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Sekmadienį, Moti n o s 
dienoje visos katalikų baž
nyčios buvo perpildytos. 
Jaunimas ir tėvai gausiai 
dalyvavo šv. mišiose ir 
priėmė šv. Komuniją mo
tinų intencijai. Pagirtini 
tie, kurie pagerbė motinas.

Lietuvoje ir rašomosios 
mašinėlės (typeivriter) tu
ri būti užregistruojamos. 
Be leidimo negalima lai
kyti, o kad gauti leidimą, 
tai reikia apmokėti 4 litus 
mokesnio. Keista, ar ne!

Lietuviai komunistai ir 
socialistai renka pinigus 
leidimui laikraštuko anglų 
kalboje. Sudarė komitetą 
vardu: Lithuanian Ameri
can Publishers, kurio sek
retorius J. Ormanas iš
siuntinėjo atsišaukimus, 
prašydamas aukų. Lietu
viai bolševikai taip išmoko 
ubagauti, kad jie jau ne- 
besuranda kitokių priemo
nių savo propagandai 
skleisti be auku iš visuo
menės. Bolševikai renka 
aukas Lietuvos politi
niams kaliniams, Ispani
jos raudonųjų (lojalistų) 
valdžiai ir t. t., bet auko
tojams neduoda jokių apy
skaitų iš surinktų aukų.

Štai šiomis dienomis Is
panijos ambasadorius Wa- 
shingtone kreipėsi į Jung. 
Valstybių valdžią, kad ji 
sustabdytų aukų rinkimą 
Ispanijai. Jis pareiškė 
kad Ispanijos lojalista 
(raudonieji* neprašė aukų 
jų negavo ir jų nepriims 
iš Amerikos. Priimti pri
imtų, bet kai negauna, tai 
ir reikalauja, kad uždraus-! 
tų rinkti. Tai kur tos au
kos iš lietuvių visuomenės, 
kurių vien į bolševiku 
"Laisvės” iždą suplaukė 
apie trys tūkstančiai do
lerių? Teparodo bolševikai 
kam ir kiek jie pasiuntė į 
Ispaniją. Bet jie to pada
ryti negali, nes Ispanijos 
lojalistai (raudonieji), a- 
not Ispanijos ambasado
riaus, jų negavo.

JUGOSLAVUOS KARA
LIENĖ PRIĖMĖ TURAU- i 

SKĄ
Belgradas— Jugoslavi

jos telegramų agentūros1 
žiniomis, Jugoslavijos ka
ralienė motina Marija ga
na ilgai užtrukosioje au
diencijoje priėmė naują 
Lietuvos pasiuntinį Bel
grade E. Turauską. Prieš 
tai Turauskas buvo atsi
lankęs Jugoslavijos tele
gramų agentūroje “Avalo- 
je”. _________

ANARKISTŲ SUKILI
MAS ISPANIJOJ PLE

ČIASI
Perpignan, Prancūzija— 

Ispanijos anarkistų suki-j 
limas prieš Valencijos iri 
Madrido raudonųjų val
džią plečiasi, ir jau apima 
apie 18 mylių Prancūzijos- 
Ispanijos parubežyje. Bar- 
celonoje raudonųjų ka
riuomenei kiek pavyko su
laikyti anarkistų siauti
mą, bet tas siautimas pa
didėjo kitose vietose. Žve
jai atvykę iš Ispanijos į 
Cerbere kaimelį, Prancū- 
zijon pasakojo, kad La 
Šeiva kaimelyj laike suki
limo anarkistai nužudė 9 
žmones, tarp jų dvi mote
rį.

Barcelonoje karo stovis. 
Ginkluota kariuomenė pa
truliuoja gatves. Pakraš
čiuose anarkistai tebėra 
įsistiprinę.

TEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (

AMERIKOS LIETUVIŲ R.

Lietuvos darbininkai žygiuoja Kauno gatvėmis 
per kariuomenės ir visuomenės susiartinimo šventę— 
gegužės mėnesį. (Iš “Kario”).

ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

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

Vyskupas Ketteleris

X.

day), GEGUŽĖS (May) 11 D., 1937 M, No. 36. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Bilbao, Ispanija — Pe
reitos savaitės pabaigoje! 
Anglijos ir Prancūzijos . 
laivais iš miesto Bilbao iš-

“Hindenburgas”
vežė 5000 moterų ir vaikų. ZEPELINO NELAIMĖJE pelinas Graf Hindenburg

ŽUVO 35 ŽMONĖSIšplaukiančius laivus sau
gojo Anglijos kariniai lai
vai. Sukilėliai priešinosi Lakehurst, N. J. — Pe- 
gyventojų išvežimu. Jų reitą penktadienį, gegužės 
iaivai bandė sulaikyti iš- 7 d., 7 vai. 23 min. vakare, 
plaukiančius laivus, bet didžiausias pasaulyje ze- 
Anglijos apsauga buvo to- ........... .............
ki stipri, kad nenorėjo AUTOMOBILIUS PATIK 
pradėti šaudyti, kad pas-; KINTI PRADĖS GEGU- 
kui dėl to nekiltų didesni 
nesusipratimai.
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ISPANIJOS SUKILĖ

LIAMS BELIKO UŽIMTI 
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Victoria, Ispanija — Su
kilėliai užėmė Soliu ve kai-į 
na, apie 11 mylių nuo Bil-į 
bao. Mūšiuose žuvo 400 
raudonųjų valdžios gynė-į 
jų ir 1600 užmušta arba 
paimta nelaisvėn. Beliko 
tik užimti Biscargi kalne-! 
liai, kad galėtu be didelių! 
kliūčių įžengti į Bilbao, 
Baskų sostinę. Sukilėliai 
taip smarkiai puolė raudo
nųjų valdžios kariuomenę, 
kad ji buvo priversta be 
pasipriešinimo bėgti.

Massachusetts valstybė
je, valstybės ir automobi
lių registracijos policija 
oradės stabdyti automobi
lius ir juos patikrinti ar 
turi gerus stabdžius, švie- 

' sas ir kitokius apsaugai 
instrumentus, jeigu tik 
kuris automobilius netu
rės ženklo, kad jis buvo 

1 patikrintas autorizuoto
je stotyje. Taigi visiems 
automobilistams patarti
na patikrinti automobilius 
ir gauti “stickerius”.

Milijonas Žmonių Karūnavimo Praktikoje
LIETUVA DALYVAUS . KATALIKŲ SPAUDOS 

SUVAŽIAVIMAS
Londonas, Anglija,’ Ge

gužės 9 d. — Čia nei šal- PAS. ŠAUDYMO RUNG- 
j tis, nei lietus nesulaikė 
žmonių nuo karūnavimo 
praktikos. Tarpe Buching- 
ham palociaus ir West-

TYNĖSE
* ..

Helsinkis — Balandžio gūžės 20—22 d. d. įvyks 
' 15 d. pasibaigė terminas Katalikų Spaudos Sąjun- 

minster Abbey iš anksto užsirašyti dalyvauti šią gos metinis suvažiavimas 
ryto susirinko 1,000,000 vasarą Helsinkyje rengia- Rochester, N. Y. Suvažia- 
žmonių pamatyti paskuti-' mose pasaulio šaudymo vime dalyvaus keletas vy- 
nės prieš karūnavimo iš-’rungtynėse. Užsirašė 19 skupų. Trys vyskupai kal- 

! valstybių, jų tarpe Lietu- bes posėdžiuose.
va "Grafino __ - .

Washington, D. C. —Ge-

BARCELONOJ ATSI
NAUJINO ANARKISTŲ 

.SUKILIMAS PRIEŠ 
RA udonUCSTūs

Valencia, Ispanija —Ka- 
ralonijos sostinėje, Barce- 
lonoj vėl kilo susirėmimai 
tarp anarkistų ir komunis
tų - socialistų, 
kad sukilimuose užmušta 
apie 500 žmonių ir sužeis
ta apie 1000. Anarkistų 
sukilimas prieš raudonųjų 
valdžia, pasirodo, kad dar 
nelikviduotas. Raudonųjų 
komisarai pasiuntė dau
giau kariuomenės malšin
ti sukilėlius. Raudonieji 
dėl tu sukilimų kaltina 
gen. Franco ir trockistus, 
kad jie būk sukurstę anar- 
kistus sukilti. Bet anar
kistai ir be kurstymų su
kilo prieš raudonuosius 
dėl nepakenčiamo spaudi
mo ir sauvaliavimo. Anar- 
kistai reikalavo laisvės ir 
platesnių teisių.

besileisdamas Lakehurst, 
J. V. aviacijos aikštėje, 
ekspliodavo ir užsidegė. 
Liepsnos per kelioliką se
kundų apėmė visą didžiu
lį oro laivą. Pirmiausia už
sidegė Hindenburgo “uo
dega”. Zepelinui krintant, 
žmonės šoko pro liepsnų 

j apimtus langus ant žemės, 
j Liepsnose žuvo 32 žmonės.
Vėliau labai apdegę mirė 
dar Hindenburgo kapito
nas E. A. Lehmann, kap. 
William Speck ir Erich 
Knocker, importeris. Tris
dešimts vienas tebėra li
goninėse, du iš ju pavojin
game padėjime. Viso buvę 
98 žmones.

Specialistai sako, kad 
zepelinas užsidegęs nuo 
dujų, kurias išleisdinėjo iš 
zepelino, kad lengviau bū
tų galima pritraukti že
myn. Dujos užsidegusios 
nuo žiežirbų iš motorų.

Pirmadienį, gegužės 10 
! d. komisija, kurią sudaro 
J. V. aviacijos ir Vokieti
jos specialistai, pradėjo 
tirti Hindenburgo nelai
mės priežastis.

Yra įvairių versijų, bet 
visos jos yra tik spėlioji
mai. Vargiai ir komisijai 

; pavyks nustatyti tikroji 
’j priežastis.

Iš Vokietijos atvyksta 
j Bremen laivu Dr. Eckener, 

Hindenburgo žinovas ir 
specialistas ir trys kiti ek
spertai tirti priežastis.

Bet šiandien visi pripa- 
, kad jeigu zepelino

POGREBINSKIS IR JA-
GODOS ŽMONA NUSI

ŽUDĖ?
Vidaus reikalų narko- 

mas Ježovas ryšium su 
Jagodos areštu praveda e- 
nergingą valymą. Dabar 
oficialūs Sovietų sluoks
niai nebeginčija. kad daro- 

Praneša.'mas valymas GPU taroe.
Areštuojamųjų skaičius 
kasdien auga, dabar jau 
areštuota per 300 žmonių, v|sta 
kitados buvusių arti Ja- būtu’b helium0 dujos 
godos. Daugelis areštuotų- Q ne greįt užsiciegamosios 
jų GPU tarnautojai. Is. du^ taį Hindenburgas 
žymesnių areštuotųjų mi- nebūtu sudegęs ir nebūtų 
mmos pavardes Lurje — -,,vp tipIr dall„

i

I

kilmes karūnavimo prakti
kos. Tai buvo paroda mi
niai, kuri trečiadienį, ge
gužės 12 d. negalės matyti 
tų nepaprastai gražių iš
kilmių, laike kurių kara
lius Jurgis VI ir karalienė 
Elzbieta bus apkarunavo- 
ti.

Karūnavimo iškilmės

va, Latvija ir Estija.

AMERIKONAI VYKSTA 
I EUROPĄ

v •

NAUJAS SKRIDIMO 
REKORDAS

NUTEISĖ 6 UNIJOS 
VADUS

Levviston, Me.
dienomis teismas nuteisė

Šiomis

žuvę tiek daug žmonių. GPU kooperatyvų ir tro
besių viršininkas, Feldma- 
nas — GPU įgaliotinis di
sciplinarinėms.byloms, Po- 
grebinskis — nusikaltėlių 
kolonijos vedėjas. Ostrov- 
skis — <___ ___________
skyriaus reikalu vedėjas.: 
Maskvoj paplito gandai,!

I kad nusižudė Poerebins- 
kis (kalėjime) ir Jagodos 
žmona, paskutiniuoju me- 

i tu ėjusi prokuroro parei-. 
gas. ‘ i

Lensko aukso kasyklose 
taip pat surasta trockistų 
organizacija, pasireiškusi 
sabotažo veiksmais.

“Moming Post” praneša,! 
kad atstatytas narkom- 
vnuttorgo pareigas ėjęs 
Chinčukas.

“P. N.” rašo, jog pasi-

HINDENBURG BUVO 
APDRAUSTAS

Berlynas, Vokietija —
GPu'“finansinio Didysis zepelinas Hinden- 
... --- iburg buvo apdraustas

i $2.400,000. Kiekvienas pa
ša žierius buvo apdraustas

1 $12,000, taip vadinama 
“group death insurance” 
sumoje $400,000 buvo ap
drausti zeeplino darbinin
kai.

ORO UŽKARIAVIMAS 
TURI TĘSTIS. SAKO 

GOERING
Heston, England, Gegu- g cio Naujos Anglijos ko- 

— H. L. Brook, mįteto narius už tai, kad 
Anglijos lakūnas padarė jje teismui išdavus draudi- 
naują rekordą skrisdamas mą pikietuoti 
iš Cape town, Union Pietų
Afrikos į Angliją. H. L. nuteisti po 6 mėnesius ka- 
Brook atskrido per ketu- įėjimo.
rias dienas ir dvidešimts _________

Gegužės 5 d., penki di
džiuliai laivai išplaukė į 
Europą iš New York su 
8415 pasažierių. Didžiuma 

. ... i jų dalyvaus Anglijos ka-
valstybei kainuos milijo- paliaus Jurgio VI karūna- 

j nai dolerių. Tik turtuoliai vojimo iškilmėse 
galės jas matyti, kurių Rekordai parodo, kad 
privažiavo ir tebevažiuoja tik 1929 metais toks buv0 minučių gi {«skutinis la- 
iš visų pasaulio kraštų. gausus važiavimas Euro- ------

galės jas matyti, kurių

Darbininkai negalės maty
ti, nes jie neišgali užsimo
kėti už vietas po $250 dau
giau ar mažiau.

I

žės 5 d.,

priešinosi 
teismo draudimui. Visi

Berlynas, Vokietija — 
i Dėl Hindenburgo zepelinc 
nelaimės yra įvairių spe-

UŽMUŠTA 6 VAIKAI

Chattahoochee. Fla., Ge
gužės 9 d. — Susimušus 
mokyklos autobusui su 
sunkvežimiu. 6 aukštes
nės mokyklos vaikai už
mušti.

1

i

Rekordai parodo, kad

pon.
LIETUVIŲ ISTORIKAI 

VYKS J RYGĄ

9

Nuo rugpiūčio

tvirtina sandai’, kad i Sibi- Bet aukštieji. Vo-

kūnas Amy Mollison buvo 
atskridęs per keturias die
nas 16 vai. ir 17 minučių.

HOLLYWOOD ARTIS
TAI LAIMI STREIKĄ

Ryga
23 iki 28 d. d. Rygoje į- 
vyks istorikų suvažiavi
mas, kuriame dalyvaus, be 
Latvijos, Lietuvos, ~ 
jos, Suomijos, Švedijos 
Norvegijos, Danijos i 
Lenkijos istorikai.

kietijos aviacijos viršinin
kai, tarp kurių ir gen 
Hermann Wilhelm Goe- 
ring, oro ministeris, savo 
kalboje pareiškė, kad Hin
denburgo nelaimė, tai 
“Dievo valia”, bet tas ne 
turėtų sustabdyti oro už 
kariavimo darbo.

“Mes nusilenkiame Die 
vo valiai, bet taip pat mes 
žiūrime į ateitį su nepalen 
kiama valia ir karštomis 
širdimis tęsti oro užkaria 
vimo darbą”, sako minis 
teris Goering.

ra išsiųsti kai kurie žymūs 
vokiečiu komunistai, gyve
nusieji SSSR: Paulius Die- 
trich, Germ. Remmel, Vili 
Leo.
APIPLĖŠĖ "ŠTOŪGHTON 

TEATRĄ

Hollywotod, Cal. — Fil
mų pramonės artistai nu
tarė skelbti streiką. Artis
tai reikalauja pakelti al
gas ir pripažinti uniją kai- 

Yale Universitete plau- po vienintelę tarpininke 
kikų komanda išrinko Jo- derybose. Filmų magnatai tadienio vakare, kada te- 
ną J. Mačionį iš Philadel- sutiko pripažinti unijos atras buvo pilnas žmonių, 

Esti- phia tos komandos kapi- reikalavimą samdyti tik keturi ginkluoti banditai 
tonu. Macionis yra įžymus unijistus ir tartis su uni- užpuolė ofise vedėją ir pa- 

ir SDortininkas — plaukikas, ja ir kitais reikalais. Taigi sigrobę nuo jo $600 pa- 
Geros kloties! i gal streiko ir išvengs. j bego.

LIETUVIS IŠRINKTAS 
KAPITONU

Stoughton, Mass. —šeš
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JUOZAS M. DILIS
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[VIETINĖS ŽINIOS!
t HIIHKIHIIIIIK

VYČIAI IŠKILMINGAI MI- VAKABO 1>WX;KAM V<
NĖJO MOTINOS DIENOS ! Pusė po septynių vakare, 

bažnytinėje saleje buvo 
suvaidintas veikalas, ketu
rių veiksmų drama — 
“Būk Jo Angelu Sargu”. 
Įžanginį žodi tarė kp. 
pirm, p-lė F. Karlonaitė ir 
klebonas kun. Virmauskis. 
Taipgi prieš atidarant sce
ną Alg. Ivaška padeklama
vo eiles — ‘Vyčių obalsys’ 
paimtas iš Jono Kmito ei
lių knygos.

Veikalas buvo suvaidin
tas puikiai. Publika gėrė-

ŠVENTĘ
Pereitą sekmadienį, So. 

Bostone buvo Motinos die
nos minėjimas L. Vyčių 17 
Algirdo kp. vadovybėje.

Ryte, vyčiai, sodalicija, 
choras visi “in corpore” 
išklausė šv. mišių ir priė
mė Šv. Komuniją motinų 
intencijai. Kun. K. Jenkus 
laike mišias ir pasakė gra
žų pamokslą. Po mišių į- josi ir sveikino vyčius už 

taip puikų prisiruošimą. 
Vaidino šie: — P. Rakaus
kas, Ona Petrušytė, Alg. 
Ivaška (tik devynių metų 
amžiaus berniukas), G. 
Zovytė, A. Gaputis, M. 
Matūzaitė. J. Mažeika, J. 
Varnas, D. Averka, A. Ku
čas, Bukauskas, B. Skric-

vyko bendri pusryčiai. 
Pusryčiuose dalyvavo apie 
šimtas jaunuolių bei se
nesniųjų, 
pasakyta 
Kalbėjo: 
mauskis,
skas, mok.
Marksaitė 
pirm.,

I

Pusryčių metu 
gražių kalbų, 

kleb. kun. Vir- 
adv. K. Kalinau- 

Galinis, E.
— Sodalicijos

Al. Kiburis — cho-* kus, J. Leščinskas. Sufle- 
ro pirm., Pr. Karlonaitė— ris_p. Pr. Averka. 
L. Vyčių pirm., E. Ncriz. ' 
kevičiūtė — 1 . " .
rašt., B. Skrickus — vyčių 
vice Dirm., Pr. Razvadaus- 
kas 
ce-pirm.. D. Averka — vy-! 
čių kp. ižd., F. Grendelyte 
— vyčiu kp. prot. rašt. 
Programa gabiai vedė bu
simasis gydytojas Juozas ] 
Antanėlis. Pusryčiuose da
lyvavo ir kun. K. Urbona
vičius ir kun. Jenkus, bet 
dėl stokos laiko turėjo ei
ti i bažnyčią.

Pusryčiai praėjo gra
žiausioj nuotaikoj.

f

Trečiadieny gegužės 12 Antanina - Patricija. Kū- Būdamas Bostone, penk
ti-. L. Vyčiai žais su Hay- mai buvo Juozas Dundu- tadienį, gegužės 14 d., Lie- 
market Club Boston Co- lis ir Ona Zasimavičiutė. tuvių salėje pasakys tur 

mmon. Pradžia 6 vai. vak.----------------i būt paskutinę savo prakąl-
Vyčiai gerai išsilavinę ir LEGIONIERIŲ PAMAL-! bą bostoniečiams, temoje: Į

DOS ! Lietuvos Nepriklausomy-,
Kasmet Amerikos Legi- be ir Vilnius. Pirmadienį,' 

Jo Eminencijai gegužės 17 d., Lietuvių 
_ . ___1 lei- salėje, vietos VVS skyrius

susirenka į Fenway ruošia jam išleistuvių va
li. Park, Bostone, kur yra au- karą, su užkandžiais, mu 

kojamos militarės Šv. Mi- zikale programa ir so
čios už visus mirusius ve- kiais. Gegužės 18 d., vaka 

re, p. Uždavinys jau kai

tikisi, šiuos žaidimus len
gvai laimėti. Būtų labai ]" 
gražu, jei i žaidimus atsi- jonas, 
lankytų lietuvių, tas vy- Kardinolui O’Connell 
čiams duotų daugiau ener- į dus, 
gijos.

