamiesi naujaja o-aus teisė gauti už darba 
konstitucija, mėgina atgaivinti religinį gyvenimą. pragyvenimo atlyginimą i 

Kyla klausimas, kodėl Rusijos jaunimas, privers- yra didesnė už kapitaliste i 
tinai bedievybėje auklėjamas, pradeda sarmatytis tos 
savo valstybiniai privalomos galvosenos — komunis-' ją neteisingai vartoti. Juk 
tinės bedievybės? Priežaščių čia gali būti daug, bet nuosavybė

v •

Oškinis, uoliai ruošiasi 
vertai pasirodyti tokiame 
milžiniškame sklandymo 
įvykyje ir tinkamai atsto
vauti Lietuvos sklandymo 
sportą. Nors rungtynėse JI 1 v __

Jo Ekscelencija vysku- I’le de France laivu. Iš A- 
pas Mečislovas 
Centrui pranešė 
vyksiąs Amerikon susipa- tikti pavesta Rytų Provin- 
žinti su pastoracijos ir ei jai. Ligi liepos 4 d. vys- 
kat. akcijos metodais lie- kūpąs padarys reikalingus 
tuvių tarpe, su National vizitus apylinkėje 
Catholic Welfare Confe-

t

rence darbu, kat. universi
tetų santvarka, psicholo
gijos tyrimų metodais ir 
kitais mokslo reikalais. 
Šiam darbui jis skiria šių 
metų vasaros atostogas 
(tik tris mėnesius). Ta 
proga K. V. Centras pa
kvietė Jo Ekscelenciją 
mūsų kolonijas aplankyti 
ir dalyvauti cemralinių or
ganizacijų seimuose. Jau 
gautas sutikimas ir kelio
nės pranešimas.

Jo Ekscelencija atvyks į
New Yorką birželio 17 d. Į_____________

j LIETUVOS SPORTININ-[ tokioms varžyboms yra'
KAI STROPIAI RENGIA-, permaža, todėl į tą rinkti-; 

SI SAVO KELIONEI | ; nę pateks universalesni
I sportininkai, kurie gali kandžio 5 d., 

----—j,į.^Jro lietuviu

Reinys merikos išvyks rugsėjo 1 
tikrai d. laivu Normandie. Jį su-

ir Wa- 
shingtone. Liepos 5 d. jau 
bus Naujos Anglijos ir celencija noriai atsilankys' 
Hartfordo provincijose.

K. V. Centras pavedė sa
vo sekretoriui, gerb. kun. 
P. M. Jurui, sudaryti ko
lonijose maršrutą. Todėl 
kviesti vyskupą galima 
tiktai per Centro sekreto
rių, kuris žino nustatytą 
kelionės tvarką. Patarčiau 
atskiroms provincijoms
tuoj susižinoti ir susitarti Maspeth, N. Y.

su paskaitomis.
Kunigų Vienybės seimas 

šiais metais projektuoja
mas šaukti Pittsburghe, 
liepos 28 d., kada ir vys
kupas M. Reinys lankysis 
toje apylinkėje.

Kun. Jonas Balkonas, 
K. V. Centro Pirmininkas. 
1937 m. balandžio 2 d.

SPORTAS

teisę turėti nuosavybę ir
I

privalo būti 
dvi aiškiausios tai savaime peršasi: bedievybės pri- vartojama visuomenės ge- 
verstinumas ir propagandos nekultūringumas. Kas rovei.
priverstina, tai jau natūraliai žmogaus prigimčiai ne- Darbininkai sėdėjimo 
pageidaujama, ypačiai jaunimas priverstinumo ne- streikais svetimos nuosa- 
mėgsta. O kur varu varoma persiimti kokia siaura vybės neužgrobia. Jie jo- 
galvosena ir priverstinai įsakoma laikytis vienodos į R1OS nuosavybės teisių ne- 
fanatiškos ideologijos, kaip, pavyzdin, sovietuose be- paneigia. Įžymus darbinin- -. , _ . . . , ... . w . Iru L-1 o 11 ai nori 7innvac nrp-dievybes, ten jaunos sielos smarkiai prieš tai reaguo
ja. Kai dėl bedieviškos propagandos, tai ji perdaug 
gramozdiška, kad kiek galvojančiam jaunimui galėtų 
patikti. Organizuojamos bedieviškos procesijos su 
bogomaziškais paveikslais ir šlykščiai nupieštomis re
liginių apeigų ir dvasiškių karikatūromis — tas vis
kas brukama į jaunimo rankas ir liepiama jam daryti 
viešos eisenos. Tokių neskanių gatvinių scenų mėgė
jais gali būti tik koki nusišmeižusieji žulikai, bet ne 
mokslą einąs jaunimas. Nenuostabu, kad juo daugiau 
komsomolcai šviečiasi, juo labiau tokiais dalykais bo
disi ir pagaliau bjaurisi.

Tie faktai turėtų gerokai badyti sovietų vyriau
sybės akis. Varu skiepinama bedievybė neprigyja. 
Gramozdiškos religinių daiktų karikatūros įžeidžia 
švelnėjantį jaunimo skonį. Vis daugiau atsiranda 
žmonių mėginančių kiek prablaivinti troškų dorovinį 
sovietų orą. Ar patys komunistai niekad jau nepasi
ges sveikojo proto? K.

šių ir sukilimų. Bet jei 
katalikai ir toliau laikysis 
nuošaliai ir tik kritikuosi 
Industrijines unijas ir prie 
John L. Levvis pridės žodį 
“komunistas”, ir’ kalbės 
tik apie nousavybės teises/ 
apie sutartis, tada bus ga- 
limas dalykas, kad darbi-

1

Darbininkų Unijos ir Katalikai
/ Kapitalistai per ilgus, ninku reikalavimus. Jiems 

< laikus spaudė darbinin- darbininkas buvo tik įran- 
kus. Būdami gerai organi-j kis turtų gaminimui, ne- 
zuoti, jie teismuose išgau-j laikomas žmogumi, bet 
davo ištarmę prieš darbi- kaip gyvuliu, neturįs jo-, 
ninku unijas, prieš darbi-'kių teisių. Kantrus darbi-;

Katalikai Tarp Nekatalikų
Labai yra sunku išlaikyti katalikų tikėji

mą vadinamoj “diasporoj”, tai yra kraštuose, 
kur katalikai susimaišę su įvairių tikybų žmo- j 
nėmis ir kur katalikų yra mažuma, o kitatikių' 
didelė dauguma. Prie šalių vadinamų “diaspo
ra” yra priskiriamos, aplink Lietuvą esančios I 
valstybės: Latvija, Estija, Suomija, Švedija, 
Norvegija, Vokietija; tolimesnės šalys: Švei
carija, Olandija, Danija, Anglija ir Jungtinių 
xXmerikos Valstybės. Bet prie diasporos gali
me drąsiai priskirti ir tas vietas ir vieteles, 
kur daugumoj yra laisvamaniai, pavyzdžiui, 
kai kurios vietos Prancūzijoj.

Tokiose šalyse katalikams gręsia didelis 
pavojus, kad jie gali pražudyti savo tikėjimą. 
Pavyzdžiui Vokietijoje, kaip paduoda statisti
ka, tarp 1925 ir 1933 metų nuo Katalikų Baž
nyčios atpuolė net 363.730 katalikų, o tuo tar
pu prie katalikų tikėjimo prisirašė, ar grįžo 
tik 111.843. Vadinasi, 251.887 žmonės per tuos 
metus yra žuvę Katalikų Bažnyčiai!

DĖL KO KATALIKAMS TEN SUNKU?
Yra daug priežasčių. Visų pirma stoka ku

nigų, bažnyčių, katalikiškų mokyklų, laikraš
čių, o iš antros pusės labai daug papiktinimo,

jie, turėdami naujasnus ir 
tobuliausius sklandytuvus, 
neliks paskutinėse vietose. 
Iki išvykimo kelionėn jie 
bus reikiamai pasiruošę 
savo sklandytuvus, kurie 
dabar specialiai statomi— 
kainuos apie 35.000 litų.

Pasibaig u s tarptauti
nėms rungtynėms Elmiro- 
je, Lietuvos aero Klubo 
sklandytojai prisijungs 
prie visos lietuvių sporti
ninkų komandos ir kartu 
dalyvaus visuose jos žy
giuose. Tsb.

PROVIDENCE, R. I.
Pirmadienio vakare, ba- 

. xxxxxx^ fet*xx ~ !•» Šv. Kazimie-
geriau pasirodyti keliose ro ^etuvių par. naujose 

.. . i bowling alleys žaidė Nor-
19u5 m. Pasaulio Lietu- ’ . Ivoodo lietuviu bowlerių

vių Kongreso metu buvo Kartu su sportininkais ratelis su Providenciečiais 
, kad kart- vyks jų palydovai ir kele-,iietuviais Norwoodiečiai

AMERIKĄ

i aaiy Kas, xaa aaroi- kartėmis į Lietuvą atvyk- tas žurnalistų. Taip pat laimėjo. Rezultatai šioki: 
kovą ir ga? revoliuciją. Amerikos lietuviai ™ano vykti pats kūno kuk Nonvood -

Atmintini mum® Pa. sportininkai ir Lietuvos taros Rūmų direktorius V.!.\. Makūnas io< 134 <»< 33.-Atmintim mums yra Vo .... i ♦ • * • AnmictoncVaa ir Voii -I- .Tąsioms 114 92 ioi 30<niežiaus Leono XIII žo- sportininkai vyktų j Ame- Augustauskas ir keli sei- B R n,.k S9 K1 )2S f)s

kų klausimo žinovas pre
latas John A. Ryan yra 
pasakęs, kad “darbininkai 
nenori užimti svetimos 
nuosavybės, nes jų tikslas 
yra aiškus: apsaugoti sa
vo darbus nuo streiklau
žių”. Ir jei darbininkai 
šiandien tos priemonės i- 
masi, tai tik dėl to, kad 
kapitalistų neteisingumas 
juos prie to privedė. Jie 
organizatyviai privers ka
pitalistus klausyti jų rei
kalavimų ir juos išpildyti. 
Darbininkai sujudo orga
nizuotis.

Štai, katalikams proga į) šimts du milijonai. Taigi 
darbo unijas įnešti krikš- katalikams i._ !_i
čioniškus principus — tei- kas kritikuoti ir kalbėti a- 
singumo ir artimo meilės. 
Jei katalikai užims unijų 
vadovavimo vietas, jei ka
talikai darbininkai laiky
sis Krikščioniškų teisingu
mo principų, tai ateitis ne- 

į apgailestaus šių dienų į- 
j vykių; jei katalikai bus 
' darbo fronte, tai nereikės 
bijoti klasių kovos, riau-

I

piežiaus Leono XIII žo
džiai: “Krikščionys darbi
ninkai turi daryti vieną iš 
dviejų: arba dėtis į unijas, 
kurios yra pavojingos jų 
tikėjimui, arba sudaryti 
savo unijas — sujungti 
savo jėgas ir drąsiai nusi
kratyti taip sunku netei
singumo ir priespaudos 
jungą”. Dabar, nei Ameri
kos Darbo Federacija, nei 
C.I.O. nėra aiškiai priešin
gos Katalikų principams. 
Bet jei komunistai užims 
jose vadovavimą, tada 
Katalikas darbininkas ne
galės prie ju dėtis. Ir kas 
tada? i 
darbininkų unija bus ne- tininkų grupė, kuri treni- sklandytojai, tai Lietuvos' 
žymi, nes visoje Ameriko
je katalikų yra tik dvide-

M ic kūnas 107 1:14 97 338
.Tasionis 114 92 101 307
Kudirka 89 81 128 2‘>8

< Jas'son 94 105 91 290
Nevinskąs 119 118 135 372

Viso 523 530 552 1605

- - . B.
rikos lietuvių kolonijas. nio atstovai. ia. <
Toji mintis gyvenime tapo Lietuvos sportini n k ų/’- 
realizuota. Po sėkmingo rinktinė iš Kauno išvyks Providence 
Amerikos lietuvių sporti- birželio męn. 27 d., tad lie- \. 
įlinkų pasirodymo Lietu- pos mėn. apie 4—5 d. bus 
voje ir Lietuvos sportiniu- jau Amerikoje. Rinktinė \v 
kai pasiryžo atsirevanšuo- Amerikoje išbus apie mė- D. 
ti. Viešėdamas Kaune A- nesi laiko ir lankys lietu-j 
merikos Lietuvių Olimpia- vių kolonijas Amerikos 
dos Komiteto pirmininkas Lietuvių Sporto Komiteto ; jVyfcs Norwoode 
adv. J. Bagdžiūnas - Bor- nustatytą programą. i j2 d. 
den pakvietė Lietuvos T-

i sportininkus šią vasarą Elmiroje, New Yorko vals-; 
atsilankyti Amerikoje. Pa- rijoje, prasidės tarptauti-i m
kvietimas buvo mielai pri- nės sklandymo rungtynės,; O“RD MYKOLD RA
imtas ir tuojau pradėta kuriose dalyvaus Ameri-* illnin 14121111 £11 r

Sudaryta Katalikų- ruošts. Sudaryta 30 spor- kos ir kitų pasaulio kraštų' ZAlGiu mlOJJU ElLt

Balkus 90 100 116 3<m;
Ruthevicz 105 88 90 283
Balkus 106 106 113 325
Belkonis 87 127 114 328
(Vronak 93 116 110 319

Viso 481 537 543 1561
Kitas Norwoodiečių su 

Providenciečiais žaidimas 
balan- 

vakare, Boni- 
Kadangi birželio 26 d. gips Recriation Alleys.

