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ŠAUTUVŲ BUOŽES 
MEKSIKIEČIAMS.
Nužudytas Kunigas

Spaudoje paplitusios ži
nios apie atoslūgį Meksi
koj, pasirodo, neatatinka 
tikrenybės: šiomis dieno
mis paplito pranešimai a-j 
pie naują religinės netole
rancijos auką — kun. Mal- 
denado. Jis dirbo Shihua- 
bua valstybėj, Santa Isa- 
bel miestely. Būdamas iš
likimas dvasinės vadovy
bės direktyvoms, jis pers-! 
pėjo tėvus, kad neleistų! 
vaikus į socialistų mokyk
las. Tuo buvo nepatenkin
ti Meksikos vyriausybės 
šalininkai. Š. m. vasario, 
mėn. 11 d. 3 vai. o.p. i to! 
kunigo namus atėjo būrys 
revoliucionierių, kuriems 
vadovavo Rafaelis Ar- 
mandariz. Jausdamas pa
vojų, kunigas išėjo iš na
mų pro užpakalines duris, 
bet ii sugavo. Būrio vadas j 
perskaitė areštavimo įsa-j 
kvmą, oasara.šyta valstv- : 
bės prezidento gubemato-i 
riaus J. Salcido. Kun. Mal- 
donado protestavo prieš 
tą, bet vis dėlto buvo pri
verstas pasiduoti.

Greit paplito žmonių 
tarpe žinia apie areštavi
mą kunigo, kurs buvo jų 
labai mylimas. Susirinko 
nemažas būrys tikinčiųjų 
ir sekė paskui vedamą a- 
reštuotąiį. Moterys ir vai
kai verkė. Vyrai gi protes
tavo, klausinėjo areštavi
mo priežaščių ir gyrė ku
nigo nasišventima. Iš pra
džių kareiviai nieko neat- 
sakinėjo, bet kai minia 
priaugo, jie pradėjo aiš
kinti, kad areštuotasis nu
sikaltęs prieš įstatymus— 
jis kas rvtas, net ir šian
dien. privačiame name lai
kęs Šv. Mišias, toliau kal
tino dėl kilusio mokykloje 
raisro, nors patys socia
listai mokytoiai tvirtino, 
kad gaisras kilęs dėl natū
ralinių priežaščių.

Kai kareiviai pradėjo 
koliotis, įžeidinėti, minia 
pradėjo grasinti. Tada bu
vo pavartotos šautuvų 
buožės. Atvykus i Chihua- 
hua buvo suareštuota ne
mažas skaičius katalikų. 
Sekančią diena už užstatą 
buvo jie paleisti.

Kun. Maldonado pasise
kė gauti audienciją pas 
Chihuanos gubernatorių. 
Ką jie ten kalbėjosi, nėra 
žinių. Vienai areštuoto 
kunigo seseriai pavyko 
prasiveržti prie jo ir iš
varginta broli sustiprinti 
pieno stiklu. Tas jos žygis 
taip suerzino prezidentą, 
kad jis nesidrovėjo pulti 
silpną moterį, kurią ka
reiviai buvo parbloškę ant 
žemės ir grasino mirtimi. 
Tuo tarnu kareiviai areš
tuotąjį kunigą tampė už 
plaukų, nuvilko jį į kitą 
kambarį, mušė su revolve
riu. Jis atrodė daugiau mi
rusiu, kaip gyvu.

Sekantį rytą būrelis 
draugu norėjo gaut leidi
mą aplankyti kun. Maldo
nado ir nunešti jam valgy
ti. To jiems neleido ir pa
aiškino, kad kunigas va
landą prieš vidurnakti 
mirštąs buvo nugabentas į 
ligoninę. Ten jis kitos die
nos rytą ir mirė.

To kankinio kūnas buvo 
pašarvotas Chihuanos vy
skupo bute. Tūkstančiais 
tikinčiųiu jį lankė. Laido
tuvėse dalyvavo per 15.000 
katalikų. Gyvento i a m s 
prašant rel. persekiojimų 
auka buvo palaidota ne

NYBĖ VĖL 
IITO Neramumai Sovietų

Castel Ganidolfo, Italija, 
— Šv. Tėvas,; Popiežius Pi
jus XI vėl susilpnėjo taip,! 
kad turėjo atsisėsti į ratu- ■ 
kus laike Sekminių šven
tės pamaldų.- Gydytojas 
prof. Aminta Milani sakoj 
kad Jo Šventenybės širdis 
susilpnėjus ir sunkiai kvė
puojąs.

ISPANIJOS SUR«.ĖL!AI 
PUOLA VALENCIA i

UŽMUŠTA Š0 ŽMONIŲ

Anglių Kasyklose
KATALIKU PASAULIS
Milwaukee — “Herald 

Citizen” išsiuntinėjo die-

Valencia, Ispanija — Ra
dikalų ministeriu kabinę- i 
tui, kuriam vadovavo 
Francisco Largo Caballe- 
ro, griuvus, tuojau paves
ta sudaryti nauia, bet kol 
kas nepavvko. Tuo tarpu 
sukilėliai iš oro puolė ra
dikalų sostinę. Numetė 
keletą bombų. kurios 
sprogdamos užmušė 30 
žmonių ir apie 50 sužeidė.

Baskų provincijoj suki- 
lėliams taip pat pavvko 
pasivaryti pirmyn. Sukilė
liai paėmė miestą Arietta 
ir keletą kitų miesteliu A- 
morebieta šiaurinėje daly
je. Daug radikalų kareivhj 
užmušta kruvinuose mū
šiuose.

IIŽYDŲ SKERDYNES 
LIETUVIŲ BRASTOJ imis

Varšuva, Lenkija — Pe
reitos savaitės pabaigoje 

cezijos jaunimui lapelius įvyko kruvinos riaušės 
su keliolika paklausimų, prieš žydus Lietuvių Bras- 
Iš sugrįžusių lapelių pasi- toj, Polesijos vaivadijoj, 
rodė daug įdomių " žinių, kurį lenkaį dabar vadina 
Jaunimas (97 nuošimtis) Brzesc. Sužeista 53 žydai, 
pasisakė, kad nekenčia tų, 
kurie geria svaigalus, ir 
pareiškė patys negeria.

New York — Didelė mi
nia dalyvavo atidengime 
paminklo Kun. Pr. Duffy, 
165 pėstininku komandos 
kapelionui. Visi kareiviai 
kun. Duffy buvo pamylė
ję. Puikiose paminklo ati
dengimo ceremonijose da- 
lvvavo Al. Smith, P. M. J. 
Farlev ir daug kitų žymių 
žmonių.

'trys mirtinai ir padaryta 
$500,000 nuostolių. Riau
šės prieš žydus dabar eina 
visoje Lenkijoje. Matyt, 
kad lenkai nori išvyti vi
sus žydus. Bet ar jiems 
pavyks? Lenkija pasken
dus skolose. Ji galima sa
kyti sėdi žydų kišenėse. 
Taigi pogromais prieš žy
dus gali iššaukti revoliu
ciją ir visišką Lenkijos 
žlugimą.

KUN. PRANCIŠKUS VIRMAUSKIS, 
Šv. Petro parapijos (So. Boston) klebonas, LDS. Cen
tro Dvasios Vadas, gegužės 15 d. minėjo 8 metų kle
bonavimo So. Bostone ir 20 metų klebonavimo sukak
tuves. Kun. Pranciškus Virmauskis įšventintas kuni
gu birželio 2 d., 1916 m. Pirmaisiais kunigavimo me
tais trumpą laiką buvo vikaru tos pačios parapijos, 
kurios jis dabar yra klebonu. 1917 metais J. E. Kar
dinolo buvo paaukštintas į klebonus ir perkeltas į 
Lawrence, Mass. Toje parapijoje klebonavo iki gegu
žės 15 d. 1929 m. Lietuvių Šv. Pranciškaus par. sun
kiai darbavosi, nes parapija buvo užsikrėtus nezalež- 
ninkiios liga. Pastatė naują didelę mūrinę bažnyčią, 
tik dėl finansinių sunkumų negalėjo ištaisyti bažny
čios vidaus; nupirko didelį parką prie ežero, kurį pa- ___
vadino “Palanga”, kur ir dabar, vasaros metu, drau- rastas artilerijos sviedinio

I 
I 
I

gijos ir organizacijos rengia savo išvažiavimus.
Gegužės 15 d., 1929 paskirtas didžiulės lietuvių 

parapijos Boston diecezijoje klebonu, būtent, Šv. 
Petro parapijos (So. Boston), kur ir dabar garbingai 
tebeklebonauja.

Kleb. kun. Pranciškų Virmauską sveikiname su
kaktuvių proga.

MIRDAMAS KARTOJO
NUŽUDYTŲJŲ ŽODŽIUS

GRIUVO ISPANIJOS 
RADIKALŲ VALDŽIA

Maskva, Rusija — Šio 
' ; dienomis valstybė; 

prokuroras Andriejus Vi 
šinskas pasiuntė speciali 
tyrinėjimui komisiją į Do 
no Baseinos kasyklas, kui 
jau nuo senai eina nėra 
mumai. Ten neseniai įvyki 
viršininkų permainos, bet 
tas nepagerino darbininki 
skurdžios ir vergiškos bū 
klės. Tūkstančiai darbi 
ninku netenka darbo, nes 
dėl nepakenčiamų darbe 
sąlygų ir gyvenimo nega 
Ii dirbti. Darbininkai rei 
kalauja geresnių darbo są 
lygų ir didesnio atlygini 
mo, bet į jų reikalavimus 
sovietų kasyklų viršinin 
kai nekreipia nei mažiau
sio dėmesio. Streikuoti so 
vietų Rusijoje uždrausta.

Taip darbininkai ir neš: 
komunistinį jungą, kuri: 
yra daug sunkesnis už ka 
pitalištini. Kapitalistinėse 
valstybėse darbininkas ga 
Ii mesti vieną darbą ir ieš 
koti kito kitose dirbtuvė
se, ko negalima daryti so 
vietų Rusijoje. Sovieti 
Rusijoje negali mesti dar 
bo be komisarų leidime 
Kapitalistinėse darbiniu 
kai gali susiorganizuoti i 
paskelbti streiką darbda 
viams, ir jeigu darbiniu 
kai vieningai laikosi, ta 
streiką laimi. Sovietu Re 
sijoje uždrausta darbinir 

I kams organizuotis ir stre: 
i kuoti. Turi dirbti tau 
kaip seniau baudžiavo 

I laikais dirbo ponams 
j Šiandien sovietu Rusijo 
.valdžia lvgiai taip pat e 
j giasi su darbininkais, kai 
: baudžiavos laikais dvari 
' ninkai.

Šv. Jėzaus 
Vardo pagerbimo iškilmė- Į 
se Brooklyno diecezijoje 
dalyvavo virš 125,000 vy
rų. Visos parapijos buvo 
atstovaujamos keturiose 
dideliose eisenose. Tai ka
talikų vyrų tvirtumo pasi
rodymas !

Vatikanas — šventasis 
Sostas pridavė Vokietijos 
ambasadai atsakymą į 
protestą, kurį Vokietijos 
valdžia padarė prieš enci-Į^^ _
kliką neseniai paskelbtą iįsta.ms. Eina smarki kova. 
Vokietijoje. Atsakymo tu- ca’Danero atsisakė toliau 
rinys neišleidžiamas. dirbti

Anarkistai labiausia pa-

t

Sukilėliam#užėmus vie
ną kaimą beveik visiškai 
sugriautame name buvo

Valencija, Ispanija —- 
Pereitos savaitės pabaigo
je sugriuvo premie r o 
Franci sco Largo Caballe- 
ro valdžia. Prezidentas 
Manuel Azana pavedė pre
mjerui Cabalerro sudaryti 
naują kabinetą, bet ne
vyksta. Komunistai reika
lauja daugiau vietų val- 

' Cabalerro nori 
duoti daugiau vietų socia-

-------------------------------------------- -------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Į

Nušovė Sovietų Raudonosios!
Armijos Vadą

! PAVOJUS SOVIETIŠKAIMaskva, Rusija — Gegu------ ----------------------------
žės 16 d. — Šiandien Ka-! ŽYDŲ RESPUBLIKAI 
nakotoff, 18 metu amžiaus 
vaikinas nušovė B. V. Pav- 
loff-Silvansky, sovietų ar-

Kaip pranešama iš Lon
dono, būsianti likviduota 

mijos komandierių plačiai žydiška sovietų Birobidža- 
žinomą parašiutninka. Ry- no respublika, kuri yra Si- 
šyj su ta žmogžudyste yra bire. Tai būsią padaryta 
areštuota daug žymių a- 
viacijos viršininku.

HITLERIS NORI SUDA
RYTI 4 VALSTYBIŲ 

SUTARTĮ

Londonas, Anglija —A- 
dolfas Hitleris, Vokietijos 
diktatorius paruošė vaka
rinei Europai taikos su
tartį, kurioj įrašyta, kad 
per 25 metus Anglija, 
Prancūzija, Belgija ir Vo
kietija bendrai gins viena 
kitos reikalus. Bet kol kas 
kitos valstybės Hitlerio 
sutarties nepasirašė.

dėl to, kad šios dirbtinai 
sukurtos respublikos gy- 

I ventojai pasirodę dideli 
Trockio šalininkai. Mano
ma, kad visi žydai, kurie 
dabar gyvena Birobidžane, 
būsią išskirstyti po visą 
SSSR-ą, o įtariami palan
kumu trockizmui — areš
tuoti. Birobidžano respub
likos vadai jau esą suareš
tuoti.

Kaip žinoma.

skeveldrų į krūtinę sužeis
tas milicininkas, kuris pa
prašė jam atvesti kunigą. 
Prieš mirdamas jis viešai 
pareiškė, kad savo ranko
mis yra nužudęs 32 kuni
gus. “Kitų žmonių, ku
riuos aš nužudžiau, skai
čiaus neatsimenu. Jie visi 
mirė drąsiai. Paskutiniai 
jų žodžiai buvo — tegy
vuoja Kristus — Kara- 

■ liūs”. Kunigo, kuris jį su
taikė su Dievu, jis buvo 
anksčiau nužudęs tėvą ir 
du brolius.

“Jis man suteikė pasku
tinį patarnavimą ir dar už 
mane pasimels. Atleiskite 
man visi. Mirtį aš sutinku, 
kaip savo nuodėmių išpir
kimą. Tegyvuoja Kristus 
— Karalius”. Toki buvo 
atgailojančio milicininko 
paskutiniai žodžiai.

KOMUNISTU “DEMO
KRATIJA”

Cleveland — Čionai lai- 
, ke prakalbų surengtų Is- 

Kaip žinoma, į Birobid-, Danijos Demokr a t i j o_s 
Žaną nemaža žydų iškelia- Draugų vadovybėje, kalbė- 
vo ir iš Lietuvos, 
ar jiems neteks prašytis 
atgal į Lietuvą?

rinys neišleidžiamas.
Buenos Aires — Mendo

za valstybėje visuose teis- veikė į Ispanijos radikalų 
mo rūmuose buvo išstaty- valdžią. 1 
tas krucifiksas. Trumpose dar ir dabar tebeina, 
ceremonijose, kurios įvyko 
prieš šio įsakymo išpildv- 
mo Aukš. Teismo pirmi
ninkas įdavė kryžių Men- _
doza vyskupui, kad pa- penktadienį grįžo iš Lon- 
sventmtų. Pašventinęs ęjono ju iakūnai, būtent, 
kryžių Vysk. J. Verdaguer Merrill ir jo padėjė-
sake: Laimingi yra zmo- - .................. -
nės turinti teisėjus, kurie j - - - --- •
pažvelgia į nukryžiuota 
Dievą pirma teisdami, kad 
jie mokėtų būti ne tik tei
singi, bet ir gailestingi.