ATKARTOS KONCERTĄ 
IR TEATRĄ

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

pono Dariaus Posto No. 
317 nariai sužinoję apie 
Vinco mirti, ir kad jokia 
organizacija nesirūpina jo 
laidotuvėmis, paskyrė še
šis savo uniformuotus na
rius palydėti karstą i ka
pines, gavo iš valdžios vė
liavą, kuriai Vincas buvo 
save aukavęs, iššaukė bū
rį reguliarės kariuomenės 
palydovu ir gavo valdžios 
užtikrinimą, kad velionio 
šeima nebus apleista.

Legionieriai palydėjo sa- 
T . . . x. ' vo ginklo draugą i Šv.

petro lietuvių bažnyčią, 
’ Kur buvo atlaikytos gėdu-

v •

•J

i?

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKA, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
l’( )I< IBIAMS, VESTUV £ M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai-ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 41‘47
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

teranus.
Šiais metais, pirmą kar- bes Hartforde. Gegužės 2 

tą dalyvaus ir lietuvių ve-/1- kalbėjo Montreal, Cana- 
Leranų Stepono Dariaus • 
Postas No. 317, šiose pa- tai aplankys ir apylinkėsŠv. Petro parapijos cho

ras, kuris jau vieną kartą 
pasirodė su komišku vai
dinimu ir koncertu, atkar
tos tą pačią programą a- 
leinantį sekmadieni gegu
žės 16 dieną bažnytinėj 
svetainėj, 7:30 vai. vak.

Choristai, norėdami pri
sidėti prie parapijos ren
giamo pikniko fondui, at
kartos komediją “Žydas 
Statinėj”, ir visą eilę nau
jų dainų, kurias sudainuos 
mišrus choras, solo, duetu, 
ir bus kitokių pamargini- 
mų. Kadangi paskutinia
me parengime nebuvo per- 
daugiausia žmonių, tai ti
kimės, kad žmonės, savo 
atsilankymu, parodys cho
rui ir parapijai, kad jie 
užjaučia jaunimo pastan
goms. Įžanga suaugusiems 
35 centai, vaikams 10 cen- 

Kvieslys.v
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maldose, kurios įvyks sek- kolonijas, kiek suspės. A. .Q pamaldos Do kur-į ly. 
madicnj, ęcs^uzcs 16 d. Pr- dinf hAŽnvcios
maldos prasidės lygiai 11 KATALIKVPROG R E-

SAS KINIJOJ
Motinos dienoje, gegu

žės 9 d., So. Bostono Mas
sachusetts Catholic Order 
of Foresters skyrius tu
rėjo po pamaldų bendrus 
pusryčius, Foresters sve
tainėje, E 4th ir K Sts. 
Kalbėjo kun. Ronald Nor- 
ris, C. P. Jis papasakojo 
apie nepaprastą katalikų 
augimą ir stiprėjimą Kini
joje. Kinijoj dabar jau yra 
virš trijų milijonų katali
kų; ten. yra apie 1700 ku
nigu misijonierių ir tūks
tančiai vienuolių Seserų. 
Kaip kunigai, taip ir Sese
rys dirba nepaprastai gra- 

ATVYKSTA V. UŽDĄVI- žų darbą Kinijos gyvento- 
NYS 'ju gerovei.

Į Bostoną atvyksta V. 
Uždavinys, VVS delega
tas Amerikoje. Šiuo kartu" 
atvyksta atsisveikinti su 
bostoniečiai^ nes gegužės 
26 d., laivu’ Queen Mary, 
jei ypatingų reikalų neat
siras, apleis šią šalį ir į 
grįš Lietuvon. Bostone,! 
bei jo apylinkėse, p. V. Už
davinys prabus apie sa- 

• vaitę laiko, t. y. iki 18 d.
Sanutu vardais gegužės.

l

valandą ryte. Prieš pa
maldas Įvyks paradas, ku
ris prasidės iš Copley Sa., 
lygiai 10 valandą.

Veteranai nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius 
Įtartu, su jais šiose pamal
dose dalyvauti. Vietos bus 
visiems. Svečiai yra prašo
mi susirinkti i Fenway 
Park 10:30 vai. ryte. Va
žiuojant gatvekariais rei
kia iš Park Sąuare va
žiuoti iki Kenmore Sq. Iš 
ten iki Fer.way Park yra 
tik anie šimtas žingsnių.

A. L. Stepono Dariaus 
Postas No. 317.

šaukiantieji kari i amži
nąjį poilsį.

Nulydejus i Kalvarijos 
kapines legionieriai ir ka
riai susirikiavo apie nau
jai iškastą kapą, kur po 
pamaldų buvo nuleistas 
Vinco karstas. Pasigirdo 
palydėjusių karių šautuvų 
garsai ir vėl trimitui su
gaudus atsisveikinta am
žinai dar su vienu lietuviu 
Dėdės Šamo veteranu.

Tebūna lengva jam pasi
rinktoji žemelė.

Už ši pavyzdingą pasku
tini patarnavimą ginklo 
draugui daug kredito pri
klauso Stepono Dariaus 
Postui ir ju Kapinių ir 
Registracijos oficier i u i 
Juozui SidleviČiui, adv. 
Bagočiui, Smigliui, Sid- 
ney, Adomavičiui. Kosmo- 
čiui ir Petrauskui. J.J.R.

Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SUBARĖ 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus 1 
garantuotus karus

E. Norin- Pertraukų metu kalbėjo 
vyčių fin. kunigai: K. Urbonavičius 

' ir K. Jenkus. Ypač kun. 
Urbonavičius gražiai api
budino vyčių org. ir jų 
gražius darbus praeity. A- 
čiū!

Buvo ir dainų. Dainavo:'tų. 
P-lė Ona Valiackaitė ir, 
Juozas Antanėlis. Jiems 
akompanavo Eddger Šau
tini. Apart jų buvo ir sve
čių dainininkų, būtent: 
p-lė Adomaitytė iš Nor- 
wood, Mass./ ir Providen-' Kūmais'buvo Julius Kiv 
ce, R. I. lietuvių parapijos peckas įr Uršulė Kaupaitė 
vargonininkas muz. A. juorn paį laiku tapo pa 
Giedraitis. Jiems akompa- krikštyta mergaitė Liud 
navo Elena Valatkaitė. Vi-. viię0 _ Paulinos (Minkaus 
si dainininkai buvo apdo-, kaitėg) Sanutu vardai< 
vanoti aplodismentais. ---------------------------------

X A. X X X A. ▲ A.

Didelė garbė tenka vy- 
čių kp. vadovybei, kp. pir-'ĮtĮ 
mininkei p-lei P. Karlonai- X 
tei, o ypač ponams A. I-♦♦♦ 
vaškams už taip stropiai 
priruoštą jų sūnelį Algi-;v 
mantą scenai. Ištikrųjų 
reikia stebėtis jaunojo I- 
vaškos gabumais, žodžiu, *♦* 
vakaras praėjo geriausiais 
pasisekimais. Vakarą ve- i 
dė Pr. Razvadauskas.

L. Vyčių Centro vi-

DAKTARAI
•ą.

S

Tei. Šo. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti MunicipaI Building f 

525 E. Broadway, S. Boston |
Ofino Valandos Į

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1.30 Iki f 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais ir j 
nedėidieniais, taipgi seredomis nuo | 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Bay | 

i ii    ...... ..................... •■•••• —BJ

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
8eredomls nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomls nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

' Tel. Trowbridge 6330.

: JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

’ LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

• v

KRIKŠTAI
Geg. 9 d., po sumai, tapo 

i pakrikštyta dukra Adomo 
j Olgos (Klepeckaitės) Dau- 
j gų vardais Barbora-Ona.

• Julius Kle-
Ck

LIETUVIAI LEGIONIE
RIAI LAIDOTUVĖSE

Bal. 28, 1937, So. Bosto
ne jvyko laidotuvės a.a. 
Vinco Trinkos. Nors jis 
nebuvo nariu veteranų or
ganizacijų, bet buvo tar
navęs Jungt. Valstybių 
kariuomenėje laike Pasau
linio Karo.

Amerikos Legijono Ste-

PARSIDUODA fomičiai, dvi 
lovos — single sėt, Parlor sėt ir 
trijų čverčiu lova ir kitoki daly
kai.

Atsišaukite: D. Jucius. 183 H 
St. So. Boston. (10-14-18)

——----------------------  ----------------------------------------------- PARSIDUODA Avon, Mass. 2
****»***********Z*****C**><’**********C*******4******C*****************I><»**Z**************************»**»^**********1 <“ šeimynų namas po 6 kambarius. AA A A. —. ...

APSIVEDĖ
Geg. 9 d., po sumai apsi-'«j» 

vedė Petras Matulis, gyv. ♦♦♦ 
390 2nd St., su Joana Ru- ♦♦♦ 
kaitė, gyv. 29 Jenkins St. ♦♦♦ 
Liudytojais užsirašė Juo- *♦* 
zas Zareika ir Pranciška Y 
Rukaitė. Petras Matulis 
yra giminaitis kun. J. J; 
Skalandžio ir norėjo, kad X 
tėvas Skalandis jį sušliu- 
buotų. Bet kunigas turėjo A 
sakyti prakalbą Lynno'A 
lietuviams. Tik vėliau jis y 
tegalėjo atlankyti naujai ♦♦♦ 
vedusius gimines. 1 *J‘

Y vL. Vyčių vietinė kp. jau A 
pradėjo sviedinio žaidi- ♦♦♦ 
mus, Boston Hub twi Ly
goje.

Pirmą žaidimą turėjo 
gegužės 10 d., So. Boston V 
Stadiume, su Dolan Club l Y 
iš Jamaica PI. Minėtas ra-;^ 
telis laimėjo football čiam-' J 
pionatą Boston Park lygo- A 
je pereitą sezoną. Apie re- ♦% 
zultatus šio žaidimo para-'<£ 
šysime vėliau. ! ♦♦♦♦*<

S149 GRANITE

S
tered, Delivcred oad Er»c*ed i" Ncw E«9laad

IG 
ITE FOR 200 OTHER OESIGNS SEHT^EE 

EMORIJL GRANITE CO.
X5S HAMCOCK ST.. 
Quincy. Mass. ■■KrJ

GRABORIAĮ

*♦* Visi Įrengimai, tuščias lotas ir 
♦♦♦ vaisiniai medžiai, garadžius. Na- 

mas paskendęs medžiuose. Atsi- 
♦♦♦ šaukite “Darbininko” adminis 

tracijon, 366 W. Broadway, So. 
♦ Boston, Mass. (7-11-14)

*♦*-------

PARSIDUODA geroje vietoje 
barber shop; nėra kompeticiios. 
Galite ‘pirkti su fikčeriais arba 
be fikčerių. Šią vietą galite pa
naudoti kaipo Variety Store. 
Lithuanian Agency, 545 E. 
Broadway. (S 13)

Providence, R. I

Edson Electric Co.

L. VYČIŲ 17 ALGIRDO 
KP. SVIEDINIO KOMAN- I 

DA

n

487 W. Westminister St.
Tel. GAspee 4518

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummings Highway 

Rosfindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms.

Valandos Sekmadieniais:
6—10:30 A. M.; 4—6:30 P. M.

‘‘♦♦♦♦♦♦♦♦♦t*********11

B. S. Pulrlirwofk$ Adnumstration Awacds 
World’s Largest Single Refrigerater Contract 
When the Government buys refrigerators for 
its low-rent housing projects, low operating 
cost is essential. Bids are based on initial 
price PLŪS cost of electricity for ten 
years. On that basis, the Westinghouse Re- 
frigerator won agpinst all competing bidders. 
Because of the Westinghouse efficiency, 
Westinghouse could submit a lower over-all 
bid, even though four others quoted slightly 
lower initial prices for refrigetators.

- - *

f T ž

WBSWh0USe tyįfi REFRIGERATOR

MONARCH HOME 
BAKERY

:••««*««Itfttttttlftf  •••••(«••«■ tIHIIIIIH»,«•.. <»•» t««««•«■'«««•«« r««««««•»

KIBART MOTOR
SALES, INC., 

AUTHORIZED FORD SALES i
& SERVICE

120 Market St., 
Campello, Mass. 

Tel. Brockton 835

j S. BARASEVIČIUS IR i
SŪNUS

! SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IB----------------------------

I
♦
i

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Eo3ton 
Tel. Šou. Boston 2590

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

j Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

I

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 

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

Patarnavimai Dieną ir Naktį

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fimeral Home ir Res.

564 East Broadvvay
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS |
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BR0ADWAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS.
Boston 4486.

TeL Brockton 4110 
Monteilo, Mass.



Antradienis, Gegužės 11 d., 193? 3

Dangaus Karalyste J
♦GINTARAS
“Jiems pasirodė pasidalinę tarsi ugnies liežuviai, 
ir ant kiekvieno iš jųjų nusileido po vieną”.

(Ap. Darbai 2:3). 
Gražus yra paorotys minėti savo gimimo dieną, 

kartais apvaikščiojama su didelėmis iškilmėmis.Ji
Panašiai daro ir įvairios tautos, nav. lietuvių tauta, 
vasario 16-tai atėjus. Žinoma, tai laisvės atgimimo 
diena, kuri prilygsta liepos 4-tai dienai amerikiečių 

• šalyje. - -
Mini Bažnyčia ir savo “gimtuves”. Jas vadinam 

Sekminių iškilme, kuri yra trečia pati didžiausioji 
Bažnyčios šventė. Tik Kalėdos ir Velykos už ją dides
nes. Tiesa, V. Jėzus įsteigė Bažnyčią, bet Sekminių 
dienoje Ji pradėjo augti, nes tuo metu prisidėjo prie 
apaštalu skaičiaus anie tris tūkstančius sielų.

Išganytojas, pirm negu įžengdamas i dangų. Sa
vo sekėjams įsakė- “Pasilikite mieste iki jūs būsite 
apvilkti galybe iš aukštybės”. Todėl visi jie susirinko 
į tą patį kambari, kuriame V. Jėzus valgė paskutinę 
vakarienę,’ ir laukė šv. Dvasios, nužengiančios iš dan
gaus. Dėl baimės žydu, jie duris buvo užsirakinę, ir 
per devynias dienas susirinkusieji laukė pažadėto įvy
kio, pasilikdami vienširdžiai maldoje draug su Jėzaus 
Motina Marija. Tenka pastebėti, kad tai buvo pati 
pirmoji novėna, kurią įvedė Motina Bažnyčia.

Didis ir kilnus buvo apaštalu tikslas. Jie turėjo 
platinti Kristaus Bažnvčią, mokindami visas tautas, 
ir dėti Jai tvirtus pamatus, kad Ji ištęsėtų ligi pasku
tinės dienos. Todėl jie priderančiai ir rengėsi prie to
kio svarbaus uždavinio. Tiesa, jie pajuto didelę atsa
komybę ir kartu savo silpnumus, tačiau kantriai mel
dė ir laukė Ramintojo, kurį Atpirkėjas buvo jiems 
pažadėjęs.

Devynioms dienoms praslinkus, “štai ūmai pasi
girdo iš dangaus ūžimas, lyg kad kilsiančio smarkaus 
vėjo, ir pripildė visus namus, kuriuose jie sėdėjo. 
Jiems pasirodė nasidakne tarsi ugnies liežuviai, m ant 
kiekvieno iš jųjų nusileido po viena. Visi jie pasidarė 
pilni šventosios Dvasios ir ėmė kalbėti visokoms kal
boms, taip kad šventoji Dvasia jiems davė prabilti”.

Visiškai dingo jų baimė ir abejonės, ir pilni drą
sos ir uolumo, jie skelbė žmonėms linksma išganymo 
naujieną. Susibėgo daugybė žmonių, atvykusių pasi
žiūrėti, kas tas per ūžimai. ir Petras ėmė jiems kal
bėti apie Kristų, kuris ištikto buvo Dievo Sūnus, Šv 
Dvasios dėka, jaunutėlė Bažnyčia tą dieną išaugo i 
tris tūkstančius sielų.

Kitaip tariant. Sekminių dienoje buvo patvirtin
tas Naujasis Įstatymas. Reiškia. panarintas hnvn 
Senasis Įstatymas, kuri "avo Mozė ant Sinajaus kal
no, tain pat penkios dešimtvs dienu no Velykų. Vie
nok anos Sekminės žymiai «W»si tų kurios atė
jo sentvnias savaites no Jėzaus Prisikėlimo šventės.

Tais laikais Dievas d?“ė žydams baimės istatv- 
mą, o dabar Jis Patraukia žmones Savo begaline mei
le: tuomet Jo isakvmai buvo iškalti ant atmena lente
lių. dabar gi irašvti žmoni’1 širdvse: tuomet Dievas 
pasidarė sau buveinę švenemusioje. dabar o-i kiekvie
na krikščioniška siela yra šv. Dvasios buveinė.

Taigi, šv. Dvasia re kas kita, katu tik V Jėzaus 
dovana. Kristus, mirdamas ant krvžiaus, pelnijo 
mums daug maloniu, tačiau šv. Dvasia apvainikavo 
visus Jo nuopelnus. Vadinas, šv. Dvasia yra Kristaus 
atstovas žmonių tarme.

Išganytojas sakė: “Aš nepaliksiu jūsų našlai
čiais”. Ir vėl: “Aš melsiu Tėvą, ir jis duos jums kitą 
Ramintoja, kad pasiliktų su jumis per amžius, tiesos 
Dvasią—”. Toji pati tiesos Dvasia ligi šiai dienai vei
kia šv. Sakramentuose, ir saugo Bažnyčia nuo tikybi
nių klaidų. Per krikštą apšvietė mūsų sielą, šv. Dva
sia, ir tuomi gavome įsūnystės dvasia, o per sutvir
tinimo Sakramenta, mes pasidarėme Kristaus karei
viais, — pilni drąsos ir stiprybės, ir pasiryžę narsiai 
kovoti prieš šėtono pajėgas.

Taigi, šv. Dvasią ir men esame priėmę, kaip kad 
Ją priėmė Kristaus anaštalai. Jie uoliai darbavosi, su
naudodami visas septynias šv. Dvasios dovanas ne 
kam kitam, o Dievo garbei. O mes? Ar gi mes tinka
mai pasinaudotam malonėmis, kurias gavome iš šv. 
Dvasios? Ar mes šventai užlaikome ta buveine, kuria 
šv. Dvasia sau pasirinko ir pašventė? Ar vis dar dega 
ta skaisti drąsos liepsna, kuria šv. Dvasia uždegė mū
sų širdyje per sutvirtinimo Sakramenta? Jeigu tais 
dalykais esame nusikaltę, stengkimės pažadinti Die
vo malonę, esančią mumyse, kad mūsų darbai nepasi
liktų be vaisių. Anaštalai, gavę šv. Dvasia, išėjo į pla
tųjį pasauli, ir guldė savo galvas už Kristaus apreikš
tąsias tiesas. Uoliai darbuokimės ir mes, ne vien žo
džiais, o gerais veiksmais. Tuomi parodysime, kad 
tinkamai įvertinam šv. Dvasios malones, užpelnytas 
Kristaus krauju.

DARBININKAS

LIETUVIŲ DIENA I

DAINŲ ŠVENTE - PARADAS - OLIMPIJADA

Liepos-July 5 d., 1937
Marianapoly, Thompson, Conn
Dalyvaus J. E. Vyskupas M. Reinys,

KURIS CELEBRUOS IŠKILMINGAS ŠV. MIŠIAS — NAUJOSIOS ANGLIJOS SUVIENYTI CHO
RAI IŠPILDYS DAINŲ ŠVENTES PROGRAMĄ— SPORTININKAI VYKDYS OLIMPIJADOS 
PROGRAMĄ — JAUNIMAS PRIE GEROS ORKESTROS LINSMINSIS.

Ruoškitės Visi Į Tas Iškilmes.

karui prasidedant, turėjęs 
640 laivų 900.000 tonų tal
pumo, šiandien beveik ne
beegzistuoja. Dalis laivų 
paskandinta, dalis stovi be 
darbo uostuose, o kai ku
rie ^ivai naudojami karo 
medžiagai vežioti vienai 
ar kitai kovojančiai pusei.

Liūdną vaizdą teikia ir 
Ispanijos finansai. Ispani
jos banko aukso rezervai, 
ankščiau buvę vieni iš di- 

I džiausiu Europoje, šian- 
, dien yra žuvę. Iki pilieti- 
inio karo pradžios Ispani
jos banko aukso rezervai 
siekė 2.220 milijonų peze- 
tų, sidabro rezervai —669 

; milijonus ir svetimos va
liutos — 302 mil. pezetų. 
šiandien didesnė Duse au
kso rezervu atsidūrė kito
se valstybėse, kaipo ga
rantija už kreditus ir tei
kiamą karo medžiagą, kita 
dalis ir svetimoji valiuta 
irgi ištirpo, o anie sidabro 
fondą iš viso nieko tikro 
nežinoma.