I
i

dabar ne lai-

ruojasi ir mokosi anglų sklandymo sporto atstovai; Balandžio m. 12 d. — 18, 
kalbos. Paskiau iš tų 30 į Ameriką išvyks birželio' 119 Tempei St. 
sportininkų bus atrinkta 14 d. ir tuo būdu galės pa-; Nashua, N. H.

i ■
vyks į Ameriką. Lietuvos Lietuvos aero klubas jau' 
sportininkai 
dalyvaus šiose varžybose:

D
2)
3)
4)

oyvi U. XX CLAV7 KJ lAVt ------- - -----------------f----------- ---------------

14 tinkamiausių, kurie ir tekti į rungtynių pradžią ' Balandžio m. 26,—geg. 2, 
.......................... • • - - - £ - - - • 1 1703 Jackson St.,

Scranton, Pa.
I Gegužės 3, — 16,

207 Adams St.,
i Newark, N. J. 

jregistruoti, 17 _ 23,

pie nuosavybės teises, bet 
aiškinti darbininkų orga
nizacijose ir unijose Krik-* 
ščioniškus principus, ki-, 
taip gali atsitikti, kad mes 
norėsime kalbėti, bet mū
sų niekas nebeklausys ir 
niekas dėmesio į mūsų 
kalbą nebekreips. Ar lauk
sime kol bus per vėlu? T.kad 14 sportininkų grupe

I
I v

Amerikoje ! pasiuntė į Ameriką, sklan-;
dymo rungtynes organi-; 
zuojančiai įstaigai, raštą, į 
prašydamas 
rungtynėms ir Lietuvos 
sklandytojus.

Dabar numatytieji rung-; Birželio 4 d. — 13, 
tynių dalyviai, Lak. sklan-j 213 South 4-th St. 
dytojai J. Pyragius ir Br. Brooklyn, N. Y.

krepšinio, 
teniso, 
lengvosios atletikos, 
bokso ir

5) sklandymo. 
Savaime suprantama,

blogų pavyzdžių, įvairios prieškatalikiškos li
teratūros, teatrų. Tų kraštu katalikiškas jau
nimas pradeda draugauti su kito tikėjimo jau- 
laiko. Antai tais pačiais metais (1933) Vokie
tijoj vos ketvirta dalis mišriose moterystėse i 
gimusių vaikelių buvo apkrikštyta. 0 ką bekal
bėti apie katalikišką tų vaikelių auklėjimą!

Jeigu kurioj šaly prasideda plat’ntis užkre-1 
čiamoji liga, valstybė griebiasi visų įmanomų 
priemonių ir būdų, kad sustabdžius epidemiją. 
O kokie tie būdai ir priemonė? Ugi ji mobili-! 
zuoja į tą darbą specialistus gydytojus, atida
ro naujų ligoninių, nurodo vaistus, kurių gali
ma gauti artimiausiojoj vaistinėj, išleidžia in
strukcijas ir nurodymus, kurių laikantis gali
ma apsisaugoti nuo ligos.

Kaip ligoniui reikalinga priežiūra, ligoninė, 
vaistai, gydytojas ir slaugytojai, tai ir dar 
daugiau, diasporoj gyvenantiems katalikams 
reikalingi kunigai, bažnyčios, šv. Mišios, Sa
kramentai, katekizmas, katalikiškos mokyklos; 
literatūra ir tt. Bet iš kur tuos dalykus imsi, 
jeigu keletos šimtų mylių plote vienas tesiran- 
,da kunigas ir apgriuvusi bažnytėlė? Dar kata
likiškoj šalyj, žiūrėk, kiek žmonių apleidžia 
sekmadieniais šv. Mišias, kur bažnyčia vos už 
keletos žingsnių, o ką bekalbėti apie diasporos 
katalikus!

Štai kokias žinias mums paduoda vienas ku
nigas iš Vokietijos, kur tarp 40 tūkstančių 
protestonų yra išsimėčiusių apie 1.200 katali-’ 
kų. Pamėgink dabar sekmadienį surinkti tuos 
visus 1.200 katalikus, jeigu tie to kunigo pa- 
nimu, nes ir nėra su kuo kitu draugauti, neju
čiomis užsikrečia klaidatikystės mintimis ir 
dvasia, sueina į mišrias moterystes, susigyve
na su kito tikėjimo žmonėmis, ypač susituoku
sių giminėmis ir po kiek laiko jau katalikystės 
nė ženklo! O kiek ten mišrių moterysčių! Štai 
vienoj tik Vokietijoj 1933 metų skaitlinė pa
duoda net 39 moterystes nuo šimto. Tokios mo
terystės yra be bažnytinio palaiminimo. Žino
ma, nekatalikiškoji pusė pasirašo, kad netruk
dysianti vaikus krikštyti ir auklėti katalikiš
kai, bet toks pasirašymas dažniausiai tik iki 
rapijonai išsiskirstę po keturis vienas nuo ki
to toli esančius miestus ir išsiblaškę per 120 
kaimų. Toj visoj plačiausioj apielinkėj esanti 
tik viena, sena, apgriuvusi bažnytėlė... Tas ku
nigas įsteigęs keturis katekizmui dėstyti cen
trus, bet dažnai įvyksta, kad dėl tolumo ir 
blogo oro vargšas kunigas nebesulaukia nė 
vienio vaiko.

Čia leiskite man padaryti trumpą pastabą. 
Tie tėvai, kurie Čia Amerikoj, ar kituose kraš
tuose, jeigu neleidžia savo vaikų, į katalikiškas 
mokyklas, į katekizmo pamokas, arba iš ryto

Šv. Kazimiero parapijoj 
St. Clair, Pa.

šventą dieną nekelia vaikų, kad eitų bažny
čion, nes, girdi, ana kaip gražiai vaikelis mie
ga... arba atima savo vaikus iš katalikiškos 
mokyklos ir atiduoda viešajai, manau, ne tik 
aš viens, bet visi turime manyti, kad tokie tė
vai baisiai sunkiai atsakys prieš Dievą ir Tei
singasis Teisėjas skaudžiai nubaus už tokį ti
kėjime apsileidimą.

Dabar eikime toliau. Diasporos kraštų ka
talikai iš visų pusių mato blogus pavyzdžius, 
nejučiomis užsikrečia indiferentizmu arba a- 
bejutiškumu tikėjime. Tai, girdi, kaip tiems 
tūkstančiams bus, taip ir man. Anie neina iš
pažinties, tai kam man, anie nesilaiko pasnin
kų, tai kam man, o jeigu kas laikosi, susilau
kia pajuokimų.

Štai pažiūrėkime kiek velykinės išpažin
ties atsiliko katalikai, gyvenantieji katalikiš
kuose ir diasporos miestuose Vokietijoj. Sta
tistika iš 1933 metų. Katalikiškuose miestuose 
Passau ir Trier iš 100 katalikų atsiliko velyki
nę išpažintį apie 80 žmonių, o diasporos mies
tuose Berlyne ir Meissene tik apie 35 iš 100. 
Vadinasi 65 katalikai iš 100, o kittzose mies
tuose dar daugiau, apleidžia savo būtiniausias 
tikėjimo pareigas.

Panašus dalykas darosi ir tarp Amerikos 
tikinčiųjų. Katalikai, gyveną tarp kitatikių ne
jučiomis užsikrečia ju Daoročiais. iu «ralvnsw»nM
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Lietuvos Pasiuntinio Pulk. P. 
Žadeikio Žodis Prie A. A. 
Konsulo M. Bagdono Kapo

Filo de patrujo.

Lietuvos Kaime Worcester, Mass
Žiema savo baltu patalu; dalelė vargo sumažinta, 

labai trumpai linksmino Bet daug šiuo reikalu dar 
mūsų kaimą. Vos porą sa- tektų padaryti, nes dar 
vaičių menkutis rogių ke- daug išbliškusių, pusalka- 
lias, o vieškeliais taip ru- nių vaikų. Yra ligoninių, 
dens iki artimo pavasario, kurie be lėšų pasmerkti

. Treciasis iš eilės Lietuvos Konsulas Chicago, o 
formaliai ir Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone se
kretorius Dr. Mikas Bagdonas klastingos ligos už
kluptas Velykų naktį staiga pasimirė. Eidamas dar 
tik 43 metus, kupinas energijos tikėjosi ligai nepasi- 
duosiąs ir turėjo gyventi dar antra tiek. Velionis bu
vo taip užverstas darbų, buvo pasinėręs savo atsako- 
mingese pareigose, kad gal neturėjo laiko, o gal ir pa
miršo pasirūpinti apie savo sveikatą. Konsulas Bag
donas uoliai ir sąžiningai eidamas jam pavestas svar-; ,
bias valstybės pareigas, matomai mirė neatsitrauk- daugiau perka, mat kaime ir ūkininkai nebedaug be
damas nuo savo .darbo stato, mirė kaip kareivis būda- atsirado jau daugiau pini- turi. O varguomenei, su di

desnėmis šeimomis — nė
ra linksma.

Tik kaimo samdinių būk
lė nebloga. Algos meti
niams darbininkams jau 
galima sakyti prieškari
nės. O reikia atminti, kad 
samdinis kaime be algos 
dar gauna pilna išlaikymą 

Dabar jos turi ’r rūbus.
tris specialius spaudos or- 
-------- : taip 
“Naująją Vaidilutę”, ir 

i “Liepsnas”. Ypač kaimo 
mergaitėms ‘pavasarinin- 
kėms’ skyriamas organas 
“Liepsnos” būt laukiama, 
viešnia ir Amerikos mer
gaitėms “Vytėms”.

I

I
Į

dens iki artimo pavasario, kurie
Mišką Įvairiais pabaliais laukti kaž ko, nors jo šei 
veža rogėmis. Veža begalo m a ir 
skubindami, net naktimis, ] 
veža susitelkę visus kai- mingi pakėlę depresiją, ū- 
mynus, kurie tik laisvą kininkai atkiunta. O dabar 

i kokį arkliuką turi. pakilę grūdų kainos dvigu-
i Miško ūkininkai šiemet bai, tik vargas, kad grūdų!

mas sargyboje. Tur būt dėl to tai jo gyvenimo siūlas gų. 
nutrūko kaip katastrofiškai — netikėtai, kad stačiai 
negalima patikėti, kad tai būtų liūdnas faktas, jog kiau'sūkruto 
mes čion susirinkome ne i daug žadančio jauno Lietu- Sąjunga persiskyrė i dvi 
vos diplomato pagerbimo sueigą, bet i jo laidotuves, dalį: Mergaitės atsiskyrė 
susirinkome atiduoti jo šviesiai atminčiai savo gai
lesčio ir nuliūdimo jausmus.