Londonas
Jurgis VI bus apkarūna- 
votas Šventojo Karūna i 
Jo karūna tai vadinamoji 
Karaliaus Edvardo karū
na. 1 _ ________
bet ne ta pačia, Šventasis ( PLIENO DARBININKŲ 
Edvardas buvo karūnavo- STREIKAS UŽSIBAIGĖ 
jamas. Stud. A. J. J. ---------

-----------Pittsburgh, Pa. — Perei- 
New York — Čionai Di- tą penktadienį Jonės ir 

džiame Madison Sęuare Laughlin plieno fabriku 
Darže yra rengiamas ma- darbininku* streikas užsi- 
sinis susirinkimas su į- baigė. Streikavo 27,000 
vairia programa. Rengėjai darbininkų. CIO ir darb- 
yra katalikai — Amerikos daviai susitarė unijos 
Komitetas Ispanijos Šelpi-'klausimą išspręsti referen- 
mui. Susirinkimas įvyks durno keliu.
gegužės 19 dieną. Į _______

kurių sukilimai

LAIMINGAI GRIŽO OR
LAIVIU IŠ EUROPOS

v •

New York Pereitą

būtent,

jas Jack Labbie. Jiedu or
laiviu buvo nulėkią į Lon
doną pamatyti karaliaus 

.u j karūnacijos. Grįžo pilni 
gražiausių įspūdžių. Kelio
nėje į abi pusi jiedu už
truko tik penkias dienas. 
Skrido per miglas, bet jas 
nugalėjo. Baigdami kelio
nę a\gal, trumpam laikui 
buvo nusileidę Sąuantume 

Šutokia pat karūna,! (Bostono priemiesty).

Karalius

I

MIRĖ SNOWDEN

PAVASARININKU 25 M. 
JUBILIEJUS

CIO LAIMĖJO BALSAV
MUS MAINE

Auburn ir Lewistoi 
Maine čevervku dirbtuvi 
se, kurių darbininką 
streikavo per 54 dienas, 
vyko darbininku balsav 
mas. Trijų dideliu dirbti 
viu darbininkai daugum 
balsų pasirinko CIO unij; 
Dabar darbdaviai ir CI 
vadai pradės derybas d 
algų ir darbo sąlygų.

NUBALSAVO STREI
KUOTI

Londonas, Anglija —Ge
gužės 15 d. mirė Philip 
Snowden, buvęs socialistas 
kancleris, susirgęs širdies 
liga. Jis buvo 72 m. am
žiaus.

f paprastose kapinėse, o di
džiųjų garsiųjų žmonių 
amž. poilsio vietoj 
theo de Dolores’.

*Pan-

Kažin, 1 jo suspenduotas kun. M. 
O’Flanagan. Klausytojų 
tarpe vienas jaunas vaiki
nas atsistojo ir prabilo į 

“ “ : “Po-
noriu tis _ _ . _

klausytojams pasakyti,1 nos leidinyje, talpina lie- Indiana Harbor ir Chicago
kad šio vakaro kalbėtojas tuvio kun. Dr. J. B. Kon- Hights dirbtuvėse, kur 
’'nro gjaus raštą temoje: “So- dirba apie 12,000 darbinin-

viet Democracy Grinds 
riTrSoT^un. <

Končius yra lietuvis iš: _____
Mt. Carmelio, Penn. Žvilg-] w... , v. ,. .«r>io i TTnf ® J Milton, Vt. — šeštadieni

Pittsburgh, Pa. — Pli 
no darbininkų organizav 
mo komitetas balsavin 
taDo įgaliotas išvesti da 
bininkus į streiką, jeig 
tik nebus ealima geruo; 
susitarti. Sustreikuotų i 
pie 200,000 darbinink 
maždaug trečdalis vis 
darbininkų plieno indu 
trijoje.

New York -
“America”

I Taipgi dabar eina pasi-
■ Savaitraš- tarimas Inland Steel kom- 
geg. 8 die- Danijos su CIO dėl unijos

nėra kunigas...” Bet vos
Šiemet sueina 25 metai, tuos žodžius ištarė kai jį 

kai veikia Lietuvos atgi- apsupo keliolika vyrų, ku- 
mime ir nepriklausomybės rie arti sėdėjo; ji sumušę 
kovose svarbią rolę suvai- išvedė laukan. Jaunasis 
dinusi katalikiškojo jauni-, kalbėtojas, laisvės mylėto- 
mo sąjunga, dabar federa- jas, skaudžiai išmoko, kadi 
cija, “Pavasaris”. Pavasa- komunistų programoje tos! 
rininkų vadovybė ta pro- laisvės nėra. Jie žvėriškai 
ga skelbia jubiliejinius tą laisvę sutrempė ir ne- 
metus, kurie prasidėjo ge- kaltu žmonių krauju ap- 
gužės 2 d. 1 laistė.

snis į Kat. Direktoriją pa-Į g^žės 15 d?I^šio S 
j . . ,. . mėlio traukinys trenkė įrandasi viena lietuvių, skersai geležinkelio va-

viena anglų,, viena slavų, žiuojantį °autobus’į 
ir dvi lenkų parapijos”. mušta 5 vaikai.

VAŽIUOKIT!
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

“IAW
LAIVAI
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Šiais Metais LDS. N. A. Apskričio Metine GEGUŽINE Įvyks 
Birželio-June 6 d., Kęstučio Dr-jos Parke, Dedham, Mass.
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VIETINES ŽINIOS,
h...—..           1
FEDERACIJOS 3-ČIOJO market Ass’n. Šį žaidimą 
SKYRIAUS SUSIRINKI- pralaimėjo rezultatu 5—3.

Žaidimas buvo įdomus, 
i vyks antradienį, gegu-1 Vyčių komandoje žaidžia: 

žės 18 d., š. m., 7:00 vai. J- Fratikas _ — c ’

MAS

gaudo — 
vakare (punktualiai). ŠvJ(catcher), J.^Laučka^me- 
Petro par. bažnytinėje 
Įėję ant 5-tos gatvės.

Prašomi visi atstovai 
sirinkti punktualiai sep- vT^MickevYčlus? °Grlja^- 
tmtą valandą. Valdyba kas> AL Grigas.

sa_ tikas —(pitcher), F. Švei- 
nis — metikas, J. Naujo
kas — kapitonas, Kuraus- 

su' kas, Janavičius, J. Lukas,

STUDENTŲ IR PROFESI- 
JONALŲ SEIMAS

VETERANŲ PAMALDOS 
PARKE

__________________ i '

NUOŠIRDŽIAI DĖKUI Cia norima paduoti die
nas kur vyčiai žais: —Pir
madienį geg. 17 d., vyčiai 
su Boston Athletic’s So. 
Boston Stadiume. Ketvir
tadienį geg. 20 d., — vy
čiai su Jamaica TT. Mur- 
phy. Antradienį — geg. 25 
d., vyčiai su Mohatvhs — 
S. B. Stadiume. Penkta
dienį, geg. 28 d., — vyčiai 
su Mohowhs Carter. Pir
madienį, geg. 31 d., — vy
čiai su Jamaica T.T. S. B. 
Stadiume. Antradienį birž. 
1 d., vyčiai su Fashion — 
Smith. Pirmadienį birž. 7 
d., vyčiai su West End 
House — S. B. Stadiume. 
Penktadienį birž. 11 d., 
Vyčiai su Boston Athle- 
tics — Fens. Pirmadienį, 
birž. 14 d., vyčiai su Hay- 
market — S. B. Stadiume. 
Trečiadienį, birž. 16 d., 
vyčiai su Dolan Club — 

iJefferson. Pirmadienį, bir
želio 21 d., vyčiai su Fa- 

į shions S. B. Stadiume.
Penktadienį, birž. 25 d.. 
Vyčiai su West End House 
Boston Common.

Tautinių švenčių dienoje 
žaidimai prasidės 3 vai. po 
pietų; gi kitomis dienomis

RUOŠIASI VYKTI LIETU
VON

Šiuomi Marijonų Kolegi
jos Rėmėjų skyrius reiš
kia gilios padėkos klebo
nui kun. P. Virmauskiui 
už suteiktą dovanai salę, 
Marijanapolio Kolegijos 
studentų vaidinimui, geg. 
2 d. visoms šeimininkėms, 
tikietų platintojoms ir vi
siems aukotojams ir atsi
lankiusiems į minėtą va
karą. Vakaro grynas pel
nas virš S100.00 buvo tą 
pat. vakarą įteiktas kun. 
J. Vaškevičiui, MIC.
Marijonu Koleg. Rėm. Sk.

I
Geg. 13 d., tapo pakrikš

tyta dukrelė Danielio-Ve- 
ronikos (Baranauskaitės) 
Česnulevičių vardais Ruta- 
Alena. Jie gyvena 372 A- 
thens St. Kūmai buvo Vla
das Jakštas ir Elzbieta 
Valentaitė.

VYČIU SVIEDINIO 
KOMANDA

L. Vyčiai žaidė pirmą 
šio sezono žaidimą pereitą 
pirmadienį su Dolan Club. 
Vyčiai laimėjo rezultatu 
4—2. Metiku buvo Jonas 
Laučka.

Antrą žaidimą turėjo 
pereitą trečiadienį su Hay

DAKTARAI
■G?Tel." Šo. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

1
0, M. V, CASPER

Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ojiao Valandai

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais Iri 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo i 

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

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

VESTUVĖS l 
Geg. 15 d., apsivedė Al-j 

binas Jakavonis, gyv. 279 
Bolton St., su Bronislava; 
Urbonaite, gyv. 196 D. St. 
Liudijo Klemensas Urbo
nas ir Alena Žukauskaitė.'

’•?

DARBININKŲ ŠVENTĖ

i

Sekmadienį, gegužės 16 
d. (Sekminėse) Amerikos 
Legijonas turėjo savo me
tines šv. mišias Fenway 
parke, Bostone. Daugiau 
kaip 10,000 žmonių, tarp 
kurių buvo žymių valsty
bės, apskričio ir miesto 
viršininkų išklausė Šv. mi
šių ir turiningo pamokslo, 
kurį pasakė kun. Patrick 
L. Lydon, St. Johns para
pijos klebonas iš Roxbury 
ir buvęs kepelionas pasau
linio karo metu. Giedojo 
Šv. Jono Seminarijos cho
ras, vadovaujant kun. Wil- 
iiam Gorman. Pamoksli
ninkas kun. Lydon pagyrė 
legionierius ir pareiškė, 
kad Amerikos Legionas y- 
ra kaip tvirtovė prieš rau
donąjį komunizmą ir anar- 
kizmą.

Legionierių pamaldose 
dalyvavo ir lietuviai legio
nieriai — Amerikos Legio
no Stepono Dariaus 317 
postas.

“Darbininko”

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Šiais metais LDS. N. A. 
Apskr. GEGUŽINE įvyks
ta Kęstučio dr-jos Parke, 
Dedham, Mass. Iš kuopų 
pranešama, kad rengiama
si į tą Gegužinę su visu 
smarkumu. Pavyzdžiui 
Worcesterio Šv. Kazimie
ro par. LDS 7 kp. organi
zuoja du busus. Kitos ko
lonijos neišvardina po 
kelis busus turės, bet žino
ma. kad turės. Tad visi 
birželio 6 d., į LDS. N. A. 
apskričio gegužinę! Rap.

Tel. So. Boston 2860

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutartį)

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.

MIRĖ ŽYMUS ADVOKA
TAS

L. K. Studentų ir Profe
sijonalų sąjungos metinis 
seimas šaukiamas š. m. 
liepos 7—8 dd. Marianapo
lio Kolegijos patalpose, 
Thompson, Conn.

Seimas bus pradėtas 10 
vai. ryta J. E. vyskupo M. 
Reinio iškilmingomis mi- 
šiomis ir pamokslu.

Pirmoji diena skiriama 
j posėdžiams, kuriuose bus 
‘ centro valdybos praneši- 
• mai, kun. Dr. Alf. Jagmi- 
ino ir p. Iz. Rovaitės pa
skaitos, atskiras profesijo
nalų pasitarimas, Centro 
valdybos rinkimai ir kiti 
klausimai. Posėdžiams už- 

1 sibaigus, vakare įvyks 
koncertas — balius.

Antroji seimo diena ski- 
i riama draugiškam išva- 
1 žiavimui į Naujosios An- 
i gi ijos gražiausias apylin- 
. kės.

Seime dalyvauti galės 
i tik užsimokėję nario mo- 
j kesčius.

Visais seimo reikalais 
prašoma kreiptis į Seimo 
Rengimo Komisiją, Maria- 
napolis College, Thomp
son, Conn.

Centro Valdyba.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius Įvai
rių rūšių TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV £ M S, 
KASIUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SOUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

ATKARTOJO
Geg. 16 d., 8 vai.

Šv. Petro parapijos choras 
atkartojo parengimą. Vai
dino “Žydas Statinėje” ir 
davė gražų koncertą. Per
traukoje kun. Virmauskis 
padėkojo chorui ir jo va- 

i dui muz. R. Juškai už pa- 
j kartojimą šio parengimo 
! parapijos pikniko rengimo 
fondui. Jis paminėjo, kad 
fondas iš šio parengimo 
paūgėjo bent per dešimts 
dalerių. Jis sakė, kad pik
niko ruoša žygiuoja vis 
pirmyn..

Kun. V. prašė susirinku
sių neužmiršti Amerikoje 
augusių moterų vadovybė
je “Whist Party” su prie
dais, kuri įvyksta pikniko 
fondą didinti, geg. 20 d., 8 
vai. vak., parapijos 'salėje, 
492 E. 7th St. Jis padėko
jo ir už susirinkimą šį 
kartą.

vak.,

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI $149
BIG i

WRITE FOR JOS OTHEK DESIGNS SENT««r 

MEMORIAL GRANITE CO.J 
1S9 MAMCOCK ST^ J

Quincy, Rra«i$$a

PAIEšKAU-brolio Antano Nau
jokaičio ir sesers Onutės, paei
nančių iš Skrendžių par. Veive- 

j rių vai. Jie yra išvykę i Ameri- 
ką prieš Didįjį Karą ir girdėjau, 
būk gyvena Chicagoje. Maloniai 
prašau atsiliepti arba žinančių 

j pranešti. Valerija Naujokaitė, Va- 
j lančiaus gat. 6, Kaunas, Lithua- 
; nia (14-18)

Kulbis, Rochester, N. Y 
Natalija Bardzvich, Ro
chester, N. Y., Anna Gegz- 
nas, Rochester, N. Y., Ona 
Mackienė, Norwood, Mass. 
T. Glinsky, E. Saugus, 
Mass.

Kurie norite1 suspėti su 
šia ekskursija, nevėluoki
te, nes nedaug yra vietų. 
Be to, vėlai užsisakydami 
laive vietas, sunku gauti 
geresnius kambarius.

A. Peldžius,
“Darbininko” Laiv. Skyr, 

Vedėjas.

GRABORIAI
S. BARASEVIČIUS IR

SŪNUS
'SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES
254 W. Broadway, So. Bo3ton 

Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass. 

Tel. Brockton 390
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.

Tel. Columbia 2537

Su 
kursija geg. 29 d. 
Gripsholm ruošiasi išvykti 
sekanti asmenys:

Antanina Kvaraciejienė 
iš Montello, Mass., kurios 
vienas sūnus yra gydyto
jas, kitas advokatas, o tre
čias mokytojas.

Elgermonas su žmona ir 
dukrele Rūta iš So. Bos
ton, Mass.

Mag. Juozas Kriščiūnas 
iš Chicago, III.

Antanina Tucevičiutė iš 
Cambridge, Mass.

Rožė Žuromskienė 
Lawrence, Mass.

Elzbieta Sukaravičienė 
iš Lawrence, Mass.

Kotrina Masiulienė ir So. 
Boston, Mass.

Jedvyga Fronckienė su 
dviem dukrelėm — Natali
ja ir Veronika iš Chelsea, 
Mass.

Su šia ekskursija dar a- 
pie 12 asmenų norėjo vyk
ti. bet kaip paprastai, lie
tuviai labai vėluojasi užsi
sakyti laive vietas. Jau vi
sos laive vietos užimtos, 
tai jiems prisėjo vykti ki
tomis linijomis.

Geg. 26 d. Darbininko 
Laivakorčių agentūroj už
sisakė vietas ir vyks laivu 
Queen Mary kun. K. Jen
kus ir buvęs LDS Centro 
iždininkas p. Pr. "Razva- 
dauskas.

Birželio 19 d. laivu Be-

eks- 
laivu

IS

• v •

SUSIRINKIMAS

Ketvirtadienį, geg. 20 d., 
7:30 vai. vakare, Mecha- 
nics svetainėje, 376 Broad- 
way įvyks Stepono Da
riaus Posto Auxiliary mo
terų susirinkimas į kurį 
kviečiame veteranų žmo
nas, jų dukteris, 
ir seseris.

motinas
Valdyba.

ATVYKO VINCAS 
UŽDAVINYS

šeštadienį, gegužės 15 d. 
mirė žymus advokatas 
John P. Feeney, gyv. Dor
chester, Mass. Jis buvo 43 
metus advokatu. Buvo ge
ras ex-gub. Curley drau
gas ir advokatas.