LIETUVIŲ DIENOS CENTRALINIS 
KOLONIJŲ ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gegužės 23 d., š. m., 3:00 vai. po pie
tų įvyks svarbus Lietuvių Dienos Centralinis Komisi
jų ir kolonijų atstovų susirinkimas, Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švč. par. salėje, Windsor St., Cambridge, 
Mass. Prašome visų komisijos narių, ir kolonijų ats
tovų, kaip iš Mass., Conn., R. I. ir N. H. skaitlingai 
dalyvauti.

Jonas Kumpa, Liet. D. Cent. Sekr.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PARENGIMAS PIKNIKĄ

PAREMTI
vietų aukščiausią įstatym- 
davystės tarybą sudarys 
dvi tarybos: Sąjungos Ta
ryba ir Atskirų Tautybių 
Taryba. Pirmoji leis įsta
tymus, liečiančius visą So
vietų Socialistinių Respu
blikų Sąjungą, o antroji— 
lik tai atskiras tautines

SO. BOSTON, MASS. — 
Geg. 4 d., 8 vai. vak., A- 

merikoje augusios Šv. Pet
ro parapijos moterys lai
kė susirinkimą, kuriame 
tarėsi kaip, paremti para- tiktai 
oi jos pikniką, kurs įvyks Sąjungos respublikas ir 
birželio 13 d., Kęstučio sritis. Tačiau kiekvienas 
narke, E. Dedham, Mass.! įstatymas turės galią tik 
Viena kitai aiškino, kad iš tada, kai bus priimtas a- 
anksto ką nors surengus, be jų tarybų balsų daugu- 
būtų pelningiau. Svarstė- 
svarstė ir galutinai nut? 
rė. turėti parengimu 
‘Wh?st party su 
įgūžės 20 d 
~*aranijos 
7th St. So. 1 
>antis susir. 
ko reikalu įvV 
S vai. vak., vi’ 
^alėje. Mot erė
kiekviena atsiveš 
^auių draugių.

KOKS BUS SOVIE 
PARLAMENTAS

tūkstančių, kartu su pro- 
pogandine Vilniaus geleži
nio fondo literatūra, iš
siuntė Lietuvos generali
niam konsulatui New Yor- 
ke. Iš čia ženklelių galės 
gauti visi Vilniaus vada
vimo sąjungos skyriai A- 
merikoje. Tsb.

mu. Sąjungos laryboje 
kvienus 300.000 atsto- 

vienas atstovas, o 
Tautybių tarybo- 
ienas iš 11 Sąjun- 
įbliku turės po 25 

kiekvienas iš 22 
nių respublikų — 

kiekviena iš 
jų — po 

?na iš 
r— po

I
I

I
itstovą.

: NIAUS ŽENKLELIAI 
I AMERIKĄ

Zaunas — Vilniaus gele
žinio fondo komitetas ats-

PRANEŠIMAS

NAUJIEJI LIETUVOS 
PREKINIAI LAIVAI 

JAU PLAUKIOJA

■■■1 i ■«

mės plotų balandžio mėn. 
pradžioj jau būdavo apsė
ti, apsodinti javais, cukr. 
runkeliais, tabaku ir vy
nuogėmis. O šiandien trys 
ketvirtadaliai visų dirba
mų plotų dirvonuoja ir 
nieko gero ispanų tautai 492 E 7th St., So. Boston' 
nelemia: bado šmėkla gau
bia kadaise linksmą, 
lėtą Ispanijos žemę. šia atstovių.

Daug nuostolių pilietinis ĄTimas yra

ALRK Moterų Sąjungos 
Mass., Maine ir New 
Hampshire Valstybių aps
kričio suvažiavimas įvvks 
gegužės 16 dieną, Šv. Pet
ro parapijos svetainėje,

Visos kuopos yra prašo- 
sau- mos atsiųsti kuodaugiau- 

Šis suvažia- 
priešseiminis. 

karas padarė ir Ispanijos, Sesijos prasidės pirmą va-
gyvulių ūkiui, kuris suda
rė didelį šio krašto paja- 

į mų šaltinį. Gyvuliai išnai-
___ i frontuose kovojan
čioms 400.000 žmonių ar
mijoms išmaitinti. Šian-

Klaipėda — Lietuvos 
Baltijos Loydo nesenai nu
pirktas laivas “Marijam- i įį^ti 
polė” balandžio mėn. 20 d. 
išplaukė su lentų krovi
niu. Lentos gabenamos į-djgn kaį kuriose Ispanijos 
Angliją.^ Marijampolėj y- vjetose jau nebeliko nė 

vieno gyvulio.
Daugiausia pilietinis ka

ras bene bus palietęs is
panų laivininkystę ir pre
kybą. Ispanijos prekybos 
laivynas, prieš pilietiniam

“Prager Presse” 
dina smulkmenas apie tai, 
koks bus rinktas pagal pausdino specialius Vil- 
naująją konstituciją So- niaus ženklelius Amerikos 
vietų parlamentas. Pagal lietuviams: po 5, 25 ir 50 
naująją konstituciją So- centų, kurių keletą šimtų

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

ns, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda avie 
ius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję Į bilę kurią krautuvę 
•asakykite, kad ji] skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS I
48 Cresčent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tek SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir uzkan 
džius piknikams ir visokiemr 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINf 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vicp-Plrm. Albinas Neviera,
16 WinfWd St., So. Boston, Masa. 

Prot. RaAt Jonas Glinskis, 
5 Tbomas Pk., So. Boston. Mass. 

Fin. RaSt. Aleksandras IvaAka, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tulei kla,
100 Bowon St., So. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zaikls,
7 W1nfleld St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimas kas tre 
«ą nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietą. Parapijos salSJ, 491 

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

IETUV0S DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 4V0.

’irmininke — Eva Markslene,
625 E. 8th St., So. Boston, Mase. 

Tel. So. Boston 1298 .
"Ice-pirm. — Ona Jankienė,

1428 Colnmbla R<1., S. Boston, Mana. 
Prot. Rašt. — Bronf CnnienS, 

29 Gonld St., W. Rozbnry, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

"In. Rašt. — Marijona Markonlntė, 
1115 Wnshir»stnn St, Roalindnle, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
tdlninke — Ona Staninlinte,

105 West 6tb SL, So. Boston, Mana, 
’varkdare — Ona Mlzjrirdtenė.

1512 Columbia R<1. So. Boston. Mana 
<Mtw GlobAJa — Ona Sianrienš.

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
draugija savo ausirinklmna laiko kas 
antrų ntarnlnk* mėDeela.

7:30 vai. vakare, p<«bH«nyrtn*j gv. 
te Ina j

Visata drangtjos reikalais kreipkite* 
pas protokolų raitininke.

landa po pietų.
Magdalena Urmoniene, 

Apskričio Pirm.

ra tuo tarpu didžiausias',, 
Lietuvos prekinis laivas, j 
tinkąs tolimesnėms jūrų! 
kelionėms. Laivo įgula a-j 
pie 20 žmonių. Tsb.

_________ _ I

200.000 UŽMUŠTŲ.
50 Milijardų Pezetų 

Nuostolių

I

Štai jau dešimtas mė
nuo, kai Ispanijoj šėlsta 
pilietinis karas. Kiek tos 
tarpusavio žudynės parei
kalavo žmonių aukų, kiek 
turto sunaikinta, sunku ir 
aoskaičiuoti. Anot ‘United 
Press’, atsargiai skaičiuo
jant, pilietinis karas Ispa
nijai kasdien kaštuoja a- 
pie šimtą milijonų pezetų. 
Nuo pilietinio karo pra
džios iki šiol nuostoliai 
jau siekią apie 50 milijar
dų pezetų. Pusę šios milži
niškos sumos sudaro su
naikintos vertybės ir nuo
stoliai, pairus pramonei, 
prekybai, žemės ūkiui ir 
laivininkystei.

“United Press” agentū
ros stebėtojas apskaičiuo
ja, kad Der visą pilietinio 
karo laiką užmuštų fron
tuose karių ir sušaudytų 
įkaitais civilių skaičius 
viršija du šimtus tūkstan
čių. Karo operacijų metu 
padaryti nuostoliai vien 
tik Madride, Malagoj, To
ledo, Oviedo ir Irune sie
kia 20 milijardų pezetų. 
Ir tie nuostoliai nuolat di
dėja, nes patrankos Ispa
nijos frontuose tebėgau-į 
džia ir nesimato, kada jos 
nutils.

Normaliais laikais apie 
pusė dirbamų Ispanijos že-

v •

SIUVĖJAS
Siuvamo naujus ir pataisome 
senus drabužius kaip vyrams 
taip ir moterims. Taipgi par
duodame naujus vyriškus dra

bužius.

J. EIDUKAS
322 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.
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Žinoma, tai laisvės atgimimo 
liepos 4-tai dienai amerikiečių 

savo “gimtuves”. Jas vadinam

Dangaus Karalyste •
GINTARAS

“Jiems pasirodė pasidalinę tarsi ugnies liežuviai, 
ir ant kiekvieno iš jų jų nusileido po vieną”.

(Ap. Darbai 2:3).
Gražus yra paprotys minėti savo gimimo dieną. 

Ji kartais apvaikščiojama su didelėmis iškilmėmis. 
Panašiai daro ir įvairios tautos, nav. lietuvių tauta, 
vasario 16-tai atėjus, 
diena, kuri prilygsta 
šalyje.

Mini Bažnyčia ir
Sekminių iškilme, kuri yra trečia ' pati didžiausioji 
Bažnyčios šventė. Tik Kalėdos ir Velykos už ją dides
nės. Tiesa, V. Jėzus įsteigė Bažnyčią, bet Sekminių 
dienoje Ji pradėjo augti, nes tuo metu prisidėjo prie 
apaštalu skaičiaus anie tris tūkstančius sielų.

Išganytojas, pirm negu įžengdamas i dangų. Sa
vo sekėjams įsakė- “Pasilikite mieste iki jūs būsite 
apvilkti galybe iš aukštybės”. Todėl visi jie susirinko 
į tą patį kambari, kuriame V. Jėzus valgė paskutinę 
vakarienę, ir laukė šv. Dvasios, nužengiančios iš dan
gaus. Dėl baimės žydų, jie duris buvo užsirakinę, ir 
per devynias dienas susirinkusieji laukė pažadėto įvy
kio, pasilikdami vienširdžiai maldoje draug su Jėzaus 
Motina Marija. Tenka pastebėti, kad tai buvo pati 
pirmoji novėna, kurią įvedė Motina Bažnyčia.

Didis ir kilnus buvo apaštalu tikslas. Jie turėjo 
platinti Kristaus Bažnvčią, mokindami visas tautas, 
ir dėti Jai tvirtus pamatus, kad Ji ištęsėtų ligi pasku
tinės dienos. Todėl jie priderančiai ir rengėsi prie to
kio svarbaus uždavinio. Tiesa, jie pajuto didelę atsa
komybę ir kartu savo silpnumus, tačiau kantriai mel
dė ir laukė Ramintojo, kurį Atpirkėjas buvo jiems 
pažadėjęs.

Devynioms dienoms praslinkus, “štai ūmai pasi
girdo iš dangaus ūžimas, lyg kad kiJstančio smarkaus 
vėjo, ir pripildė visus namus, kuriuose jie sėdėjo. 
Jiems pasirodė nasidabne tarsi ugnies liežuviai, m ant 
kiekvieno iš jųjų nusileido po viena. Visi jie pasidarė 
pilni šventosios Dvasios ir ėmė kalbėti visokoms kal
boms, taip kad šventoii Dvasia jiems davė prabilti”.

Visiškai dingo jų baimė ir abeionės, ir pilni drą
sos ir uolumo, jie skelbė žmonėms linksma išganymo 
naujieną. Susibėgo daugybe žmonių, atvykusių pasi
žiūrėti, kas tas per ūžimai, ir Petras ėmė jiems kal
bėti apie Kristų, kuris ištikto buvo Dievo Sūnus. Šv 
Dvasios dėka, jaunutėlė Bažnyčia tą dieną išaugo i 
tris tūkstančius sielų.

Kitaip tariant. Sekminių dienoje buvo patvirtin
tas Naujasis Įstatymas. Reiškia, nana’kintas buvo 
Senasis Įstatymas, kuri "avo Mozė a.nt Sinajaus kal
no, tain pat penkios dešimt vs dienu no Velykų. Vie
nok anos Sekminės žymiai mm tu, kurios atė
jo sentvnias savaites no Jėzaus Prisik'Umo šventės.

Tais laikais Dievas d?“ė žydams baimės istatv- 
mą, o dabar Jis patraukia žmones Savo begaline mei
le; tuomet Jo isakvmai buvo iškalti ant avmpnn lente
lių. dabar gi irašvti žmoni’1 širdvse: tuomet Dievas 
pasidarė sau buveinę švenčiausioje. dabar °-i kiekvie
na krikščioniška siela yra šv. Dvasios buveinė.

Taigi, šv. Dvasia ne kas kita, kaJn tik V Jėzaus 
dovana. Kristus, mirdamas ant krvžiaus, pelnijo 
mums daug maloniu, tačiau šv. Dvasia apvainikavo 
visus Jo nuopelnus. Vadinas, šv. Dvasia yra Kristaus 
atstovas žmonių tarne.

Išganytojas sakė: “Aš nepaliksiu jūsų našlai
čiais”. Ir vėl: “Aš melsiu Tėvą, ir jis duos jums kitą 
Ramintoja, kad pasiliktų su jumis nėr amžius, tiesos 
Dvasią—”, Toji pati tiesos Dvasia ligi š’ai dienai vei
kia šv. Sakramentuose, ir saugo Bažnyčia nuo tikvbi- 
nių klaidų. Per krikštą apšvietė mūsų sielą, šv. Dva
sia, ir tuomi gavome įsūnystės dvasia, o per sutvir
tinimo Sakramenta, mes pasidarėme Kristaus karei
viais, — pilni drąsos ir stiprybės, ir pasiryžę narsiai 
kovoti prieš šėtono pajėgas.

Taigi, šv. Dvasią ir men esame priėmę, kaip kad 
Ją priėmė Kristaus anaštalai. Jie uoliai darbavosi, su
naudodami visas septynias šv. Dvasios dovanas ne 
kam kitam, o Dievo garbei. O mes? Ar gi mes tinka
mai pasinaudojam malonėmis, kurias gavome iš šv. 
Dvasios? Ar mes šventai užlaikome ta buveine, kuria 
šv. Dvasia sau pasirinko ir pašventė? Ar vis dar dešra 
ta skaisti drąsos liepsna, kuria šv. Dvasia uždegė mū
sų širdyje per sutvirtinimo Sakramenta? Jeigu tais 
dalykais esame nusikaltę, stengkimės pažadinti Die
vo malonę, esančią mumvse. kad mūsų darbai nepasi
liktų be vaisių. Anaštalai, gavę šv. Dvasia, išėjo į pla
tųjį pasauli, ir guldė savo galvas už Kristaus apreikš
tąsias tiesas. Uoliai darbuokimės ir mes, ne vien žo
džiais, o gerais veiksmais. Tuomi parodysime, kad 
tinkamai įvertinam šv. Dvasios malones, užpelnytas 
Kristaus krauju.

LIETUVIŲ DIENOS CENTRALINIS 
KOLONIJŲ ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gegužės 23 d., š. m., 3:00 vai. po pie
tų įvyks svarbus Lietuvių Dienos Centralinis Komisi
jų ir kolonijų atstovų susirinkimas, Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švč. par. salėje, Windsor St., Cambridge, 
Mass. Prašome visų komisijos narių, ir kolonijų ats
tovų, kaip iš Mass., Conn., R. I. ir N. H. skaitlingai 
dalyvauti.

Jonas Kumpa, Liet. D. Cent. Sekr.

LIETUVIŲ DIENA
DAINŲ ŠVENTE - PARADAS - OLIMPIJADA

Liepos-July 5 d., 1937
Marianapoly, Thompson, Conn.
Dalyvaus J. E. Vyskupas M. Reinys,

KURIS CELEBRUOS IŠKILMINGAS ŠV. MIŠIAS — NAUJOSIOS ANGLIJOS SUVIENYTI CHO
RAI IŠPILDYS DAINŲ ŠVENTĖS PROGRAMĄ— SPORTININKAI VYKDYS OLIMPIJADOS 
PROGRAMĄ — JAUNIMAS PRIE GEROS ORKESTROS LINSMINSIS.

Ruoškitės Visi Į Tas Iškilmes. I
i

I

karui prasidedant, turėjęs 
640 laivų 900.000 tonų tal
pumo, šiandien beveik ne
beegzistuoja. Dalis laivų 
paskandinta, dalis stovi be 
darbo uostuose, o kai ku
rie ’aivai naudojami karo 
medžiagai vežioti vienai 
ar kitai kovojančiai pusei.

Liūdną vaizdą teikia ir 
Ispanijos finansai. Ispani
jos banko aukso rezervai, 
ankščiau buvę vieni iš di- 

I džiausiu Europoje, šian- 
, dien yra žuvę. Iki pilieti- 
inio karo pradžios Ispani
jos banko aukso rezervai 
siekė 2.220 milijonų peze
tų. sidabro rezervai —669 

: milijonus ir svetimos va
liutos — 302 mil. pezetų. 
Šiandien didesnė pusė au
kso rezervu atsidūrė kito
se valstybėse, kaipo ga
rantija už kreditus ir tei
kiamą karo medžiagą, kita 
dalis ir svetimoji valiuta 
irgi ištirpo, o apie sidabro 
fondą iš viso nieko tikro 
nežinoma.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PARENGIMAS PIKNIKĄ vietų aukščiausią įstatym- 

PAREMTI davystės tarybą sudarys
dvi tarybos: Sąjungos Ta
ryba ir Atskirų TautybiųSO. BOSTON, MASS.

Geg. 4 d., 8 vai. vak., A- Taryba. Pirmoji leis įsta- 
merikoje augusios Šv. Pet- tymus, liečiančius visą Se
ro parapijos moterys lai- vietų Socialistinių Respu- 
kė susirinkimą, kuriame klikų Sąjungą, o antroji— 
tarėsi kaip, paremti para- tiktai atskiras tautines 
oi jos pikniką, kurs įvyks. Sąjungos respublikas ir 
birželio 13 d., ------
narke, E. Dedham, 
Viena kitai aiškino, kad iš 
anksto ką nors surengus, 
būtų pelningiau. Svarstė- 
svarstė ir galutinai nuta
rė. turėti parengimą — 
‘Whist party su priedais”, 
įgūžės 20 d., 8 vai. vak., 
^aranijos salėje, 492 E. 
7th St. So. Bostone. Ju se
kantis susirinkimas pikni
ko reikalu įvyks geg. 11 d. 
S vai. vak., virš minėtoje 
salėje. Moterėlės tarėsi 
ūekviena atsivesti po 10 
iaujų draugių.

Kęstučio sritis. Tačiau kiekvienas
Mass.! įstatymas turės galią tik 

tada, kai bus priimtas a- 
bejų tarybų balsų daugu
mu. Sąjungos t aryboje 
kiekvienus 300.000 atsto
vaus vienas atstovas, o 
Atskirų Tautybių tarybo
je kiekvienas iš 11 Sąjun
gos respublikų turės po 25 
atstovus, kiekvienas iš 22 
autonominių respublikų — 
po 11 atstovų, kiekviena iš 
9 autonominių sričių — po 
5 atstovus ir kiekviena iš 
9 tautinių apygardų — po 
J atstovą.

KOKS BUS SOVIETU 
PARLAMENTAS

tūkstančių, kartu su pro- 
pogandine Vilniaus geleži
nio fondo literatūra, iš
siuntė Lietuvos generali
niam konsulatui New Yor- 
ke. Iš čia ženklelių galės 
gauti visi Vilniaus vada
vimo sąjungos skyriai A- 
merikoje. Tsb.

VILNIAUS ŽENKLELIAI 
Į AMERIKĄ

mės plotų balandžio mėn. 
pradžioj jau būdavo apsė
ti, apsodinti javais, cukr. 
runkeliais, tabaku ir vy
nuogėmis. O šiandien trys 
ketvirtadaliai visų dirba- gegužės 16 diena, Šv’ Pet- 
mų plotų dirvonuoja ir ro parapijos svetainėje, 
nieko gero ispanų tautai 492 E 7th St., So. Boston. 
nelemia: bado šmėkla gau
bia kadaise linksmą, 
lėtą Ispanijos žemę.

Daug nuostolių pilietinis 
karas padarė ir Ispanijos i 
gyvulių ūkiui, kuris suda
rė didelį šio krašto paja
mų šaltinį. Gyvuliai išnai
kinti frontuose kovojan- 

}jčioms 400.000 žmonių ar-
— — ----- j krovi- mįjoms išmaitinti. Šian-
Lentos gabenamos į-(jjen kaj kuriose Ispanijos

,______ ; jau nebeliko nė
*................. vieno gyvulio.