Nors Konsului Bagdonui ir nebuvo lemta ilgam ir kiti.

i Jaunimas kaime smar- 
“Pavasario” 

< L

• badautų.
Bet nekurie, ypač lai-

i

' mikiūtė, Jonas Bačinskas 
į Jr., Karolius Kulikauskas 
į Ona Lukosevičiūtė, On; 
Celesiūtė, Adomas Tapa 

A1KRIK VARUI PARAP ,gusiems 35 centai ir vai- rauskas ir Pranciška PauHusnuo TRniu rAnAr.|kams 15 cectų ,šiuos pa.! ,auskaitė
‘ KRIKŠTAI j veikslus rodo broliai M. &

Robertas Aleksiūnas Motuzai.
Juozas ir Marijona (Vaš- 

kelevičiutė) Aleksiu n a i 
neseniai susilaukė sūnelio J 
kurs tapo pakrikštytas 
vardu Robert. Krikštino 
kun. J. J. Bakanas. Krikš
to tėvais buvo: Juozas 
Kvaraciejus ir Birutė Pus- 
taitė.

nuo bernaičių. Organus 
(spaudos) dabar turi vieni 
........... . Dabartiniu metu 

pagyventi, bet gi jo trumpas gyvenimas buvo vaisin- katalikės moterys pralen- 
gas darbais, kuriuos jis pašventė atgimusios tėvynės vyrus: 
labui. f

Didžio karo metu. 20 su viršum metų atgal, kada ^Tnus.’ .
Lietuva merdėjo Vokiečių karo okupacijoje, Mikas 
Bagdonas, pilnas energijos ir kilnių idėjų jaunuolis, 
nesėdėjo rankas sudėjęs, bet ėmėsi pavojingo tais 
laikais lietuvių žadinimo darbo, kaip liaudės mokyto
jas. Karui baigiantis, kada pasigirdo Lietuvos padan
gėje nepriklausomybės trimitų balsai, Mikas Bagdonas 
pasigriebęs ginklą stojo i pirmųjų savanorių eiles, 
pasiryžęs aukoti savo gyvybę už Lietuvos nepriklau
somybę. Kai Lietuvos Respublikos nepriklausomybė 
atrodė jau užtikrinta, energingas Mikas Bagdonas i- 
masi Lietuvos politinio darbo kaipo eilinis darbo Fe- ___ __________ _
deracijos narys ir čia greitai pasižymi savo energija kad tokio klausimo Lietu- !r°ti Viduržemio jūron, ka- 
ir sumanumu ir tapo išrinktas i Steigiamąjį Seimą voje ne negali būti. Tačiau-da skurdo ir vargo saknvs

I

1920 metais. Tais pačiais metais Bagdonas atvyksta 
Amerikon, aplanko visas lietuvių kolonijas, jaudinda-

Jonė Bakanaitė
Jurgis ir Julė (Stanaitėl 

Bakanai neseniai sušilau-
I -

1 kė dukrelės, kuri balan
džio 4 d., tapo pakrikšty
ta gražiu vardu Jonė-Ve- 
ronika. Krikštino kun. J. 
J. Bakanas. Krikšto tėvais 
buvo Juozas Sinkevičius ir 
Elena Palubeckaitė.

Valdininkai nesiskun- 
“Moteri”, džia, nors dar norėtų, kad 

algas pakeltų.
Tačiau yra koki nelemta 

liga įsimetus lietuvio sie
lon. Pastebima didelis tur
tų troškimas ar žiūrėtum 
i valdininką ar i kaimo ū- 
kininką. Dėl to kila daug

Zigmas Skintas
Bartolamiejus ir Jedvy- 

ga (Maziliauskaitė) Skin
tai neseniai susilaukė sū
nelio, kurs balandžio 4 d., 
tapo pakrikštytas vardu 
Zigmas - Bartolomiejus. 
Krikštino kun. J. J. Baka- 
nas. Krikšto tėvais buvo 
Antanas Kartonas ir Ona

SUSIRINKIMAI
Pirmadieni, balandžio 12 

»’ d., Įvyks Studentų susi
rinkimas bažnytinėje sve
tainėje, 7:30 vai. vakare.

Sekmadieni, balandžio 
11 d., Įvyks Šv. Vardo dr- 
jos susirinkimas tuojaus 
po mišparų bažnytinėje 
svetainėje.

Tretininkų susirinkimas 
įvyks penktadienio vakarą 
tuojaus po Šv. Teresėlės 
pamaldų.

Šv. Šeimynėlės susirin
kimas Įvyks antradieni, 
bažnytinėje svetainėje, 7 :- 
30 vai. vakare.

Koresp. M. Y.

f,

ŠV, KAZIMIERO PAR-JA

Tarpuose aktų dar prisi 
dėjo prie programos Pra 
nas Šimkus išpildydamas 
savo dainomis ir akordia 
nu, ir Vincas Lukoševičių 
dainomis. Reikia pastebė 
ti, kad Pranas Šimkus yr 
laimėjęs pernai Major Be 
'.ves amateur kontestą.

Šiuo teatro pasisekimą 
duos mūsų jaunimui dar 
giau drąsos ir toliau dirt 
ti tautai ir Bažnyčiai. K< 
Ii iš minėtų vaidintojų m 
mokėjo gerai lietuviška 
kalbėti, bet besimokind? 
mi vaidinti, su kurk. Skr< 
denio pagelba, jie išmoki 
Tad ir yra garbė mūs 
kuopai, kad stengiasi sav 
tėvų kalbos neužmiršt 
Lai tas pavyzdys paskat 
na ir kitus prisirašyti pr 
“Vyčių”, kurie dar nėr 
jos nariai. ?

Dabar Lietuvoje mieste neteisybės, didelių valstv- Butkeviciutė.
ir kaime, taip pat ir spau 
doje keliamas socialis 
klausimas. Kiti 
čiai, net bando užginčyti

bes turto eikvojimų. Arba 
ioks prabangos nasireiš- 

laikraš- Girnas, kada labai aukšti 
i valdininkai važiuoja vasa-

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki 
j niai. leiskite mums išegzami 
i nuoti akis ir pritaikinti aki 
i nius. Mes padarome dirbtinai Į , . r
! akis.
397 Main St. Tel. 6-194

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass

Vyčiu 26 kp. komiškas 
vaidinimas Įvyko sekma
dieni 7:30 vai. vakare baž
nytinėje svetainėje. Virš 
1000 dalyvavo šiame vaka
re.

Kuopos susirinkimas i- 
vyks antradieni, balandžio 
13 d., mokyklos svetainė
je 7:30 vai. vakare, 
nariai atsilankykite,
bus svarbių svarstymų.

JUDAMI - SPALVUOTI 
PAVEIKSLAI

Balandžio 10 d., bus ro
domi judami spalvuoti ir 
garsiniai paveikslai baž
nytinėje svetainėje, 7:3-1 
vai. vakare. Įžanga suau-

Vis:
nes

CHESTNEY’S CANTEEIBlaivininku susirinki
mas Įvyks penkadienio va
kare, balandžio 9 d., tuo- 
jaus po vakarinių pamal
dų. Koresp. M. Y.

Lietuvos Vyčių 26-ta kp., 
balandžio 4 d. 

vakare, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje suvaidino 
3-jų aktų komediją “Elge
tų Gudrumas". Vadovavo 
kun. Pranas Skrodenis, 
šios kuopos dvasios vadas. 
Dalyvavo labai gražus bū
relis žmonių. Visais at
žvilgiais teatras buvo sėk
mingas ir nemažai pelno 
atnešė. Visas pelnas para
pijai. Ta dėka priklauso 
kun. Pranui Skrodeniui.j 
kurs dėjo visas pastangas 
ir rūpesti, kad šį pirmą 
veikalą padarius sekmin-

- -• dar nėra pašalintos šiau- 
neprašyt as pastogėje.

. Apie j Mokyklų butai kaime nė- 
“žiemos pa- ra statomi reikiamu tem- 

vardu. ruošiamos, pu. Yra kur kaimo moky- 
; kloms ūkininkai yra paau
koję po tris hektarus že
mės, ūkininkai mielai su
vežtų reikalingą medžiagą.

gyvenimas eina savo keliu 
ir vargas i

mas brolius Amerikiečius savo ugningomis prakalbo- skverbiasi kur gali. 
Kalėdas buvo “f-mis apie tėvynės prisikėlimą. Užsilikęs Amerikoje il

gesniam laikui baigia čia aukštuosius mokslus Įsigy
damas daktaro laipsnį. Matyti, velionies gabaus būta. 
Pastojęs Lietuvos užsieniu reikalų tarnybon, greit 
gavo svarbų paskyrimą būti Lietuvos Pasiuntinybės 
Vašingtono pirmuoju sekretorių. Tas pareigas jisai 
rūpestingai ėjo per dešimtį, metų, tai yra iki atvyko 
penketą mėnesių atgal Chicagon. Vašingtone jam te
ko eiti sekretoriaus pareigas ir būti Lietuvos atstovu 
charge’ d’affaires titulu. Lietuvos Pasiuntiniui Va
šingtone p. Balučiui teko ilgiausia bendradarbuotis su 
daktaru Bagdonu. Ministeris Balutis, mano pirmtakū- 
nas labai aukštai Įvertino velionies diplomatinius ga-į 
bumus. Štai anas tenai gėlių vainikas su užrašu: “my-l 
limam bendradarbiui”, pasako, kad jie du buvo netik ■ 
bendradarbiai, bet ir geri draugai.

A. a. Konsulas Bagdonas buvo linksmaus būdo, į 
turėjo retą dovaną humoro, dėl to jis daug Įgyjo drau- Į 
gų, kur tik pasisukdavo. Savo keliu jis buvo atsargus 
ir tarnybos reikaluose pedautiškai sąžiningas. Nuo 
laikų mano buvimo pirmuoju Lietuvos Konsulu Chica
go man teko susipažinti su Miku Bagdonu, tada dar 
universiteto studentu, o vėliau teko per keletą metų 
dirbti drauge, tai konsularinį, tai diplomatinį darbą ir 
aš turiu liudyti, kad daktaro M. Bagdono asmenyje

Kalėdas buvo 
galbos” 
mieste ir kaime rinkliavos 
pinigais, rūbais ir grūdais 
ir, buvo šelpiama varguo
menė. Padaryta nemažai ir. 
nušluostyta ašarų. Tai tik miško valstybė turi pa

o teatrai, knygos įvairios bičiulystės visai juos] 
pribaigia. Ne viena motina skaudžiai aima
nuoja, kad jos dukrelė ar sūnus jau keletą me
tų draugauja su protestonais, eina naktimis/ 
o jeigu ką pasakysi, tai kaip užriks: “Čia, gir
di, Amerika, čia man neuždrausi, su kuo aš no
riu, tai einu”, o jeigu ilgiau barsiesi, tai aš 
galiu sau išeiti”. Ir dažnai taip padaro, dė! to 
motina ar tėvas bijodami, kad vaikai nepabėg
tų su kokiu protestonu tyli, laukia kas bus to- i 
liau. Ir štai po kiek laiko jau sako “susiženi- 
io”, bet kur? Nugi pas teisėją, arba pas pro-i 
testonų ministerį, nes nekatalikiškoji pusė 
taip norėjusi. Kas tuomet laukia iš tokio gyve
nimo, kiekvienas gali sau lengvai suprasti.

AR YRA BŪDAI IŠSIGGELBfcTI?

Šventasis Tėvas Pijus XI, matydamas tokią 
skaudžią ir liūdną katalikų padėtį nekatalikiš
kuose kraštuose, visų pirma viso pasaulio ka
talikus ragina prie maldos, nes ir viena siela y- 
ra labai brangiai Įkainuota paties Išganytojo 
Brangiausiu Krauju. Tam tikslui šv. Tėva3 
skiria šiais metais visą balandžio mėnesį mal
dai prie ŠŠ. Jėzaus širdies už diasporos katali
kus, kad jiems Dievas duotų malonės, kaip 
pirmųjų amžių krikščionims, išlaikyti savo ti
kėjimą, kad ir jie galėtų sakyti su Tautų A-

kiti gėlimai.

90 Millbury St.,

YVorcester, Mass

Kankamai ir jau devynioli
ka metų praslinko nuo 
Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo — reikėjo, sekmadieni, 
tur būt, lįgšiol tuo reikalu 
labiau susirūpinti. Ypač, 
kad Kaune yra išaugę tik
rai puikių, beveik prabai-- 
giškų, rūmų.

Inteligentijos pertekliu
mi kai kada nusiskundžia
ma, bet susirgus kaim? 
pradžios mokyklos moky
tojui — neatsiunčiama pa-

Tel. .Tįsi
I >elivei y

I lornest i<* ar 
IrnjM»rtrd Brani

Lietuvos užsienio tarnyba nustojo darbštaus, suma
naus ir lojalaus darbininko, aš gi netekau ištikimo ir 
kompetentiško pagelbininko ir brangaus bičiulio. Gi
lus tai skausmas velionies seserims ir broliams Lie
tuvoje, o Chicagoje pusbroliui, didžiam gerbiamam 
klebonui Kun. Ignui Albavičiui — teikitės priimti ma- vaduotojo mėnesi ir Jau
no ir mano žmonos Jums nuoširdžiausią užuojautą.

Šviesios atminties Mikai, begyvendamas tarp mū
sų tu gal ir pats nežinojai, kiek turėjai draugų ir ger
bėjų. Daug jų čia susirinko prie tavo kapo, daug jų 
liūdi atstumoje kaip šioje šalyje, taip ir Lietuvoje. 
Svetimų valstybių atstovai ir ponai konsulai reiškia 

, tau paskutinę pagarbą, kaip ir šio krašto Valstybės 
• Departamento ankšti valdininkai. Mielas Mikai, greit q Velykų 
1 užbaigiai savo žemišką kelionę, bet tu pasiliksi mūsų į kuomet f ’ 
į širdyse kolei tik mes patys būsim gvvi.
1—IV—37
Chicago, Illinois.