PAMYLĖJO PROVIDEN
CE

»

Pereitos savaitės pabai
goje p-lės Felicija Grende- 
lytė, Pranciška Kartonai- rengaria yra užsisakę vie- 
tė ir Marijona Matuzaitė, tas Darbininko agentūroje 
So. Bostonietės vytės lan- sekanti asmenys: 
kėši Providence, R. I. Ko _____22_ ___  22 ___
jos ten važiavo ir ką vei- bridge, Mass. J. Glavickas 
kė, tai jau paslaptis, kuri su žmona iš Worcester, 
tik gali vėliau išsiaiškinti. Mass., P-lė Emilija šir- 
Užtenka to, kad jos Provi- maitė - Sherman iš So. 
dencą pamylėjo. D. Boston, Mass., Veronika

» ■ > J f s

Pereitą penktadienį į So. 
Bostoną atvyko p. Vincas 
Uždavinys. Tą pačią die
ną vakare kalbėjo WS. 
skyriaus prakalbose. Žmo
nių buvo apie 120. šešta
dienį, geg. 15 d. lankėsi 
‘Darbininko’ redakcijoj ir 
papasakojo savo įspūdžius 
iš lietuvių kolonijų vaka
ruose. P-nas Vincas Užda
vinys išvyksta į Lietuvą 
gegužės 26 d. laivu Queen 
Mary.

IŠVYKO Į THOMPSONĄ

E. Maldonienė iš Cam-

Mass., P-lė Emilija Šir-

VESTUVĖS
Geg. 16 d., apsivedė Sta

nislovas Ivanauskas, gyv. 
3989 Washington St., Ros
lindale, Mass., su Amelija 
A. Lukošiūte, gyv. 332 
Ashmont St., Dorchester, 
Mass. Liudytojais užsirašė 
jaunojo brolis Pranas 
Ona Šataitė.

ir

KRIKŠTAS
Geg. 16 d., tapo pakrikš

tytas berniukas William ir 
Grasildos (Valeckai tės) 
Holton vardais William- 
Theodore. Kūmai buvo Jo
nas M. Controne ir Stanis
lava Valec kaitė:

REIKALINGAS Šv. Trejybės 
parapijai geras vargonininkas. 
Kreipkitės raštu su trumpa au- 
tobiagrafija, šiuo adresu: Holy 
Trinity Church 53 Capitol Avė., 
Hartford, Conn. (14-18-21)

MATTAPAN BARGENAI. Par- 
: siduoda 6 kamb. pusiau plytinis 
frontas, Garrison single, ant kam
po, steam heat, gasas ir visi pa- 
rankumai, garacLžius. Parsiduoda 
raujas single home section. Atei
kite pamatyti šių. bargenų šian
dien. Ofisas atidarytas iki 9 vai. 
vak. Mercer St. off Tileston, nuo 
801 River St. (14-18-21)

_ I

Geg. 16 d. mirė, Šv. Elz
bietos ligoninėje po sun
kiai kojos operacijai VIa-į 
das Norbutas, 64 metų' 
amž., gyvenęs 476 E. 7th 
St. Amerikoje pragyveno 
per 30 metų. Paliko dukte
rį. Palaidotas geg. 18, 9 v. 
ryte iš šv. Petro bažny
čios, Šv. Benedikto kapuo
se.

ĮSIGIJO NAUJĄ AUTO
MOBILIŲ

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

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

Šiomis dienomis vaikš
čiodama Broadway, pama
čiau naują automobilį Stu- 
debaker 1937. Atėjo ir jo 
savininkas. Žiūriu, kad 
matytas lietuvis — tai bu-į 
vo Daktaras Antanas L.

Linkime Dr-ui
Pirmadienio rytą išvyko 

į Marianapolio Kolegiją 
kun. K. Urbonavičius, kun. Kapočius. 
P. Juškaitis ir kun. J. ir jo žmonai daug links- 
Švagždys, kur dalyvaus 40 įmurto su nauju automobi- 

1 Valandų Atlaiduose.
•; .ra. >•

liu.

MONARCH HOME 
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummings Highway 

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

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

I

I
 JOSEPH W. CASPER

(KASPERAS)

Lietuvis Graborius ir ! 
Balsamuotojas

TURI NOTARO TEISES i!
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 5 
Tel. ŠOU Boston 1437 Ji 

Residence: 158 W. 7th SL *
Tel. SOŪ Boston 3960

Patarnavimai Dieną ir Naktį j:

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

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
FuneraI Home ir Res. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

\ P. J. AKUNEVICH IR SUNŪS 
'I

I

f

A. E. L*

GRABORIUS - UNDERTAKER 
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.

258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.

BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

r
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r AIRIOS ŽINIOS
KUNIGIS IR KOMUNISTU “i, “

—-------- . . . žinomą Kinijoj Pekino
Lietuviai komunistai ir “Dangaus šventyklą”, do- 

socialistai negali atsi- t............................... :
džiaugti kad airis suspen- 0‘
duotas kunigas atvyko į r >
Jung. Valstybes rinkti au
kų Ispanijos radikalams.

Bet komunistai ir socia
listai, matyt, sarmatijasi 
parašyti, kad kun. Micha- 
el O’Flanagan yra suspen
duotas.

Airijos vyskupas Elphin 
štai ką sako apie kun. Mi- 
chael O’Flanagan:

“Visos diecezinės fakul- 
tatės yra atimtos iš kun. 
O’Flanagan 1925 metais. 
Jas atėmė Elphino vysku
pas. Nuo to laiko fakulta- 
tės dar nebuvo jam grą
žintos”. ,j

Taigi O’Flanagan yra be ras prieš kelis metus gy- 
valdžios. Jam atimtos tei- veno Kaune, labai aktyviai 
sės laikyti šv. mišias ir dirbo katalikiškojo prole- 
eiti kitas kunigo pareigas, tarijato eilėse, nepaprastu 
Vadinasi, jis vra netvar- nuoširdumu įsigijo pas 
koje su Katalikų Bažny- }<at. 
čia.

Be to, kun. O’Flanaga- 
nui atimtos teisės ne da- Rankelė nuo visuomeninio 
bar, kaip kad norėtų įti-' veikimo dėl tam tikrų ap- 
kinti savo skaitytojus ko- linkybių buvo pasišalinęs, 
munistai ir socialistai, bet Klebonavo Palevenėlėj. 
1925 m. Taigi suspendavi-i 
mas nesiriša su Ispanijos 
civiliu karu. Dabar tą su-' 
spenduotą kunigą komu-' 
nistai ir socialistai garbi
na ir juo naudojasi savo 
kruviniems tikslams.

licininkai į ją atsivedė še- 
, ku

riuos sustatę prie sienos 
sušaudė. Policininkai, vi
sai nekreipdami dėmesio į i 
turistus, kiekvienam pa
smerktajam iš užpakalio 
peršovė galvą. Daugelis 
moterų turisčių, netikėtai 
pamačiusios tokią baisią; 
egzekuciją, apalpo.

ir jos tos pareigos perduo
tos raudonajai armijai. 
Kremliaus apsaugos virši
ninku paskirtas brigados 
vadas pulkininkas Rapo- 
portas.

Taip pat panaikintas 
specialus GPU “K” sky
rius, kurio pareiga buvo 
sekti raudonosios armi

jos karininkus.
“Corriere della Serą” 

Maskvos korespondentas 
rašo, kad teisingumo ko
misaro pavaduotojas, So
vietų teisės teoretikas lie
tuvis Pašukanis, kuris y- 
ra “Sovietų teisės” auto
rius, suimtas ir pasodintas 
kalėjimam Jis kaltinamas

; tuo. kad savo aukšta padė
tį išnaudojęs trockistinei 
propagandai ir veiklai. Be 
Pašukanio,

suimti rašytojai ir isto
rikai Nevskis, Piont- 
kovskis, Dalinas, Frid- 
landas, Zeidelis ir Dubi- 

ninas.
Taip pat suimti keli arti
mi “Komunisto” ir “Bolše- siems darbams ir niekšvs- 
vikų Kolchozo” bendra- tems trečiojo intemacio- 
darbiai. nalo agentai.

Suimtas ir žinomas So- ----------
vietų rašytojas kritikas DIDŽIAUSIAS PASAULY: 

NAMAS BUS SOVIETŲ 
RUSIJOJE

i Balandžio mėn. 11 d. Pa-> 
nevežio miesto ligoninėje 
mirė kun. Kazimieras j 
Rankelė. Kun. Kazimie-

— v •

ŠVENTYKLOJE SUŠAl 
DĖ ŠEŠIS OPIUMO 

PIRKLIUS

“United Press” rašo, 
kad turistams, kurie apie 
pasaulį keliauja “Relianc” 
laivu, Pekine teko būti 
žiauraus vaizdo liudinin-

Te^fonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE. MD.

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

kuzius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Pirmos grupės mokiniai 
yra ruošiami kareivinėse, 
G.P.U. priežiūroje. Jie su
pažindinami su revoliuci
nio judėjimo istorija, šni
pinėjimo būdais, sabotažu, 
pilietiniais karais...

Antros grupės mokyklos 
turi įvairių tautų sekcijas. 
Mokytojas parenkamas iš 
tos tautos, kur busimajam 
komunizmo vadui teks 
dirbti. Antrojo kurso mo
kiniai, Rusijoje atlikę 
praktikos darbus, siunčia
mi į savo kraštą.

Trečioji grupė yra pati į 
svarbioji. Čia mokytojau
ja gabiausieji visų kraštų 
komunistai. Išeinama se
kanti dalykai: partijos or
ganizavimas, komunis t o 
atstovo pareigos parla
mente, špionažas, pilieti
nių karų ir teroristinių 
atentatų menas ir kitoki 
dalykai.

Kaip matome, tai tikros 
nusikaltėlių mokyklos/ 
kur pasiruošia juodie-
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moksleivius didelės 

simpatijos.
Paskutiniu metu kun.

NUŽUDĖ 500 ŽMONIŲ
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\ ,« JAverbachas.
Laikraščio koresponden
tas pastebi, kad nors A-i 
verbachas buvo artimas į 
Jagodos giminė, tačiau su pradėti statyti vaadinami 
juo jokių santykių nepa- ‘Sovietu Rūmai’, kurie bū- 
1 ai kęs. i šią didžiausias pastatas

------------- pasauly. Ant rūmų stogo 
NEDARBAS PASAULYJ bus pastatyta 100 metrų 

MAŽĖJA------------ aukščio Lenino statula.
---------- Patys rūmai bus 420 met-

Tarptautinis darbo biu- ru aukščio ir turės 6.500.- 
ras paskelbė žinias apie 000 kubinių metrų talpos. 

: kraš- Jie užims 110.000 kvadra
tuose. Beveik visame pa- tinių metrų plotą. Didžiau- 
sauly pastebimas nedarbo šioje rūmų salėje galės su- 
sumažėjimas. Anglijoje ir tilpti 20.000 žmonių. Rū
šį aurės Airijoje šiemet muose bus biblioteka, kuri 
kovo mėnesi buvo 1624000 turės 500.000 tomų knygų, 
bedarbių, o pernai kovo 
mėnesį — 2016000 bedar
bių. Belgijoj 131000 (per
nai 162000). Čekoslovaki- 
ioj šiemet vasario mėn. 
buvo 210000 bedarbių, o 
pernai 267000 bedarbiu, 

i Prancūzijoje — kovo mė- 
i nesi bedarbių skaičius sie- 

Nevs- kė 441000, o pernai 528- 
000. Nedarbas sumažėjo 
taip pat J. A. V. Vokieti

joje bedarbių skaičius per 
I kovo mėn. sumažėjo 366- 
000. Dabar Vokietijoje y- 
a tik 1245000 bedarbių.
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Maskvoje tuojau bus

v •

i

1 ti i
►S

Tokio — Kejo, Korėjoje 
policijos teismas praneša, 
kad neseniai policija suse
kė žmogžudžių gaują,

kuri nužudė penkis šim
tus žmonių.

Gaujos vadai jau suimti. 
Jie prisipažino 1----- __
gauja buvo suorganizuota 

Į ir dangstėsi tikybinės sek-: 
i tos vardu. Gauja buvo už- 
I nuolusi penkis šimtus ko-
rėjiečių šeimų, kurių gal-; 

! ’7as išžudė ir šeimas an-
"■robė. Užmuštieji buvo už
kasami miške netoli Kejo.

MAŽĖJA

ras paskelbė žinias
kalti Ta nedarb4 įvairiuose

NAUJI AREŠTAI SOV. 
RUSIJOJ

Lenino statulos galva bus' 
14 metrų aukščio, vienos 
kojos diametras — 8 met
rai, smilius pirštas bus 1 
metrų ilgio. Statula bus 
pagaminta iš plieno.

I
I

Su:mti Pašukanis, 
kis, Averbachas ir kt.

Panaikintas GPU skyrius/ 
kuris sekė karininkus 
Maskva, Rusija — Stali

nui įsakius, iš pagrindų 
perorganizuojama GPU. ‘ _________
Kaip žinoma, GPU sargy-1 kiek KAUNAS STATO

v —

RIETAVO ORANDŽERI- 
JA PERKELIAMA J BO

TANIKOS SODĄ

Iii• v "V

NORGE AUTOBUILT WASHER 

Among many new features in 
the 1937 line of Norge Wash- 
ers is the exclusive Pressure- 
Indicator Wringer which in- 
sures scientifically correct pres- 
sure for every kind of fabric.

NORGE DUOTROL IRONER

Heat, pressure and speed under 
finger-tip control. The Norge 
Duotrol Ironer is exceptionally 
easy to learn to ūse—fast and 
efficient.

i
i
i

i
iba iš Kremliaus pašalinta: NAUJŲ NAMŲ

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, savJ
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay

Tel. SOUth Boston 9367 

ristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

1923 m. Kaune pastaty
ti 313 naujų namų, 1924— 
464, 1925 — 522, 1926 — 
^88, 1927 — 456; 1928 — 
587, 1929 — 654. 1930 — 
686, 1931 — 1.469, 1932 — 
1.160, 1933 — 805, 1934 — 
641. 1935 — 538 ir pernai 
— 560. šiemet naujus na
mus statyti ir kai kuriuos 
senesniuosius iš pagrindų 
remontuoti išduota jau 
daugiau kaip-600 leidimų.

Kaunas — 1934 metais, 
vykdant žemės reformą, 
Lietuvos vyriausybė pave
dė Vytauto Didžiojo uni
versiteto gamtos - mate
matikos fakultetui globoti 
be priežiūros pasilikusių 
buv. kunigaikščių Ogins
kių su 80 retų ir senų au
galų Rietavo oranžerėją. 
Pažymėtina Lietuvoje y- 
patingai retai užtinkama 
12 metru aukščio palmė. 
Kitą didžiulę palmę ankš
čiau paėmė Karo muzie
jus.

Šiais metais oranžerija 
iš Rietavo perkeliama į 
Kauno botanikos sodą. 
Tam reikalui platinama 
botanikos sodo oranžerija.

IMI

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

KAIP PARUOŠIAMI 
BOLŠEVIZMO APAŠTA

LAI

ATIDĖTA BALTIJOS 
SANTARVĖS KONFE

RENCIJA

NORGE CONCENTRATOR RANGĖS

Norge leads with a thrilling new 
line of rangės...models, colors 
and available extras provide tvide 
choice in style and equipment. And 
every one is a sound investment 
in savings in time, work, actual 
dollars and cents. Before you buy 
a range, be sure to see the Norge.
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Peoples Hardvvare
39 Plainfield St.

R. S. Niles, prop
Providence, R. I

Tel. West 2245
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iii
i i t
2 £

reikalų ministeriui Lozo
raičiui ir Latvijos užsie
nių reikalų ministeriui 
Munteriui grįžus iš Lon
dono, kur jie išvyksta ats
tovauti savo kraštams Di
džiosios Britanijos kara
liaus Jurgio VI vainikavi
mo iškilmėse. Tsb.

LIETUVOS ŽURNALIS
TAI Į VENGRIJĄ

į Budapeštą pakviesti ir 
Suomijos. Latvijos bei Es
tijos spaudos atstovai.

Iš Vengrijos vieni vyko 
toliau į Paryžiaus parodą, 
kiti į Italiją, Šveicariją, o 
kai kurie grįžo atgal. Tsb.

TOBULINAMI LIAU
DIES KERAMIKAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Man. 
Prot. RaSt. — Bronė Cnnienė,

20 Gonld St., W. Roxhnry. Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. RaAt. — Marijona Mnrkonintė, 
4115 Vnshington St., Roslindnle, Mnss.