. _ ._ Daugiausia pilietinis ka
ras bene bus palietęs is
panų laivininkystę ir pre
kybą. Ispanijos prekybos 
laivynas, prieš pilietiniam

ALRK Moterų Sąjungos 
Mass., Maine ir New 
Hampshire Valstybių aps
kričio suvažiavimas ivvks

NAUJIEJI LIETUVOS 
PREKINIAI LAIVAI 

JAU PLAUKIOJA

Klaipėda — Lietuvos 
Baltijos Loydo nesenai nu
pirktas laivas “Marijam-i 
polė” balandžio mėn. 20 d. 
išplaukė su lentų krovi-’ 
niu. „ -
Angliją. “Marijampolė” y-Į^Įtose 
ra tuo tarpu didžiausias 
Lietuvos prekinis laivas, 
tinkąs tolimesnėms jūrų' 
kelionėms. Laivo įgula a- 
pie 20 žmonių. Tsb.

________________________________ I

“Prager Presse” spaus- Kaunas — Vilniaus gele- 
dina smulkmenas apie tai, žinio fondo komitetas ats- 
koks bus rinktas pagal pausdino specialius Vil- 
naująją konstituciją So- niaus ženklelius Amerikos 
vietų parlamentas. Pagal lietuviams: po 5, 25 ir 50 
naująją konstituciją So- centų, kurių keletą šimtų

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

ns. kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie 
;ius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
»asakykite, kad ji] skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Cresėent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ.
CASH MARKET

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

li. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tek SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkąri 
džius piknikams ir visokiemr 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

IETUVOS DUKTERŲ DRJOS SV. JONO EV. BL. PAŠALPINf 
PO GLOBA MOTINOS iV6.

'Irmlnlnkė — Eva Markslenė,
62.*> E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298 .
’lce-pirm. — Ona Janklenė,

1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Bronė Cnnienė,

29 Gonld St., W. Roxbury, Mass.
Tel. PAR 1864-W.

“In. Rašt. — Marijona Markonintė,
111.' \Vashin~ton St., Rosllndnle, Mns«.

Tel. Parktvay 0558-W
Mlnlnkė — Ona Stanlnllutė,

106 West 6th St, So. Boston, Mass.
"varkdarė — Ona Mlzjrtrdtenė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mase
<asos Globėja — Ona Sianrienė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
►ranglja savo susirlnklmns laiko kas
antrą utarnlnk* mėoaala.

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas Juozas Švagždys,

001 6th St.. So. Boston. Mass. 
Vice-Pirm. Albinas N’eviera,

16 WinffeM St.. So. Boston, Mnss. 
T’rot. RaSt Jonas Glineckis,

5 Tbomas Pk., So. Boston. Mass. 
Fin. RaSt. Aleksandras TvaSka. 

| 1514 Columbia Rd.. S. Boston. Mass 
Iždininkas Pranas Tulei kis, 

i 100 Bowen St., Fo. Boston, Mass. 
i Maršalka Jonas Zaikls,

7 Wlnfleld St.. So. Boston. Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tee 

čig nedėki len j kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietį. Parapijos salėj. 49? 

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

7:30 vai. vakare, pobsžnytinėj iv. 
talnėj

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas yrotokolg raStlnlnkfr

200.000 UŽMUŠTŲ.
50 Milijardų Pezetų 

Nuostolių

Štai jau dešimtas mė

Visos kuopos yra prašo
kau- mos atsiųsti kuodaugiau- 

sia atstovių. Šis suvažia
vimas yra priešseiminis. 
Sesijos prasidės pirmą va
landa po pietų.

Magdalena Urmonienė, 
Apskričio Pirm.

SIUVĖJAS
Siuvame naujus ir pataisome 
senus drabužius kaip vyrams 
taip ir moterims. Taipgi par
duodame naujus vyriškus dra

bužius.

J. EIDUKAS
322 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

I

■ nuo, kai Ispanijoj šėlsta 
pilietinis karas. Kiek tos 

| tarpusavio žudynės parei- 
I kalavo žmonių aukų, kiek 
turto sunaikinta, sunku ir

I apskaičiuoti. Anot ‘United 
Press’, atsargiai skaičiuo-

i jant, pilietinis karas Ispa- 
1 nijai kasdien kaštuoja a- 
. pie šimtą milijonų pezetų. 
Nuo pilietinio karo pra
džios iki šiol nuostoliai %
jau siekią apie 50 milijar
dų pezetų. Pusę šios milži
niškos sumos sudaro su
naikintos vertybės ir nuo
stoliai, pairus pramonei, 
prekybai, žemės ūkiui ir 
laivininkystei.

j “United Press” agentū
ros stebėtojas apskaičiuo
ja, kad per visą pilietinio 
karo laiką užmuštų fron
tuose karių ir sušaudytų 
įkaitais civilių skaičius 
viršija du šimtus tūkstan
čių. Karo operacijų metu 
padaryti nuostoliai vien 
tik Madride, Malagoj, To
ledo, Oviedo ir Irane sie
kia 20 milijardų pezetų. 
Ir tie nuostoliai nuolat di
dėja, nes patrankos Ispa
nijos frontuose tebegau
džia ir nesimato, kada jos 
nutils.

Normaliais laikais apie 
pusė dirbamų Ispanijos že-
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Sovietų Bedievybe, Kad ir
Keliama Ant Sakių,
Smunka Žemyn

♦
nęs su ekonomika, žino, 
kad darbo žmogus kenčia 
nevien nuo gobšaus priva
tinio kapitalizmo. Valsty
binis kapitalizmas toks, 
koks jis dabar yra Rusi
joje, kartais dar labiau ap
sunkina darbininką. Tas 
jvyksta todėl, kad valsty- 
bnio kapitalizmo savinin- j 
kė to krašto valdžia visus 
įstatymus taiko darbo 
žmogaus didesniam išnau
dojimui ir stengiasi pati 
kuodaugiausia pasipelny
ti. Suprantama, kad kaip 
tik šis reiškinys privedė 
darbininkus prie sunkios 
ekonominės būklės Rusi
joj, ir privertė darbininki-

GurklianiškisJ Įjaj draugai, pažistami ir n*zmą ir komunistus,

Dvasia ir Medžiaga
Kad nesame tobuli — 

kiekvienas mūsų tatai pri
pažins. Įvairios įdos seka 
kiekvieno žingsnius. Vie
nus blogumus ir mes patys 

i vėliau savyje pastebim, ki
tus, dažnai, mums prikiša 
priešai, o rečiau geri drau
gai.

Visų silpnybių vyriau
sias šaltinis tūno tame, 
kad daugumas mūsų rū
pesčių sukasi vien apie 
save. Savy, žinoma, grei
čiau pajuntame alkį arba 

ją įsitraukti i aktyvią ko- ^a^j ar opos
vą su valstybinio kapita- saaudejimą Nusimename 
lizino dirigentu - Stalinu. I~ nepasisekimui uzgnu- 

Dėka gerai pastatytos vus J" s1®-vaitaujame ne-

I

. - jei" 
Į net nepažįstami, nes tai f7? nebūtų & svarbiausias 
'mūsų artimo sielvartas,^kslas griauti Katalikų 
jei mūsų sąžinė būtų pa- Bažnyčią persekioti ir zu- 

mintvs šiek kankamai jautri. tdyti katalikus uz tai, kad
i Matome brolį dirbtuvė- ^ki . ir garbina Auks- 
j je, lybiai bažnyčioje; ant cia^oiaJl-

i Tiesa, Katalikų Bažny
čia smerkia vyriausybes ir 
pavienius asmenis už ne
teisingumą ir daromas 
skriaudas darbininkams; 
smerkia fašistus ir komu
nistus už tai, kad jie per
sekioja katalikus, kad jie, 
pasigrobę valdžią į savo 
rankas, nesirūpina žmonių

Bolševikų propagandai daugiausia kenkia tas, 
kad jie perdaug jau pagarsėjo kaipo persekiotojai re
ligijos. Vienas palankus jiems žmogus apgailestau
damas pareiškė, kad didžiausią klaidą komunistai pa
darė, taip griežtai pasisakydami prieš Dievą ir tikė
jimą. Žinoma, kad tai didelė klaida ir trumpregystė, 
bet jie kitaip ir negalėjo pasielgti, nes toji klaida tai 
esminis jų tikslas. Neapykanta tikėjimo pas juos to
kia smarki, kad nuslopino sveiko proto veikimą. Da
bar jie patys jau mato, kad tai buvo klaida ir norėtų 
ją likviduoti, ar, geriau pasakius, sušvelnyti, tačiau , 
jau pervėlu: visi jau žino, kad bolševikas ir bedievis 
tai du neatskiriami draugai. Ir nežiūrint, kaip jie ne
skelbtų, kad tikėjimą palieka nuošaliai, nieks jiems 
netiki, nes darbais iškalbingiau pasisako negu žo
džiais: kur tik gauna progos, ten degina bažnyčias ir 
žudo dvasiškąją ir tikinčiuosius pasauliečius. Tačiau 
vis dar kartais išdrįsta teigti, kad Rusijoje tikėjimas 
turi laisvę. Kad perspėtų prieš tokius melus naiviai 
bet kam tikinčią Amerikos visuomenę, vienas anglų 
laikraštis (Boston Traveler) taip apie tą dalyką rašo:

“Ne viskas gerai klojasi su smarkia bedieviška 
propaganda Rusijoje. Maskva šmiguoja botagu į be
dieviškuosius savo darbuotojus, pareikšdama, kad jie 
netikusiai dirba savo darbą, nes ne tik visuomenė 
bodisi bedieviškais rėksniais, bet ir kaimiečiai užduo
da jiems tokius klausimus, į kuriuos jie nemoka at
sakyti.

“Daugelis amerikiečių mano, kad naujoji Rusi
ios konstitucija užtikrina teisę praktikuoti tikėjimą. 
Panašios teisės ji neduoda. Faktinai naujoji konstitu
cija bedieviškesnė už senąją. Prie senosios konstituci
jos buvo dar kiek leista mokyti tikėjimo. Naujoji su
teikia teisę neva praktikuoti “tikėjimo apeigas”, bet 
ne mokyti. Mokymas tikėjimo yra draudžiamas. Tas 
draudimas atėjo dėlto, kad labai daug žmonių pareiš
kia troškimą mokytis tikėjimo dalykų.

“Kai kurį laiką Maskva buvo mėginusi adminis
traciniu būdu bausti tikinčiuosius. Tai reiškia, kad 
tikintys žmogus ir jo šeima netenka darbo. Iš to nie
ko neišėjo, ir dabar Maskva prašyte prašo bedieviš
kųjų propagandistų, kad jie stengtųsi sugebėti atsa
kyti i žmonių duodamus klausimus tikėjimo dalykuo
se. Viešai pareiškiama pasibaisėjimas, kad jaunieji 
komunistai pradeda bjaurėtis bedieviškąją propagan
da ir ne tik meta lankęsi į bedievybės mitingus, bet 
eina i bažnyčias. Bažnytinės moterystės žymiai pa
daugėjo.

“Tai tokie dalykai dabar Rusijoj dedasi. Tuo 
tarpu čionykščiai komunistai visaip mėgina užtylėti, 
užglostyti socialinius Rusijos trūkumus; bando net 
susibičiuliuoti su mūsų tikybinėmis otganižacijoniis, 
kad įbruktų amerikiečiams mintį, jog Rusija demo- 
kratizuojasi. Bet ištikrųjų, po naujaja konstitucija, 
kuri neįsileidžia ne mažiausios opozicijos valdančiajai 
partijai, šiandieninė Rusija daug tironiškesne, negu 
pirma”. K.
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Kova Preš Staliną Sovietu Rusijoj
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It

čekos (bolševiku žvalgy-i Iek«. bangaus daikto ar 
bos) ilgą laiką d'arbininki-' myllmo asmens, 
ja negalėjo susiorganizuo
ti į didesnę pajėgą. Išsi
laisvinimo kova vyko dau
giausia pavienių pasiauko
jusių asmenų iniciatyva. 
Žinoma, po kai kurio laiko 
jie žūdavo Salovkų lage- nuo pilkos, 
riuose, arba būdavo tie- pasižyminčios švarumu že- 
siog tuojau sušaudomi. ITik pastaraisiais metais ------ - o—, -----
padėtis šiek tiek pasikeitė. Rors’ be"t viena syki atsi-. 
Didžiulės Rusiios ribose kad dauSumas t«l

, . j 7-ą.i- medžiaginiu siekių — jijau atsiranda skaitlingos, - ’ - -- -
slaptos organizacijos, 4_‘ 
rios pradeda planingai ir 
atkakliai vesti kova su . > j - i r. • ii- j i x “ tos, — kad ir labai kar-Stalmo diktatūra. G • -i - • u-I tais viliojusios verybes — [ 

Paskutiniomis dienomis pasiliks čia vietoje ir ne- 
opozicijos vedamos kovos palydės, kuomet pasibaigs 
Rusijoje epizodus sutrauk
tai paduoda Čekoslovaki- ----------------------------------
joje leidžiamas Darbo vai- įgyja kas kart griežtesnes 
stiečių partijos organas' formas. Pagal pačių bol- 
“Znamia Rosei” 
Vėliava) nr. 3.
— Bakų mieste 

slapta, opozicinė 
zacija. Areštuota 
menys. Netoli Bakų, vie- Kargunovas. Uralo srity- 
name darbininkų gyvena- je nužudytas kompartijos 
mam kaimely, susekta 
slapta spaustuvė, kurioj 
buvo spausdinami ir po 
visą Rusiją platinami nu
kreipti prieš bolševikus 
atsišaukimai. Čia suimta
5 asmenys.

— Rustove susekta ir a- 
reštuota nelegalios orga
nizacijos nariai. Viso su
imta 63 asmenys. Iš jų 17 
atiduodami teismui, liku
sieji ištremiami.

Kas įdomu, kad didžioji 
dalis suimtųjų yra kom
partijos arba komjaunimo 
nariai. Pav., Aukštojo U- 
ralo kontrolinė komisija? 
patikrinus savo rajone po
litkalinius, rado, kad 98 G; 
visų suimtųjų yra buvę ko 
munistai.

Opozicinė kova Rusijoj

Būtų visai natūralu, jei 
kartais neperdėtume, jei 
mūsų mintys nebūtų pas
kendusios medžiaginiuose 
rūpesčiuose, bent šiek tiek 
laiko skirtų kilnesniems, 

toli gražu, ne-

įjnės kasdieninių rūpesčių. 
Pakaktų žmogui, kada

v •

1 nio darbininko yra pareiga 
pažinti darbininkijos ko
vos istoriją, pasimokyti iš 

į jos, kad ieškant šviesos ir 
duonos nereiktų padaryti 
klaidų.

Šiandien jau ir Rusijos 
darbo liaudis jaučia, į ko
kią nelaimę ji yra patekus 
ir todėl visomis jėgomis 
stengiasi nusikratyti tą 
jungą, kuris slegia visą 
kraštą. Ten dabar vyksta 
nors sunki, bet heroiška 
kova dėl darbo žmogaus 
išsilaisvinimo, dėl jo gėrės 
nio gyvenimo.

Jie sako, kad panaikinę 
privatinį kapitalizmą —

Visur, kur esti pavergia
mas darbo žmogus, kur jis 
netenka paprasčiausių tei
sių bei laisvės, ten prasi
deda darbininkijos išsilai
svinimo kova. Tada darbo 
žmonės jungiasi, organi
zuojasi ir skelbia savo 
priespatldėjams mirtiną 
karą. Darbininkijos gyve
nimas, tai istorija nepa
liaujamos, didingos kbVos 
dėl būvio, dėl ^mogaus tei
sių. Nėra žemės rutulyje j 
vietos, kur darbo žmogus 
įvairiais būdais nebūtų1 
grūmęsis dėl geresnio, tei
singesnio gyvenimo saulė
tekio ir dėl to, kas jam, 
kaip žmogui, Dievo tvari- Rusijoj padarę neįmano- 
niui, priklauso.

Kiekvieno sąmoninges- nas, nors truputį susipaži-
mą klasių kovą. Kiekvie-

Žmogaus i 
tiek išsilaisvinusios iš ak
los medžiaginės vergijos, 
iš prievartos besąlyginio kelio ar šaltokam būto, 
medžiagos garbinimo; lai- Plačiojoj visuomenėj ar 
kymo jos aukščiausiu tik- savo šeimos jaukumoje — 
siu. Kai žmogus nors ma- vįena ta pati neveidmai- 
žą valandėlę mestų trum- užuojauta, ir meilė,
pa žvilgsni toliau savo as-i 
mens — jam pasirodytų 
kitas, ligšiol nepastebėtas 
pasaulis, ir ne vien gražus, 
vyliojantis, medžiaginis,: 
— sykiu piktas ir žiaurus. 
Pamatytų, kaip dar yra i 
žmonių nepatenkintu, nu
sivylusių ir nuskriaustų. 
Kenčiančių dėl apsileidi
mo — ir be didesnės savo 
kaltės.

Užeisime bažnyčion į 
maldos ir susikaupimo vie
tą. Tikintieji susirinkę dė- 

i koja Aukščiausiajam; 
daug ko prašo, nemažai 
sielvartingai skundžiasi. 
Tuos jų skundus, dažnai, 
tik vienas Dievas girdi. O 
tų skundų daugelį privalė
tume išgirsti mes jų bro-

Kai drįsime nebenriduoti 
vyraujančios prasmės šal
tai medžiagai, kuri mus 

; netrukus paliks, arba ki- 
: taip sakant — mes ją tu
rėsime palikti. Sukaupki- ?yvenimo reikalais, 

i me mintis, akis pakėlę au- 
I kštyn, atplėšę dėmesį nuo 
pilkos, šaltokos žemės, 
tarsime širdy: —nuo šian
dien, pagaliau nuo šios 

i dienos pradedant — kelsi- 
j mės Kristui. Būsime gyvo 
i Tavo tikėjime, Tavo žo-. 
džiams ir įspėjimams: —L ’ _ •- A

mylėti broli, artimą ne tik 
jam džiaugiantis, lygiai 
dar daugiau, jo kasdieni
niame sielvarte. Dvasia 
turi viešpatauti medžia
gai, nes tik tokiu būdu ga
li būti suprantamas dvasi
nis žmogaus orisikėlimas.O x
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Kibirkštys
’ku- kada nors apvils‘ žm0Susi Tūlas Brooklyno “Vieny-
*> pats jau pamatys, kad tos į)čs” j_ j ■ ~

šaltos, tokiu uolumu rink- ąj, rašydamas sensacijas ! biuriu komunistu t ne’ Ir H i v» lokioi Iro v* . — 1

jo visos sąskaitos žemėje. įįenę Tai p. Janušaitiene

Pagal pačių bol-
(Rusijos ševikų spaudą — štai ko- 

t
susekta 
organi- rikados’
32 as- partijos

kie tos kovos daigai.
Stalingrade fabrike ‘Ba- 

užmuštas kom- 
organizatorius

I

instruktorius Kiseliavas. 
Kolomnos bažnyčioj laike 
pamaldų įsibrovė vienas 
“bezbožnikas” ir mėgino 
sukelti triukšmą ir įžei
dinėti 'tikinčiuosius. Įnir
tusi minia išmetė jį iš baž
nyčios ir mirtinai sumušė. 
Be to, visa Rusija apibe- 
riama nelegaliais lapeliais. 
Štai, minint Puškino jubi- 
lėjų Maskvoj, Didžiajam 
Teatre rasta primėtytų 
prieš Staliną ir jo padėjė
jus nukreiptų atsišauki
mų. Tai tik keli, trumpi e- 
pizodai iš pačios rusų dar
bo žmogaus išsilaisvinimo 
kovos. Jie parodo, kad ten 
nėra taip gera ir ramu, 
kaip kad kas stengiasi įro
dyti. J. Viesulas

L. “D.”

kaipNesuprantama, 
korespondentas P. “Laisvės”, lietuvių centrą- 

organo, 
apie Scrantono lietuvius skaitytojai gali pakęsti to 
parapijiečius ir jų nesusi- laikraščio melus apie ka- 
pratimus, parašė netiesą talikus ir Katalikų Bažny- 
apie p^Viktoriją Janusai- čią, būk Katalikų Bažny- 

V
“V.” korės- Popiežius 

tarp kitko ra- fašizmą.
: čiai”

“Vienybė” rašo, kad Chi- 
cagoje vienas žmogus už
klausė p. J. Tysliavos, ku
ris labai plačiai rašė anie 
suvalkiečių ūkininku bv- 
ias, kad pateisintų Lietu
vos “tautininkų” valdžią 
mūsų išeivijoje: “Aš nei 
čia, nei ten. Bet pasakyk 
man, kam ten tuos suval
kiečius šaudė? Ne, palauk, 
aš netaip pasakiau. Kam, 
atsiprašant, durnus savo 
kraujo ūkininkus šaudė, o 
k’aipėdiečius, gudragal
vius paleido? Atsakyk 
man, aš nesuprantu”.

“Ir aš pats nesuprantu”, 
— šaltai, pamaži atsakęs 
Tysliava.

aJIE HUMBUGIERIAI IR 
NIEKS DAUGIAU”

Šiomis dienomis iš Jau
nųjų Komunistų Lygos iš
metė 6 komunistus dėl to, 
kad jie abejoję teisingumu 
dabartinės komunistu lini
jos. Jie pakritikavę komu
nistu “lyderi” Brovvderį.