I

oaštalu: “Tai kas gi atskirs mus nuo Kristaus! 
meilės? ar vargas? ar suspaudimas? ar badas?! 
ar plikumas? ar pavojus? ar persekiojimas?i 
ar kalavijas? (Juk yra parašyta: Dėl tavęs e- 
same žudomi visą dieną, laikomi pjautomis a- 
vimis)” (Rom. 8, 35),

Be to šv. Tėvas nori, kad kuo labiausiai su
stiprėtų vadinamoji: “Keliaujanti Bažnyčia”, 
kurią sudaro Vokietijoj šv. Bonifaco sąjunga, 
o kitose šalyse, pavyzdžiui, Amerikoj Exten- 
tion Church.

Keliaujanti Bažnyčia susideda iš diecezijos 
ar vienuolių kunigų, kurie pasišventę apašta
liškam darbui važiuoja iš vietos į vietą, dar i 
talką pasikviesdami pasauliečius, kurie padeda 
mokyti vaikus katekizmo, lanko ligonius, su- 
ieško išsimėčiusius tarp kitatikių katalikiškas 
šeimynas.

Amerikoje tokia bažnyčia, kaip sakiau va
dinasi: Extention Church. Ji užsiima kateki- 
zacija, pamokslų sakymu, knygų platinimu, 
mišrių moterysčių sutvarkymu, tikėjimo su
stiprinimu ir Sakramentų teikimu. Pabusi ku
riame mieste ar apylinkėj ilgesnį laiką, persi
kelia Į kitą vietą. Ta draugija turi įtaisytas • 
tris bažnyčias dideliuose automobiliuose. Vie
nas toks auto vadinasi Šv. Antano, kitas šv. 
Petro, o trečias šv. Povilo. Kun. Pranas C. Kel

giau. Tėvai nepatenkintū 
kad vaikų mokslas gali 
būti sutrukdytas vieniems 
metams.

Tokių rūpesčių akivaiz
doje praleidžia šią žiemą gu. .
mūsų kaimietis Lietuvoje Sekantieji nariai labai’ 

i ir laukia Velykų švenčiu, gerai savo roles suvaidi ! 
i pavasariop no: —Vincas Kereišis, Ma-! 

linksmios, skais- rijona
ėios saulės spinduliuos su- Jogminaitė, Teofilija Auk-

i švilps piemenėlio vamzde- štikalnaitė,
' lis ir artojo daina. brozevičiūtė,

ty yra tos bažnyčios įsteigėjas. Jis 1905 metais į 
surado iš viso 19 žmonių: du arkivyskupus, du 
vyskupus, 9 kunigus ir 6 pasauliečius. Iš to 
mažo būrelio šiandien Extention Church yra' 
išaugusi į didelę Draugiją, kuri Įvairiais bū
dais eina Į pagelbą išblaškytiems po visą Ame
riką katalikams. Ta Draugija nuo 1905 iki 1921 
metų yra pastačiusi Įvairiomis aukomis iš vi
so 2.074 namų: bažnyčių, koplyčių, mokyklų i z 
kunigams rezidencijų. Popiežiai tos draugijos 
r.aržus apdovanojo Įvairiais atlaidais ir malo
nėmis. , ' . ■ į

Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra di
džiausi plotai, kurie keletą kartų yra didesni 
už Belgiją, Lietuvą ir net Italiją ir turi vos 
vieną bažnyčią, kuri apima pavyzdžiui kokius 
1000 katalikų kokių 500 kvadratinių mylių 
plote. Nepaprastai yra sunku pasiekti ir suras-1 
ti tokiame plote tuos išsimėčiusius katalikus. 
Bet būtų dar pusė bėdos, jeigu tie katalikai 
ieškotų kunigo, arba, kai nuvažiuoja kunigas, 
ar misijonierius, skubintus! į paskelbtą vietą. 
Bet kur tau! Kito, kaip sako nė su pyragu ne
prikalbinsi. Pavyzdžiui; aš norėjau nuvažiuoti į 
į Kaliforniją, nes girdėjau tenai Los Angeles 
ir kituose miestuose esą išsimėčiusių lietuvių 
katalikų. Gavęs vieną kitą adresą nurašiau lai
škus, teiraudamasis, ar būtų galima sušaukti

Tamošiutė, Ona

Malvina Am-
Adelė Strei-i

EDWARŪ YANOVER’!
PACKAGE STORE

l'žhiiico Visokius alkoholinius 
gėrimus 1‘ostinę. Vyną, ir Al

278 Millbury Street 
YVorcester, Mass.

R G A VIGTOR
VISŲ BANGŲ

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 TrumbuH St.
Worcester, Mass.

lietuvius ir duoti kokios savaitės misijas? C 
vau atsakymą, kad. girdi, neverta apie tai 1 
svajoti. Esą lietuvių, bet taip subedievėję, k 
nebenori nė prisipažinti katalikais, o kurie č 
laikosi savo tikėjimo, tai yra pajuokiami ir 
šokiais būdais persekiojami. Panašus dalyk 
ir su kitomis tautomis, ypač su italais.

Brazilijoj, girdėtis, dar blogiau. Ten lie 
viai vos, ne-vos susilipdė vieną-vienintėlę b 
nytėlę ir tą ne visi gali pasiekti arba kurie 
gali, bet neina ir kitiems nemalonumus da 
Jau tokia, matyt, žmogaus sugadinta prigi 
tis. Kartą pasisakęs žmogus: “Netarr/ausi 
jaučia nuo tada savo prigimty priešginybę 
revoliucijos dvasią.

Tokiems nelaimingiems kraštams, kuriu* 
katalikai gali taip lengvai pražudyti savo 
kėjimą, eikime į pagelbą, kas malda, kas d 
bu arba materijaline pagelba, o ypač mels 
mes už nelaimingos Vokietijos diasporos 
talikus, kuriems nazių valdžia smūgis po sn 
gio ruošia visišką išnaikinimą.

Šv. Tėvas giliai susirūpinęs tokiais ne 
mingais kraštais šaukia visus į pagelbą, jq 
liepia melstis prie Švenčiausios Jėzaus širč 
per visą balandžio mėnesį. Tat paklausyki 
to kenčiančio ir visą žmoniją mylinčio šen* 
prašymo. Kun. J. Bružikas, S. J
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

PROVIDENCE, R. I.

I

MOKYKLOS ŠVENTINI
MAS

kią mokyklą ir pigiai. Lin
kime jam pasisekimą vi
suose darbuose.

Trūbininkas.

džiau- NASHUA, N. H.Providenciečiai 
giasi naujai pastatyta mo
kykla. Nors bolių ritinė
jimas prasidėjo kelios sa
vaitės atgal, ir salė paren
gimams taipgi jau buvo 
pakrikštyta, bet visos mo
kyklos bei namo pašventi
nimas įvyks ši sekmadieni, 
balandžio 11 d., trečią va
landą po pietų. Providen- 
co Vyskupas pats asmenis- giedojo parapijos choras 
kai atliks šventimo apei
gas, taipgi tars kelis žo
džius. Bus svečių kunigų, 
kurie dalyvaus iškilmėse. 
Po šventinimo bus vaka
rienė su puikia programa, 
kuri bus kaipo vainikas 
providenciečiams už jų at
liktą darbą. Providence su 
taip mažai lietuvių ir Į to
kį trumpą laiką pasistatė 
naują bažnyčią, naują mo
kyklą su rekreacijos pato
gumais ir puikiu kamba- . si chore p. G. Utkiutė. 
riu jaunimui. Čionai be- chorui akompanuoja var- 
žaisdami galės dvigubai gonais. Velykų Prisikėli 
pasidžiaugti, nes jų duos- m o 
numas tai padarė galimu.

Didžiausia padėka tenka 
parapijos klebonui 1___
Jonui A. Vaitekūnui, kurio 
rūpesčių : 
puikiai vedė parapijos da
lykus. ir išgavo tuos sun
kiai uždirbtus Dinigus iš 
parapijiečių. išmintingai 
su rezervuotom ieigom pa
statė du nauju namu ir 
nupirko dar du. Šio ener
gingo vado globoje, tiki
mės bus turtingiausia 
didžiausia parapija Nau
joje Anglijoje. Taipgi pri
klauso didelė padėka p. A. 
Gumauskui, mokyklos 
kontraktoriui. kuris būda
mas sąžiningu ir nusima
nančiu biznvj pastatė pui-

VELYKAS PRALEIDO 
ME LINKSMAI

Šios kolonijos lietuviai 
Velykų šventes praleido 
linksmai Bažnyčia buvo 
pilnutėlė maldininkų. Pri
sikėlimo šv. mišios ir pro
cesija buvo nepaprastai iš
kilminga. Labai gražiai

naujas mišias, kurias iš
moko orieš Velykas. Visi 
bažnyčioje buvę džiaugiasi 
ir gėrisi choro giedojimu. 
Choro vadu dabar yra 
jaunas muzikas, p. Stepo
nas Virkauskas. Jis yra 
muzikos mokytojų asisten 
tu miesto mokyklose ii 
moko muzikos privačiai 
Linkime p. Virkauskui ge 
riaušių sėkmių savo darbe

Taipgi gražiai darbuojaT J

-r 
V"

Važiuokite į Lietuvą

Laivu

Mag. Juozas Kriščiūnas
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TIESIOG Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMŲ 
KURIAI VADOVAUS PATYRUS VADO 
VAS JUOZAS KR1SČIŪNAS.

Birželio - June 19 d.

SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

“GRIPSHOLM

VYKDAMI Į LIETUVA SU “DARBI
NINKO” EKSKURSIJA TURĖSITE MALO
NUMI, NEŠ LAIVE TURĖSITE GERĄ EK
SKURSIJOS VADĄ, KURIS JUMS VISAME 
KAME PADĖS.

Lietuvos Valstybės opero
je. Sugrįžus Į Jung. Vals- 

; lybes per 4 metus giedojo 
Katedroje, Hartford, Ct. 
Pereitais metais ji iš 70 
dainininkų buvo išrinkta 
ir pasirašė sutarti su Met- 

i ropolitan Opera. Taigi ir 
mes Detroitiečiai turėsime 
progos mūsų artistę išgir
sti.
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Pereitą šeštadieni mūsų 
šv. Petro par. bažnyčioje 
Įvyko jungtuvės. Moterys
tės Sakramentą priėmė J. 
Osnikis ir K. DugelyU. 
Merginos tėvai gyvena ū- 
kyje Carleton. Laike iškil
mingų jungtuvių šv. mi-

Balandžio 18 d. parapi
jos draugijos rengia vaka
rėlį. Galime pasitikėti, 
kad kiekvienas atsilankęs 
Į šį vakarą ne tik bus už
ganėdintas, bet ilgą laiką 
nepamirš kaip linksmai 
praleido laiką. Rengimo 
komisijoj yra šie: Vincas 
Bekampis, Susivienymo; 
Juškienė, moterų draugi
jos; A. Misevičius, šv. Pet
ro draugijos. Jiems pa
gelbsti daugelis kitų. 
Kviečia visus Detroito lie
tuvius dalyvauti.

streikų, bet 
jungtuvės, daugumas jų mažesnėse 

Darbininkai

Darbininkų judėjimas
Detroite tebėra gyvas. Da- 

šių jaunieji ir liudininkai • bartiniu metu dar yra apie 
priėmė Šv. Komuniją. Tai devynioliką 
pavyzdingos
Vestuvių balius Įvyko jau- dirbtuvėse, 
nosios tėvų namuose. Lin- reikalauja unijos pripaži- 
kime jaunavedžiams links- nimo ir nori, kad tik uni- 
mo gyvenimo. jistai dirbtu. Darbdaviai

---------- priešinasi, bet darbinin
kams vyksta laimėti.

šv. mišiose dalyvavo 
muzikas mokytojas miesto 
mokyklose, p. Elmer Wil- 

kun i son ’r ?roJ° keletą muzi- 
- }ikos kūrinių vargonais. D?- 

žilstanti galva koiame jam.
Solo giedojo p. Ona Vir- 

kauskaitė. Ji turi gražu ir 
malonu balsą. Taigi cho
ras, solistė ir jų vadai už
sitarnavo pagyrimo už 
gražų giedojimą bažnyčio
je.

Po mišių choras susirin
ko i bažnytinę svetainę ir 
turėjo “margučių” pusry
čius. Vi<d linksmai pralei
do laiką. Mūsų klebonas 
kun. dr. A. Bružas dėkojo 
chorui, jo vadui, orkestrai 
ir visiems kitiems, kurie 
pagražino pamaldas gra
žiu giedojimu ir muzika 
ir linkėjo linksmu Velykų.