Tel. Parkway 0558-W 
Iždininkė — Ona Stanlullntė,

105 West 6th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdsrė — Ona Mfzglrdlenė,

1512 Colnmbia Rd.. So. Boston, Mass. 
Kasos Globėja — Ona Sfanrienė,

443 E. 7th St.. So. Boston. Masa.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra gtarnlnką mėnstrio.

ŠV JONO EV. BL. PAŠALPINF 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston. Masa. 

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

Iždininkas Pranas Tulefkis,
< 100 Bowen St., Po. Boston, Mass.
Maršalka Jonus Zaikis,

7 VVlnfleld SL, So. Boston. Mass. 
Draugija laiko snslrtnkimns kas trr 

ėią nedėblienj kiekvieno mėnesio 
i 2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 49f 
E. 7th SL, So. Boston, Mass.

7:30 vai. vakare, pobatnyrlnėj 8V» 
rainėj

Visais draugijos reikalais kreipkite 
i pas protokolą rattlnlnkp.

Rusijoj yra įkurtos spe
cialios mokyklos, kurios 
ruošia bolševizmo platin
tojus ir agentus. Ten yra 
trijų kursų mokyklos. Pir
mo kurso mokyklose ruo
šiami busimieji apskričio 
komunistų vadai. Antro 
kurso mokyklose mokosi 
vadai, kurie turės vado
vauti visos tautos komu
nistams, o trečio kurso 
mokyklose ruošiami ko
munizmo vadai, kuriems 
teks dirbti platesnėse ir 
sunkesnėse tarptautinėse 
aplinkybėse.

Kaunas — Estijos užsie
nių reikalų ministeriui A- 
keliui staiga susirgus, Es
tija Lietuvai pasiūlė Bal
tijos Santarvės užsienių 
reikalų ministerių šeštą
ją konferenciją, kuri turė
jo susirinkti Kaune ba
landžio mėn. 29 d., atidėti 
vėlesniam laikui. Lietuvai, 
Estijai ir Latvijai bendrai 
susitarus, konferencija 
bus sušaukta vėliau. Minė
tos konferencijos susirin
kimo data paaiškės pa
sveikus Estijos užsienių 
reikalų ministeriui Ake- 
liui ir Lietuvos užsienių

Kaunas — Balandžio 
mėn. 24 d., vengrų kviečia
ma, į Budapeštą išvažia
vo Lietuvos laikraštinin
kų delegacija, kurią suda
ro Lietuvos žurnalistų s- 
gos. pirmininkas prof. J. 
Tumašaitis, vicepirm. ‘L. 
Aido’ — redaktorius V. 
Kemežys, “Liet. Žinių” 
vyr. redaktorius J. Karde
lis, “XX amžiaus” vyr. re
daktorius kun. J. Pruns- 
kis, “Mūsų krašto” redak
torius K. Obolevičius ir 
“Trimito” redaktorius J. 
Kalnėnas. Delegacija Ven
grijoje išbuvo iki gegužės 
mėn. 2 d. Tuo pačiu metu

Kaunas — Žemės ūkio 
rūmai, norėdami įgalinti 
kaime keramikams puo
džiams pasitobulinti ir pa
dėti jiems įsigyti daugiau 
mokslo ir grožio suprati
mo savo darbe, ruošė 
jiems 4 mėnesių kerami
kos kursus, kurie prasidė
jo nuo gegužės mėn. pra
džios. Kursai vyksta kera
miko A. Murausko moder
nioje keramikos įmonėje 
“Eglė”. Kursuose yra pra
einama ir supažindinama 
su molio dirbinių gamini
mu, formų darymu, lipdy
mu, puošimu, degimu,

j krosnių įruošimu ir kt. 
Mokslas kursuose nemoka
mas. Tsb.

į

IŠMETĖ 5.000 KOMUNIS
TŲ IŠ PARTIJOS

“Pravda” rašo, kad pa
staruoju laiku Leningra
do apygardoje iš komunis
tų partijos pašalinta 5.000 
narių. Esą, tarp išmestų
jų yra labai didelis skai
čius stachanovcų, kurie 
nereguliariai lankyda v o 
susirinkimus. “Pravda” 
reiškia apgailestavimą, 
kad užuot prie partijos 
šliejęsi glaudžiau, jie pa
laipsniui vis nuo jos tolo. 
Ta proga laikraštis rašo, 
kad be jokio pasigailėji
mo reikia naikinti trocki- 
ninkus ir kitus priešus, 
kurie partiją silpnina iš 
vidaus, tačiau pastebi, kad 
tokių masių šalinimu iš 
partijos daryti negalima.

“Socialističeskoje Zemle- 
delije” rašo, kad žemės ū- 
kio mašinų fabrikas ‘Kra- 
snyj Plug’ pagamino 200.- 
000 plūgų, bet jie tiek blo
gi, kad jei juos pradėtų 
vartoti artojai, tai derlius 
sumažėtų 200 procentų!



DARBININKAS
(THE W0RKER)

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

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

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

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

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

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

$4.06
$5.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Vieną kart savaitėje metams $2.00 

I Užsieny metams .......................... $5.00
DARBININKAS

366 West Broadvvay, ’ South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

KUN. PRANCIŠKUS JURAS,

IIWII BIR .1 ■ II......
steigė atskirą Lietuvos 
bažnytinę provinciją, įstei
gė Lietuvoj daugiau vys
kupijų. Ir mūsų Federaci
ja. gavo iš Jo Šventenybės

' snecialinį palaiminimą. 
Dėl to susirinkę į masinius 
mitingus, palink ė k i m e 
Šventajam Tėvui ilgiausių 
metų.
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SOCIALINIO TEISINGU
MO MĖNUO

Taip pat šį menesi suei
na 46 metai nuo Popie
žiaus Leono XIII encikli
kos “Rerum Novarum” pa
skelbimo ir 6 metai nuo 
Popiežiaus Pijaus XI enci
klikos “Quadragesimo An- 
no”. Dėl to gegužes mėne
si priimta vadinti sociali
nio teisingumo mėnesiu. 
Ir viena ir kita enciklika 
liečia pasaulio ekonominę 
ir socialinę rekonstrukci
ją, nustato santykius tarp 
darbo ir kapitalo. Šiais lai
kais, kuomet pasauly tiek 
daug sumišimų, streikų, 
skriaudų ir netikrumų, 
kada tiek daug priviso ne
tikrų viliugingų pranašų, 

- klaidinančiu žmones ir Į 
tuo būdu dar labiau didi-į 
nančiu žmonijos vargus, Į 
sėjančių kerštą, kurstau- ■ 
čių vieną žmonių klasę 
prieš kitą, geriau susipa
žinkime su Bažnyčios mo
kslu, su enciklikų nuosta
tais ir, kiek tik galėdami, 
stengkimes plačiąją vi
suomenę su jais supažin
dinti. Labai yra svarbu, 
kad Federacijos skyriai 
pasistengtų surengti eilę 
paskaitų apie minėtas en
ciklikas.

Kunigas Jonas Kasakaitis
Malonu mums pasveikinti gerbiamą kun. J. Ka- 

sakaitį su laiminga sukaktimi 25 metų klebonavimo 
garbingoj Pittstono parapijoj. Tiek laiko iškunigauti 
tai jau stambus, minėtinas įvykis, gi 25 metus iškle- 
bonauti vienoj parapijoj ir dar gi Amerikoj, tai jau 
tokia retenybė, kurios su žvake reikia paieškoti. Jei
gu dar paminėsime, kad kun. Kasakaitis išklebonavo 
visais atžvilgiais sėkmingai, sumaniai, tvarkingai ir į 
taikingai, neturėjęs nesusipratimų nei su žmonėmis, 
nei su valdžios atstovais, o kas svarbiausia, niekad • 
nesišaukęs valdžios pagalbos, — tai turėsime pripa- Į 
žinti, jog jis turi tiek takto, kad ir kitiems galėtų pa
skolinti.

Garsus mūsų dainius Adomas Mickevičius (jis 
rašė lenkiškai, bet dvasia lietuviams labai giminin
gas) yra pasakęs: “žodžiuose tik mintį matom, veiki
me galybę: sunkiau dieną gerai pergyventi, kaip para
šyti knygą”. To gilaus posakio teisingumas labai ryš
kiai gyvenime pasireiškia. Tiesa, parašyt knygą ne- Lawrence lietuvių Šv. Pranciškaus parapijos klebo- 
lengva, didelei daugumai žmonių visai nė negalima, nas, LDS. Centro Vice-Pirmininkas ir Kunigų Vieny- 
bet ir dieną tiksliai praleisti, kad kiekviena minutė bes Centro Sekretorius, gegužės 15 d. minėjo 8 Dietų 
būtų tinkamai sunaudota, tur būt dar didesnei žmo
nių daugumai neįmanomas dalykas. Tad mokėjimas 
gyventi yra didelis, retai kam prieinamas menas. Jei 
gerb. kun. Kasakaitis išgyveno vienoj parapijoj 25 
metus ir susilaukė tokio žmonių palankumo, kad pa- ; želio 18 d., š. m. Kun. Pranciškus Juras pirmuosius 
rapijonys nenori ji išleisti, tai tenka pripažinti, kad apįe metu klebonavimo turėjo sunkiausius, nes Lo- 
jis moka gyventi ir kartu būti naudingu, nes jei kur, ■ vvell’io lietuvių parapija dvasiniai buvo silpna. Kun. 
tai Amerikoj, nevykėlius pats gyvenimas išstumia Jurui pavyko kiek atgaivinti. Jis į trumpą laiką su- _______ _____ ____
lauk. Jis moka suderinti lietuvybę su jaunų amerikie- organizavo keletą bažnytinių draugijų, kurios padėjo ?as, kaip jau buvo skelbta,
čių dvasia ir taip ja. suderinti, kad ne lietuviai ameri- j klebonui parapijiniame darbe. Perkeltas į Lawrence šįmet įvyksta rugoiūčio
konėja, bet amerikoniukai lietuvėja. Tai toks pliusas, J ~~~ J_“’ 1 ------ • ’•
kurio bet kas gali pavydėti.

Kalbamoji Pennsylvanijos apylinkė — Scranton, 
Pittston, Plymouth, Kingston, Wilkes-Barre, neuž
mirštant ir mažutėlio Sugar Notch — tai senas lietu
vybės lopšys. Čia yra buvę daug veikimo ir daug kovų 
dėl katalikybės ir lietuvybės. Ir stiprūs, tvermingi 
kaip aržuolai lietuviai tas kovas kol kas yra laimėję. 
Būtų daug skaudaus nusivylimo, jeigu jie pradėtų 
silpnėti. Tačiau ta baimė neįmanoma. Turint tokius 
tvirtus ir sumanius vadus, kaip gerb, kun. J. Kasa
kaitis, galima ne tik puoselėti vilties, bet ir turėti tik
renybės, kad garbinga Pennsylvanijos tradicija bus 
išlaikyta. K.

klebonavimo sukaktuves toje parapijoje. Balandžio 
mėn. pradžioje, 1927 m. J. E. Kardinolo tapo paskir
tas Lowell’io lietuvių parapijos klebonu. Taigi šiais 
metais kun. Pranciškus Juras minėjo 10 metų klebo
navimo ir minės 15 metų kunigavimo sukaktuves bir- 

š. m. Kun. Pranciškus Juras pirmuosius•>

KUN. PRANCIŠKUS STRAKAUSKAS, 
Lowell’io lietuvių šv. Juozapo parapijos klebonas ir 
Bostono Prov. Kunigų Vienybės Vice-Pirm., gegužės 
15 d. minėjo 8 metų klebonavimo sukaktuves toje pa
rapijoje. Kun. Pranciškus Strakauskas įšvęstas kuni
gu gegužės 23 d., 1924 metais, Šv. Kryžiaus Katedro
je. Primicijas laikė Šv. Petro lietuvių par. bažnyčioje 
So. Bostone, gegužės 25 d., 1924. Tuoj po šventimų pa
skirtas vikaru pas kun. Kazimierą Urbonavičių, tuo
laikinį Šv. Petro par. kleboną, kur išbuvo apie 5 me
tus. Apie tris mėnesius buvo vikaru pas kun. P. Vir- 
mauskį, Lavvrence lietuvių šv. Pranciškaus parapijoj. 
Įvykus lietuvių parapijų klebonų permainai Bostono

j diecezijoj, kun. Pranciškus Strakauskas paskirtas 
i klebonu į Šv. Juozapo lietuvių parapiją (Lowell, 
Mass.), kur per tuos 8 klebonavimo metus yra daug 
gražaus darbo nuveikęs. Ištaisė šventorių, bažnytinę 
svetainę, bažnyčią iš vidaus ir lauko ir sustiprino sa
vo parapijiečių katalikišką ir lietuvišką dvasią. Svei
kiname kun. Pranciškų Strakauską 8 metų klebonavi
mo proga.

KANDIDATAI T CENTRO 
VALDYBĄ

Federacijos 26 kongre-

rado naujas darbo sąlygas. Čia reikėjo griebtis sun- 24, 25 ir 26 dienomis, Law- 
kaus darbo, kad įeiti i naują bažnyčią. Kun. J-----  ’ *---- 1
būdamas geras ekonomistas, stebuklingu būdu sukėlė vaus garbingas 
kapitalą ir į trumpą laiką ištaisė -r ™ -tr.
Lawrenciečiai dabar didžiuojasi turėdami naują dide
lę ir gražią bažnyčią.

Šių sukaktuvių proga kleb. kun. Pranciškų Jurą 
sveikiname!

iIš Musų Veikimo Centro
(Iš Federacijos Raštinės,[skyriai turėtų pasirūpinti 

2334 So. Oakley Avė., Į viešo paminėjimo surengi- 
Chicago, UI.) Imu. Visur reiktų surengti

----------- ; paskaitas ir iškelti Didžio- 
POPIEŽIAUS SUKAKTIS! jo Popiežiaus nuopelnus.

_______ , šio mėnesio 31 d. J o nuopelnai yra dideli 
Perskaitęs tą antraštę, viens - kits gal patrauks IŠventenybei Popiežiui Pi-ij.ls ^[^‘ Pasauio ai

sčiais: kas čia per naujanybė? Neužtenka dar.kata- gįe^i„S"ukak»uvi? t™ misijomis,^mo-
nėjimo rengiasi visas ?.«<?. ,m,?ks’,u !r
Krikai oriškai pasaulis išimtais kitų dalykų, kūneTačiau, gerbiamieji, čia nieko nauja, nes katali-1 £“ Scio T’ daro pasaulį geresniu, sau-

o nrnnoo-anJc f oi m o lzoc Iri 4-c* f i Ir nlofimoc Irofo- ' j Česniu IT VCd3. ZTYlOUli^ iŠ"
ganingais keliais. Popie
žius Pijus XI lietuviams 
vpatingai yra artimas: jis 
buvo Lietuvoj, jis, arki
vyskupui Jurgiui Matule
vičiui tarpininkaujant, į-

Daugiau Katalikiškos Propagandos
Perskaitęs tą antraštę, viens -

likiškos akcijos, o jau išvažiuojama su katalikiška 
propaganda!

kiška propaganda tai ne kas kits, tik plėtimas kata- j šventenybė vra vadina- i 
likiškos minties, tai tas pats ką katalikiška akcija, tik Kata1 ikų Akcijos Po- 
gal kiek suprantamiau išreikšta. Juk mes labai apsi- i pįežįum ir kad Federaci- 
pratę su visokiomis propagandomis — komunistiško-vyriausias tikslas yra 
mis, fašistiškomis, socialistiškomis, grynai tautinin- plėsti katalikiškąjį veiki- 
kiškomis, laisvamaniškai - tautiškomis, bendrafron- mą Amerikos lietuvių tar- 
tiškomis ir tt. Jos visos veikia katalikiškoj visuome- pe, dėl to apskričiai ir 
nėj ir taip drąsiai ir net atkakliai darbuojasi, kad nė 
žodžio prieš jas negali prasitarti. Jei joms katalikų 
visuomenė yra prieinama dirva, tai tegu ir mums, ka
talikams, bus leista veikti pas save ir savo dirvoje I 
skleisti katalikišką propagandą. Sekminių laikas kaip 
tik tinkamiausias momentas subruzti prie katalikiš
kos darbuotės, nes Sekminės mums primena krikščio
nybės pradžią, kada Apaštalai, įsigiję šviesos, drąsos 
ir uolumo, pradėjo savo veiklą, savo pirmąją katali
kišką akciją. Tais laikais jiems be galo buvo sunku 
darbuotis. Prieš juos stojo visas stabmeldiškas pasau
lis, susiorganizavęs į stiprią Romos valstybę, kuri visą 
savo pajėgą pastatė prieš naujai kilstantį katalikų 
tikėjimą.