“Naujoji Gadynė”, Broo- 
klyno bolševikų organas, 
pacitavęs pačiu išmestųjų 
pareiškimą, kuriame jie 
sako, kad komunistų va
dovybė net nedavė jiems 
progos pasiaiškinti, užbai
gia šiaip: “Tai šitokia jų 
demokratija: tai šitokie v- 
ra tie vadai, kurie nori iš- 
ganyt darbininku klasę. 
Jie humbugieriai ir nieks 
daugiau!”

Taip rašo ne bolševikų 
vadinami “klerikalai”, ne 
fašistai, bet patys bolševi
kai, kurie vieni kitus gerai 
pažįsta. Kaip Rusijoje, 
taip ir visose šalyse komu
nistai savo partijoje netu
ri laisvės protauti, negali 
kritikuoti partijos vadų, 
bet turi aklai sekti komi
sarų įsakymus.

čios kunigai ir net pats 
. galvą guldo už 
Melas, “tovaryš- 

komunistai. Tą melą 
pats to laikraščio redak
torius A. B. užsimerkęs 
skleidžia tarp savo mažai 
protaujančių skaitytojų. 
Ar ne melas sakyti, kad 
kunigai “gražiai susikalba 
su smetonininkais Lietu
voje?” Ar ne melas, kad 
“kunigai ir net pats po- 

_____ , __ ką kitataučių piežius galvą guldė už fa- 
kunigai buvo apdovanoja- šizmą” Vokietijoje9 Ar ne 
mi monsignoro titulu, o’ melas, kad “Ispanijos aug- 
jeigu tą titulą gavo lietu- stoji kunigija tarnauja 
vis, tai jau i 
prasta. Iš to mes galime1 
suprast, kokia meilė mūsų i 
lietuvių tarpe! Keletas to-

atsakydama 
pondentui, 
ša:

“Man rodosi, kad apie 
tai, kas liečia kun. Miliau
ską, aš galiu sakyti, ką ži
nau. Jis yra geras katali
kų kunigas, geras lietuvis 
ir žmogus. Gal dėl to jam 
vyskupas ir suteikė mon- 
signoro titulą.

“Įdomu, kodėl P. M. ne
klausė, už ]

I

kaži kas neį-į kruvinajam gen. Franco?” 
Taip, melas nuo A iki Z.

Katalikų Bažnyčios gal
va Popiežius nei kunigai 

kiu lietuviu yra mūsų tar- nė vienos vyriausybės re
pe? kurie šmeižtais sukur- neigia^ jeigu tik vyriausy- 
stė žmones prieš kun. Mi- bė negriauna K. Bažn., ne- 
jiauską”. persekioja katalikų dėl ti-

“Vienybė” iš Scrantono. kėjimo. Kataliku Bažny- 
lietuvių nesusipratimo no-jčiai yra lygios visos vy-j 
rėjo, matyt, pasidaryti1 varine tik na-
sau kapitalo ir pasitarnau
ti nezaležn inkams. Lietu
viams toki įvykiai kaip 
Scrantone, kad buvo gar
bės nedaro.

riausybės, kurios tik pa
gerbia Jos autoritetą ir 
nedaro skriaudos vienam 
ar kitam luomui žmonių. 
Katalikų Bažnyčia nieko 
neturėtų nei prieš komu-

i

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

Ką Bendrą Turi Katalikybe ir Komunizmas?
kybine kompeticija. Trustai ir monopoliai 
augo didesni ir neteisingesni, kuomet jie nu
galėjo mažesniuosius kompetitorius. Kapi
talas ir darbas daugiau nebelaikė savęs kaip 
dalininkai ir draugai bendrame uždavinyje, 
bet kaip žiauri priešai, kurie turi kovoti už 
viršenybę.

Ir pasaulio tautos, kiekviena iš jų linkusi 
įrodyti savo tautinės kultūros tinkamumą 
išsilaikyti, padarė galutiną laboratorijinį ek
sperimentą ištirti tinkamiausių išlikimo dar
vininę teoriją Flandrų karo laukuose.

KOMUNIZMAS KILSTA
Iš to savimeilės purvyno, iš skurdžių ir 

varguolių išnaudojimo, iš politinio išgvėrimo 
ir mokslinio godumo, iš agnosticizmo ir ate
izmo, atėjo komunizmas, kaip tylus išaiški
namas sukilimas.

Nūngi, yra svarbu pažymėti, kad jei ko
munizmas 150 metų laikotarpyje neapken
tė žmonių išnaudojimo ir godumo ir žiau
rios kompeticijos ir darbo kovų ir didėjan- 

žytis. Taip jie ir darė. Jie kovėsi žiauria pre- čių piktadarybių ir neteisinzumo oolitikoie

Parašė: Rev. Daniel A. Lord, S J.
Vertė: Kun. A. T. (Samata)

Gerb. Tėvelio Juozapo A. Karaliaus 
premijuotas vertimas

MOKSLINĖ SAVIMEILĖ
Viršum to, senasis džentelmonas, neturįs 

mažiausio supratimo apie savo teorijos toli 
sekiančias pasėkas, proponavo pagrindą sis- 
tematiškai mokslinei savimeilei.
Darvinas pagarsino tinkamiausią išlikimo 
teoriją. Ta teorija buvo paprasta:

Karolis

Daiktai, 
kurie verti išlikti, išliks; bet surasti kurie 
daiktai yra verti išlikti, reikalinga, kad ko
votų gigantišką eksperimentą. Taip darė gy
slių gyvenimo įvairios formos, kai veislės 
augo ir nuprogresavo į Darvino evoliuciją.

Ta teorija kai kuriems buvo pasiteisini
mas dėl jų pačių savimeilės. Jei tinkami gy
vuliai išsilaikė, jei buvo galima įrodyti jų 
tinkamumą vien kova ir nugalėjimu silpnes
niųjų, tai žmonės taip pat turį kovoti ir var- W . a •* « * a w a a

i

i

ir imperialistinių tautų plitimo, kol Europa 
surijo visas kolonijas, kurias tik galėjo pa
grobti ir pasisavinti ir paskui priret.ežiuoti 
prie savo vežimo, katalikybės protestai prieš 
tą laikotarpi buvo ne mažiau smarkūs ir 
reikšmingi.

Iš tikrųjų, karakteringiausias dalykas a- 
pie tuos 150 metus buvo faktas, kad katali
kybė kaip veikianti galybė buvo atmesta iš 
pasaulio reikalų taip toli kaip tik žmogiškai 
galima. Kaip žinome, prasidedant tai erai, 
Voltaire pagrįso principą: “Panaikinkite tą 
begėdišką įstaigą”. Tos ‘begėdiškos įstaigos’, 
būtent, Bažnyčios, įtaka turėjo būti panai
kinta visuose ypatumuose, kurie tikrai buvo 
reikalingi gyvenime. Ir anot to bedievio, 
Bažnyčia neturi turėti vietos politikoje, nė 
valdžioje; ji turėjo būti išmesta iš visų svar
stomų reikalų ir prekybos; ji neturi būti pri
leista prie edukacijos; ji neturi turėti balso 
pasaulio laisvėje, nė mene. Tikrumoje, ji tu
rėjo savo įtaką laikyti savo santkuarijaus 
viduje ir iš ten ji neturėjo nieko kalbėti, kaip 
vien tai, kas parašyta paprasčiausiame ka
tekizme.

“SE LAUK SU KRIKŠČIONYBE!”
Taip pasaulio valdžios painformavo kata- 

likvbP. kad ii SQVr» ranVoc laJL-tr+n



Antradienis, Gegužes 11 d., 1937 - - ■ - ■ _____  DARBININKAS
šviesuomenė savo šalį ari-' 
stokratizmo krypsniais 

v. . , valdė, pasekė ir Lietuva
Graži Lietuvos legendų; nes, kadangi atskirti Lie- tas kryptis, — jos didžiai ‘
nasaVn šalia o-vaši San.'+1..^ ______ T . T ._________ Jei Lietuva 

būtų laikiusis grynaus lie
tuviškojo branduolio, jos 
politinė ir tautinė vieny
bė būtų likusi didžiai su
stiprinta. Bet, kaip žino-

Lietuva Istorijos Eigoje r
I

8'

ir pasakų šalis, graži, jau-|tuvos kunigaikščiai jais nesveikatai, 
ki jos gamtelė, gražios tos, tebeužsiimdinėdavo. Ki- 
pievos žaliuojančios, tie. tais žodžiais sakant, Lie- 
tyrus brandūs Lietuvos tuvai dar reikėjo vienin- 
laukeliai. Šlaitais apsikai- gurno, kuris tik atėjo su 
šę, medeliais apžėlę, Lie- Mindaugo valdžia. Krv-

n
Li

n

tuvos upeliai ramiai teka žiuočių ir kardininkų ato- me, per daug kompromi- 
per kaimiečių lankas, ra- slūgiai privertė Lietuvą zuota tarp Lietuvos kuni- 
mindami sujudintas širdis, vienintis į vieną stiprią gaikščių. Tas ir suardė tą
nuvargintas sielas, suteik- valstybę po vyriausiuoju vienybės atsiekimą. 
darni joms paguodos laše- kunigaikščiu. Lietuvos i-i 1385 m. lietuvių tautos 

susijungimas 
buvo netiktai 
tuvių tautos 
zė. bet taipgi ir buvo nau
ja Lenkų karalystei gady
nės pradžia. Ta sąjunga 
išėjo lenkams i______
Lenkų materijalinės pajė
gos sustiprėjo. Iš vienos 
pusės, lietuviai gynė len
kus nuo rusų, iš kitos, nuo 
totorių. Tas ir davė lenkų 

juos irgi gindavo nuo to- vidujinei valstybei sustip- 
torių. Žinoma, tai savo ke- Veti. Bet, kadangi lenksi 
liu ir padėjo Lietuvai at- diduomenė buvo pakrypusi 
siekti savo oolitinius tiks- valdyti individualiniais a- 
lus. Bet iš kitos pusės, ristokraticizmo kryps- 
Lietuva užkariaudama ru- ; niais, ji neįstengė gerai prūsas iš kitos,

lį. Tos ošiančios giružės, vairių 
kasoti sodnų medeliai, kur ; 
rytais ir vakarais numylė- 1 
ta lakštingalėlė švelnučiu. 1 
dailiu balseliu taip gra- i 
žiai gieda, taip graudžiai . 
dejuodama suokia, tikra , 
gražybė, kurią poetas ir 
kiekvienas žmogus gal tik
rai atjaust, bet niekados 
neįstengs išpasakot. Bran
giai įvertinama legendų, 
pasakų, dainų ir gamtos 
Lietuva, betgi brangiau
sia ar ne bus tai istorinė 
Lietuva.

Lietuvių šalį užvadinti 
paradoksine šalimi, ka
dangi jos istorinis gyveni
mas susidarė iš įvairiausių 
paradoksiškų atsitikimų. 
Lietuvos tautos likimas, 
yra nepaprastas ir keistas. 
Atsigabeno mūsų tauta, 
kaip ir kitos, iš Azijos? at- 
sinešdama kartu su savi
mi senosios civilizacijos 
dvasios pirmprades.

Nežiūrint, kad kitos pa
šalinės svetimosios pirm- 
pradės įsiskverbė pas lie
tuvius, vis vien lietuviai 
išsaugojo tą senosios civi
lizacijos pobūdį savo kal
boje, savo tikyboje, savo 
papročiuose. Ji dar pasili
ko ištikima savo senąjai 
tikybai, savo gamtos die
vaičiams iki 14-ojo štm. Iš 
to matome, kad lietuvių 
tautoje matėsi charakteri
zuojanti ypatvbė-pasyvu- 
mas, kuris joje yra pri
gimtas. Lietuviai tai dai- 
nu ir meiles žmonės. Ne
pereinamais miškais apsu
pti, lietuviai sau ramutė
liai gyveno niekeno nevar
žomi, nepuolami. Lietuvių 
tautos veiklumas visai ne-l 
tikėtai istorijoje apsireiš
kė. Aplinkinių tautų puo
lama, Xl-tame štm., kuo
met pašalinės jėgos ėmė 
drumsti jos ramybę, ji su
kilo kovoti prieš šias sri
tis.

XI-tame štm., Lietuva 
pradėjo jau ekspansyviai 
plėsti savo teritorijas už
kariaudama savo puola
mus priešus kunigaikš
čius rusus ir lenkus. Bet 
šios pergalės tebuvo laiki-

Lietuvos i- 
rusų kunigaikščių 

užkariavimo sėkmė buvo 
tame, kad pastarieji buvo 
priversti rinktis vieną iš 
dviejų alternatyvų — pa
siduoti lietuviu kunigaikš
čių valdžiai arba žiauriųjų 
totorių valdžiai. Išvengda
mi paskutinio, liko priver
sti priimti pirma — ko ir 
nelabai šalinos, kadangi 
Lietuvos kunigaikščiai

su lenkais 
naujoji lie- 

istorijos fa-
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Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijoj, Nashua, N. H.

LDS. kuopos rengkitės prie šio seimo gyvai. 
Išrinkite atstovus pagal konstitucijoje nustatytos 
tvarkos, būtent: “§ 38. Kiekviena kuopa gali siųs
ti į Seimą bent po vieną atstovą. Didesnės kuopos 
turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiekvieno 10 
narių”. Pilnateisiais nariais skaitomi tie, 
yra pilnai užsimokėję mokesnius.

LDS. Centro Valdyba, 
Kun. J. švagždys, Pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, Sekretorius.

nrzshkz laeser.

kurie

I Apie Popiežiaus Mirties Pranešimą
I .. ------
: Daugeliui žmonėms ne-ų I —'| patiko pranešimas Kara- valandos. 
H; liaus Jurgio V mirties per ’ _ —
| radio. Nepatiko todėl, kad 
y tokis svarbus įvykis buvo,
I taip nerimtai praneštas.1 krofoną...” Tokis vykis ti 
" Viena radio kompanija tą lirai nerimtas.

Kada šventasis Tėvą; 
sunkiai susirgo, tai radi< 
kompanijos pasiryžo tokii 
dalyko išvengti. Dar prie 
Kalėdas jau buvo sutvar 
kytas planas, kuris būti 
vartojamas jeigu Šventa 
sis Tėvas pasimirtų. Pir 
miausia. būtų suskambin 
i ris kartus varpais, pas 
kui dešimtį sekundų būti 
groję vargonais, ir tikta 
po šio bėdų paskelbia ži 
nią. Po šio trumpo prane 
Šimo vėl vargonų, tyh mi 
zika ir pranešėjas vėl grįš 
ta prie mikrofono ir pra 
neštų plačiau apie Popie 
žiaus mir tį.

Taiogi buvo iš anks 
to prirengta: pranešima 
parašytas, kalba paruošti 
giesmės parinktos, 
laiką buvo pasibengę 
nas vargonininkas 
pranešėjai.

Tai maloni žinia 
i<ams. kad su tokią

žinią paskelbė laike juoki 
. Tuojaus po te 

liūdno pranešimo pasigir 
do juokdario balsas: “Ha 
ha, štai ir vėl aš prieš mi

'i

♦
si 

Į
naudon. kaip tik ir pražudė abi liaudis nutaustų. Todėl 

valstybi. Vieton, kad turė- mūsų tautoje liaudies kul- 
jus vidujini abiejų tautų tūra užima principalią 
solidarinį valdymosi, ąbie- vietą. Diduomenė atskilo 
jų suvienytų šalių pajė- nuo tautinio kamieno ir 
gos pradėjo išsekti Prasi- pasidavė išlaukinių Įtakų 
dėjo viduje valstybės gy-’veikmei, 
venimo suirutės. Valdžia 
Į rankų rankas pereidavo, 
nuo vieno luomo i kitą. 
Rusas iš vienos pusės,

, neįmanė 
sų kunigaikščius vaideno. suderinti vidujini" tvarkos net kaip džiaugtis matv-

. Todėl jai irgi darni šį Lietuvos-Lenkijos 
valstybini reiškinį. Tokiu 
dalykų stoviu esant, lietu
vių - lenkų karalystė ne
galėjo atsilaikyti prieš 
galingus savo kaimynus 
ir, pagaliaus. sukniubo pi
jų smūgiais XVIII-to štm. 
pabaigoj.

Žinoma, Lietuva keletą 
kartu bandė atsigauti. 
XVI-tame štm. lietuviai

nors ir būdama pagoniška gyvenimą. ' 
šalis, svarbųjį krikščiony- iaukė netolimas galas, 
bes auginimo vaidmenį, 
gindama krikščioniškas 
tautas nuo totorių antplū- x , . T • xdžiu. Retas gi istorikas ^yf.įV^ L^uyosje- 
pastebi šį fakta. Be to 
Lietuva apsaugojo Rytinę 
civilizacija, kuriai gręsė 
pavojus iš vakaru barba
rų. Rusai, kaip žinome, 
jau buvo tais laikais gan 
kultūringi žmonės. Lietu
viai užkariaudami civili
zuotas krikščioniškas ku
nigaikštystes priimdavo, 
bent dalys Lietuvos, iš jų 
civilizacija. Žinoma, dau
gel kartų tas išeidavo Lie
tuvos nenaudai. L--------
užkariautojų, tauta, ji tu
rėjo nuolatos gintis Auo į- 
vairiu svetimųjų šalių var
žtų. Tas ir trukdė viduji
nės valstybės reikalus ap
rūpint. Visa energija buvo 

' panaudojama apsigyni
mui, o tuo tarpu reiktina 

i buvo tamprus viduje gy
venimo susitelkimas. Ko 
ir stigo.

Nauja gi epocha atsida
rė Lietuvai, kuomet ji pri- 

! ėmė krikščionybę XIV-to- 
jo štm. pabaigoje. Krikš
čionybe prisidengę ir sve
timos įtakos gaivalai, ku
rie kaip tik ir nulėmė di
džiosios lietuvių kunigaik
štijos, nors ir negreitu lai
ku. galą. Lietuvos valdo
moji šviesuomenė priėmė 
ir lenku valdomosios švie
suomenės kultūrą. Kadan
gi Lenkijos valdomoji

•

jai visokiu statomųjų 
kliūčių, šių garbingų vyrų 
dvasios vedini, skelbia pa
sauliui vasario 16 d., 191-8 
m., kad ji daugiau neno
rinti tarnauti, rusui nei 
lenkui. Ji skelbiasi nors ir 
skaičiumi maža, neori- 
klausoma laisva Lietuva: 
daugiau ji nebesivaduo
sianti tokiais vadais, kūne 
ją privedė prie pražūties 
kranto. Ir galingasis ru
sas, kuris Lietuvą, buvo 
pavergęs, išdidusis vok ie
tys. kuris tykojo Lietuvą 
sudrumsti, aristokratas 
lenkas, kuris lietuvio ne
kentė, visi jie liko privers
ti pripažinti Lietuvą lais
va ir nepriklausoma. Tr, 
Lietuva, iš po ilgu vargin
gu šimtmečiu, kentėjimų 
atsikėlė ir pirmu kartu 
laisvai atsiduso, išaušo jai 
pirmu kartu skaisčioji ry
tų aušrelė. Lietuva atvėrė 
savo pavargusias akis ir 
pažvelgė i savo šalies šyp
so jančias žydrąsias laisvas 
padanges kur aukštai, 
aukštai, čiurveno vyturiu
kų balseliai, guodė 
dusia lietuvio širdį, 
t ė, kuri tiek amžių 
vilti lyg sur 
juodus debesius 
švietė, dabar 
šypsojos, laidydama gi 
rančius spindulius ant 
vargu.sios tėvyn 
ii miglose 
giedrino: 
iiai. prinokino v
'derėjo 
lavai: 
k i mas 
daus kvapą, 
ir gaivino silpną lietuvio 
krūtinę. Tie laukai, tie ja
vai, tie medžiai, tos girios, 
tas saldusis laukinių geliui 
kvapsnis, tos linguojan
čios dobilu galvelės, tai jo, j 
tai viskas dabar io. Jo šir-i 
dis skubiais tvinkčiojimais- 
kartojo Lietuva laisva, ne-! 
priklausoma, mano bočių 
tėvynė.

A. P. Sandvs«z

Vis vien, ji ne
prarado tos tautinės pu
siausvyros elementą.