Bendrų pusryčiu komisi
joj buvo šie: Angelė Male- 
vičiutė, Julė Gaidytė. Ag
nės Utkaitė, Antanas 
ka ir Jonas .Grigas.

i DARBAI
Darbai gerai eina. Jack- 

son Mills pakėlė savo dar-i 
bininkams algas 10C.

fii

(

Ša-

Kalbant anie ūkius ir ū- 
kininkus, tai vasaros metu 
daug žmonių iš miestų va
žiuoja pas pažįstamus ū- 
kininkus. Ūkininkai mies
tiečius maloniai priima, 
pavaišina, ir jeigu kas pa
siūlo ūkininkui už vaišes 
piniginį atlyginimą. tai 
paprastai ūkininkai nepri
ima. Taigi patartina gera
širdžiams ūkininkams pa
siųsti vertingą dovaną, 
kurią ne tik priims, bet ir 
turės daug naudos. Užpre
numeruokite gerą katali
kišką laikrašti Ūkinin
kams tinkamiausias laik
raštis “Darbininkas”. Tai
gi užrašykite “Darbinin
ką” nors pusei metu arba 
nors penktadienio numerį.

Labai dažnai apsilankius 
pas ūkininkus randame 
netinkamą laikrašti. Pa
klausus kodėl toki šlamš
tą skaito, atsako: “Tai 
kaimynas paliko. Neturi
me kitokio, n^s neišgali
me užsirašyti”. Žmonės be
skaitydami blogus laikraš
čius atšala tikėjime ir tau
tos reikaluose. Y’ra tokių, 
kurie nori mūsų tėvynę a- Nuolatinis adresas: 
tiduoti Rusijai. Ar 
mums neužteko Rusijos 
vergijos? Tik pagalvoki
me. Mažesnę tautą suvie
nijus su didesne ji pražus. 
Mes žinome kiek daug lie
tuviu sulenkėjo. Taigi

——------ - ------- — skaitykime ir kitiems duo-
vardu Dolores - Maria. Dabar ne tik jaunimas, kime 
Pp. Augustauskai yra geri bet visas Westfieldas lau- kurie palaiko katalikybę 
parapijiečiai ir Lietuvos kia atvykstant So. Bosto- ir lietuvybę. 
Vyčių organizacijos na
riai. Linkime jiem sveika
tos ir išauklėti sveiką ir 
gerą lietuvaitę.

Korespondentė.

Kita “Darbininko” Eksk ursi j a 
Išplauks

Milžinišku Laivu - “BERENGARIA”

i 
i

Kurie manote važiuoti i Lietuvą, ruoškitės iš ank
sto, nes Lietuvos piliečiams reikalinga išgauti sugrį
žimo dokumentai.

Visais keliones reikalais kreipkitės Į

“DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680
- * A. * J.

X
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Balandžio 3 d. Įvyko L.. 
Vyčių 127 Kęstučio kuo
pos vakarienė pas poną 
Joną Sedlevičių. 
buvo daug ir jie buvo ge- gegužės 1 d. 
rai vaišinami. Dovanas 
laimėjo E. SedUvičienė, A. 
Janušis, P. Staniunienė, 
A. Davainienė, J. Stanytė, 
M. Morkūnaitė ir A. Ker- 
dokaitė. Dėkuojame po
nams Sedlevičiams ir ki
tiems, kurie padėjo vakarą 
surengti ir jame dalyva- 

; vo. Nuo šios vakarienės li- 
1 ko gražaus pelno.

V. Stanytė.

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA Operoj. Mes džiaugiamės, 
Pranešama muzikos ir kad mūsų tautietė iškilo. 

Žmonių dainos mylėtojams, kad Art. Katkauskaitė paeina 
' čia dainuos iš paprastų darbininkų 

artistė Ona Katkauskaitė tėvų. Ji gimus Bridgeport. 
(Kaskas) Detroit Civic o- ' Conn. 1910 m. Vėliau ji 
peroj. Art. Ona Katkaus- gyveno Hartforde, kur ir 
kaitė yra vienintelė lietu- dabar jos mamytė tebegy- 
vaitė, kuri pasiekė taip vena. Art. Katkauskaitė 
aukštą vietą Metropolitan buvo Lietuvoje ir dainavo

Nuo Baland. 5 iki 11,
61 Temple Str.,

Haverhill, Mass.
Nuo baland. 12 iki 18,

1529 Metropolitan St., 
Pittsburgh, Pa.

Nuo bai. 19 iki geguž. 4,
259 N Str.,

Brooklyn, N. Y.
Nuo geg. 7, iki 16,

25 So. Broad Mt. Avė., 
Frackville, Pa.

Nuo geg. 16 iki geg. 23, 
545 Hudson Avė.,

Pvochester, N. Y.
Nuo pe?. 24 iki 30, 

191f E. Falls Str..
Niagara Falls, N. Y. 

Nuo geg. 31 iki birž. 4,
260 E. Main Str..

Amsterdam, N. Y. 
Nuo birž. 4 iki 13.

425 Lafavette Str.,
Utica, N. Y.

Nuo birž. 21... — 
2601 W. Marouette Rd.,

Chicago, III.
Rev. 

dar J- Bružikas, S. J., 259 N. 
5th Str., Brooklyn, N. Y. 
T. Bružikas tarpininkau
ja visų kat. laikraščių už
sisakymui arba atsinauji
nimui, dėl to prašoma 
kreiptis prie jo.

tokius laikraščius,

Pp. Alphonsas ir Anelė 
Ulciskai prieš Velykas su- 

■ silaukė sūnelio. Taipgi tas 
pats “garnys” atsilankė 
pas Simoną ir Marijoną 
Ulciskus ir paliko gražu 
sūneli.

- -
DAUG SERGANČIŲ

Jau 10 mėnesių kaip 
sunkiai serga Mikalina 
Grigienė. Taipgi serga Ro
žė Urbonavičienė. Marijo
na Ulciskienė ir Ona Over- 
kienė. Visos guli Šv. Juo
zapo ligoninėje ir visos y- 
ra Šv. Onos draugijos na
rės. Taipgi serga ir Anta
nas Klimas. Linkime vi
siems greito išsveikimo.

DAYTON, OHIO.
i 

Balandžio 4 d. kleb. kun. 
L. Praspalius suruošė vai
šes Altoriaus vaikeliams 
parapijos komisijai ir tė
vams. Skaniai pavalgyta 
ir linksmai laikas praleis
tas. Dalyviai dėkoja savo 
klebonui už tokį vaišingu
mą.

BOSTONO VYČIAI PAS 
WESTFIELDO VYČIUS

I

Nashuaiečiai Lietuviai 
Vėl Čempionai

Džiaugiamės, kad Na
shua lietuvių basketball 
ratelis Šv. Kazimiero pa
rapijos vėl laimėjo valsty
bės čempi jonatą, supliek ■ 
damas stiprią Milford ko
mandą. Lietuvių ratelyj 
žaidžia šie: Adomas Ben- 
doris, Jonas Norkūnas, 
Kazys Galinis, ir referee 
Antanas Norkūnas. V. K.į

no Basketball ratelio pen
ktadieni, bai. 9, i rungty
nes su mūsų Vyčiai.

Westfieldietis.

CLEVELAND, OHIO
Koncertas ir balius ren

giamas Motinos Dienoj -— 
Sekm. geg. 9 d., Liet, sve
tainėj naudai Aušros Var
tų Vilos, Elmhurst, Pa., 
kuri vedama Lietuvaičių, 
Nukryžiuoto Jėzaus Sese
rų. Prie šio koncerto prisi
deda klebonas kun. Ant. 
M. Karužiškis, komisijos 
patarėjas; Lietuvos Vyčių 
— Pr. Sevinarskis, Marce
linas Žitkus ir Albertas 
Vilkaitis, pirm-kas; Liet. 
Jaunimo Kultūros Draugi
ja — Pr. Gailiunas, pirm- 
kas ir Gailiunienė ir Ant. 

LIGONIAI PARAPIJOJE neles Karlonaitės ir kitų Svetkauskas; iš merginų 
Sunkiai serga Jonas kalbos padarė tokio įspū- Sodalicijos: Alena Palilio- 

Varkala ligoninėj ir Pran- džio, kad mūsų kuopa net niutė, Matilda ir Ceciliją 
Žitkevičiūtės.

Po prakalbų sekė pasi- Gerbiamieji, pasiskyrkit 
linksminimo progra mos tą dieną ateiti Į koncertą 
dalis. Jaunimas taip jau- ir tuo paremti savo vien- 

; kiai ir linksmai praleido taučius našlaičius, sene- 
Pereitą sekmadienį pp. vakarą, kad atėjus laikui iius ir Sesutes. Parodyki- 

Viktoro ir B. Augustaus- apleisti salę, visi nenoro-' me savo tikrą patriotizmą 
kų dukrelė apkrikštyta' mis skirstėsi. | sekm. geg. 9 d. M.S.M.

Westfield, Mass. — Ko
vo 30 dieną, So. Bostono 
vyčiai su centro vice-pir- 
mininku Razvadausku ir 

i So. Bostono kuopos pirmi
ninke Karlonaite prieša
ky, atvyko automobiliais.

Westfieldo visas jauni
mas, susirinkę salėję, lau
kė garbingų svečių. Įėjus

ATVYKSTA VYSKUPAS
Balandžio 17 d. mūsų pa

rapijos bažnyčioje J. E. 
Cincinnati Vyskupas su- 
teiks Sutvirtinimo Sakra-, -rr- • x oi svečiams i salę visi entu-mentą. Visi to Sakramen- ... . ...

h.’ Elastingai pasveikino gau-
singu delnų plojimu.

Pr. Razvadausko ir pa-

mentą. Visi to Sakramen
to dar neturinti kviečiami 
pasinaudoti proga.

ciška Žilinskienė savo na- dvigubai padidėjo, 
muose. Abiem ligoniam 
linkime išsveikti.

KRIKŠTAS

j

i

Gavėniai pasibaigus ir 
Velykas praleidus, Šv. Pet
ro lietuvių par. prasidėjo 
pasilinksminimo vakarė
liai. Pirmas parengimas i- 
vyks sekmadieni, balan
džio 11 d., nors pavėluotai, 
paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį. Pro
gramoje dalyvaus didysis 
ir Sodalicijos chorai, kurie 
sudainuos vietinio parašy
tas dainas. Tarp daininin
kų, kuris sudainuos Nau
jalio kompozicijos veika
lus. Nepraleiskite tos die
nos. Neužginčijama, kad 
lietuviai katalikai yra ge
riausi Lietuvos rėmėjai. 
Jie daugiausiai išpirkoj 
Lietuvos bonų, daugiausia 
sudėjo aukų Lietuvai, ir 
nuoširdžiausiai priima iš 
Lietuvos svečius.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TEL. JO BO neri 2680.
----------------------------------- ----------------------------------------

RMA^N'AVIOA\ 
, GEDAUSI 

t IA1VA1

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

Ą

SPECIALIAI ŽEMOS KAINOS
18 inch. Perfection K. D. Raudono Cedro Shingles

16 inch. 5x Nr. 1 K. D. Juodo Hawk Shingles
DAŽYTI IR NATŪRALŪS

Durys, Langai, Klevo ir Ąžuolo Grindys 
BAY STATĖ LUMBER CO.

136 Southampton St., Boston, Mass. į
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Rytinių Valstybių Žinios
CAMDEN, N. J.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Sekm. balandžio 11 d., 

prasidės čia 40 vai. atlai
dai su iškilminga procesi
ja po Sumos. Yra užprašy
ta svečių kunigų. Pamoks
lus sakys garsus pamoks
lininkas Tėvas Marijonas 
Bublys. Kviečiami yra visi 
atsilankyti į atlaidus ir 
pasinaudoti Dievo malonė
mis. Kun. B. S. Verbickas, 

Klebonas.

KEARNEY, N. J.
dvi

mios ir istorinės Velykos. 
Lietuviai nors savo para
pijos neišgali įkurti, bet 
airių parapijos klebonas 
lietuvius labai myli ir lie
tuvių prašymų išklauso. 
Kleb. kun. J. J. Dillon 
klauso lietuvių radio prog
ramų ir džiaugiasi lietuvių 
gabumais. Velykoms kleb. 
kun. J. J. Dillon pakvietė 
lietuvį misijonierių, kun. 
P. Aukštikalnį, S. J.