Dabar laikai kitoki. Tiesa, ir mes turime galin
gus, organizuotus ir ryžtingus prįešus, bet taip pat 
turime ir ilgą praeities istoriją, kuri parodo, kad ka
talikiškoji mintis, sunkiai kovodama, galiausiai vis 
laimėdavo. Taip, laimėdavo, bet turėdavo visuomet 
dirbti ir kovoti. Ta pati pareiga teko ir mums. Priva
lome parodyti, kad esame verti būti katalikais ir ne- 
siduodame suvadžiojami. Mes esame tuomi geriau ap
rūpinti, kad turime spaudą, kuri šiais laikais yra stip
riausias įrankis bot kokiai propagandai varyti. Mūsų 
uždavinys nėra nė sunkus, nė sudėtingas. Mums tik 
reikia du dalyku omenėje turėti: palaikyti savo spau
dą ir neremti svetimos, vadinasi, glaustis prie priete- 
lio ir bėgti nuo neprietelio. Juk tai taip lengva ir na
tūralu. K.

•

Juras, rence, Mass. Jame daly- 
' w > Lietuvos

bažnyčios vidų, svečias J. E/Vyskupas M.
Reinys. Ta pačia proga 
minėsime Lietuvos krikšto 
550 metų sukaktį. Šiuo pri
mename, kad neužmirštu- 
mėte ruoštis į kongresą. 
Be to,

i apskričiai ir skyriai yra 
prašomi nominuoti kan
didatus į Federacijos 

centro valdybą.
Nominuokite po 12 asme
nų. Nominuotųjų vardus 
tuoj praneškite į centro 
raštinę. Iš jų kongresas

Apie kongresą ir valdy
bos rinkimą skaitykite 
konstitucijos 11, 12 ir 13 
puslapius. Prašome at
kreipti į tai savo rimtą 
dėmesį.

rinks tūkstančiai lietuviu, 
kad būti liudininkais svam
baus istoriško įvykio. Tą 
dieną J. E. Vysk. W. D. 
O’Brien pašventins Semi
narijos Koplyčią, kuri jau 
baigiama įrengti. Federa
cijos valdyba sveikina Tė
vus Marijonus, dar vieną 
didelį žingsnį pažengu
sius pirmyn! Ir skyriai 
pasveikinkite juos. Taip 
pat neužmirškit, kad kop
lyčios statymas vienuoli
jos skolas padidino. Padė- 

išrinkš 9 į centro valdybą, kime jas mažinti.

f

PASVEIKINKIME TĖ
VUS MARIJONUS

Birželio 6 d. Hinsdale, 
III., Drie Tėvų Marijonų 
Kunigų Seminarijos susi

laužymus:
1. Prancūzų teritorijoj 
susekta 19 amerikoniš
kų lėktuvų, skirtų Va- 
lencijos vyriausybei, 

ir 2. Valencijos vyriausy
bė įsakė grįžti lakūnams, 
kurie mokėsi Bourges a- 
viacijos mokykloj. Jų bu
vo 49.

Iš 10 amerikoniškų lėk
tuvų, prancūzų policija 
konfiskavo 6, likusieji yra 
Belville aerodrome, paliai 
Havrą.Havrą.

5 49 ispanų lakūnų klausi
mas komplikuotas. Jų va- 

ISPANIJOS RAUDONIU- das Romanas Garcia Šor- 
JI LAUŽO KONTROLĖS rilia pareiškė, kad lakū- 

NUOSTATUS nai, kaip Ispanijos pilie-
----------- i čiai, turi teisę grįžti į sa- 

Sekančią dieną po įvedi- vo kraštą ir sienų kontro- 
mo tarptautinės kontrolės lė jų neliečia. Vis dėlto 
Ispanijoj, kontrolieriai tu- jų lengvai nebuvo norima 
re jo spręsti du nesikišimo praleisti.

Leonardas Šimutis,
A.L.R.K.F. Sekretorius.

Ką Bendrą Turi Katalikybe ir Komunizmas?
i Parašė: Rev. Daniel A. Lord, S.J.

Vertė: Kun. A. T. (Samata)

ko-

Gerb. Tėvelio Juozapo A. Karaliaus 
premijuotas vertimas

PER DAUG PRALAIMĖTINA
Žinoma, kad katalikas negali sekti

munisto tokio nusistatymo. Ir katalikas ne
gali žvelgti į pasaulio surėdymą ir tvarką, ir 
paneigti savo Kūrėją. Jis negali klausyti 
Kristaus šaukimo ir paskui atmesti Tėvą, 
kurs yra Danguje. Jiš randa pasaulį visai 
be tikslo, jei mato jį kaip prigavingos evo
liucijos pripuolamą įvykį, bet ne kaip Dievo

; sukurtą gyvenimo ir veiklos vietą, kuri buvo 
pavesta Jo tvariniams. Ir jis neatsisako pa- 

| siduoti tvirtinimams ir tikėjimui į savo as
menybės nemarumą vien kad komunistas 
užsimanė tikėti, kad dėl jo visa baigiasi su 
karstu ir savo apgailestuotinu išnykimu.

VADAI
Kadangi dėl to pradinio užsimojimo, ku

rį turi prisiminti kiekvienas tikras komunis-

i

tas, kad nėra Dievo ir nėra nemirštamosios 
lį, bet ir apie esminį mokslą, kurs liečia pa
sielgimą ir gyvenimą Čia, žemėje, turi princi
pus, kuriais katąlikybė pagrįsta savo veiklą. 
Ir katalikas randą Šv. Povilo ir dabartinių 
Popiežių sociopolitiškųose ekonomiškuose 
raštuose Kristaus principų pritaikinimą mo
derniam gyvenimui ir laikams.

KAS YRA VIRŠUJE?
Komunistas tiki, kad žmonija turi būti iš

gelbėta per revoliuciją, politinę ir ekonomiš
ką savo pobūdyje. Kuomet valdžios politinė 
forma tapo nustatyta Rusijos sovietų pavyz
džiu, kuomet ekonomiški principai yra tie, 
kuriuos pagrįso Marksas ir Engelsas, tuo
met pasaulis bus pavyzdingai atnaujintas. O 
katalikas purto savo abejojančią galvą. Jis 
taip pat yra linkęs prie revoliucijos. Tačiau, 
jis visai nepasitiki toms revoliucijoms, ku
rios yra vien tik politinės ir ekonomiškos. 
Jų jis matė daugel, kurios atėjo ir nuėjo be 
gerų pasėkų nuraminti žmogiškąją širdį.

Nes tai daro tikrai mažą skirtumą atsi
žvelgiant į žmonijos didelę masę, kas valdo

f

talikas veikia Jėzaus Kristaus vadovybe. 
Kristaus mokinimas ne vien apie kitą pasau- 
sielos, komunistas mato žmonių gyvenimą, 
kad yra apnyktas šia žeme ir žmonių veiks
mai yra apribuoti artimiausios dabarties. 
Gi katalikas mato žmones kaip paskirtus ki
tam gyvenimui i? mato žmonių veiksmus, 
kurie apninka ir artimiausią dabartį ir am
žinybę.

Tavo tikrasis komunistas seka vien Mark
so ir Lenino ir Stalino vadovybė Po jų pa
veikslais jis laiko savo susirinkimus. Tų va
dų raštai yra komunisto evangelija. Gi ka- 
arba kas yra viršuje, jei tas asmuo ar parti
ja yra despotas ir tironas. Komunistas mato 
ratą aplinkui besisukantį, kol dabartinė pri
slėgta klasė, būtent, proletariatas, yra vir
šuje, ir dabartinė valdomoji klasė, būtent, 
kapitalistas, yra apačioje. Kuomet tai gali 
naudą duoti keliems iš proletariato, tai reiš
kia, kad žmonių giminės didelė dalis vis dar 
yra sloginama ir prispausta. Žymėtina, kad 
ta pati slaptoji policija, kuri, carams val
dant, padarė skurdų gyvenimą revoliucinėms 
klasėms, nūngi, revoliucinėms klasėms val
dant, daro skurdų gyvenimą tie, kurie dar 
neseniai patys buvo kentėtojai.
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Bijo ir savo šešėlio
OSHBININKI9

■n

Suvalkų sutartį, užgrobi
mą Lietuvos žemės ir sos
tinės Vilniaus, kuris tik 
skursta ir nyksta jų na
guose.

Jie bijo lietuviškų laik- 
kurie retkarčiais

Amerikos Ekskomunistas 
Apie Rusijos KomunizmąTeisingai sako lietuvių 

patarlė. Papildęs nusikal
timą vėliau žmogus prade
da nerimauti ir bijoti, kad 
kas nors neiškeltų aikš
tėn ir nepasakytų kitiems,
jo nedorų darbų. Jis sten- raščių, 
giasi kiekvieną dalykėlį vis primena lenkams, pa- 

kuris įrodytų‘darytą lietuviams skriau- 
Jis tai daro iš'dą ir ragina juos, sugrą- 

: žinti Lietuvai užgrobtas- 
ir atsilyginti, už

su_ Lenkai, pastebėję, kad ir 
sakinį laikraštyje, apie už
grobimą Vilniaus, baisiai, 
pyksta ir neriasi iš kailio 
ir visą savo pagiežą užtai 

ant nekaltų

sunaikinti 
jo kaltę, 
baimės bausmės.

X.

Panašiai elgiasi ir len- žemes, 
kai, kurie spalio mėn. 9 d., padarytas skriaudas. 
1920 metais smurtu, 
laužę tik ką pasirašytą su 
lietuviais Suvalkuose su- » 
tart. Ruria buvo pripažįs
tama Lietuvai visos jos že
mės su sostine Vilniumi, įlieja visai 
užgrobė net trečdalį Lietu-! asmenų, kurie tų laikras-, 
vos ir jos sostinę Vilnių,! č*u ne skaityti nemoka, 
kol spėjo lietuviu menkai. s^eJ^.na Pas*.
apginkluota maža Lietu- ^aikrasčiuose zmia,
vos kariuomenė užkirstų ~ .
jiems kelią ir sulaikyti; raštį Žinios _ 
milžiniška lenkų kariuo- na£Tinėta kovo mėn. 10 (L 
menę * jVilnimic: Anvęrarnns

Lenkai, papildę baisų ‘-žinias” 
kriminalį nusikaltimą, ne
turi ramumo. Jie iš bai-' 
mės persekioja, užimtoje į

Padarytas Vienu
stebina pasiro- 

tos“ kariuomenš”užkirštii “BVla už Amerikos Laik- 
“ ' i’”, kuri buvo _ .

i Vilniaus Apygardos teis
me ir riet keli asmenys už 

nubausti kalėji
mu.

Mes Amerikos lietuviai 
Lietuvos dalyje, nekaltus! 
gyventojus, baudžia juos 
kalėjimais ir mirtimi. Už! 
ką? Jie patys nežino. Juos! 
kiekvienas lietuviškas žo
dis baugina, kiekvienas, 
parašytas žodelis, prime-;, , , . _ , .
nantis jiems nusikaltimą ! ienkų^ nelaisvės,^kovp^ uz. 
— Vilniaus užgrobimą, ir 
nuskriaudimą kaimyno 
Lietuvos, baugina, ir net

tosios Lietuvos kenčian- 
i čius lietuvius ir kitų ma
žumų žmones, nuo lenkų 
persekiojimo ir vargus, ir 
linkime jiems ištvermingai 
ištęsėti iki išvadavimo iš

Tikslu - Vyrui,
Kuris Mėgsta ALE,
Duot Geriausį ALE!

s avo teises, ir pasmerkia
me neteisėtus lenkų žygius 
ir smurtus, kuriais jie 

vėjelio ramus šlamėjimas naudojasi, pavergtų kraš- . 
ir tas, jiems rodosi, pri. tų gyventojus kankinti, 
mena tą padarytą Lietu- ^es desime daugiau pa-( 
vai nuoskaudą ir nekaltų &tangų, kad tie, pa. vergti; —. .
žmonių žudymus, ir, jei kraštai greičiau at- to ir tilpę tos žinutės apie
galėtų, lenkai suimtų jį ir ?autl* sav° laisv? ir nepri- Jenkus, pasak lenkų, prieš 
mirtim nubaustų, kaip vai- klausomybę. ■ Lenkijos valstybę nukreip-

J--- Toliau, pažiūrėkime, kas M nepalankūs šūkiai”, nė- 
ten tokio baisaus ‘Žiniose’ ra tokios baisios, dėl ku-

PARODYK KRANĄ
į

Gaunamas 12 ancų bonkomis ir pilnom 
kvartom (32 ancu) namų reikalams.

kų laikraščio, užvardijimu 
“Lenkai bijosi Hitlerio”, 
kur yra keli trumpi įrody
mai, apie nacių veikimą 
Dancigo teritorijoje, ir ga- 

kad lenkai ! tilpo, kad net lenkus iš rių reikėtų net bylos ne-pe straipsnelio pažymėta, 
i—x_----- Pavarčius vi- kaltiems žmonėms kelti ir kad lenkai, padarę sutar-

kurių tik bausti už tai juos kalė ji- tis su vokiečiais, manė 
-----, Ten tilpę parduosią jiems Lietuvos 

aoie sulaužytą blogo apie lenkus nešima- ; žinutės apie lenkus yra kailiuką, 
— ------------------------- ----------------------- ;-----! paimtos iš tų pačių lenkui r'QT¥'Q+s

laikraščių, išeinančių Len
kijoje.

■ “Žinių” Nr. 2, geg. 16. 
11936, patalpinta trumpa 
žinelė, paimta iš pačių len
kų laikraščio, kur rašo
ma, kad Vilniaus Vytauto 
Dįdž. gimnazijos kapelio
nui. kun. K. Čibirui, lenkai 
nedavė moralybės iįūdy-Į 
mo, ir uždarė, Trakų sto- ! 
rastos įsakymu, Pasolčįų 

‘ “Ryto” draugijos lietuviš
ką skaityklą dėl to, kadi 
ten buvo rasta lietuviški 
laikraščiai ir knygos. Ket
virtame “Žinių” numeryje, 
iš geg. 30, 1936, tilpo žine
lė, paimtą iš Gdynios len-

stybės išdaviką, bet deja 
vėjas nesugaunamas.

Nestebėtina, ] 
jaudinasi ir neriasi iš kai- į proto varo, 
lio, pamatę spaudo j e. sus numerius, 1 
straipsnelį, pasakantį pa- | keturi teišėjo, nieko ten mu ar mirtimi, 
šauliui, ;
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•i Birželio 28 ir 29 d. d>, 1937 
| Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijoj, Nashua, N. H.

LDS. kuopos rengkitės prie šio seimo gyvai. 
| Išrinkite atstovus pagal konstitucijoje nustatytos 
* tvarkos, būtent: ‘ _ 1 * _
| ti į Seimą bent po vieną atstovą. Didesnės kuopos 
“ turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiekvieno 10 
I j narių”. Pilnateisiais nariais skaitomi tie,

yra pilnai užsimokėję mokesnius. 
LDS. Centro Valdyba,

| Kun. J. švagždys, Pirmininkas,
Antanas F. Kneižys, Sekretorius.

DVI REVOLIUCIJOS
»

Kad turi būti revoliucija, sutinka abu: ir 
komunistas ir katalikas. Komunistas šaukia, 
kad turi būti vien politinė ir ekonomiška re
voliucija. Gi katalikas sako, kad politinė ir 
ekonomiška revoliucija turi įvykti per revo
liuciją, kuri yra asmeninė ir individualė. Ir 
asmeninė, individualė revoliucija yra kur 
kas svarbesnė. Be jos, bent kokia kita revo
liucija pasaulyje baigiasi vien valdovų ir 
vergų maina. Senieji valdovai tampa nau
jais vergais; senieji vergai tampa naujais 
valdovais. Tačiau, senoji neapykanta glūdi 
tarp jų kaip visada būdavo, ir taip visada 
bus kaip ilgai jų širdys nepergyvens tos re
voliucijos, kurios Kristus reikalavo, kuomet 
Jis išleido šaukimą į Savo Galingą Revoliu
ciją: “Mylėsi savo artimą kaip pats save”.

Komunistas reikalauja proletariato dik- 
tatorystės. O katalikas ątmeta visas dikta- 
torystes kaip tironijos tęsimą ir plėtimą. To Bažnyčia) turi teises ir privilegijas ir ga- 
vietoje, katalikas nori plačios kooperacijos i Has, kurių valstybė negali liesti. VisagaHn- 
iš individualų su individualais, iš klasių su i čios valstybės idėją darant sąvo narius ųž- 
klasėmis, iš spalvų su spalvomis, iš tautų statu verSais Yra visiškai priešinga kata- 
su tautomis. Kooperacija, bet ne diktatorys- liko akims. 0 visgi tai yra komunizmo šir- 
tė, yra atsakymas.