Demokratizmas, pasiro- 
dąs XVIII-tame štm., pri
baigė paskutiniąsias aris- 
tokratizmo dienas. Kaip 
aristokratizmas pagimdė 
lietuvių tautoje didelį at
skilimą, taip dabar pasi- 
rodijanti demokratija pa
dėjo Lietuvai atgauti savo 
nepriklausomybe. 1905 m. 
revoliucija Lietuvai atneša 
naujų demokratiniu laimė
jimų. Tas ir pagilino tauti
nį judėjimą. Tautinė lietu
vių esmė buvo tame, kad 
jos diduomenė susiprato 
tautiniu atžvilgiu, ir pakė
lė liaudies kultūrą į tau
tinės civilizacijos laipsnį. 
Kaip pirmajai lietuviu 
valstybei pamatą sudarė 

gyvenimą, matome per vėlai bandyta liaudies kultūra, taip da- 
katastrofos išvengti. Ma- bar ant to paties pamato, 
tome tadgi. kad lenkų į- ant pirmykščių tradicijų, 
laka iš pat pradžios drum- tautinis atgimimas prade- 
stė Lietuvos valdomojo i jo savo darbą. Tadgi. im 
luomo sąmonę, kurią Lie-j tąsi bendradarbiauti tarp 
tuva tiktai :

■ • • ' ’ . ; imtasi normuoti gyvenimo
KaiD pirmiau Lietuvos reikalus tautiniu ktyps- 

. niu. Liaudis pradėjo di- 
eikė jai žvmia sreografi- gė paprastaji liaudies bū- duomenei duoti eiles dar- 

"■ vi, kaip, pirmiau nebūta bininkų, veikėjų, kurie in- 
: susiderinimo tarp vieno ir:telektualiniai, kultūriniai, 
į kito luomo, kaip pirmiau ^au^os reikalus aikš- 
i šviesuomenė persiskyrė ^en.
nuo liaudies tautinėje kū- Iškilsta didi 
rybos srityje, taip dabar gaivintojai: 
šių dviejų luomų inkorpo- S. Daukantas, 
motos jėgos atvėrė kelią 
tautiniam lietuvių atgimi
mui.

Liaudis, kaipo liaudis, 
visad užlaiko tautos tra
dicijas, dainas, dvasią, 
ūgdo savąją kultūrą. Ka
dangi mūsų tautos linkmė 
į tradicijas gili, tadgi, ne
buvo pavojaus kad mūsų

Lietuvos apsikrikštiji- 
mas buvo tai stambus

mės tapo Rytų ir Vakari: 
civilizacijų rungtynių a- 
renos. Jogailos Lietuvoje 
viešpatavimas taip suarti
no Lietuvos ir Lenkijos 
sąryšį, kad iš istorijos 
matome, kad Lenkijos val
džiai susilpnėjus, Lietuvos pagamino teisės kodeksą, 
politinė reikšmė patapo vi- Lietuvos gegužės 3 d. 
sai nevertinga. Liublino u- konstitucija yra tai ban- 
nija, įvykusi 1569 m., lie- dymas atitaisyti seną is- 
pos mėn., dabaigė Lietu- tori jos klaida. Bet, kaip 
vos politinį

BČdčma šio> .instancijoje lenkai 
naudojosi šia unija, kad 
visai susiartinus Lietuvos 
nepriklausomybę. Lietuvai 
visai susijungus su Lenki-

I ja, pastaroji liko valdyme 
pirmenybė. Tokia unija atgimimo epochoje, 

[kaip šioji, Lenkijos žemes
i ekspansyviai išplėtė it su- valdomasis luomas Danei- Jp13- 
j t< 
nę ir politinę reikšmę. Lie
tuva apgindama ja nuo ru
sų, nustelbė iš Rytų besi
skverbiančią civilizacijos 
srovę į Vakarų civilizaci
ją. Kuomet Lietuva savo 
tautiniame gyvenime pra
dėjo vykdyti aristokratiš- 

j'kus principus, tuo arčiau 
ji susįjo su lenkų valsty-

i be, kadangi lenkai jau 
i prieš Liublino uniją, nors 
ir vadinosi karalija, val
dėsi aristokratiniais prin
cipais. Tą ypač pastebime 
Zigmanto Augusto laikais. 
Tie aristokratiniai dėsniai

Vis
vii 

ir d

• *

I

,rn
atgavo savo diduomenės ir liaudies.

tautos at- 
Mickevičius, 

T. Norbu- 
tas, vysk. Valančius, vysk. 
Baranauskas, dr. Basana
vičius, poetas Kondratavi
čius, V. Ivinskis, Maironis 
Vaižgantas, Vaičaitis, Ku
dirka, ir visa eilė kitų tau
tos kėlėjų, kurie raštais, 

Į žodžiais, kelia tautos var- 
į dą aukštyn. Ir atgimstan
čioj! Lietuva, nežiūrint

Į

■r,

nuliu- 
Saulu.- 
li°( u- 

ūkusius.
gedulinga i 

skaidria’ 
i ivi-
. su-

?s. Tūnau- 
sodnai prasi- 

sužydėjo mede- 
aisiu: už- 

lau keliai. sužąli ava 
ramus vėjelio dvel- 
neše iu varnų nie

ku ris kuteno

Pačios pasaulio valdžios gali ir turės nusprę
sti, kas yra gera ir kas yra bloga, ypatingai! 
kuomet bus reikalas užgrobti naują terito-' 
riją ir pradėti karą prieš silpnesnes tautas, j 
Kristus ir jo mokytiniai tapo ne vietoje ant
Wall stryčio ar pasaulio rinkoje ar susirin
kime plėšrių direktorių, kurie planavo žiau
rius prekybinius karus ir badaujančias in
dustrines nukapotas algas, kurias dominuo
janti vertelgystė pavertė j plėšimus. Mokyk
lų rūmuose uždrausta vartoti Kristaus var
dą, uždrausta mokinti Jo pagrindinius mo
kymus apie žmonių teises ir atsakomybes ir 
vertybę ir pareigas. Ir kaip didelis Prancū
zų dainius ir diplomatas išsireiškė, pats gali 
vartyti tų 150 metų laikotarpio literatūrą ir 
niekada nepajusi, kad Dievas mirė ant kry-j 
žiaus iš meilės dėl žmonių. I

Kuomet pribrendęs aukščiausias laipsnis 
to išskyrimo krikščionybės ir Dievo iš žmo
nių gyvenimo išsiveržė į pasaulinį karą, ta
da bedieviai tyčiojosi iš katalikybės dėl jos 
apsileidimo. Ir jie šaukė: “Dėl ko gi nesutu
rėjai to karo?” Atsakas buvo apgailėtinai 
aiškus: Krikščionybė buvo su panieka ir ne
gailestingai atmesta per viršum 150 metų iš 
visa to, ką pasaulis manė tikrai būta svarbu. 
Ir pabaigoje tautos gavo tai, ką sėjo, būtent,

savimeilę ir neapykantas.
NIEKADA DAUGIAU

Tat, kuomet komunizmas, darkosi ir iš
metinėja valdžios ir kapitalo išnaudojimams 
tų 150 metų laikotarpyje, tame ir katalikybė 
beveik sutinka. Karlas Marksas kalbėjo tų 
blogumų atmetimui; ir jis nekalbėjo garsiau 
ir smarkiau kaip kad Popiežiai: Leonas XIII 
ir Pijus XI. Komunizmas šaukė: “Tokios a- 
pystovos niekada neturi grįsti”. Ir kataliky
bė, atsižvelgdama ne vien i savęs pilną atme
timą iš pasaulio svarstomų reikalų, bet ir į 
žmonių pavergimą dėl mašinų, i daugelį dėl 
mažumos, į žmonių išnaudotas mases per iš
naudotojų smulkią grupę, šaukia su viltimi, 
malda ir pranašyste: “Tokios apystovos nie
kada neturi grįšti, ir Dievui ir geriems žmo
nėms padedant, nebus leista, kad vėl grįstų”.

Komunistas ir katalikas uoliai tikisi savo 
viltimi ir derinasi pataisyti tuos blogumus, 
kurie padarė plačią bedugnę tarp turtuolių ir 
skurdžių, tarp valdovo ir valdinių, tarp ma
žumos ir daugumos. Ir jie derinasi sutikti ir 
kituose punktuose, nors visa kaip tai jungia
si su tuo pirmuoju bendru priešingumu.

TEIŠINGUMAS
Maždaug teorijoje, komunistas ir katali-

kas reikalauja esminių teisių visiems žmo
nėms. Faktas, kad žmogus yra žmogumi, jis 
turi teisę, kad gautų atsakomą atlyginimą 
už savo darbą, kad galėtų gyventi geroje 
sveikatoje, kad turėtų progos tobulinti savo 
gabumus, kad turėtų rekreacijos patogumus 
ir tas visas gyvenimo lengvatas, kurias Die
vas davė ne keliems, bet visiems žmonėms.

Teisingumas yra didžiausia iš visų dory
bių, sako komunistas. Tai išreiškiant pri
prastu neigimu, katalikas pakartoja amžiais 
esamą morales teologijos truizmą: “Yra trys 
piktadarybės, kurios šaukia į dangų atmoni- 
jimo, būtent: žmogžtidybė, svetimoterystė, ir 
darbininko teisingo užmokesnio išplėšimas”. 
Tai nėra pačios katalikybes kaltė, jei einant 
laikui svetimoteryste ir žmogžudybė daž
niau buvo skelbiama pamoksluose ne kaip 
badavimo algos ar taksavimo neteisingos 
formos, kurias ant kitų užkrovė keli, arba 
rasiniai ir klasiniai skirtumai, kurie kai ku-; 
rias grupes laikė pavergtas ir slopino sun
kiais darbais, ir gyvenimo nepakenčiamos 
apystbv6s,‘ kilfios čiulpė varguolių kūnišką 
stiprybę ir į pavojų statė jų sielas. Dėl to, 
kataliko principas buvo net reikšmingesnis; 
ne kaip kad komunisto.

(Bus Daugiau) '

kata! 
paga] 

ba ir rimtumu radio kon 
pani jos rengėsi tai liūdn: 
žiniai paskelbti, 
laiminga, 
žinia dar 
atitolinta

Bet kai 
kad toji liūdn 

tolesniam laiku
A. J. ,

ivvl
2 vak
Prąnciš 
sa rnaroyj
Lake, Methuen

Šį su važia
Ožiai urbėme
kuopa. Lav. rence, Mass.
Kleb. kun. Pr. M. Juras.

Kviečiamos
jos Anglijos 
kuopos iš anksto rengtis 
šį suvažiavimą gražio 
Palangoje.

>. birželio 20 d. š. n 
p. p., Palangoje, š 
iškaus parapijos V 

orio Fore 
Mass.

ma nuoši 
LDS. 70- 
— Mass.

visos Na
Apskrič

Kun. S. Kneižis,
Dvasios Vadas

Jonas Kumpa,
Pirmininkas

Tarnas Versiacka 
’ Sekretorius.

t
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MILŽINIŠKAS PIKNIKAS Gegužės May 30 d., 1937
Romuvos Parke, Montello, Mass. Rengia “Darbininkas” ir Brocktoniečiai

riu miego’, ‘Klumpakojis’. 
Šokėjos: Genovaitė Ja

nukonytė, Arlena Marci- 
nonytė, Klaudija Žukaitė, 1 
Marijona Jauraitė, _‘_1___

j Lukauskaitė, Ona Matuki- 
: naitė, Julija Stanevičiūtė. 
: Genovaitė Zenevičiūtė, Ru- 
I ta Janukonytė, Marcelė

I
i ♦♦♦

*♦*
Alena ♦♦♦❖❖❖❖

Gegužės 22 d., L. Vyčių 
127 Kęstučio kuopa, Hud- 
son, Mass. rengia puikius 
sokius K. of C. salėje. Šo-j^a janukonytė, 2.2___ 22
kiams gros populiarus j visbeliutė, Genovaitė Moc- 
\Vorcester orchestras. j kevičiutė, Agnietė Bujaite,

Pradžia 8 vai. vak. *zan- \dėlė Padvaiskaitė, Ona 
ga 35c. ! Dekavičiūtė ir Genovaitė

Ši, vyčių kuopa susior- Padvaiskaitė.
ganizavo tik praeitą žie- Dialogas: “Laivakortė”, 
mą, tai yra pirmieji gyva- Agentas : Jonas Griškevi

čius; žydas — Jonas Zene- 
vičius.

Komedija: “Teta iš Kali
fornijos”. Salome — Emi
lija Rudytė, Roazlija — 
Julijona Andruškevičiūtė, 
Felicija — Marijona Griš- 
kevičiūtė, Teta Marija — 
Eleonora Jereckaitė, Siu
vėja — Elzbieta Jankaus
kaitė, Tarnaitė —Genovai
tė Zenevičiūtė, Motina — 
Juozapina Antanavičiūtė.

Po vaidinimo 
teikta aukso 
pasižymėjimą 
ištisus metus:

Katekizme:
Griškevičiutė, 
kauskaitė, 
nevičiutė, Petras Jerec- 
kas, Petras Padvaiskas ir 
Jonas Zenevičius.

Lietuviu kalboje: Julijo
na Andruškaitė, Frieda 
Padvaiskaitė, Rožė Anta
navičiūtė, Pranciškus Ši- 

•monis, Leopoldas Gaidis, 
ir Jonas Griškevičius.

Pasielgime: Juozanina
Kosmičiutė. Marcelė Vis
beliutė, Stefanija Jankaus
kaitė, Pranciškus Pudis, 
Edvardas Mockevičius, ir 
Kazimieras Rimas.

vimo metai. Visokių kil
nių užsibrėžimų: Įsigyti 
kambarį, suorganizuoti 
sporto ratelius ir tam pa
našių dalykų, o čia nėra 
pinigų.

Jaunučiai vyčiai nesnau
džia, jie rengia šokius, kad 
tuo būdu sukelti fondą sa
vo svarbiausiems reika
lams Įsigyti. Į šokius. 
Kviečia visas vyčių kuopas 
bei visą lietuviškąjį jau
nimą, kad jų darbą parem
tų * dalyvavimu šokiuose. 
Kiekviena L. Vyčių kp. tu
rėtų suorganizuoti bus’us 
ar automobilius ir skait
lingai nuvykti į Hudson.o 
vyčių šokius. Dalyvauda
mi, atliksime savo parei
gą, paremsime jaunutę 
vyčiu kuoną, paskatinsi
me juos labiau prie darbo 
ir. apart to, linksmai pra
leisime šeštadienio vakarą 
su maloniais Hudson’o vy
čiais.

Reikia pažymėti, kad 
draugiškumu, malonumu, 
Hudsono jaunimas pasižv- 
mėjęs. Todėl reikia tikėtis, 
kad ir jų rengiami šokiai 
bus puikūs su įvairia pro
grama!

Tad išgirskime Hudsono 
vyčių kvietimą ir, gegužės 
22 d., visi į šokius!

Pr. Razvadauskas

buvo su- 
medaliai už 
moksle per

•Marijona 
Alena Lu- 

Genovaitė Ze- 
Petras

I

I

dota egzekvijos ir atlaiky- MOKYTOJAI, PASINAU- 
ta trejos šv. Mišios už jo 
vėlę. Kun. dr. J. B. Kon-; 
čius atlaikė Mišias šv.Į 
prie didžiojo altoriaus, ir 
kunigai J. Klimas ir A. 
Petraitis prie šoninių al
torių. Mokyklos vaikučiai 
suteikė Leonardui savo 
paskutinį patarnavimą iš
klausydami šv. Mišias. 6.

DOKITE LIETUVOS
SVETINGUMU!

Šią vasarą Draugija Už
sienio Lietuviams Remti 
parengė Palangoje nemo
kamus lietuvių kalbos 
kursus atvykusiems iš už
sienių mokytojams. Tie 
Kursai prasidės liepos (Ju- 
ly) 1 d. ir baigsis liepos 
30 d. Per tas 30 dienu da-

LAVVRENCE, MASS.

Nariai užtikrina 
linksmu valandėlių ir ska-

❖ ❖ t❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ♦>

Lietuvos Vyčių 78-ta kp. 
rengia “May Party” pir
madienį, gegužės 17 d., 

i Kviečia visus tuos, kurie 
! įdomauja katalikybės, jau
nimo, ir tautos reikalais. < 7 v 

Į Komisija susidaro iš visos
Prieš atostogų sezoną Į kuopos ir visi dirba, kad 

jauniausieji iš jaunimo, sutrauktu didžiuma jauni- 
(Sunday School vaikeliai). mo į Vyčiu kuopą. įžangos 
išpildė vieną iš gražiausių nebus, 
ir įspūdingiausių progra
mų, vadovybėje Seselių (iš nių užkandžiu. 
Cambridge, Mass.). Sese
lės mokino vaikelius lietu
vių kalbos ir katekizmo.

Vakaro programos dalis 
išpildė šie asmenys:

Dainos: ‘Pasveikinimas’, 
‘Plaukė Žąselė’, ‘Esu ant 
šio Svieto’, ‘Kur Nemunas 
ir Dauguva’ — Visos mer
gaitės.

Vieno akto veikalas: 
‘Vienintelė draudė’. Sūnus 
— Pranciškus Girdvainis. 
Motina — Anelė Rimei- 
kaitė iš Cambridge.

Šokiai: ‘Suktinis’, ‘Mes 
Lietuvaitės’ — daina; ‘No-

t
Pirmas aidas vasaros 

pasigirdo kada Šv. Kazi
miero draugija nutarė 
rengti metinį pikniką Pa
langoje birželio 13 d. Ko
misijoj yra: p. Jurgis Sa- 
vaiskis, Vytautas Bauba, 
ir Kazimieras Marcinkevi
čius. Pastarieji du yra iš 
jaunimo.

Gimė dukrelė Eleonora— - 
Antanui ir Marijonai (Ze- 
nevičiutei) Turoniam. Po
nas Turonis yra buvęs 
Lietuvos Vyčiu pirmi nin-

t❖❖❖❖❖❖❖❖*♦*
♦♦♦i7 ir 8-to skyriaus choris-
*♦* | tai atgiedojo gregorijoniš- lyviams bus duodamas ne- 
*♦* j ką Missa pro defunctis, —

Libera ir In paradisum, gi
i 8 baigiančios klasės ber- 

X' niukai buvo grabnešiai. 
♦♦♦ Mišių laike visi aštunto 
♦♦♦. skyriaus mokiniai priėmė

j šv. Komuniją a. a. Leonar- 
do vėlės naudai. Nors ve- 

♦♦♦ lionio prisiminimas grau,- 
*♦* dino jį vienok kunigas 
*♦* i klebonas daktaras teikėsi 
*♦* pasakyti gražų pamokslė- 
Y ii apie tą dorą ir pamaldų 
J;* mokinį, a. a. Leonarda 

Makavičių. Velionis likosi 
♦♦♦ amžinai paguldytas para- 
♦♦♦ pijos kapinėse.

mokamai valgis ir butas.
Norintieji pasinaudoti 

šiuo Lietuvos svetingumu 
jvairių mokyklų mokyto
jai, kurie tik gali pasiliuo- 
suoti iš savo pareigų prieš 
birželio 19 d. kviečiami 
urnai įsiregistruoti į “Dar
bininko” ekskursiją, kuri 
išplaukia iš New Yorko 
birželio (June) 19 d. mil
žinišku ekspresiniu laivu 
BERENGARIA. Ši eks
kursija atvyks į Paryžių 
birželio 25 d., kur galės 
pamatyti tarptautinę pro
greso paroda, o iš čia ge
ležinkeliu vyks per Berly
ną į KlaiDėdą ir Palangą. 
Norintieji, galės sustoji 
pakeliui Koelne ir Berly
ne. Kelionės per vandenį, 
be persėdimo, nepilnai še
šios dienos; geležinkeliais 
— pusantros dienos.

Atsižvelgiant į kaštus — 
sezoninė laivakortė didlai- 
viu BERENGARIA iš 

Didžioji šiais metais tie- New Yorko į Klaipėdą ir 
sioginė ekskursija švedų a^gal trečiąja klase tik 
Amerikos Linija išplauks I $197.50, o turistine tik 
iš New Yorko gegužės 29 $281.00_____________ _____
d. moderniškuoju motor- 
laivių GRIPSHOLM, per 
Gotbenburgą tiesi o g į 
Klaipėdą, laivo nemainant. 

Kas gali būti malonesnio 
kelionėje kaip įsėdus į lai
vą New Yorke išlipti iš to 
paties laivo Klaipėdoj. To
kią kelionę turėsite vyk
dami virš minėtą ekskur
sija geg. 29 d. Šia ekskur
sija lydės iš Klaipėdos at
vykęs Švedų Amerikos Li
nijos Klaipėdos skyriaus 
vedėjas p. Pr. Zaborskis, 
nuo New Yorko iki Klai
pėdos.

Antroji ekskursija tuo 
pačiu motorlaiviu išplauks 

* Liepos 2 d. Iš Nevv Yorko 
prastas vaikas, nes jam per Gothenburgą — Kal- 
nerūpėjo žaist su kitais marą į Klaipėdą. Vykstą 
vaikais liuoslaiky. Jis mė- šia ekskursija keleiviai tu-i 
go skaityti knygas ir la- rėš progą pamatyti pui- 
biau dvasinio turinio negu kius pietų • Švedijos vaiz- 

! kokias kitas. Jo geriausia dus ir susipažinti su gra- 
pamoka buvo religija. Net žiąja ir Lietuvai draugir.- 

rio artimiausieji draugai ga Švedija ir jos kultūra.
primesdavo jam, jog jis 
siekiąs vienuolinį luomą.

Liūdi, todėl, jo tėveliai, 
brolisfi ir sesutės, gerb. pa
rapijos dvasininkai, sesu
tės — mokytojos neteku
sios mylimo ir tikrai gero 
mokinio, Šv. Kryžiaus mo
kyklos mokiniai kaip ir 
choro ir Šv. Vardo dr-jos 
nariai, netekę pavyzdingo 
nario, o ypač aštuntoji 26- 
narių klasė skaudžiausiai .. . . „ .
atjaučia netekusi savo ar- Sąjungos A-
timiausio draugo — busi
mojo graduanto.