Kun. P. Aukštikalnis, S. 
J. atvyko Didžiajam šeš
tadienį, išklausė išpažin
čių ir Velykose atnašavo 

Į Prisikėlimo šv. mišias ir 
pasakė pamokslą lietuviš
kai. Bažnyčia buvo pilna 
žmofiių, daugumoje airiai 

; kuriems buvo didelis sur- 
prizas išgirsti lietuvių 
kalboj pamokslą, o lietu- 

I viams buvo tikras džiaug
smas. Lietuvaitės gražiai 

j giedojo laike šv. mišių.
Taigi po to visi tik ir kal
ba, kad šių metų Velykos 
lietuviams yra istoriškos. 
Lietuviai nuoširdžiai dė
koja kleb. kun. J. J. Dillc- 
nui už pakvietimą misijo- 
nieriaus ir misijonieriui 

P. Aukštikalniui už

v •

• v •

Šioje kolonijoje yra 
moterėlės, viena jaunesnė, 
o kita senesnė, kurios su
žinojusios, kad kurios šei
mynos sueina 25 metai ve-j 
dybinio gyvenimo, dau
giau ar mažiau, sukaktis, 
tai ir rengia taip vadina
mas “Surprise Parties”. 
Vaikščioja po namus ir 
pardavinėja bilietus. At
siranda žmonių, kurie per
ka. Taip ir pinigaująs!. 
Tokių privatiškų party 
rengimas nėra naudingas 
visuomenei ir ne tik ne
naudingas, bet ir kenks- atvykimą ir aptarnavimą 
mingas, nes žmonės išnau-* lietuviu dvasiniais reika- 
dojami. Jeigu tokių party jais.
pelną skirtų visuomeni- -----------
niams reikalams: spaudai, 
našlaičiams ar kokiai nors 
kultūriniai įstaigai, tai 
gal ir būtų pateisinamos 
rengėjos, bet dabar pelnas 
sunaudojamas asmeni
niams reikalams. Paskui 
tos pačios rengėjos juo
kiasi iš tų, kurie perka bi
lietus Į tokias privatiškas 
parties. Taigi visuomenė, . . .
o ypač draugijos turėtų ^ar negali dirbti ūkio dar- 
užprotestuoti prieš tokias bų. Spėliojama, kad pava- 
parties, nes tai kenkia vi- saris bus šaltas, 
suomeniniam darbui, š-as.

Kertant medį, šaka nu
lūžo ir krisdama užmušė 
vieną darbininką.

kun.

KORTAVIMO IR ŠOKIU 
VAKARAS

Velykų antrą dieną įvy
ko kortavimo ir šokių va
karas. Pelno padaryta 400 
dol. statymui naujos baž
nyčios.

Ūkininkai nerimauja, 
kad dėl šalto pavasario

WASH!NGTON DEPOT, 
CONN.

Darbai šiek tiek pagerė
jo, bet pragyvenimas ne
svietiškai pakilo. Dirbtu-Į 
vių čia nėra. Turtuoliai 
perka ūkius ir stato va
sarnamius. Žiema buvo 
graži, tai ir statyti namus^- 
buvo gerai. Daug darbi
ninkų dirba statybos dar
bą.

Laikraštis ‘Darbininkas’ 
čia visiems patinka ir 
skaitomas. Patariame vi
siems skaityti laikrašti 
“Darbininką”.

Vagiliai įsilaužė į Wa- 
shington Supply kompani
jos krautuvę, išplėšė spin
tą bet nieko neradę. j

I

Biznieriai džiaugiasi biz
nio kilimu. Jie sako, kad 

i šiais metais trigubai ge
riau negu pereitais me- 

i tais. Petras Krikščiūnas, 
vietinis lietuvis siuvėjas, 
siuva po tris siūtus kiek
vienam. Jau seniai buvo 
taip, kaip šį metą.

A. P. Krikščiūnas.

LINKSMIOS VELYKOS
Šios kolonijos lietuviams 

šiais metais buvo links-

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

Asmeniškai lydima

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

BERENGARIA BIRŽ-JUNE 19 d.
Išplaukia iš Xew Yorko tiesiai į Chorbourgą 

o iš ten geležinkeliu j Klaipėdą

Ekskursiją lydės plačiai žinomas ir nuodugniai kelionės rei
kalus ištyręs vadas p. I’. BUKANAITIS.

Puiki proga keliauti vienu pasaulio
Gražūs kambt-riai. skanus maistas ir 
tarnavimas ilsios klasės keleiviams.

vandeniu!
flitesnių įMeiiilcinimif telkia jums arftiansėis agentas, at

CUNARD WHITE STAR
393 BOYLSTON ST.,

Boston, Mass.

didžiausiųjų laivų, 
puikus <'nuarti pa- 
Tik šešios dienos

V. Senatorius Hitchcock
abu, mano skoni

ir mano gerklę

DSRBTNINRAS

PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

eseniai padarytame savarankiškame tyrinėjime 
didelė advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 
ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūką cigaretus, pareiškė 
savo ypatišką pamėgimą lengvam užsirūkymui.

Šio pamėgimo protingumą patvirtina Senatoriaus 
Hitchcock ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 
operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 
kurie pasirenka Luckies, lengvą užsirūkymą. Jūs tai
pogi galite turėti Luckies — lengvo užsirūkymo, laisvo 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 
išimtino “It’s Toasted” proceso gerklės apsaugą. 
Luckies yra malonūs jūsų gerklei.

\ \\ \

ji? O

“Per beveik penkiosdešimt metų bu

vau pastoviu rūkytoju, tad aš manau 

kad žinau, kas yra geru cigaretu. 

Luckies mane patenkina dvejopu 

būdu. Pirmiausia aš mėgstu jų skonį. 

Bet dar svarbiau, tai faktas, jog jie yra 

lengvu, švelniu mano gerklei, užsirū- 

kymu. O galop, svarbiausia tai pasek

mės, ir lengvas užsirūkymas patenkina 

abu — mano skonį ir mano gerklę."

'asmeniškai lydimos

NIW ____  , IPĖDA
res Gothen&umą, Švediją

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus į laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

GERB. HERBERT E. HITCHCOCK JUNGTINIU 
VALSTIJŲ SENATORIUS IŠ SOUTH D A KOTĄ

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

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
' apyTUtftt 15*37. The Amerino 1'uOacrc 'otnpjnj

1937 m. gegužės 29 d. 
Iš New Yorko j Klaipėdą

Laivo nemainant

iš Šve- 
Kal- 
Ma-

Antra ekskursija išplauks

_ LIEPOS—JULY 2 D.
Gothenburgo geležinkeliu per

diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš 
maro, 1934 m. statytu garlaiviu 
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYRĖ 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėle ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortes pas visus mūsų agentus, 
arba Š. A. L. raštinėse.

Kili IŠPLAUKIMAI Iš 
OROTTNTNGHOLM 
GRII’SHOl.M
nitOTTMNGHOI.M .... Gegužė 
MNGSHOI.M

SIVEIdSH
Boston, Mass.

NEW YORKO 
Balandžio 17,

Gegužes 1,
15.

................... Birželio 5.
AMERH’AN LINE

154 Boylston Street,

Įvairumų

i

Pėnnsylvanijos žinios
SHENANDOAH, PA.

IŠKILMINGOS ŠVENTĖS
Velykų šventės šįmet 

buvo labai gražiai paminė
tos mūsų parapijoje. Dar 
niekad nebuvo altoriai 
bažnyčioje taip puikiai ap
rėdyti. Visi žmonės net 
stebėjosi gražumu, ypatin
gai šoninių altorėlių, I 
buvo įstatytas Švenčiau- 
sis Sakramentas, 
viskas yra vaisius 
parapijos brangių Seselių 
sunkaus darbo ir rupes- 
ties. Pasiryžusios dirbda
vo netik dienos metu, bet 
ir vakarais, 
tokį vaizdą 
nieks nėra 
bažnytėlėje, 
procesijoje 
gražiai sutvarkyti, kad ei
nant apie bažnyčią nebuvo 
jokių trūkčiojimų.

Tuojau^ po procesijos 
prasidėjo iškilmingos mi
šios, kurias atlaikė mūsų 
Klebonas kun. Karalius; 
diakonas — kler. J. Gau- 
dinskas; sub-diakonas — 
dr. E. Andrulionis; 
monijorius 
turiferarijus — A. Supie- 
nius; akolitai — J. Gata- 
vynas ir T. Sokaitis. Par. 
vikaras kun. Degutis at
našavo ]

O tai 
mūsų

A. a. Ant. Andrulionis 
buvo geras narys Jėzaus 
Vardo draugijos mūsų pa
rapijoje. Tad laidotuvėse 
dalyvavo bendrai visi 
draugystės nariai ir labai 
gražiai palydėjo savo mi
rusį draugą į poilsio vietą 
— kapus.

mūsų parapijos klierikai.
Laike šių pamaldų, mū

sų parapijos choras pasi
žymėjo gražiomis giesmė
mis. Daug garbės priklau
so mūsų vargoninkui p. 
Grigoraičiui, kuris pasi
rūpino prirengti ir išmo
kyti giesmininkus (kės).

Per visas velykines a- 
peigas prisirinkdavo labai kad jaunimas negalėjo nei 
daug žmonių. Pažymėtina, pasirodyti su savo vadina- 
kad dauguma jų priėmė momis “Velykinėmis Ma- 
Šv. Sakramentą.

IR DAR ŠIS TAS —
Šįmet oras susimaišė — 

per Kalėdas buvo šilta, o 
per Velykas tai taip šalta,

gomų daiktų ir kumpių.
4. šv. Vardo dr-ja —bin- 

go ir butelių žaidimą.
5. Chorai 

ratą.
6. Vyrams pavesta — pi

nigų ratas ir gėrimai.
7. Mokyklos vaikučiai — 

“fishing pond”.
8. Gyv. Rož. dr-ja parū

pins valgius ir užkandžius.
Supirkti dalykus reika

lingus bazarui pavesta: P. 
Bieliauskui, A. Gedrai- 

ičiui, O. Vasiliauskienei ir 
M. Sigaraitienei. Kiekvie
ną vakarą nutarta turėti 

. specijalę programą kaip 
Jai: japonišką restoraną, 
kūdikių parodą, kumšty
nes, “pie-eating contest”, 
ir t.t. Įžanga į karnivalą 
nustatyta 5c., už tai kiek
vieną vakarą bus duoda
mas gražus išlaimėjimas 
atsilankiusiems. Dovanų 
reikalų vedėja išrinkta M. 
Leskauskaitė.

Dovanoms yra skiriama 
elektriškas šaldytuvas, 
šeši “MixMasters”, ir gra
ži lempa.

Karnivalo darbuotojai ir — — — v • J v • • ą •
•V r-1

i
i

kol prirengė 
koŽ?o dar 

matęs mūsų i 
Vaikučiai! 
taipgi buvo

cere- 
J. Gibas;

jos skolai sumažinti. Para
pijos draugijos ir visi pa- 
rapijonai-kos uoliai ren
giasi, kar gerai toji pra
moga pasisektų.

Kovo 21 d. ir balandžio 
4 d. turėjo dr-jų atstovų 
ir karnivalo darbuotojų 
susirinkimus. Vietos kle
bonas kun. dr. J. B. Kon
čius susirinkimuose pirmi
ninkavo ir suteikė naudin
gų patarimų; susirinkimų klebonas nuoširdžiai kvie- 
sekretorė išrinkta M. Les- čia visus lietuvius iš Mt. 
kauskaitė. Karnivalo rei- Carmel’io ir apylinkės at
kalu vedėju išrinktas Pet- silankyti į tą karnivalą. 
ras Bieliauskas; jis visais 
svarbesniais reikalais tar
sis su klebonu kun. dr. J. 
B. Končium arba su vika
ru kun. J. Klimu. Genera- 
liais kasininkais išrinktos 
mokytojos E. Kelminskai- 
tė ir N. Klemaitė; jos par
davinės ir įžangos tikie- 
tus. Nutarta turėti sekan
ti skyriai:

1. Gyvojo Rožančiaus dr- 
ja — i 
įvairių dalykų.

2. Sodaliečių dr-ja — re

Reporteris.
domis”.

Pastoromis dienomis, 
girdėti, kad mūsų parapi

joje yra daugelis ligonių.
Prašoma pasimelsti, kad 
išsveiktų.

Kasyklos mūsų apylinkė- 
, je nekaip dirbdavo žiemos 
metu, bet dabar, rodos, 
kad kai kurie geriau pra-

A. f A.
Ant. Andrulionis

Kovo 12-tą dieną, š. 
mirė Antanas Andrulionis. I 
Jis djuvo mūsų parapijos 
gerbiamas žmogus, pavyz-1 
dingas katalikas ir myli
mas tėvas.