Į Trečiąjį Internacionalą komunistas į-i

y* •

§ 38. Kiekviena kuopa gali siųs-

kurie

i

I
Vienas žymiausių J. A.1 konstitucija, anot M. E., 

V. žurnalų “Harper Maga-! reiškia panaikinimą dar
žine” š. m. kovo m. įdėjo bininkų valdžios, 
Max Eastmano straipsnį! Įima būtų nutiesti kelią 
apie Rusijos komunizmą, totalitarinei valstybei, pa- 
kur jisai gana drąsiai spė- našiai į Hitlerio ir Musso- 
lioja, jog “Rusijos Sočia- linio valstybes.
listinis eksperimentas ar
tinasi prie galo”. Tasai 
Max Eastmanas dar prieš 
keletą metų buvo uolus 
komunizmo propagandis
tas Amerikoj. Tačiau ne
senai vietoj patyręs socia
listinių bandymų rezulta
tus jis pakeitė savo nusis
tatymą.

Kalbėdamas apie naują 
Sovietų konstituciją, kurį, 
anot komunistų, esanti 
“tikrosios demokratijos iš
raiška”, M. E. sako “Tik
roji valstybė, einant Sta
lino Konstitucija, yra vis 
dar komunistų partija, ku
ri dabar yra ne kas kita, 
kaip Staliną remiančių1 
biurokratų piramvdė.

“Kas gi yra”, klausia. M. 
E. “slaptas balsavimas ta
me parlamentariniame 
monstrume, 
na partija gali statyti 
kandidatus ir toji partija 
yra valdančioji? Kas yra 
spaudos ir susirinkimų 
laisvė, kada niekas negali 
sudaryti, pasiūlyti arba 
remti jokios kitos platfor
mos, kaip tik valdančios 
gaujos ir kada 10—20 tūk
stančių tu, kurie tai pada
rė. atsidūrė kalėjimuose

- i arba buvo ištremti.
ir Naujoji demokrat i n •“

Į

kad ga-

v,

kada tik vie-

žmogiškumą užmiršo 
baudė tuos, kurie pirmiau 
jiems po ranka pakliuvo, 
nežiūrint ar jie kuo kalti 
ar nekalti buvo.

Pasiskaičius apie tas 
lenkų Lietuvos krašte by
las, matos, kad lenkai 
baudžia žmonės net ir už 
tai, kad jų pačių cenzu- barbariškumus, 
ruotas žinias skaito, ku-

te^Pa kitų tautų laik- kankinimus bei žudymus, 
rasciuose. o kenčiantiems nuo lenkų

Reiškia patys lenkai bai-j priespaudos pasiųskime 
dosi net savo cenzūruotų užuojautą ir pasigailėji- 
raštų ir nežino ką daro, mą, padrąsinkime juos ne- 
Jie net ir savo šešėlio bi- nusiminti, bet ištvęrmin- 
jo, ir iš tos baimės paskui 
nekaltus žmones kankina. 
Tas aiškiai parodo lenkų 
tamsumą, stoką apsišvie
timo, nekultūringumą, kad 
jie kartu yra žiaurūs, be
gėdžiai ir bailiai, kurie tik 
nekaltus silpnus ir begink
lius gyventojus tepajėgia 

i kankinti, bausti ir žudyti. 
į Mes viso pasaulio lietu-

Rusijos valdžia esanti 
diktatoriaus ir biurokratų 
organizacijos rankose, ku
rie išvykimą užsienin pa
darė kriminalu, ir už ku
ri baudžiama sušaudymu 
ir visos nuosavybės kon
fiskavimu. Maža to, jeigu 
tasai pabėgėlis yra karei
vis, tai suaugę šeimos na
riai, kurie turėjo žinoti a- 
pie jo sumanymą ir nepra
nešė policijai.... gauna nuo 
penkių iki dešimties metų 
kalėjimo ir jų nuosavybė 
konfiskuojama.

Apie stachanovcu judėji
mą, prasidėjusį Rusijoj 
prieš keletą metu gamy
bos padidinimui. Eastma- 

' nas sako: “Yra tai ne tik 
pasisavinimas amerikoniš
kų ir vokiškų metodų dar
bo organizacijoj ir našu
me.

Tai auginimas naujos 
privilegijuotos k a st o s, 
darbo aristokratijos, kurie 
drauge su gerai apmoka
mais užvaizdomis ir admi
nistratoriais gali būti dik
tatoriui patikima parama. 
L. Trockis sakąs, kad tik
rieji stachanovcu uždar
biai esą 20 ir 30 kartų di
desni už žemųjų kategori
jų darbininkus.

Kalbėdamas anie ž. ūkį, 
Eastmanas pareiškia, jog 
žemės ūkio kolektyvizaci
ja virstanti valdžios tei
kiama ypatingų privilegi
jų koncesija didžiulėms

bet apsižiūrėję, . 
pamatė, kad tai yra “mir
ties tancius” ir kad “Len
kija su Vokietija ‘tancia- 
vojanti’ ” lyg ta ožka su 
alkanu vilku, ir kad lenkai 
pajutę vokiečius galinčius 
greičįau juos pulti, negu 
Lietuvą. Taip pat tam pa
čiam numeryje yra tilpęs 
ir vienas eilėraštis “Lau
kia Vytauto Laikų”, kui’ 
kalbama, kad Vilnius, 
“žiauraus likimo paliesta, 
laukia senai, kad pančiai 
žiauraus lenkų jungo nuo 
jo nukristų, kad vėl jam 
senovėg Vytauto laikai 
grįštų”. Tie keli sakinu- 
kai matyt lenkus tiek pa- viai tokių dalykų pro pirš- 
veikė, kad jie net ir savo tus nepraleiskime, bet

Ii

kiekviena proga kur nors 
susirinkę darykime pro- 

i testus lenkams, už perse
kiojimą lietuvių ir kitų, 
mažumų, pavergtuose len
kų kraštuose, ir siųskime ; korporacijoms, kurios pel- 
juos kur reikia. Lai pašau-h’osi iš valstiečių masių, 
lis žino ir girdi tuos lenkų Turtingi žemės trustai pe

rėmė derlingus ūkius pasi
turinčiu valstiečių, kurie 
pasak East man o. buvę a- 
įimti su durtuvų pagalba' 
c šimtai tūkstančių ūki
ninkų išgabenti gyvuliu 
vagonuose i Sibirą.

žiauru
mus ir nekaltų žmonių

trauktų visą pasaulį. O katalikas nori maty-. valstybės tarnai; gi katalikui valstybė yra 
tį, kad visi žmonės būtų patraukti į Pirmuti-1 žmonių tarnaitė.
nę ir vien Antgamtinę -. Katalikų Bažnyčią! SAVASTIS VISIEMS
— Kristaus Mystiskąų Kūną. T . , x ...Jau minėjome komunizmo ir katalikybes 
VALSTYĘUE; VĄJĄJOVAS AĘ TARNAITE“? skirtingus atžvilgius privatinės savasties 

Dėl komunisto valstybė yra vyriausią, klausimu. Komunistas triūsia panaikinti vi- 
Valstybė yra viršum individualo, viršum šei- S4 privatinę savastį. O katalikas trokšta 
mos, viršum Bažnyčios; ir individualas ir pravesti savastį visiems, kaip tik galima, 
šeima (nes Bažnyčia yra atmesta) turi tar- Komunistas įsako, kad nė vienas neturėtų 
nauti visagalįnčiai valstybei. Komunisto a- privatinės savasties. Katalikas pageidauja 
kivaizdoie. individualas vra nesvarbus: vals-! matyti, kad kiekvienas turėtų. Komunistaskivaizdoje, individualas yra nesvarbus; vąls-! matyti, kad kiekvienas turėtų.
tybė yra vyriąusios svąrbos; individualas trokštą panaikinti privatinę savąstį, kad 
gyvena vąlstybęi.

Katalikas tikrai ima kaip tik priešingą
pusę. Katalikui valstybė nėra valdovas, bet j 
individualo ir šeimos tarnaitė. Individualas 
nėra tam, kad tarnautų valstybei; Dievas 
patvarkė, kad valstybė tarnautų, globotų, ir 
saugotų individualų ir šeimą. Valstybė nėra 
visagalinti. Individualas ir šeima (ir tikrai

»

dyje.
Trumpai tariant; komunistui žmonės yra

gai ir kilniai už savo tau- Šio gyvenimo laimė sie
tines teises su Dievo pa- pia savy kančių bedugnę: 
gelba kovą vesti ir ją gar- atkasei laimę, tuoj išsiver- 
bingai laimėti S. L. !žė ir kančių šaltinis.
S,

THRILLTOTHE NEW
ACOUSTINATOR |

tuomi, sugriautų godumą. Gi katalikas trok
šta apsaugoti ir praplėsti privatinę savastį 
kaip apsisaugojimą prieš vergiją.

Tačiau, katalikas tiki, kad valstybės pa
reiga yra, kaip ji apsąugo individųalą prieš 
vagį, kurs neteisėtai tyko pavogti tai, kas 
nepriklauso jam, kad taip pat apsaugotų in- 
divįdualą prieš inkorporuotą godumą ir in
dustrinį išnaudojimą, prieš badaujančias al
gas ir neteisingą kompeticįją. Valstybė turi 
apsaugoti privatinę savastį ifidividualiii ir 
tuo pačiu rūpestingai sergėti, kad privatinė; 
savastis nebūtų pavartota kenkti draugovės 
nariams.

I’t(Bus Daugiau)

; Enjoy Finest Reception
* As You Drive 

COME IN: NET A FtEE j 
DEMONSTRATION ''

M

Jį turėdami tikrai pasidžiaugsite girdėdami 
gražiausius programus

UNION ELEGTRICAL SUPPLY CO. ING,
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas
Telefonas Liberty 2337

v

v• X
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MILŽINIŠKAS PIKNIKAS Gegužės - May 30 d., 1937
Romuvos Parke, Monteilo, Mass. Rengia “Darbininkas” ir Brocktoniečiai

I

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

^:m;nT.nnnT^aL.L;;rm7^ErnTnfrrnfmiiį',.'i.,ii!inĮrTTTTr^|^

HAVERHILL. MASS.MONTELLO, MASS.
SUNKIAI SERGA

Balandžio mėn. pabaigoj 
sunkiai susirgo buvęs LDS 
Centro pirmininkas ir L. 
D.S. 2-ros kp. narys Juo-, 
zas Treinavičius. Jis da
bartiniu laiku kiek page- J 
rėjo ir tikimasi, kad Die
vui padedant pasveiks. 
Linkime Juozui Treinavi- 
čiui greito pasveikimo.

Narys.1

LAWRENCE, MASS.

Gegužės 7 dieną po ge
gužinės pamaldų kun. F. 
Norbutas pranešė, kad yra 
kviečiami visi lietuviai ka
talikai veikiančio lietuvių 
kataliku komiteto susirin
kti į Nemuno choro kam
barius. Susirinko gana 
skaitlingas būrys lietuvių 
ir pirmininkas Veikiančio 
komiteto pranešė, kad su- 

'sirinkimas yra šaukiamas 
dėl surengimo gegužinės. 
Visi tam pritarė ir nutarė 
rengti pikniką, kuris į- 

j vyks birželio 20 d. Lietu
vių Gedimino klubo darže. 
Išrinkta komisija: Pirm. 
J. Žilinskas, nagelb. B. 
Surkevičius, ir V. Sasnau
skas. Kvietimų kom. — P. 
Svirskas, V. Adomaitis. 
Rašt. — p-lė J. Jakovany-

GEGUŽINĖ ROMUVOS 
PARKELIETUVIŲ DIENA

DAINŲ ŠVENTE - PARADAS - 0L1MPIJADA

Liepos-July 5 d., 1937
Marianapoly, Thompson, Conn

IŠ JAUNIMO VEIKIMO
Vieno asmens, kurio ne

galima pamiršti dėl jo 
gražių ir įspūdingų vaidi
nimų scenoje, tai Juozas 
F. Blaževičius. Jaunuolis ____________________
turi tikrą palinkimą į šito- tė. Šeimininkė: — J. Buit--------------------------------
kį veikimą, ir beveik nėra kuvienė. Darbininkai — O. giausiai juos priimti, 
to perstatymo, kad jis ne- Jurkevičienė, R. Jankaus- 
būtų vaidinęs.

Nelabai seniai p. Juozas
Blaževičius nustebino vi
sus su savo maloniu bari
tono balsu.

P. Blaževičius yra bai
gęs Lawrence High School 
1934 ir dabar dirba vieno
je vilnonių išdirbimo fa
brike, Pacific Mills Ine. 
Lawrence. &

Jis yra choro pirminiu- pranešė, kad reikia užbai-
• kas, narys Šv. Vardo dr- 

jos, Jaunųjų Vyru Katali
kų organizacijos ir buvęs 
narys Šv. Jono — 
mann’s draugijos.

šeštadieni, gegužės 8, 
per Šv. Mišias 9-tą vai. 
rytą priėmė Motervstės 
Sakramentą p-lė Lelija Ja- 
nulionvtė su ponu James 
E. Driscoll iš Methuen, 
Mass. P-lė Janulionytė v- 
ra duktė pp. Petro Janu- 
lioniu.

P-lė J. dirba Gen. Elec-
tric Co., Lynn, Mass.. o p.
Driscoll yra vietinis ap
draudos užrašvtojas — 
John Hancock Insnrance 
Co.

Jauna porelė mano apsi
gyventi Methuen. Masę:, 
po trumpo “honevmoon”.

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 ORKF.STROS LINSMINSIS.

Ruoškitės Visi Į Tas Iškilmes.

kienė, O. Kirpšienė, M. Ši- pirmininkaujant 
lanskienė. M. šeškauskie- 
nė, E. Sasnauskienė, A. 
Daunytė, V. Buitkiutė, E.
Uždavinis. R. Kazaluskie- 
nė, J. Belskienė, A. Muzi- 
kevičius, P. Amšiejus, J.
Uždavinis. Išrinkus pikni
ko komisiją, užėmė vietą 
Apaštal. Maldos draugijos 
pir4n. p-lė Jakavonytė ir

i
i

Berk-
v —

gti “penny sale”. Nutarta 
ir išrinkta nauji darbinin
kai gegužės 14 d. vakare, 
Nemuno choro kambariuo
se Washington gatvėje.

Komisija.

CHICAGO, ILL.

A. KASPAR
Auto Painting & Duco 
Spraying Repairing 

TEL. 2469-M
66 Victoria St.,

VV. Sommerville, Mass.

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

7SHtKKIiK PAT A R V .41711

331 Smith St 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

Štai, gražioji Romuva 
pasiQįiošus žaliu gamtos 

• rūbu laukia savo svečių iš 
i arti ir toli. Jos gražusis 
i “baseball” laukas su kelių 
‘ šimtų laiptų sėdynėmis 
parengtas gyvia u s i a m 
žmogystai — jaunimui. 
Čia įsitemps dvi grupės 
rungtynėms, čia juos seks 
dvi didžiosios minios sim- 
natizatorių. Ar neįdomu 
būti dalyviu tos minios, 
kuri gyvai seks energingo 
būrio jaunuolių susikirti
mus?!

Didžioji Parko salė, 
skambanti orkestros ža
vinčia muzika, vilios kiek
vieno jausmus, 
nors į dešinę, jei jau 
pasitikima i kairę.

Šaunios šeimininkės 
skuba prie savo stalų, 
sipuošusios baltomis, 
tuviškai kaišytomis pri
juostėmis ir teikia skanius 
valgius svečiams, vieš
nioms, o mažyčiams šaltos 
košės kaušelius.

Vaišingi šeimininkai, 
saulės prikepintus svečius 
bei viešnias, vaišins savo 
parengtais trunkais.