Kiek žinoma bei atme- 
niukai vaidino 1935 m. narna, berods, Leonardas 
taip pat antroje laidoje, Makavičius esąs, per dau- 
1936 m., Leonardas įėjo su gelį metų, pirmas iš visų 
viena iš svarbesniųjų ro- šv. Kryžiaus mokyklą lan- 
iių būtent: “endman”, ku-j kiusiųjų mokinių, kuris 
rią vykusiai išpildė abe- apleido mokyklą mirties 
juose atvejuose. Nors jis keliu, 
buvo geras aktorius išo- Pirmadienį, bal. 18 d., a.

To provide modern, safe food-keeping 
facilities at lowest cost in 34 lowrent 
housing projects in 26 cities, the Hous
ing Division of the U. S. Public Works 
Administration late in 1936 called for 
sealed bids from leading refrigerator 
manufacturers. Bids were based on 
initial price added to cost of elec
tricity for ten years. Westinghouse 
won ... though four other manufac
turers quoted lower unit prices. Low 
current consumption made possible by 
VVestinghouse features, convinced Gov- 
emment buyers that on a 10-year basis 
it costs less to own a Westinghouse.

Be sure to see the new

WESTINGHOUSE
Kitchen-proved Refrigerator
BETTER FOOD PROTECTION — demon- 
strated by testą on milk, rr.eat and leftovera 
...GREATER CONVENIENCE —»hown 
by savinga in time, trouble, and money... 
FULL. POWER — safe temperatures, even 
in tropics. with mechanisin running leas than 
half time... FASTER FREEZING — ice 
cubes in 70 minutes or less. certified... 
GREATER ECONOMY — Meter tęsti ihow 
that current costs only slightly more per day 
than a postage stamp, even on bottest days.

tejf. ■ 1623 e*rti* 
Z'" •’

»p*cfocu/or
Bormane*.

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, ’ Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

kas, o jo žmona taipgi Vy
tė. Linkime išauginti jau
ną “Vytę”.

go Viešpatyje.
A.a. Leonardas buvo pa

maldus berniukas, sąžinin
gas studentas. Berniukų

a.

I
Nuliūdę Aštunto Skyriaus 

Mokiniai.

DIDŽIOJI EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ IŠ NEVV 
YORKO TIESIOG I 

KLAIPĖDĄ

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
ini verti skaitytoji) paramos.

Visi skelbkite* “Darbininke".

OLSON & LEPPER, Ine
(’HEVROI.ET SALES & 

SERVU E

519 Washington St., 
Nonvood, Mass.

Tel. 0440

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

’l

A. KASPAR.^kn.ak,r^iai„Tt'iSi’ Choro ir Mažųjų Šv. Var-
- _____ __  ’|do dr-jos narys. Dėlei jo

• gražios išvaizdos, švel
naus, linksmaus ir malo
naus būdo, puiki ateitis 
tiesiog žvelgė jam į akis. 
Jau nekartą jis pasižymė
jo kaipo gabus scenos ar
tistas. Tik mėnuo atgal 
Leonardas labai realiai 
pildė žymę domininkono 
vienuolio Tėvo Gabrieliaus 
rolę dramoje “Tobula Au
ka”, suvaidinta Kančios 
Sekmadieny savo mylimo 
kunigo klebono daktaro 
pagerbtuvėse. Be to, šeš
tame skyriuje jau esant, 
jis atsižymėjo vaidinimu 

! scenoje. Į ‘Minstrel Show’,

vadovybėje kun. P. M. Ju
ro, rengiant A.L.R.K. Fe-' 
deracijos kongresą, kuris 
įvyks rugpiūčio 24, 25, 26. 
1937 metais.

Girdėjome, kad keli jau
nuoliai yra “Expertai” iš
radime trumpiausio “ilgo’ 
kelio iš Bostono į Lawren- 
ce. Y.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad iš 120.000,000 A- 

merlkoj gyvenančių žmonių tari visada vi- 
dnrins užkietėjusius 40.000,000 žmonių. GI 
kita 4O,000.0t)0 žmonių turi taip labai blo 
gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
< "tironiškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjnses kepenes. so nuoš. iš kiekvieno 
loO žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. <!O nuoš. 
žmonių turi apendiko įdegimus (aklažar- 
nėal. KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirbu normaliai. Vartojant NA- 

TVRAL - I.AX HERR TKA nesibijo nei šalčio. Kataro, Influenzos ir 
kitokių ligų. Tolei, kiul jų visada švarūs vidurini. NATŪRAI. - LAX- 
HERB TKA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visų kūno sistemų. Sergantieji ir tfieiki, tuojaus prisiekite $1.00 bei 
$2.00, Money Order ((Tiekių ncprijimni. o aš jums pasiųsiu NATŪ
RAI. - LAX ■ HERR TEA ir iš k<> lūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATURAL • I.AX - HERR TF.A dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuojaus. RnSyklte:

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

vietas dabar, 
užsisakydamas 
gali pasirinkti 
kambarį ir tu-' 

kelionę. Į

Auto Painting & Duco 
Spraying Repairing 

TEL. 2469-M
66 Victoria St., 

W. Sommerville, Mass.

!

Nesivėluokite užsisaky
kite laive 
ankščiau 
laivokortę 
patogesnį
rėti malonesnę 
Kreipkitės į vietinį laivo- 
korčių agentą arba bile 
kurią Švedų Amerikos Li
nijos raštinę.

Šios ekskursijos yra už-1 
girtos Lietuvių Laivakor- 

merikoje, Ine.
VI. P. Mučinskas.

WILLIAM J. CH'SHOLM
GRABORIUS

‘ASMENIŠKAS PA TA RNA VI MAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Deiter 1952 

Namų: PI. 6286

IŠSISKYRĖ Iš MUSŲ
TARPO •

Ketvirtadienio rytą, bal
15 d. 1 vai. nelaboji mirtis
išrovė su visu stiebu pa-į kurį Šv. Vardo dr-jos ber- 
kvipusę pumpurėlę, vos ne 
vos atsidariusią, Leonardo 
Makavičiaus, aštunto sky
riaus mokinio, asmenyje

1 Po keturių dienų kritiškos 
plaučių uždegimo ligos 
aplankytas savo klasės 
draugų-ių, mokytojų - se
sučių, o dvasios vadų — 
kunigų aprūpintas Šv. Sa
kramentais amžinai užmi-

I

i

Pirmadienį, bal. 18 d., a.
riai, bet dvasioje gi jis bu- a. Leonardas Makavičius 
vo vienuolis. Pasak, jo buvo atvežtas į Šv. Kry- 
mamytės, jis buvo nepa- žiaus bažnyčią, kur atgie-

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Vaehington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL Brockton 2006

IR

»

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorins ir 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

senus namus. Parūpiname pla
nus ir iš Federal Housing gau
name morgičius. Kaina nebran
di — darbas garantuotas.
354 Oras St., Providence, R. I. 

TcL Derter 0156
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Privatinis Edivin C. Hill Gyvenimas

skautų šeimą. Nuo to lai
ko Lietuvos skautai už
mezgė tamprius santykius 
su kitų tautų skautais, ku-

I

Antradienis, Gegužes 11 d., 1937

Žinios Iš Lietuvos
KIEK LIETUVOJ MINE- dams dar ir leidžiamas

KALINIŲ ŠALTINIŲ specialus laikraštis ‘Skau- 
----------- ! tybė’ prieš tai — ‘Skautų

Keli un-to profesoriai Vadas’ ir ‘Vadovė’, 
deda pastangas surinkti 1924 m. sausio mėn. 
žinias apie visus minerali- Tarptautinis Skautų Biu- 
nius šaltinius Lietuvoje, ras Lietuvos skautų aso- 
Balneologiniu atžvilgiu nė ciaciją priėmė į pasaulinę 
kiek neblogesni, negu už
sieny, punktai su minera
liniais šaltiniais be Birš
tono dar yra: Pasvalys,
Likėnai (Smardonė), Spiil- rie nuolat plečiasi ir stip- 
giai, Moliūnai, Balbieriš- rėja.
kis, Rumbonys, Nemunai- 1925 m. kovo 15 d. įsikū- 
tis, Stakliškės ir k. i rė pirmas skautų vyčių

------------- vienetas. Tais pat metais ATCIM IMnlAIC MCTAK asociacijos šefu sutiko bū- 
*i riPIANLlAb mtl AlO ti Respublikos Preziden- 
LIETUVOS SKAUTAI ŠVĘS

SAVO VEIKLOS GVIDE- kos programos pusvalan-

ŠIMTMETI
v

džius. 1928 m. įvykusi tau
tinė skautų stovykla, ku
rioje dalyvavo apie 500 
skautų, įrodė organizaci
jos stiprumą.

1929 m. penki skautinin-

1918 m. vasario
Vilniuje, karo nukamuota 
ir nuteriota Lietuva pasis
kelbė norinti būti nepri- kai dalyvavo III-čioj tarp- 
klausoma. Tam pačiam tautinėje skautų stovy k- 
Vilniuje nė metams nepra- loj Anglijoje.
bėgus, Lietuvos armijos 1930 m. balandžio mėn. 
karininko Petro Jurgelevi- įvykęs brolijos vadų suva- 
čiaus pastangomis įsikū- žiavimas galutinai priėmė 
rė pirmieji lietuvių skali- organizacijos statutą. Tais 
tai. Tai buvo 1918 m. lap- pat metais spalių mėn. 
kričio mėn. 1 d. Netrukus skautų organizacija suval- 
pradėjo organizuotis skau-į stybinta. Pagal dekretu 
tų vienetai ir kituose di- išleista įstatymą organi-| 
dėsniuose Lietuvos mies- zacijos šefu yra Respubli 
įuose; (Kaune, Šiauliuose, kos Prezidentas, o pati or-j 
Panevėžy ir kituose). Ne-Jganizacija pavesta švieti- 
priklausomos valstybės mo ministerio globai, 
atstaotymas užėmė, tačiau 1932 m. Lietuvos Respu- 
svarbiausią vietą. Todėl ir blikos Prezidentas skauti-l 
daugiau vienetų pradėjo jos kūrėją lordą Robert’ 
rastis tik priešą iš Lietu- Baden Powelį apdovanojo 
vos išvijus. i D. L. K. Gedemino I laips-j

1922 m. kovo mėn. 9 d.nio ordinu.
buvo oficialiai patvirtinta 1933 m. vasarą lordas R. 
Lietuvos skautų uniforma Baden Powelis su šeima ir 
ir ženklai. Tuo laiku Lie- su 650 įvairių vietų, dau- 
r.uvoje jau buvo 20 skautų- giausia Didžiosios Britani- 

" i vadų suruošė 
didelę kelionę laivu. Kelio
nės metu Anglijos skautų- 
čių vedėjai, kurių skaičiu
je buvo ir įžymių Anglijos 
žmonių, norėjo aplankyti 
ir susipažinti su Baltijos 
kraštais. Tą didelę ekskur
siją rugpiūčio 17 d. aplan
kė ir Lietuvą.

Reprezentacinė draugo
vė iš 33 skautu dalyvavo 

Skautų-čių va- IV-oje tarptautinėje skau-

čių draugovių. 1922 m. ge- jos, skautų 
gūžės mėn. buvo išleistas 
pirmas Lietuvos skautų 
laikraštis “Skautas”. Tais 
pat metais Įvyko pirmas 
skautų vadų suvažiavimas 
Kaune.

1923 m. kovo mėn. 15 d. 
Šiauliuose išėjo naujas 
laikraštis “Skautų Aidas”, 
kuris tapęs Lietuvos skau
tų oficiozu dar ir dabar 
tebeina.

C. HjLL, kuris penktus 
kartus j savaitę, pradedant pir

madieniu ir baigiant penktadieniu 
transliuoja “Your Xcw» Parade." 
jau nuo seno įgijo geriausiai apsi- 
rėdžiusio New Yorko žurnalisto 
vardą. Tą vardą jis pilnai užsitar
nauja, tačiau jis mėgsta ir savo 
seniausiais rūbais, kokius jis tik gali 
susirasti apsirengti ir pasinaudoti 
gamta, kaip kad du viršutiniai pa- 
seikslai parodo. Jis ypatingai mėgsta 
žuvauti ir iš paveikslo kairėje galima 
matyti, jog jis moka ir žuvų pagauti. 
Čia j j matome laikanti visą virtinę 
tiesiog iš šalto King ir Bartlctt ežero 
Maine valstijos šiaurvakariuose van
dens ištrauktų žuvų. Kitame pa
veiksle jis galima matyli žygiuojant 
per tmišką su savo mėgiamuoju 
šunimi. Kiekvienas iš šių paveikslų 
atvaizduoja jo paprastą privati gyve
nimą, ir jis Ūpo garsiu tik todėl,

tų stovykloje Vengrijoje.
Tačiau 1933 m. vasara 

nebuvo palanki jūrų skau
tams. Lietuvių tautiniam 
laivynui remti moterų ko
miteto Klaipėdos jūrų 
skautams padovanotą ja
chtą “Būdys” audros metu 
išplaukdamas iš uosto bu
vo į molą priplaktas ir su
daužytas. Žuvo trys jūrų 
skautai. Tačiau tas nepri
slėgė jūrų skautų —anaip
tol: naujai įgytais “Bu
džiu I” ir “Skautu” jie dar 
atkakliau veržėsi jūron. Į- 
vairiose regatose minėtos 
jachtos yra laimėjusios 
kelias pirmas bei antras 
vietas. Bendrai, jūrų skau
tai buvo pirmieji Lietuvos 
jaunimo tarpe, kurie, kad 
ir menkai pasiruošę, išdrį-j 
so leistis į šėlstančią Bal
tijos jūrą. Nė vienam da
bartiniam lietuviui jūri
ninkui — specialistui tvir
tas pasiryžimas nugalėt 
tą jūrą kilo skautų jūrų 
tarpe kelionėse po laisvą
ją Lietuvos jūrą bei kitus 
Lietuvos vandenis.

1934 m. rudenį Sąjungos 
šefas Antanas Smetona 
šventė savo amžiaus 60 m. 
sukaktį. Skautai šefo gar
bei paskelbė tarpdraugovi- 
nį pažangumo konkursą. 
Tais pat metais skautai, 
visomis žinomomis skau
tiškomis susisiekimo prie
monėmis, ekskursijomis ir 
pavieniai pasklydo po

i kraštą. Kiekvienais me
tais apie 3000 skautų-čių 

i praleidžia kelias savaites i A, 
! stovyklose po įvairius Lie
tuvos kampelius, praktiš
kai pritaikydami tai, ką 
per žiemą teoretiškai iš
mokę.

1935 m. latvių skautų 
tautinėje stovykloje daly
vavo 60 lietuvių skautų.

1936 m. gegužės mėn. 15 
dienos Šefo aktu, Lietuvos 
Skautų Sąjungą išskyrė į 
broliją ir seseriją. Broli
jos vadu buvo paskirtas i- 
ki tol buvęs Vyriausias 
Skautininkas pulk. J. Ša- 
rauskas. Seserijos Vade 
paskirta sktn. K. Žilins
kienė.

Šiuo metu Lietuvoje y- 
ra virš 15.000 skautų-čių, 
kurie veikia susiskirstę į 
penkius šimtus vienetų. į 
Skautiškoji literatūra die
na iš dienos vis didėja. Be' 
minėtų ‘Skautų Aido’ ir 
‘Skautybės’ yra dar išleis-: 
ta dar apie 30 skautiško 
turinio veikalų.

Ateinantieji metai — 
]938 m. l— ne tik Lietuvos 
skautams, bet ir visai Lie
tuvai yra jubiliejiniai, j 
Sukanka 20 metų nuo ne
priklausomybės paskelbi
mo ir tiek pat nuo pirmo 
skautų vieneto Vilniuje į- 
steigimo. Ta proga įvyks 
didelė tautinė Lietuvos 
skautų stovykla, kurioje '• 
dalyvaus keli tūkstančiai 
skautų, jų tarpe keli šim
tai ir iš užsienio.

Skautai jau dabar ruo
šiasi tai stovyklai — jie 
susirinks Lietuvos laisve 
ir savo atliktu darbu pasi
džiaugti. Tačiau tai nebus' 
vien tik džiaugsmo šventė: 
skautiškasis Lietuvos jau
nimas pasirašys naujiems I 
darbams savo gimtojo 
krašto gerovei ir paverg
tos Vilnijos laisvei.

TSB.
STATYS 4 NAUJAS 

STOTIS

KIEK LIETUVOJE YRA ŠIĄ VASARĄ LIETUVO- 
ŽEMĖS ŪKIO DARBI- JE BUS IŠSKIRSTYTA 
NINKU IR KIEK JŲ

REIKIA
VIENSĖDŽIAIS 750 KAI-

Savivaldybių surinktais Ram)as _ Balandgo 
davimais, tinkamų žemes m6 15 d Lietuvoje
ukiui pasamdyti uz bernus_- r • * /u tti • prasidėjo žemes tvarkymovisoje Lietuvoje (be Klai-y J J
pėdos kr.) yra 22,381 as
muo, 
063,

i 5.206. už piemenis
590. Einančių dirbti sezo
ninių lauko darbo vyrų y- 
ra 33.193, o moterų — 34.- 
751. Žemės ūk. darbin., tu
rinčių iki 10 ha žemės, šei
mų narių skaičius — dar
bingų 196.452, nedarbingu
— 77.438.
į Žemės ūkio darbininkų 
pareikalavimas į žemės ū- 
kį taip atrodo: bernų 31.- 
497, merginų — 43.129, 
pusbernių — 4.727, pieme
nų — 30.855, metinių ordi
narininkų — 9.649, nepil-. 
iių metinių ord.kų, 3.302. 
Sezoniniams da r b a m s 
samdo: šienpiūtei 135.600, 

i rugiapiūtei ir vasarojui 
145.309, daržų valymui ir

už merginas — 27.- 
už pusbernius —

— 21.-!

i

I

kad jis moka naujienas atvaizduoti 
paprasčiausioj formoj.

“Your News Parade” yra patie
kiama Lucky Strike cigaretų išdir- 
bėjų. kurie suteikia rūkytojui išim
tino “toasting” proceso gerklės ap
saugą. šis procesas prašalina tūlas 
šiurkščias, kiekviename net ir pui
kiausiame tabake randamas erzinan
čias priemaišas. ,

I dingęs Jėzno valse. Sobu-'UŽDRAUDĖ 
vos km. ūkininkas Kubas 
Lukša.

Jėzno nuov. viršininkas 
išaiškino, kad šią žmogžu
dystę balandžio 2 d. įvyk
dė to pat kaimo siuvėjas 
Pr. Arcikauskas, kuris su

VARTOTI 
SVAIG. GĖRIMUS 

TALKOSE

darbų sezonas. Tą dieną iš nužudytooju balandžio
d- apygardos teisme turėjo 
piniginę bylą. Rasta tik la
vono kojos, įmautos į ba
tus ir dalis stuburo. Įta
riama, kad kitas kūno da
lis sušėrė kiaulėms. Tuo 
žmogžudys gal norėjo pa
lengva visai sunaikinti la
voną, kad niekad nesuras
tų. žmogžudys buvo pasi- 

, , v. slėpęs, bet balandžio 7 d.nusavinimo darbus paeiųį vakare suimtas net A1 tu. 
ūkininkų jėgomis, j darbo i •

233 matininkai, kuriems 
~ pavesti žemės tvarkymo 

darbai. Dauguma jų vyk-1 
dys kaimų skirstymą vien
sėdžiais. Šiais metais že
mėtvarka palies apie 750 
kaimų.

Kultūrtechnikai, kurie 
! šiemet vykdys laukų dre- 
[ nažą ir smulkesniuosius

vietas išvyksta balandžio 
mėn. 20 d. Prie šios rūšies 
darbų šiemet dirbs 70 kul- 
tūrtechnikų, o kartu su 

I komandiruotais žemės ū- 
i žinion iš viso 

dirbs 78 kultūrtechnikai. 
Likusieji apie 75, kultūr
technikai vykdys didesnių i 
rajonų nusausinimus ir į 

‘ > nud 
gegužės mėn. 1 d. Tsb.

1 
f

v •

bulviakasiui 149.830, kūli- darb°rvietas jšyks 
mui 51.929.

Tad, kaip matyti, yra 
didelis darbininkų trūku
mas, kuris ypač jaučiamas 
Šiaurės Lietuvoj ir Klai
pėdos krašte.

I

je.

KIEK LIETUVOJE DIR
BA ŽEMĖS ŪKY

“Vyr. Žiniose” paskelb
iąs Biržų apskrities tary
bos privalomas įsakymas 
turtui nuo gaisrų apsaugo 
ti. Įsakyme tarp ko kite 
sakoma, kad kūlimo meti 
draudžiama naminiu alu
mi ir kitais svaig. gėri 
mais vaišinti talkininkus 
mašinų mechanikus, sam
dinius ir vartoti svaig. gė 
rimus patiems ūkių savi 
ninkams.

Šiaudų, šieno ir kitokio: 
lengvai uždegamos me 
džiagos kūgiai turi būt 
sukrauti nuo kūrenami 
trobesių ne arčiau kaip 1! 
metrų.