Atvažiavęs « Lietuvos, deda dirbtL 
dar jaunas pradėjo dirbti ; Ta„ Sh<ms 
kasyklose ir ten jis padė
jo visą savo sveikatą; be
maž per 40 metų savo 
prakaitu užsidir b d a v o

upelio”, - abejojame^

m„

Jau Shenandorio Parkas 
yra statomas, bet ar šią 
vasarą sulauksime atsisės
ti po tais žadėtais — “me
džiais šalę sriovenančio

PITTSBURGH, PA.

nėliai. Bet Dievas laimino, 
į Jo visą gyvenimą, net kol Į 
pasišaukė pas Save Anta- 

, ną, sulaukusį 70 metų.
Mirdamas paliko savo 
žmoną ir septynis sūnus, 

j kurių vyriausias yra inži
nierius, kitas daktaras, o 
kitas klierikas,

MT. CARMEL, PA.

MT. PROVIDENCE
Rekolekcijos moterims, 

prasidės birželio mėnesy
je, Šv. Pranciškaus Vie
nuolyne, South Hills. Die- 

’i nos, kuriose tas įvyks, bus 
pagarsinta vėliaus.

'rankų darbų ir kitų1. Malonėkite paraginti ki- 
tas moterėles, kurios lie- 

_  _ tuviškų laikraščių neskai- 
liginių dalykų ir gražių ^°»v° pievas atlygins už a- 
darbelių dalykus.

3. Sąjungos dr-ja — vai-

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentę vaidinimas 

šiais metais susideda iš dviejų dalių: dramos — 
“NAŠLAITIS” ir komedijos “ŠYKŠTUOLIS”. 

Po Velykų bus vaidinama šiose vietose: 
Worcester, Mass.—Balandžio-April 11 d., 7:30 v. vak. 
New Britain, Conn.—Balandžio-April 25 d. 2 vai. p. p. 
Cambridge, Mass. — Gegužio-May 2 d., 3 vai. po pietų.

I

paštalavimo darbą.
Rengimo Komisija.

BAZARAS - KARNIVA-
LAS

Šv. Kryžiaus lietuvių pa
kuria jau’rapija turės bazarą - kar- 

kitas iškilmingas neužilgo bus įšventintas į nivalą balandžio 11 — 18 
šv. mišias vėliau ryte. Jam kunigus Marijonų Vienuo- d. Visas pelnas to karniva

lo yra skiriamas parapi- So. Boston, Mass. — Gegužio-May 2 d., 7:30 vai? vale.taipgi padėjo viršminėti lyne.



Penktadienis, Balandžio 9, 1937 DARBININKAS
rėti panašių vakarų. Užsi- BALANDŽIO 16 D. 
tarnavusiems mūsų tautos Ilgai laukiamas didžiau- 
veikėjams pagirtina teikti sias visų metų kortavimo 
gėles dar jiems tebesant(vakaras įvyks penktadie- 
gyviems, nelaukti iki jas nį, balandžio 16 d. Numa- 
ant kapo galėsim padėti. i loma 500 dalyvių. Bilietas 

tiems, kurie loš 35 centai.I 
Į Vakaras yra kun. Mende- 
: lio asmeniai globojamas ir 
i vakaro pelnas yra skiria.

PRALOTAS M. L. KRUŠAS
UŽGYRĖ SPAUDOS 

FONDĄ

/
f

— ILS

pirmininkė, kuri sekmin-1 savo Malones visiems atsi- 
gai veikia draugijos gero- 1"~1—~ ---- x:-
vei.

8

NEPAPRASTA VIEŠNIA 
BALTIMORĖJ

Antradienį, kovo 30 d. 
mūsų kolonija susilaukė 
nepaprastos viešnios as
meny p-lės Onos Katkaus- 
kaitės. Vietiniai Katalikų 
Federacijos kuopai vado
vaujant, buvo surengta 
pagerbimo puota, kurioj 
dalyvavo rinktinis Balti- 
morės Lietuvių būrys.! 
Puotos metu įvairių dr-jų 
atstovai sveikino mūsų 
garsią viengentę ir linkėjo 
jai gražiausio pasisekimo 
dainos srity, kad savo ža- 
vėjančiu balseliu ji galėtų 
mūsų tautos vardą garsin
ti tarp Amerikiečių. Prieš 
užbaigsiant vakaro iškil-j 
mes, kun. dr-as Mendelis, j 
vietinės Katalikų Federa-! 
ei jos kuopos dvasios va
das, Federacijos vardu į- 
teikė p-lei Katkauskaitei 
puikiai nupieštą garbes 
narystės diplomą. Pati di
plomą tai meno darbas 
Baltimorės Lietuvio artis
to Jono Norkaus. P-lė Kat- 
kauskaitė priimdama tą] 
mūsų kolonijos pagarbos] 
išraišką pareiškė, kad ji į- 
vertina tą dinlomą dau
giau negu 1000 doleriu če
kį, kurį ji gavo laimėjusi 
dainos konkursą. Po gerb. 
klebono kun. Lietuvnikoi 
dalbos, mūsų viešnia kaino 
tit’ra Lietuvaitė nei kiek 
nesididžiuodama arti va
landa laiko sveikinosi ir 
šnekučiavo su puotos da- j 
1 yviais.

kinime jis pabrėžė, kad 
lietuviai Amerikoj di
džiuojasi p-le Katkauskai- 
te ne vien tik dėl jos nuo
pelnų dainai, bet ypač dėl 
jos nepaprasto paprastu
mo. Pasiekusi viršūnę dai
nos srity, ji nė kiek neiš- 
puikėjo, bet visuomet pa
silieka kukli, nužemintos 
širdies lietuvaitė. Tai yra 
jos didžiausias nuopelnas. 
Ji nesigėdi savo tautos, 
nesigėdi savo kalbos, nesi
gėdi savo žmonių. Tarp 
kitu kalbėtojų sveikino 
viešnią dr-as Jonas Buč- 
nys, dr-as Želvis, advoka
tai Tomas Grajauskas ir 
Nadas Rastenis, paskolos 
bendrovės pirm. Jonas 
Česna. Or-jų pirmininkės: ] 
p-lė Marijona Radzevičiū
tė, ponios Stepone Šilans- 
kienė, Pranciška Mockevi
čienė: pirmininkai — Va
lerijonas Strazdauskas ir 
Stasys Jankūnas, visė pi
ne gražiausių linkėjimų 
vainikus. Vladas Esunas, 
buvęs Washingtono Lietu
vių Dr-jos pirmininkas, 
prakalbėjo i susirinkusius 
angliškai.

A. A. JUAZAPINA
TASAN AUSKIEN Ė

Po trumpos dviejų die- mas apmokėti už bažny-Į 
Penktadieni,^ba- čjos šildytuvą ir naują a- 

lėjinį pečių.

TARP PUOTOS DALY
VIŲ

Kairis, dabartinisJonas
Federacijos pirmininkas, 
buvo vakaro vedėjas. Jis 
tinkamai perstatė vakaro 
tikslą ir visus puotos kal
bėtojus. Pasveikinimo žo
dį tarė kun. Antanas Du
binskas. Tam savo pasvei-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE. MD.

lankantiems. Taigi nuošir
džiai kviečiu visus kaip 
Jersey City, taip ir kitų 
apylinkės kolonijų lietu
vius atsilankyti į atlaidus 
ir pasinaudoti Dievo Ma
lonėmis.
Klebonas Kun. S. Stonis.

Operetė ir Komedija
Balandžio 11 d., 7:30 vai 

vakare, 354 Park St. Lie
tuvių svetainėje, įvyks Šv. 
Cecilijos choro, vadovau
jant varg. K. Žalnierai- 
ciui, vakaras. Programoje 
operetė ir komedija. Va
karo pelnas skiriamas pa
rapijai. Patartina ir prašo
ma visi dalyvauti. Progra- mė Jonas Lipinskas ir A- 
mą išpildys mūsų jaunuo- nastazija Stulpinaitė. Pa- 
Jiai.

Šiomis dienomis gavau 
Gerbiamo Praloto Krušo 
malonų laiškutį, kuriame 
vžgirdamas spaudos Fon
dą linki atsiekti kogeriau- 

j šių pasekmių, spaudos sti
prinimo dėliai.

Pralotas Krušas sykiu 
su laiškučiu prisiuntė 
Fondo pradžiai auką $5.

Tikiu, kad Praloto čekis 
pirmas atvykęs į Spaudos 
Fondą bus laimingas. Ma
nau, prie to gražaus darbo 

j r prisidės savo aukomis, 
kaip pavieniai asmenys, 
taip ir mūsų garbingas or
ganizacijas.

Lauksiu,
Kun. V. Puidokas,

Spaudos Fondo Iždininkas, 
12 Casimir St., 

Westfield, Mass.

VEDYBOS
Šv. Onos parapijos baž

nyčioje balandžio 3 d. mo
terystės Sakramentą priė-

landžio 2 d., pasimirė Juo- 
zapina Tasanauskienė. Se
nukė buvo sulaukus 76 
metų amžiaus.
jokių giminių.
pas Grebliauską, buvo pa- žauskui, Verbų sekmadie- 
iaidota su bažnytinėmis a- nį labai gražiai giedojo
peigomis, pirmadienį, bal. laike procesijos. Taipgi
5 d. Didžioje Savaitėje Trečia-

----------- dienį, Ketvirtadienį 
Penktadienį prie altoriaus 
gražiai giedojo “Tene-
brae”.

Šv. Kazimiero Vienuoly - 
Vyrų

Žvalgas.
Šv. Alohonso lietuvių pa- 

Nepaliko rapijos Vyrų choras, vado- 
Pašarvota vaujant muzikui Jonui Či-

I ATV ELYKIO PRAMOGA
i Kaip paprastai parapijos 
choras turėjo kortavimo 
vakarą savo naudai perei
tą sekmadienio vakarą, no Seserys išgydė 
Nedidelis bet draugiškas chorą ir muziką Čižnuską 
būrys svečių dalyvavo. 
Dovanos buvo gražios ir 
jų visiems užteko. Stasys 
Jankūnas, choro pirminin
kas, jo sesutės: Marijona 
Mažeikiutė, Jonas Remei- 
■is, adv. Tomas Grajaus- giedojo 
kas, Jurgis Galkauskas ir 
jų padėjėjai rūoinosi. kad 
atsiJankusieii būtų paten
kinti. Pelno tikimasi arti
$100.00.

i

už išmokinimą tam gra
žiai giedoti, kad net ir sve
timtaučiai gėrėjos5 ir svei
kino p. muz. J. Čižauską.

o

Did. Ketvirtadienį ir Ve-
Velykų rytą, 5 vai. laike lykųrytądidžiuma para- 

Prisikėlimo mišių choras pijiet ių priėjo prie šv. Ko- 
naujas mišias ir -^unijos.----- Velykos visus 

Velykines giesmes labai dvasiniai pastiprino, 
jausmingai. Lai gyvuoja 
choro vedėjas muzikas J. 
Čižauskas ir jo vedamas 
choras. M. M.

Rytinių Valstybių Žinios
BROOKLYN, N, Y.

PUOTOS KOMISIJA
Visi komisijos nariai 

darbavosi kad puota nusi- 
į sektų, bet daugiausia pa
stangų pašventė kuopos 

i raštininkas p. Valentas 
Į Matelis. Jonas Jonča kuo
pos iždininkas ir Jonas 
Kairis kuopos pirmininkas 
sukosi gan vikriai, kad į 
savaitę laiko visa tai įvyk
dyti. Jonas Karalius, Juo
zas Kvedarą, Stasys Ga- 
briJevičius, Mikolas Rama
nauskas, Mikas Paškaus- 
kas iš vyrų, o Veronika 
Čeplinskienė, Ona Remei
kienė, Joanna Šimkevičie- 
nė, Marijona Matelienė iš 
moterų pardėjo daug triū
so vakaro iškilmėms. Jo
nas Letkauskas su Vincu 
Čeplinsku aprūpino visus 
gėrimais. Kadangi visi 
vieningai veikė, todėl ir 
vakaras buvo sėkmingas. 
Visų pastabos buvo, kad 
mums daugiau reikėtų tu-

'2 r

DIDELIS METINIS 
VYČIŲ PARENGIMAS
Šį šeštadienį, balandžio 

i 10 d..Lietuvos Vyčių 41- 
ma Vytauto kuopa turės 
savo aštuntą metinį paren
gimą — Pusiau - Forma
lius šokius. Apreiškimo 

i Pan. Šv. parapijos salėj, 
j No. 5th ir Havemeyer Sts.. 
Brooklyn, N. Y. šokiams 
gauta geriausias apylin
kės orkestras, kuris gros 
lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius, 
skaitlingiausiai 
kiusiai į parengimą bus Į- 
teikta sidabro taurė. Bus 
taipgi ir kitų pamargini- 
mų. Į šį parengimą yra 
pasižadėjusių Vyčių atsi
lankyti net ir iš tolimų ko-' 
lonijų. Šokių pradžia 8:00 
vai. vakare. Įžanga, bilie-

BROCKERT’S ALE
i

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 

atėję į tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

81 Lafayette St:, 
Worcester, Mas?.

BOSTONO APTELINKfiS BROCKETVTS ir CREMO ALAUS Pardavė
jas ir Distributorius CHARLES tVAYSHVILLE, pristato alp baliams, 
restoranams ir alndėms. Saukite: Ded. 1731.