Būrys jaunimo sukibę į

I
pasukti

ne-

tik 
pa- 
lie-

ĮKratavičienė gražiai pa- TV . • • U 1 X L* ^7* •
Moterų skyriaus narės, i sveikino motinas ir visus 11'171111111 V Q I QlA7 III 11 #1T11AQ

žymiai atsilankiusius, pareiškė ** J Vllll U V didi J UI U ZJllllUd
veikėjai p. Sakalienei ir j vakaro tikslą, kad visas 
raštininkaujant plačiai ži-. pelnas skiriamas mūsų 
nomai p. Šimutienei, skait-1 vargstantiems brolia m s 
lingai lanko susirinkimus Vilniečiams. Taipgi ragino 
ir tarp savęs tariasi kaip prisirašyti prie Sąjungos, 
surengti kelis parengimus nes šiame mėnesyj baigia- 
prieš sportininkų atvyki- si vajus. Perstatė dalį pro- 
ma. ;gramos vesti Jaunamečių

Tat, pirmas jų parengi- į vedėjai p. M. Steponaus- 
mas įvyksta gegužės 20 d., kienei. Jaūnametės gražiai 
Gim. Pan. Švenč. parapijos visą programą atliko; pa- 
svetainėie (Marouette dainavo keletą dainų ir 
Parke), 68-tos ir Wash-;padeklamavo tai dienai 
tenaw Avė. Bus kortavi- pritaikintų eilių, suvaidi- 
mas ir Bunco žaidimų. Bus no du vaizdeliu. Vargoni- 
daug dovanų, skanaus gė-ininkas B. Nekrašius pa
rimo ir namarginimų. j deklamavo ir padainavo

Centralinis A_mer. Liet, labai įspūdingai. Buvo pa- 
Sportininku komitetas ir kviesti kalbėtojai, kuopos 
Moterų skyrius kviečia dvasios vadas kun. J. B. 
visus atsilankyti ir sma- čižauskas ir Dr. J. Joni- 

vakara praleisti. I kaitis. Jie sveikino moti- 
Ieva Lukošiūtė, nas ir atsilankiusius. Po 

to sekė vaidinimas “Su- 
šaldvta Diedienė”. Vaidi
no šie: J. P. Vaitkus, M. 

j Aukščiūnienė, V. Čepulio- 
nytė, P. Mikalauskas, A. 
Širvaitis ir I. Dainauskai- 
tė. Visi savo užduotis atli
ko kopuikiausiai. Po vai
dinimo sekė šokiai.

Visas pelnas bus pasiųs-

AMSTERDAM, N. Y.

giaiDidelis Eunco ir Kortų 
Vakaras Gegužės 20 (i.
Visi jau žinome ir girdė

jome, kad praėjusį penkta
dieni, 
krašte, 
riausiu 
(basketball tvmu) turny- 
ras. Jie žaidė su geriausio
mis Europos komandomis 
ir jas visas nugalėjo ir 
laimėjo Europos čempijo- 
natą.

Tie Lietuvos čemoijona- ___________ ____ ___ , v. . ~v._~ . ,
lai šia vasarą atvvksta į drai išklausė šv. mišių ir į širdingai ačiū visiems at-: 
Ameriką persiimti su A- priėmė šv. Komunija. i slankiusiems, _ dam’””'1 
merikos lietuviai sporti-, Dvasios vadas kun. J. B. kęms, Jaunametėms, 
pinkais. ' “ " “ “ ’ " ’ _

Šis lietuviškas jaunimas*mišias. Giedojo laike pa- k.jirie kokiu nors būdu pn 
tikrai džiugina lietuvių! maldų M. Stankienė ir M. sidėjo; biznieriams už au 
visuomenę, ypatingai A- Širvaitienė. Po pamaldų į- kas, vaidintojams^ Rengi 
merikos Lietuviu Sporti- vyko bendri pusryčiai, 
ninku Komitetą ir jų Mo
terų skvrių, kuris stropiai vakaras Šv. Jurgio par. 
darbuojasi. planuoja ir bažnytinėje r—
gausiai ruošiasi, kad ko- Žmonių 
gražiausiai ir iškilmin- parapijų. Kuopos pirm. O.

Rygoje. Latvijos 
buvo Europos ge- 
krepšinio lauktų

DETROIT, MICH.
Iškilmingai Minėjo Moti

nos Dieną
Moterų Sąjungos 54 kuo

pa iškilmingai minėjo Mo
tinos dieną sykiu su Jau-, 
nametėmis. Dalyvavo ir 64' 
kuopos sąjungietės. Iš ry- tas į Kauną Vilniaus Va-* 
to visos sąjungietės ben- davimo Sąjungai. Tariame j

Gegužės 2 d. Šv. 
miero par. choras 
metinį susirinkimą. 
S. Šlaveikis pradėjo 
rinkimą malda, 
kas 
protokolą. Sekė raportas 
komisijų, kuri rengia kon
certą — šokius gegužės 23 
d. Pranešė, kad turėsime 
svečiu iš Nevv Britain, Ct., 
būtent, varg. Kazimierą 
Žalnieraitį, kuris atva-| 
žiuos su būriu vyrų daly
vauti mūsų programoje. 
Taipgi bus suvaidintas 
vaizdelis — “Kas bus Mo
čiute”. Vaidins varg. artis
tas Juozas Olšauskas. Pel-j 
nas skiriamas bažnyčios 
vidaus atnaujinimo fon
dam *

Sekė rinkimas komisijos 
rengimui pikniko, kuris į- 
vvks mūsų parapijos par- 

į ke, birželio 13 d. Komisija 
— Stasys Šlaveikis, Ro
bertas Karutis ir Petras

Kazi- 
laikė 

Pirm, 
susi- 

Raštinin- 
p. Danyla perskaitė

į Songaila.
Finansų raštininkė V. ...... ............. .........

Motiejūnaitė išdavė meti- ratą, vadovybėj Kaziuko, 
nį raportą, kuris parodė, traukia lietuviška dainą, 

į kad choras turė jo sekmin- > ^a(j net girios pleška ūžia, 
gus metus. kad net ju dvasios pagauti

j Naują valdybą sudaro — dainuoja ir senesni, 
šie: Pirmininkas Antanas. Q j -ia kQmos savo le. 
Grabauskas, vice-nirm. — Detas5 nu0 jaunu dienu 
Petras Songaila, Rastinin-t nerkrįkgtįja gvodįos išdi- 
ke Amihja Luksiute, fi- dgjaį skersuoia. Nauiai 
nansų raštininke — Geno- vedusios mažyčius vedžio- 
vaite Stankevičiūte, kasie- • gj jaunaniartes “šalčio 
nūs - Simonas Cikanavi- bi - •, su dresėmis asi.
cius, kasieno nagelbinin- roį t nedrįsta.
kaL- Jonas Cikanavicius Kiek - ivairumo kiek 
ir Robertas Karutis. Ko- čia iuok kiek - isi. 
respondentai —Veronika
Motiejūnaitė ir _ Vincas; Ruoškimės visi dalv- 
Mykolaitis. Maršalkos rauti tose pavasario nir- 
Antanas Sabulaitis ir Ces- mose džiauęsm0 iškilmėse, 
lovas Malkevičius. kurios įv ks gegužės 30 d„

Korespondente Romuvįs>par'’ke” Monteilo, 
i Mass.ATSIŠAUKIMAS

I

PHILADELPHIA, PA.
daininin-

, kal- 
Čižauskas atnašavo šv. bėtojams, darbininkams, 

Giedojo laike pa- kurie kokiu nors būdu pri- * _ _ • « • • • w

Vakare 7 vai. prasidėjo

I 
I
I

mo komisija ir 54 kuopa 
taria visiems nuoširdų a- 
čiū.

svetainėje, 
buvo net iš trijų

Klys.

Š. m. gegužės mėn. 23 d 
sekmadienį, bus renkamas 
New Jersey valst. atstovų 
komitetas, iš Lietuvos at
vykstantiems sportinin
kams sutikti.

Kviečiame visas organi
zacijas atsiųsti po du at- 
tovu į šitą susirinkimą, 
kuris įvyks 3 vai. p.p., Šv. 
Jurgio salėje, 182 Nevv 
York Avenue, Newark, «N. 
Jersey.

Jeigu iki to laiko (gegu
žės 23 d.) neįvyksta kurių 
organizacijų susirinkimai, 
pirmininkai tų organizaci
jų yra maloniai prašomi 
paskirti du narius savo or
ganizacijas atstovauti.

Adelė Baranauskaite.
B• :

> cK
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Philadelphiečių Dėmesiui
Paaiškėjo tas, kad dar 

tur būt prieš išvažiuojant 
Lietuvon, jei p. Vincas Už-, 
davinys važiuos pro šalį 
Philadelphijos,, tai sustos 
joje, kad nuo p. Kazio 
Dryžos paėmus prenume
ratos pinigus už ‘Mūsų 
Vilnių’. Tad philadelphi-1 
jiečiai, kurie išgali ir my
li Lietuvą bei jos sostinę, 
Vilnių, tai privalėtų nors 
užsirašymu to naujienraš- 
čio: “Mūsų Vilniaus” pri
sidėti prie kovotojų už lai
svę mūsų sostinės Vil
niaus. Tas naujienraštis 
kainuoja tik du doleriu 
metams. Jį galima užsira
šyti pas p. K. Dryžą, 1243: 
Dickinson St., Phila., Pa. 
O p. K. Dryža, būdamas 
labai sąžiningu ir karštu 
Lietuvos patrijotu, nors p. 
V. Uždavinys ir nebegalė
tu užsukti Ptyladelphijon, 
vis-vien priduos jam visus 
pinigus už tą naujienraštį 
Jo čia, Amerikoje pasto
vus adresas: Generalinia
me Konsulate, New Yorke.

K. Vidikauskas.

iI

ISunkiai serga Jauname- 
čių pirm. S. Stankiutė, ku
ri guli savo namuose. Jau- 
namečių dir. M. Stepo- 
nauskienė pasiuntė gyvų 
gėlių Motinos Dieną. Taip
gi ir visos jaunametės pa
siuntė gėlių ir aplankė sa
vo pirm. Linkėjo jai grei
čiaus pasveikti ir grižti 
prie darbo.

Miesto knygyne randasi 
daug naudingų lietuviškų 
knygų. Patariame nueiti 
ir pasiskaityti. Knygyne 
dirba lietuvaitė ir veda 
lietuvių skyrių. Knygyne 
randasi daug netinkamos 
literatūros, bet lietuvaitė 
stengsis šį skyrių tinka-! 
miau sutvarkyti ir gauti; 
geresnių knygų.

Kuopos korespondentė,
J. H. M.

No Dovvn 
Payment

AMERICA’S FIN ĖST REFRIGERATOR

ELECTROLUX
A tiny GAS Flame circu- 
lates the refrigerant with- 
out friction, noise or wear

That’s Why It Offers —
— Longer Life
— Permanent Silence
— Constant Cold
— Low Cost

Worcester Gas Light Co.
240 Main St. Dial 2-

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS

)

Statistika parodo, kad iš 120,000,000 A- 
merikoj gyvenančių žmonių turi visada vi
durius užkietėjusius 40,000,000 žmonių. Oi 
kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 Iš kiekvieno 100 žmonių turi ii 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių tori su- 
kietėjuses kepenas. 80 nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 60 nuoš. i 
žmonių turi apendiko įdegimo* (aklažar- 
nės). KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų i1 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TURAL - 1^AX HERB TEA nesibijo nei šalčio. Kataro, Influenzoa ir 
kitokių ligų. Todėl, kad Jų visada švarūs viduriai. NATURAL - LAX-. 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visą kūno sistemų. Sergantieji ir ♦eiki. tuojaus prisiųskite $1.00 bei 
$2.0<», Money Order (Cbeklų neprijimu), o aš jums pasiųsiu NATU
RAL - LAX - HERB TEA Ir iš ko jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATURAL - I-AX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rašykite:

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y. 
-----------------------------------------------------------------------e
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♦ Dangaus Karalyste
GINTARAS

“Eikite tat ir mokykite visas tautas, krikštydami
juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir šventosios Dvasios.” 

(Mato 28:19).
švč. Trejybės tiesa — didžiausia ir kibliausia 

mūsų tikėjimo paslaptis. Žmogaus protas negali jos 
suprasti. Taip įžymiausias teologas ir didžiausias 
šventasis, taip ir vaikelis turi prisipažinti, kad pro
tas nesugeba suprasti kaip trijuose Asmenyse tik vie
nas Dievas gali būti. Vientik dangų pasiekę mums 
bus aišku, kaip tai yra. Apie tą tiesą Bažnyčios dak
tarai jau parašę visą eilę sunkiųjų tomų, vienok Švč. 
Trejybės paslaptis vis dar pasilieka paslaptimi.

Iš tos Kristaus apreikštos tiesos plaukia ir kitos 
mūsų tikybos paslaptys, k. a., V. Jėzaus Įsikūnijimas, 
žmonijos atpirkimas, ir Švč. Sakramentas. Jei nėra 
Švč. Trejybės, nėra nė Įsikūnijimo, ir jeigu nėra Įsi
kūnijimo, lygiai taip pat nėra nė atpirkimo. Tačiau 
mes žinome, jog vienoje Dievo Prigimtyje yra trys 
Asmenys, nes V. Jėzus žmonėms paaiškino Švč. Trejy
bės mokslą.

Šv. Rašte skaitom, kad pakrikštytam Kristui iš
einant iš Jordano upės, pasirodė šv. Dvasia balandžio 
pavidalu, ir balsas iš dangaus tarė: “Šitas Mano myli
masis Sūnus”. Taigi, toje vietoje pasireiškė Švč. Tre
jybė, nes ten kalbėjo Dievas Tėvas, ir nužengė ant Iš
ganytojo šv. Dvasia.

Visai nestebėtina, jog nesuprantame Švč. Trejy
bės tiesos, nes Dievas jokio apie tai supratimo nerei
kalauja. Jei Dievas to norėtų, beabejo Jis mums būtų 
davęs platesnių apie Savo Prigimtį žinių. Todėl štai 
ką dažnai prisiminkime: Dievas nenori, kad mes Jį 
suprastum, bet reikalauja mus į Jį tikėti ir Juomi pa
sitikėti, ir jeigu atidengia mums nekurią gilią paslap
tį, belieka mums tik padėkoti Jam už tokią malonę.

Nežinodami kodėl mūsų tikėjime glūdi Švč. Tre
jybės paslaptis, nereikia nusiminti arba susijaudinti, 
nes Dievas mums apreiškė tą tiesą, ne kad protą ap
sunkinti, bet kad iššaukti Jam didesnę meilę ir prisi
rišimą. Tokiu būdu apsireikšdamas, Visagalis parodė 
mums begalo didelės meilės ir pasitikėjimo. Kadangi 
žmogus pats sau paslaptis, ir pasauly yra daugybė 
dalykų, prisidengusiu paslapties skraiste, todėl ne
nuostabu, kad paslapčių turi ir patsai Dievas.

Pažvelgdami į dobilėlį, mums šiek tiek aiškiau su
prantama Švč. Trejybės paslaptis. Dobilas turi tris 
lapelius, o tik vieną kotelį, tačiau nesakom, kad trys 
yra dobilai ant to paties kotelio. Panašiai nesakom, 
kad trys yra Dievai, nes Švč. Trejybės Asmenys turi 
vieną ir tą pačią Prigimtį. Arba vėl: paėmę tris indus, 
ir vieną pripylę vandeniu, kitą sniegu, o trečią ledu, 
mes žinome, kad tuose induose iš esmės esanti toji pa
ti medžiaga — vanduo. Lygiai taip pat ir su Švč. Tre
jybe: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas šv. Dva
sia iš esmės turi vieną ir tą pačią Prigimtį.

Daug būta išminčių, kurie dėjo visas pastangas 
Švč. Trejybei suprasti. Štai, kad ir šv. Augustinas. 
Kartą bevaikščiodamas jūrų pakraščiu, ir mąstyda
mas apie Švč. Trejybę, kaip čia Ją supratus, jis pas
tebėjo vaikelį, kuris rankute pylė vandenį iš jūros į 
smiltyse iškastą duobutę. “O ką tu čia darai, vaike-( 
Ii?” užklausė šventasis. — “Jūrą perpilu į duobutę” — 
atsakė vaikutis. Šv. Augustinas nusišypsodamas ta
rė: “Juk jūra netilps tavo duobutėj”. Anas atsiliepė: 
“Tiesa, bet mano duobutė sulyginus su jūra, yra di
desnė negu tavo protas, sulyginus su Švč. Trejybės 
didybe”. Tai pasakęs, tuojau išnyko vaikelis, kuris 
buvo ne kas kitas, o angelas. Iš to matome, kad veltui 
stengiamasi suprasti Švč. Trejybę.

Kristui paskyrus apaštalams jųjų uždavinį, t. y., j 
mokyti visas tautas, krikštydami juos vardan Dievo 
Tėvo ir Sūnaus ir šv. Dvasios, Bažnyčia nuolatos dė
jo visas pastangas supažindinti pasaulį su Švč. Tre
jybės mokslu, ir ginti jį nuo klaidatikių užpuolimų. 
Pirmųjų gadynių krikščionys bevelijo guldyti savo 
galvas, negu kad užsiginti tos brangios tiesos, o šven
tieji per šimtmečių eilę mąstė apie ją, ir vardan Švč. 
Trejybės jie darė daugybę stebuklų.