Draudžiama eiti su plik; 
ugnimi į namų aukštus 
daržines, tvartus ir kt., ne 
sieti žarijas neuž 
se induose,

ar
S-bių surinktais davi

niais, Lietuvoje žemės ūky 
iš viso dirba apie 1.300.000 rūkyti klojimuose ir 
žmonių. Patys ūkininkai ir vietose, kur gali kilti g 
dirbantieji šeimos nariai 
sudaro 885.000 žmonių ar
ba 68 proc. žemės ūky dir-

i bančių darbininkų. Nuo- 
i latinių samdininkų dirba 
I apie 165.000 arba 13 proc.

Balandžio 7 d. rastas nu-i ir nenuolatinių 250.000 ar- 
žudytas prieš keletą dienų' ba 19 proc.

v •

ALYTUJE SUIMTAS SO- 
BUVOS ŽMOGŽUDYS

ras. Ir t.t.
įsakymo vykdymą pr 

žiūri savivaldybės, apski 
inžinierius, policija ir s< 
niūnai. Nusižengus i e j 
baudžiami pinigine 
iki 500 lt. arba 
teisman.

• When PWA’s Housing Division studied food-keeping 
economy for the future residents of their low-rent hous
ing projects, they made a discovcry. They found that 
eleetrie refri^eration— far from being a luxury — 
was the lowest cost food-keeping they could buy in a 
majority of their projects.

To pick the most economical eleetrie refrigerator, for 
16,697 dwellings in 34 of these projects they asked for 
bids from leading manufacturers — not on price alone, 
būt initial price PLŪS ten-year cost of electricity. 
Westinghouse won this contract, showed the lowest 10- 
year cost of them all. And ... it's 10- Year Economy 
that counts.'

SEE THE NEW

MMNlSTRHiįĮi

Westinghouse
REFRIGERATOR

I

Kaunas — Geležinkelių 
valdyba balandžio 20 pa
skelbė varžytines pastaty
ti naujas mūrines stotis: 
Tryškiuose, Eržvilke, li
miškėj ir Medininkuose.

Pirm Pirksiant, Ateikite Pas

C. C. Peter
Boston, Mass.731 Boyston St.

(Just Above Copley Sąuare)
TEL. KENMORE 7930 — 7931

330 Bowdoin St. Derchester, Mass. 27 Centrai Sq. Cambridge, Mass.

I

i
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j choras su 35 balsais, muz. 
Janušausko vad.; Nashua, 
N. H. choras su 35 balsais, 
muz. J. Virkausko vad.

Viso iki šioliai pasižadė
jo dalyvauti 11 chorų, su 
578 balsais.

Nutarta dar kartą kvies
ti Conn. Valstybės chorus, 
kurie yra atsisakę daly
vauti.

Gautas laiškas iš Water- 
burv, Conn. nuo p. A. A- 
leksio, kad jie negalės da
lyvauti, nes tą dieną įvyks 
dviejų choristų iškilmin
gos jungtuvės.

Chorai, išpardavę bilie
tus, pinigus gražins Liet. 
Dienos Dainų Rengimo 
komitetui, o komitetas 
tais pinigais padengs 
transpor t a c i j o s lėšas 
tiems chorams, kurie bus 
cardavę skirtą kiekį bilie
tų, o kitus pinigus skirs 
dovanoms.

Kun. Dr. J. Navickui 
pranešus, kad Bostono 
Provincijos Kunigų Vieny-] 

aiškino, kad Vargonininkų) bes susirinkime Brocktonej 
esą buvę nutarta Dainų j nutarta dainininkams sta- 
Dienos neiną padalyti tik tyti tinkamą estradą. Visi 
tiems chorams, kurie da- dalyvaujanti Vargoninin- 
lyvavę vargonininkų su- kai tuomi labai apsidžiau- 
rengtuose koncert u o s e. Į gė ir pareiškė gerb. kuni- 
Bet p. A. Giedraitis parei-i.gams savo padėką už tą 
škė, kad rengėjai buvo ža- taip praktišką, nutarimą, 
dėję duoti proporcionalį j nes be tinkamos estrados, 
nuošimti visiems dalvvau- tokio didelio skaitliaus 
iantiems chorams. Tada

Bal. 29 d., 1937 m. Nau
josios Anglijos Lietuvių 
Vargonininkų S-gos aps
kritys laikė speciali susi
rinkimą Marianapolio Ko
legijoje, Thompson, Conn. 
Lietuvių Dienos Dainų 
programos reikalu.

Susirinkimo vedėju vien
balsiai išrinktas art. Ra
polas Juška iš So. Boston, 
Mass. ir raštininkas dain. 
Antanas Giedraitis iš Pro
vidence, R. I.

Prieš pradedant tiesiogi
nius reikalus svarstyti, o. 
A. Giedraitis ir kun. Pr. 
Strakauskas pareiškė sa
vų chorų nepasitenkinimą, 
Kad jie nebuvo gevę atly
ginimo už dalyvavimą per
nai vasaros Dainų šventė
je, nors kiti visi chorai 
gavo. P. R. Juška aiškino, 
kad tai atsitikę per nesu
sipratimą. p. A. Šlapelis

I

gos šv. mišios. Naujelio 
Pulkim ant kelių, Missa 
de Angelis, ofertorija; 
Naujelio — Marija, Mari
ja. Po mišių per palaimi
nimą šv. Sakramentu — O 
Salutaris, šventas Dieve ir 

i Tantum Ergo.
Po mišių sviedinys 

(baseball) 3 vai.; Sporto 
Olimpijada 4 vai.; paroda 
4:30. Visi chorai užima 
sau skiriamas vietas es
tradoje ir 5 vai. punktua
liai pradeda iškilmingą 
dainų programą. Bendras 
choras išpildys 12 dainų, 
kurias prašome imtis tuo
jau mokytis, nes laiko 
mažai liko.

Šie muzikai tapo išrink
ti diriguoti chorus: per 
pamaldas — p. J. Žemai
tis, p. J. Balsis ir p. K. 
Vaškas.

Dainų programai vesti 
buvo rinkti du iš eilės per
nai skirti: muz. A. Šlape
lis ir muz. J. Balsis. Tre
čias renkamas slaptu bal
savimu, ir tapo išrinktas 
dain. Antanas Giedraitis 
iš Providence, R. I.

Chorai, gavę 
jos muzikos gaidas, priva
lo tas gaidas sugrąžinti 
gerame stovyje arba už 

i jas atlyginti.
P-nas J. Žemaitis, Liet. 

Dienos rengimo pirm, pa
reiškė pageidavimą, kad 
choristės, kiek būtu gali
ma, pasirėdytų tautiškais 
rūbais. Tam visi nuošir
džiai pritarė. Choristėms 
šauniau pasirėdžiusioms 
tautiškais rūbais, bus tei
kiamos dovanos.

Susirinkimas baigtas, 
kun. Dr. J. Navickui su
kalbėjus maldą.

Raštininkas.
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progą parodyti, kad jie su 
tuo sutinka ir nuoširdžiai 
pritaria. Toji proga yra 
Vilniaus vakaras rengia
mas gegužės mėn. 23 d., 
Apreiškimo parapijos sa
lėje, North 5th St. B’klyn. 
Lietuvių Meno Teatras jau 
senai praktikuojasi įdo
mią dramą “Sulaužyta 
Priesaika” ir komediją 
“Spąstai” — kuri bus su
vaidintos tą vakarą. To 
vakaro visas pelnas sky- 
riamas Vilniaus Vadavi
mo Sąjungai — Ginklų 
Fondui, Lietuvoje. To taip 
įdomaus ir nenanrasto va
karo vedėju ir jos garbės 
svečiu bus iš Lietuvos at
stovas n. Vincas Uždavi
nys. Tikimasi, kad Brook
lyno ir apylinkės lietuviai 
įvertins visas pastangas ir 
skaitlingai atšilau k v~

E. B.
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INSTANT CUBE-RELEASE
EVERY ICE TRAY!
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didelio skaitliaus 
dainininkų suderinimas 

visi nutarė atlyginti Pro-j pasekmingam programos 
videnco ir Lowellio cho-1 atlikimui nėra įmanoma, 
ram po S25.00.

Šie chorai dalyvaus Lic-i 
tuviu Dienos Dainų, prog
ramoje liepos 5 d., Thomn- 
son, Conn.:

Norwood. Mass.
su 58 balsais, muz. A. šla
pelio vad.; Athol, 
choras su 30 balsais, muz 
J. Stačioko vad.;
ton, Mass. 
balsais, muz. K.
vad.; Lov/ell, Mass. choras] Dainų ir programos su
su 50 balsais, p-nios S.'derinimui tano 
O’Niel vad.; Cambridge,! komisija iš šių 
Mass. choras su C 
cais, muz. M. Karbauskoi 
vad.; Providence, R L. 
choras su 30 balsais, dain. 
A. Giedraičio vad.; So. 
Boston, Mass. choras su 60 
balsais, art. R. Juškos va
dovybėj; Worcester, Mass. 
choras su 100 balsų, muz.
J. Žemaičio vad.; So. Wor-! 
cester, Mass. choras su 70. 
balsais, muz. J. Balsio va-! 
dovybėj: Westfield, Mass. I

P-nas Juška pareiškė pa
geidavimą, kad būtų pa
siųsta dar kartą pakvieti
mas tiems klebonams ir 
jų paraDijos chorams, ku
rie iki šiol dėl Įvairiu prie
žasčių dar nėra pasižadė
ję dalyvauti. Visi vienbal
siai sutiko, ir nutarė Dai- 

Brock-i nų programos gaidas iš- 
choras su 501 siuntinėti visiems cho- 

Vaško' rams.I

choras

Mass i

išrinkta 
asmenų 

60 bal- muz. A. Šlapelis, art. R. 
Juška ir dain. A. Giedrai
tis.

Nutarta, kad pavieniai 
chorai programoje neda
lyvautų, bet dėl įvairumo 
galės dalyvauti atskiros 
chorų grupės, panašiai:; 
sextetai, kvartetai ir t.t.

Bendra Lietuvių Dienos 
dienotvarkė:

10:00 vai. (dienos švie
sos taup. laiku) iškilmin-

BROCKERT’S ALE

NEW HAVEN. CONN.

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

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

Telefonas
Worcester, 5-4334

81 Lafayette St.,
Worcester, Mass.

20 Metu Sukakties 
Paminėjimas

Gegužės 16 d., Moterų 
Sąjungos 33-čia kuopa 
rengia įvairią, ir turinin- 

. gą programą paminėjimui 
kuopos 20 metų gyvavimo 
sukaktuvių. Bus suvaidin
ta juokinga muzikališka 
komedija “Kuprotas Ože
lis”. Vaidins šie: Onytė — 
M. Baržinskienė: motina— 
S. Tamulevičienė; Jonelis 
— A. Zaromskas; našlys— 
Alek. Gedrimas; piršlys — 
Adolf. Stadalnykas.

Bus dainų, kurias išpil
dys vietiniai ir apylinkių 
koloniių dainininkąi-kės.

Pasižadėjo dalyva u t i 
daug žymių svečių iš apy
linkių kolonijų. Programai 
užsibaigus seks šokiai prie 
smagios orchestros.

Programa prasidės 6:30 
valandą vakare.

Kas mvli pasijuokti, pa
siklausyti gražiu dainelių 
ir smagiai pasišokti, už
baigti paskutini šio sezono 
parengimą svetainėje, te- 
atsilanko į šį vakarą.

Kviečiame apylinkių ko
lonijų sąjungietes ir visus 
lietuvius atsilankyti.

Koresp.

v •

VILNIAUS VAKARAS 
BROOKLYNE

visų

BOSTONO APTELTNKRS RROCKEHTS ir CREMO ALAUS Pardavė 
jas ir Distribntorfns CHARLES tVAYSHVTLLE, pristato alp baliams, 
restoranams Ir alndėms. Saukite: Ded. 1731.

Štai gražiausias
metų gegužės mėnuo liko 
paskelbtas Vilniaus mėne
siu. Tą proga raginama, 
kviečiama viso 
lietuviai kaip 
taip koncertais 
gomis paminėti, 
Vilniaus naudai.

Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai jau gauna gražią

pasaulio 
maldose, 

ir pramo- 
padirbėti

Neseniai Birdgeporte J 
lietuvių katalikų parapijos *t 

Įvyko svar b u s 
Conn. lietuvių katalikų 
jaunimo susirinkimas. Da- 
lyvavo daug jaunimo iš 
New Haven, Hartford, 
Waterbury, Bridgepo r t, 
Bristol ir kitur. Susirin- *♦’ 
kimas buvo gyvas, rimtas *♦ 
ir įvairus. Dalyvavo kuni- 
gai: Kazlauskas (Bridge- 
porto Šv. Jurgio par. kle- 
bonas), kuris pasakė svei- 
kinimo prakalbėlę; Gra- 
deckas (Waterbury vika- 
ras, kuris vra labai susi- 
domėjęs Conn. lietuvių 
katalikų jaunimo likimu); ♦J 
Ražaitis (Bridgeporto vi- V 
karas) ir kun. Kripas iš *♦’ 
Hartford. Pasirodė pirma- 
sis C. L. C. laikraštukas- 
organas. Gražus ir įdo- 
mus. Puiki pradžia. Re- 
daktorius kunigas Gradec- 
kas, o veikiantysis redak- ♦*< 
torius raporteris Water- 
būry American ir Republi- *♦< 
can Jonas Grėbliūnas. Va- *♦< 
dinasi C. L. C. Chronicle. YI AT.

Tai dar kitas plusas šiai 
reikalingai or ganizacijai. 
Jaunimas turi literatiškų 
gabumų ir šis Chronicle 
bus kaip tik jiems proga 
lavintis literatūroje. Vedė
jų tikslu yra, kad pats 
jaunimas pripildytų jo 
skiltis, o reikale esant se
nesnieji ir kunigai ir kiti 
pripildys. Nutarta daug 
dalykų dėl paties organo 
ir bankieto, 
Hotel Taft New Havene 
gegužės 15. Tai bus kara
liškas bankietas ir visas 
Conn. lietuviu katalikų 
jaunimas nuoširdžiai kvie
čiamas dalyvauti. Jauni
me, pasirodykime. Bus 
garsių kalbėtojų, o paskui 
bus daug laiko pasišokti ir 
pasimatyti, pasišnekučiuo
ti su savo prieteliais, 
draugais ir pažįstamais. 
Po susirinkimo Birdgepor- 
to jaunimas vaišino gar
džiais užkandžiais. Jauni
mas gražiai linksminosi ir 
vėliai skirstėsi. Valio, C. 
L. C.! Ne vien sportas ir 
šokiai, užkandžiai turėtų 
mums rūpėti, bet ir rim
tesnieji dalykai, kaip tai 
mūsų laikraštukas orga
nas C. L. C. Chronicle.
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kuris įvyks

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji) paramos.

Visi skelbkite* “Darbininke”.

Telefonas: Plaza 1850.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

J

NO MONEY D0WN 
j Easy Terms

PROTlCTlO^i
L jį

ONLY FRIGIDAIRE HAS IT!
Instantly Releases Big, Solid Ice-Cubes . . . No Melt- 
ing Under Eaucet! Come in — SEE THE PROOF 
• Here’s the greatest improvement ever made in Ice 
Convenience. Lift a lever and it instantly releases the big, 
solid ice-cubes... yieids 20% m ore ice by ending messy, 
wasteful melting under a faucet. This exclusive new 
Frigidaire feature, together with Frigidaire’s Automatic 
Ice Tray Release, its capacity to freeze more pounds of 
ice faster, and store 100% more reserve ice-cubes, ofiers 
the GREATEST ICE-ABILITY ever 
known! Come in. See PROOF.

COME IN! SEE HOW FRIGIDAIRE PROVES
ALL 5 BASIC SERVICES

FOR COMPLETE HOME REFRIGERATION

GREATER ICE-ABILITY
GREATER STORAGE-ABILITY
GREATER PROTECT-ABILITY
GREATER DEPEND-ABILITY

1. 
2.
3.
4.

5. GREATER SAVE-ABILITY

‘",Ly«.Fs"S"RE
CUTS CURRENT COST TO THE BONE! 
See an eleetrie meter prove it!
.......I.....   A.O.I....................u.  ............................

Rouffa Furniture Co.

x

Complete Home Furnlshers
543 Cambridge S t. Cambridge Mass.

Tel. TROvvbridge 7536
♦t***********************^****************-****.*******^*********.**.********************.*******************^

Žak, Žek, Žik, Žok, Žūk

Briuselis, me du Marte- 
au. Čia kovo 30 d. susirin
ko įvairių kraštų kat. 
mergaičių organizacijų at
stovės. Jos suvažiavo į 
tarptautinį Katalikių mer
gaičių kongresą. — ios 21 
krašto atstovės, Javos 
Pern, Kinu, Indų, Ameri
kos, Anglijos, Austrijos... 
ir Lietuvos atstovės sve
tingai priimamos Belgijos 
Katalikų Merginų Asocia
cijos Vyriausio Sekreto
riato. Šis sekretoriatas 
jungia penkias kat. mer
ginų organizacijas (sekci
jas, kurios trumpai vadi
namos “Žak” (JA. CF. — 
Jenese Aricole Catholięuė 
Femėninė — ūkininkaičių 
sekcija), “Žek” (JE. CF.— 
C —— ------------  ------
Fem. — vidurinių mokyk
lų mokinės), “Žik” (JICF f 
— buržuazija ir aristokra
tinės), “Žok” (JOCF — 
darbininkės), “Žūk” (JU- 
CF — universitetų studen
tės). Asociacija turi 90.000 
narių. Sekcijos turi savo 
namuose atskirus kamba
rius, kurie įrengti charak
teringai jų veiklai, jos turi 
savo atskiras spalvas ir 
ženklus. Jų darbas? —Ka
talikiškoji akcija visose 
gyvenimo srityse, štai, fa-

¥ ¥ ¥ ¥ ❖ t ❖ ❖ t ¥ ❖ t ❖ t ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ t ¥ T ¥ ¥ ❖ t ¥ ¥ ¥ ¥ ♦♦♦ t ¥ ¥ ¥ 
i ❖ t ❖ t ❖ ❖
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
t ❖ t ❖ ❖

bus ieškoma priemonių, ne 
tik protu spręsti socialinį 
klausimą, bet bus rūpina
masi valios ugdymu vyk
dyti socialinę katalikų do
ktriną.

VIEŠAS PRANEŠIMAS
LDS. CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS

Šiuomi pranešu, kad 
LDS Connecticut apskri-

Katalikų Mergaičių Kon- brikanto duktė yra ‘.TICF’ 
gresas Briusely j narys, o fabriko darbiu, in-

_______ i kė JOCF. Jų abiejų namai 
yra gatvėje du Marteau. 
Jos abi greta kitų daly
vauja 1934 metais Belgi
joj Kat. Merginų Kongre
se, kuris nufilmuojamas, 
o dabar sekretoriato namų 
salėje demonstruojamas 
viso kat. pasaulio moteriš
kojo jaunimo atstovėms, čio pusmetinis ir priešsei- 
Malda, eisena, sportas... minis suvažiavimas įvyks 
slenka ekranu, vaizduoda- sekmadienį, gegužės 16 d., 
mi Belgų kat. jaunimo 1937 m., šv. Juozapo lietu- 
grandiozinį pasireiškimą, vių parapijoj, Congress 
kuris kalba apie jų rengi- Avė., Waterbury, Conn., 1 
mąsi gyvenimui — sociali- vai. po pietų. Kuopos tuo- 
nio klausimo sprendimui jau sušaukite susirinki- 
ir vykdymui. To klausimo mus ir išrinkite atstovus į 
sprendimo pagrindas yra suvažiavimą. Taipgi pra- 
krikščioniškoji meilė ir šome pagaminti įnešimų 
teisingumas, o ne neapy- organizacijos gerovei. Ka- 

_ ------------------- kanta, klasių kova. De- dangi suvažiavimas bus 
7*TF CF — konstruojama ir 1936 me- priešseiminis, tai svarbu,

Jennesse Etndiante cath. « • 1 • j • t*' i T v * v • t — ttalikiu dienų filmą. Ir čia vų suvažiuotų. Būtų ma- 
moteriškasis jaunimas at- lonu šį kartą pamatyti su
liko savo dali, filmos apa
ratas tiksliai užfiksavęs 
darbus dabar mus įtikina.

Viešint šių organizacijų 
namuose lietuves vargina 
klausimas: kada Lietuvos 
kat. mergaitės turės sa
vuosius namus, — savąjį 
židinį, kur susibėgs visų 
lietuvių profesijų ir luomų 
interesai, iš kur skleisis 
darbo vairavimo ir koor
dinavimo direktyvos, kur

važiavime ir Bridgeportie- 
čius. Artinasi mūsų aps
kričių trilypė gegužinė. 
Kaip tik bus laikas ir apie 
tai pasvarstyti, kad toji 
gegužinė būtų sėkminga.

B. Miciūnienė, 
LDS. Conn. Apskričio 

Raštininkė.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.