Telefonas
Worcester, 5 4334

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^<C-

PARAPIJOS MOKYKLA
Kaip džiaugiasi parapi

jiečiai turėdami savo mo
kyklą. Kaip gražiai auklė
ja jų vaikučius Seselės 
Pranciškietes. Parapijos 
mokykla tai Elizabethie- 
čių garbė, nes visoj Netv
arko vyskupijoj tik Eliza- 
bethe yra lietuviška mo
kykla. Mokykla čia labai 

Y., Pr. Razva- palaiko lietuvybę. Čia tai 
ir k._ Suvažiav’- klebono kun. J. Simonai-

broliu buvo Jonas Žvirblis 
i ir Marė Stulpinaitė. Abu 
jaunavedžiai priklauso pa
rapijos chorui karšti lie
tuviai patriotai ir geri pa-

Iš Sąjungiečių Veikimo
Sąjungietės smarkiai 

ruošiasi Motinos Dienai.
Rengia vakarienę su mu- rapijos darbuotojai. Linki- 
zikale programa. Pereita- me kilniems jaunave- 
me susirinkime prisirašė džiams ilgo ir laimingo gy- 
trys naujos narės, būtent, venimo.
pp. Eugenija Scanlon, A- 
dėlė Janušonytė ir Marijo
na Kavaliauskienė. Sveiki
name naujas nares.

v •

Trilypė Gegužinės Reikalu
Kadangi šimet SLRKA., 

LRKMS. ir LDS. Connec- 
ticut apskričių metinė ge
gužinė įvyksta mūsų kolo
nijoje,
čia visas 
valstybės 
prisidėti, 
rinkimas 
iu įvyks
vakare pas p. Tamošai
čius, 107 Pleasant St. Tad 
kviečiame visus komisijos 
narius dalyvauti.

KRIKŠTAS
Balandžio 3 d. tapo pa

krikštyta Zigmo Sarošins- 
ko ir Jozefinos Janušytės 
duktė vardu Darata. Lin
kime sveikai augti dukre
lei ir sveikiname jaunus 
tėvelius susilaukusius pir
mos dukrelės.

tai komisija kvie- 
kuopas iš visos 
prie to darbo 
Komisijos susi- 

gegužinės reika- 
balandžio 19 d..

ROCHESTER, N. Y.
PASKUTINIS PAKVIE

TIMAS
Parapijos vakarienė į- 

vyks sekmadienį, balan
džio 11 d., 6 vai. vakare. 
Tikietai labai plačiai pla
tinami. ir tikimės, kad vi
sos vietos bus užimtos. 
Bus plati programa, dainų 
ir kitokių dalykėlių. Yra 
pakviestas ‘Amerikos’ re
daktorius J. B. Laučka 
pasakyti kalbą ir tikimės, 
kad dalyvaus. Lai nelieka 
nei vieno lietuvio, kuriam 
tiktai aplinkybės pavėlina, 
nedalyvaujančio šioje va
karienėje.

Radio Mėgėjams
Visiems radio programų 

mėgėjams patartina pasi-
čio nuopelnas, kuris pasi- klausyti lietuviškų prog-

1 Seseles ramu iš NBC radio stoties

dvasios vadas kun. Kinta, 
: kun. Abromaitis, kun. Ke- 
mezis, kun. Stašaitis is
Goshen, N. 

i dauskas
mas buvo visų kuopų gau
siai atstovaujamas. Tarpe 
kito, buvo nutarta turėti 
didelį laivu išvažiavimą 
liepos 16 d.: rengti sporto 
šventę birželio 6 d. ir tt. 
Taingi išrinktą komisija 
patiekimui rezoliucijų šių gražių ir patriotingų lietu- £uvo

stengė prašalinti 
aires ir parkvietė lietuvai
tes Pranciškietes, nors tai 
ir daug iam kainavo.

Vaikučiai gražiai kalba 
lietuviškai ir išmokyti pės.

metu Jubiliejiniam seimui viškų dainų ir eilių. Tuom 
ir kitoki reikalai aptarta. 
Sekantis suvažiavimas nu
tarta laikyti Kearnv, N. J.

Draugijai, Vakare vietinė 61 kuopa
atsilan- Firėjo gražų parengimą — 

šokius, kur dalyvavo daug 
gražaus jaunimo. A. J. M.

2:30 ir 5 vai. po pietų sek
madieniais. Programas iš
pildo Hartfordo ir New 
Britain lietuvių radio gru- 

Pereitą sekmadienį 
malonu klausytis 

broliu Gaubu iš Hartford.
T. M.pasigerėjo ir svečias iš 

Lietuvos kun. M. Brundza, 
vedęs čia misijas ir po mi
sijų aplankęs ir mokyklą.
— Na, vaikučiai, kurie 

šią vasara norėtumėte va
žiuoti į Lietuvą, , klausia 
svečias vaikučių, pakelki
te rankas. Ir visi, kaip vie
nas, pakėlė su džiaugsmu 
rankas. — Visi, visi nori
me.

Svečias visą valandą iš
buvęs mokykloje plačiai 
papasakojo vaikučiams a- 

žmoniu, gi Velykų ryta Pie Lietuvos kaimą, apie 
tai buvo kaip kūju primuš- jos gražius ir derlingus 
ta. laukus, apie gyvulius, apie

ELIZABETH. N, J.

I

iš

Velykų šventės praėjo į- 
spūdingai ir iškilmingai, 

tus perkant iš anksto 40 per tridieni kasdien prisi- 
centų, prie durų 50 centų, rinkdavo nilna bažnyčia 

A. J. M.A. J.

GRAŽUS VYČIŲ 
PASIRODYMAS

Sekmadienį, balandžio 4 
d. Lietuvos Vyčių New 
Yorko ir New Jersey aps
kritis turėjo savo metinę 
šventę — Vyčių Dieną., 
Patersone, N. J. švente 
buvo viena iš sėkmingiau
sių visais atžvilgiais, ku-l 
rioj dalyvavo atstovų net 
ir iš Bostono.

Ryte, per 10:30 vai. Mi
šias Šv. Kazimiero bažny
čioj apskrities atstovai ir 
vietinės kuopos nariai ben
drai ėjo prie šv. Komuni
jos. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. I. A- 
bromaitis, kun. Kinta,

V •

! ir derlingus 
laukus, apie gyvulius, apie 

Jaudinantį įspūdį darė miestus, miestelius, kelius, 
tridienyje prieš Velykas geležinkelius, 
“tamsioji aušrinė”. Kuni- pramonę ir tt. 
gų gražus lamentacijų gie- atsidėję klausėsi apie Lie- 
dojimas ir choro, gražūs tuvą, žingeidaudami ir už- 
klebono kun. J. Simonai- godami įvairiausių klau- 
čio pamokslai sutraukdavo Simų, 
minias žmonių. 1 .

prieš Velykas geležinkelius, fabrikus,
". Vaikučiai

čio pamokslai sutraukdavo Simų. Taip, ir mūsų jau- 
minias žmonių. nose kartose yra kilni lie-

Kaip įspūdingai Didįii tuviška dvasia, tik reik ją 
Penktadienį praėjo trijų palaikyti ir ugdyti, 
valandų Kristaus merdėji-j 
mo minėjimas ant kry
žiaus. kurį atliko kun. M. 
J. Brundza, aiškindamas 
septynis Kristaus žodžius 
nuo kryžiaus ir apeida
mas Kryžiaus kelius.

Didžiojo šeštadienio va
kare pamokslą apie Jė- pienę. Dalyvavo daug žmo-

NEW BRITAIN, CONN >

PARENGIMAI
Šv. Onos pašalpinė drau

gija, balandžio 4 d. suren
gė šaunią margučių vaka-

Centro pirm. A. J. Mažei-zaus kančią irgi pasakė nįy įr vįsį linksmai pralei-
Centro vice-pirminin- kun. M. Brundza taip pat do laiką prie geros orkes-ka, <

kas Pr. Razvadauskas, ap- ir Velykų rytą, 
skncio pirmininkas LJ 
Ketvirtis, f' 
daktorius adv. J. B. Lauč- kė klebonas, asistuojant Pūkas

tros šokdami ir margučius 
Didįjį Ketvirtadienį, ir mušdami. F 

‘Amerikos’ re- Velykų rytą pamaldas lai- margučių išmušė p.
Daug i a u s i a 

. M. 
daktorius adv. J. B. Lauč- ke klebonas, asistuojant Pūkas, o gražiausiai nu- 
ka ir k. Prokramos vedėju kun. Brundzai ir kun. Ke- marginti buvo tai pp. O. 
buvo kuopos pirmininkas mėžiui. Gudienės ir M. Skrinkie-
ir Centro valdybos narys Klebonas Velykose gra-nės. Jom suteiktos dova- 
Ed. Staniulis. žiai pasveikino parapijie- POs. Laike vakarienės gra-

Po pietų įvyko apskri- čius. Velykose Sumą gie- žias kalbas pasakė kun. P. 
----- XX...:— ---- i—_ Brundza, asis- p. Kartonas, A. Valinčius 

, ir O. Joninienė, draugijos
čio suvažiavimo posėdis, dojo kun. j 
kuri sveikino apskričio luojant vietos kunigams.

Judamus paveikslus 
Lietuvos — Vilniaus, pir
mą kartą rodys film. J. Ja
nuškevičius, Jr. LDS. 6 
kp. vakare, balandžio-Ap- 
ril 11 d., 7 vai. vakare. 
Mokyklos svetainėje, 339 
Capitol Avė., ir Broad St. 
Pelnas skiriamas parapi
jai. Apart lietuviškų pa
veikslų matysite Hartfor
do lietuvių parodą Conn. 
valstybės 300 metų sukak
tuvėse. Įžanga 35c.: vai
kams 15c.
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JERSEY CITY, N. J.

mics- 
kyla

MEILĖS ANGELAS
Beskraidant padangėse, 

teko patėmyti meilės an
gelą (Dan Cupid) skrai
dant Šiaur-Rvtinėje 
to dalyje. Dabar
klausimas kam jis bando 
meilės ietimi šauti į širdį. 
Trumpa ateitis parodys.

Iš CHORO DARBUOTĖS
Parapijos choras dabar

tiniu laiku rengiasi prie 
didelio koncerto, kurį iš
pildys sekmadienį, gegu
žės 2-rą dieną. Kiek teko 
sužinoti iš muziko K. Ba- 
zio, tai koncertas bus vie
nas iš geriausių ką choras 
yra išpildęs. Todėl prane
šame iš anksto, kad tą die
ną pasižymėtute savo ka- 
lendoriijje ir dalyvautumė
te koncerte.

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Šv. Onos parapijos baž

nyčioje Grand Str. ir Ma- 
nning Avė. Jersey City,; 
N. J. 40 Valandų Atlaidai 
įvyksta balandžio 11, 12 ir parodė jokio gyvumo. Vil- 

niaus lietuviai yra baisiai 
persekiojami, todėl tas 
svarbus VVS darbas turė
tų turėti didesnio pasirįži- 
mo ir gyvumo. Todėl kaip 
Rochesteris nepasiliko 
praeityje Lietuvos Nepri
klausomybės kovose, taip 
turi užimti svarbią pozici
ją ir šiame darbe. Būtų 
laikas atbusti ir pradėti 
smarkiau veikti.

KODĖL?
Nežinia kodėl mūsų vie

tinis Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos skyrius yra taip 
apmiręs. Per kiek laiko ne-

sidės balandžio 11 d. 10:30 
A. M. per Sumą. Per visas 
trys dienas iškilmingi 
Mišparai su pamokslu ir 
palaiminimu Švenč. Sa
kramentu bus 7:30 vakare, 
♦ytais gi Šv. Mišios 6:00 ir 
9:00 vai. Išpažintys bus 
klausoma vakarais po pa
maldų, rytais prieš mišias. 
Pamokslus sakys geriau
sieji apylinkės pamoksli
ninkai.

40 Valandų Atlaidai yra 
tai Kristaus pagarbinimo 
Švenč. Sakramente šventė. 
Todėl jie bus apvaikščio
jami kuo iškilmingiausiai. 
Per juos Kristus parodo y- 
patingą savo gailestingu
mą ir gausiausiai išlieja

I LIETUVĄ
Mūsų klebonas kun. Jo

nas M. Bakšys rengiasi 
gegužės nNšiKjį važiuoti į 
Lietuvą, aplankyti savo 
senutį, 90 metų amž. tėve
lį ir asmeniškai susipažin
ti su Laisvos Lietuvos gy

venimu. Vyturys.