Vardan vieno Dievo trijuose Asmenyse, Motina 
Bažnyčia krikštija, dirmavoja tikinčiuosius, dunda 
jiems išrišimą, laimina jų vestuves, suteikia jiems pa
skutinį patepimą, ir pakviečia jų sielą išeiti iš šio pa
saulio į dangaus laimę ir ramybę. Visi Bažnyčios lai
minimai suteikiami vardan švč. Trejybes, ir kasdien 
aukojama Jai Dieviškoji altoriaus Auka. Ir kiekvieną 
kartą persižegnojam, mes tuomi pareiškiam ščv. Tre
jybei garbę ir šlovę.

Taigi, sekdami apaštalų pavyzdžiu, visuose veiks
muose eikime ir mes “vardan Tėvo ir Sūnaus ir šv. 
Dvasios”. Kadangi Švč. Trejybė visų dalykų pradžia 
ir pabaiga, todėl kiekvienas darbas ir malda turėtų 
su Ja prasidėti ir per Ją laimingai pasibaigti. Steng- 
kimės sužadinti savo meilę už Dievą Tėvą, kuris mus 
sutvėrė, — už Dievą Sūnų, kuris mus atįirko. ir už 
Dievą šv. Dvasią, kuris mus pašventino ir nesiliauja 
pašventinęs.

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.
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DSRBININKAS
pagerbtuvių, demonstraci- bai pageidaujama: archy-j gyvavo 
jų, chorų, artistų, žymių vai, rankraščiai, dokumen- 
asmenų, gegužinių, svar- tai, svarbūs laiškai, tele- 
bių įvykių, lietuviškų į- gramos ir visokie raštai į- riuje prie kiekvieno eks- 
staigų (bažnyčių, mokyk- rodanti lietuvių kovą už 
lų, salių, teatrų, etc.), pre- Lietuvos Nepriklausomy- 
kybos ir pramonės įstai- bę ir lietuvybės ugdymą adresas, 
gų, tipingų lietuviško gy- Amerikoje. i
venimo atvaizdų. Ypač pa
geidaujama fotografijos iš 
koš lietuviai teikė pagalbą nab» (daiktu)- Namuose 
Lietuvai. > mėtos*, kaipo nereika-

lingi dalyvai, arba būna
5) Visokius ženklelius, sudėti, sukabinti palėpėse

medali jonus, “
paliudijimus,

j duodami už aukas laike 
* rinkliavų, jubiliejų, de
monstracijų, iškilmių, tau
tos švenčių etc.

6) Senoviškus kvietkuo- 
tus laiškus, įvairius pla- 

ikatus, posterius, albumus, 
' programus, almanachus,
kalendorius ir metraščius, 
tautiškus paveikslus, lie
tuviškus atvirukus, kari
katūras, vinjetes, bilietus, 

į! likacijas, kvitu ir liūdiji- pakvietimus, knygų kata-
* ■ jogus, Amerikoje spauę-

spausdi- dintas lietuvių knygas, lie
tuviškus laikraščių kom-

Senų Daiktų Vajus
v •

v •Kaune Vytauto Didžiojo liks kilnų darbą savo Tė- 
Kultūros Muziejuje 1935 vynei ir Tautai, 
m. įsteigtas istorinis sky
rius, į kurį kraunama į- 
vairūs dokumentai iš Lie
tuvos praeities, Tame sky
riuje net keli kambariai y- 
ra pavesti Amerikos lietu
vių praeities liekanoms, 
kurios surinktos ir gražiai KOKIUS DAIKTUS RIN

KTI IR AUKOTI V. D.
KULT. MUZIEJUI

P. Galaunė,
Muziejaus Direkt. 
Dr. AI. M. Račkus,

Istorinio Skyr. vedėjas. 
Anspauda 
Kaunas 1937 m., kovo 22.

' ■■■

1) Lietuviškų draugijų-

išdėstytos kartų kartoms: 
bylos mūsų, Amerikos lie
tuvių, praeitį, mūsų gyve-. 
nimą, mūsų veikimą, mū
sų kovas už lietuvybę ir. vėliavas, 
milžiniškus darbus, atlik-' 2) Lietuviškų kareiviškų 
tus Lietuvai einant jai draugijų uniformas ir gin- 
sunkiu keliu į nepriklau- ^his.
somvbės laimėiima. Kiek-i 2) Lietuviškų draugijų 

kepures, šalmus, maršalų 
juostas ir lazdas, pirmi
ninkų insignijas, šarfas, 
ženklelius, čarterius, pro
tokolų knygas, -metalines 

nereikalingus namu o s e *r gumines antspaudas t

žetonus ir 
kokie buvo

įvyks birželio 20 d. š. m., 
2 vai. p. p., Palangoje, Šv. 
Pranciškaus parapijos Va- 
sarnamyj prie Forest 
Lake, Methuen, Mass.

Šį suvažiavimą nuošir- 
raščių, brošiūrų, kurių jau džiai priėmė LDS. 70-tą 
niekas neskaito, nedegin- kuopa, Lawrence, Mass. ir 
kitę, bet sudėję į krūvą Kleb. kun. Pr. M. Juras, 
taip pat atsiųskite. Drau- Kviečiamos visos Nau- 
gijų šėpose yra taip pat jos Anglijos Apskričio 
daug muziejinių ekspona- kuopos iš anksto rengtis į 
tų: senų protokolų knygų, šį suvažiavimą gražioje 
šarfų, ženklelių, konstitu- Palangoje, 
cijųį vairių blankų, ants- LDS. N. A. Apskr. Vald.— 

nu- paudų ir tt. Draugiją lik
tos lyg veidrody galėtu VJSKU KareivisKu araugi-i “^c***^ oH<*uSdi- vidavus, tie daiktai sunai-,
matyti, reikia padaryti se-1 idėjinių ir pašelpiniųi nius svetimtaučių kalbose kinami. Tai vis reikšmingi 
nų daiktų vajus t y se-' kongresų, seimų,; aRie Lietuvą ir lietuvių eksponatai. Padėti muzie-
nus daiktus surinkti ir su-’ valdybų, komitetų, delega- reikalus. į juj jie ilgai, ilgai liudys,
krauti į Vytauto Didžioio' paradų, laidotuvių,’ 7) Lietuvos Muziejui la- kad tada ir tada, ten ir ten

somybės laimėjimą. Kiek
viena praeities liekana y- 
ra mūsų, Amerikos lietu-. 
vių, istorijos knygos pus
lapis. Sunaikinus, arba iš
mėčius, tas liekanas, kaipo 
i_______ o_  ________
daiktus, daug mūsų darbų ^eals), konstitucijas, ap- 
būtų užmiršta ir būsi- “j" .
moms kartoms nežinomi, i pavyzdžius, visokius

Kad Amerikos lietuvių formuliarus ir 
praeitį ir visą gyvenimą nius.XX v 10U y VV1H11M* ! T J • J-

bei veikimą būsimos kar- | 4) Fotografijas - lietu-] pietus ir pavyzdinius -
lv£ veidrody galėtu v’škų kareiviškų draugi-, menus, visokius spausdi- •7® v » o *4 . u:":.. •__ ninc CTrotimtoiiZin lrolhnco

Union Electrical Supply Co. Ine

Kultūrinio Muziejaus A- 
merikos lietuvių skyrių.

Šiomis dienomis iš Vy
tauto Didž. Kultūros Di
rekcijos žemiau pasirašęs 
gavo tokį laišką - prašy
mą: j
Didžiai gerb. Ig. Sakalai, t 
6747 So. Artesian avė., 
Chicago, III.

Vytauto Didžiojo Kultū
ros Muziejaus vardu pra
šome Tamstą, pone Saka
lai, neatsisakyti prisidėti 
prie V. D. Kultūros Muzie
jaus darbo renkant Ame
rikos lietuvių tarpe šiam 
muziejui tinkamą medžia
gą

Esame įsitikinę, kad 
Tamsta šį mūsų prašymą 
paremsi ir prisidėsi prie 
brangaus ir kilnaus darbo. 
Žinodami Tamstos vardo 
populerumą Amerikos lie- į 
tuvių tarpe, Tamstos m ei-i 
ię Tėvynei ir Tautai, tiki
me, kad Tamstos darbas 
duos gražių ir gausių vai
sių, Iš anksto širdingai 
dėkojame Tamstai už bu
simąjį darbą ir siunčiame 
V. D. Kultūros Muziejaus 
įgaliojimą eksponatams 
rinkti.

Prašome priimti mūsų 
tikros pagarbos pareiški
mą.

P. Galaunė, 
Muziejaus Direkt. 
Dr. Al. M. Račkus, 

Istorinio Skyr. vedėjas.
ĮGALIOJIMAS 

Lietuvos Respublika 
Švietimo Ministerija 
Vytauto Didžiojo 
Kultūros Muziejus

Nr. 629
Vytauto Didžiojo Kultū

ros Muziejus (Kaune) 
šiuomi įgalioja p. Igną Sa
kalą Amerikos lietuvių 
tarpe rinkti tinkamus mu
ziejui eksponatus.

Visų Amerikos lietuvių
įstaigų, organizacijų ir at
skirų asmenų prašoma ne
atsisakyti turimus muzie
jinius eksponatus per p. T. 
Sakalą aukoti V. D. Kul
tūros Muziejui. Kiekvienas 
paaukotas eksponatas mu
ziejaus bus priimtas dide
liu dėkingumu; jis ras sau 
muziejuje tinkamą vietą ir 
kartų kartoms bylos apie 
Lietuvių Tautos gyvenimo 
laimėjimus ir vargus. 
Kiekvienas aukotojas at-

_______________ ?_
> tokia ir tokia 

draugija. V. D. Kultūros 
Muziejui istoriniam sky- 

ponato bus padėtas ir au
kotojo vardas, pavardė ir

Visus eksponatus pra
šau siųsti šiuo adresu: Ig- 

geioaujaiua ivtugranjus « Pas. daugelį yra senų notaB Sakalas, 6747 S. Ar- 
darbuotės kuomet Ameri- muziejui tinkamų^ ekspo- tesian Avė., Chicago. III.

Ig. Sakalas.
Ijie mėtosi, kaipo nereika

lingi daly vai, arba būna 

kareiviškų 
uniformos^,

(paveikslai, 
draugysčių 
kur jas kandys baigia ės-' 
ti. Nukabinkite jas iš pa-; 
lepių, išdulkinkite ir at-' 
siųskite. Išverskite senas 
dėges ir ką tik rasite iš j 
aukščiau paminėto — at-1 
siųskite. Senų knygų, laik-( v •

Kun. S. Kneižis,
Dvasios Vadas

Jonas Kumpa,
Pirmininkas

Tarnas Versiackas,
Sekretorius.

f«. s. nuc „

• When PWA’s Housing DivUion studied food-loeeping 
economy for the future residents of their low-rent hous- 
ing projects, they made a discovery. Thcy found that 
electric Tefriįeration — tas from being a Iuxury 
was- the lowest cost food-keeping they could buy in a 
majority of their projects.

To pick the rhost ecortomical electric 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 . •. if’s 10- Year Economy 
that counts! ‘ ’

SEE THE HE*

Westinghouse
į&tckm .fMrvtd

REFRIGERATOR

Samuel
92 High Street

Kufman,
Boston, Mass.
Preiidentas ir Kasininkas

Telefonas LIBerty 2337
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Rytinių Valstybių Žinios aukščiatv-ęarių skaičiumi 
i ir savo veiklumu. •

MARIANAPOLIO ŽINIOS
v---------- I mo ir suaugusių priėjo iš-

Gegužės 9 d. kolegijoje pažinties ir priėmė šv. Ko- 
įvyko studentų tėvų pa- muniją. Bendrai priėmė, 
gerbimas, Motinos dienos rodos, šios draugijos: Mo- 
proga. I

Iš ryto įvyko iškilmin
gos pamaldos. Šv. Mišias 
atnašavo kun. A. Čikota, 
TT. Marijonų vienuolijos 
generolas; jam asistavo 
kun. Juozas Vaškevičius ir 
kun. Antanas Švedas. Iš
kilmėms pritaikintą pa-

terų Sąjunga, Gildą ir Ma
rijos Vaikeliai. Darė gražų 
įspūdį. Paskui vakare, mo
kyklos salėje, įvyko Moti
nos Dienos programa. Va
karą surengė Moterų Są
jungos kuona. Atsilankė 
daug žmonių netik iš 
Hartfordo, bet ir iš toliau. 
Pirmiausia įvyko vaka- 

mokslą pasakė kun. J. rienė. Vakaro vedėja P-nia 
Vaškevičius. Altoriai buvo Kočiūnienė kvietė sekan- 
išpuošti gražiomis gėlė- čius asmenis kalbėti: ku- 
mis. Giedojo rinktinis nigus 
kolegijos choras.

Pamaldoms pasibaigus, 
įvyko svečių priėmimas— 
pietūs. Po pietų 
pasivaikščiojo po 
Dabar visur taip 
Visur žalia, žydi 
Prabėgo greitai keletą va
landų ir atėjo programos 
laikas. Svečiai susirinko į 
kolegijos auditoriją. Prog
ramą vedė stud. Jonas Pa
rulis. Programoj dalyvavo 
visos meno pajėgos: or
kestras, choras, vaidinto
jai. Antroje dalyje buvo 
suvaidinta veikalas “Sa
vanoriai”.

Be choro dainų, buvo ir 
solo. Dainavo stud. Jonas 
Šakočius, stud. Jonas Kle- 
bauskas. Be orkestros solo 
patiekė muzikos: stud. 
Stasys Jucius — saksafo- 
nu, stud. Jonas Dastikas 
— smuiku, stud. Antanas 
Norkūnas — akordijonu, 
ir t.t. Padeklemuota nema
ža eilėraščių ir apibūdin
tos Tėvo ir Motinos as
menybės: Pranas Gvaz- Britaine neatsisako 
d.auskas, Juozas Lažaųny- vauti parengimuose, 
kas, Andrius Muižis, Ka
zimieras Abromaitis, Be- 
nis Čėsna ir tt. Pradžioje 
kalbėjo kun. dr. J. Navic
kas, kolegijos rektorius. 
Pabaigoje kalbėjo kun. A. 
Čikota, tėvas generolas.

Svečių buvo daug, šalia 
studentų tėvų buvo ir ku
nigų atsilankiusiu į šias 
iškilmes: kun. J. Valantie- 
jus, kun. J. Vaitekūnas, 
kun. J. Petrauskas. Visi 
svečiai vakare išsiskirstė 
pakiliu ūpu, pilni gražių 
šventės iškilmių. L. K.

svečiai 
parką, 
gražu! 
gėlės.

HARTFORD. CONN.
ŠVČ. TREJYBES VYRŲ 
KLUBO VAKARIENE
Balandžio 29, mokyklos 

salėje įvyko metinė šauni 
Vyrų klubo vakarienė. At
silankė daugiau kaip šim
tas vyrų. Pirmiausia visi 
gardžiai valgė, o paskui 
vakaro vedėjas p. Matas 
Kripas perstatė sekančius 
kalbėtojus: kunigus Am- 
botą ir Kripą; Kazį Šimkų, 
Vyrų klubo pirmininką 
Leoną Mašiotą, Joną Mon- 
čiūną ir svečią kalbėtoją 
Juoz, Dubauską iš Water- 
bury. Turėjo ir komp. A- 
leksis kalbėti, bet jisai su
sirgo ir negalėjo atvykti. 
Po tam buvo bendras dai
navimas. Pianu skambino 
Edvardas Mončiūnas. Visi 
turėjo “extra” gerą laiką. 
Malonu matyti, kad vyrų 
klubas auga. Beje, beveik 
pamiršau, kad dr. Min
daugas Mikolainis irgi 
trumpai pakalbėjo. Svei
kiname Vyrų Klubą ir lin
kime jam augti ir klestėti.

v •

• v •

IŠ VYČIŲ VEIKIMO
Aną antradienio vakarą 

įvyko Lietuvos Vyčių mė
nesinis susirinkimas. At
silankė daug narių. Susi
rinkimas buvo rimtas, gy
vas ir vaisingas. Kalbėta 
apie sportą: žais tennis 
ketvirtadienių vakarais 
Colt’s Parke nuo 5:20 iki 
7:20. Kas norite tennis žai
sti pasimatvkite tenais ar
ba su vyčiu pirmininku 
Edvardu Mončiūnu. Pas
kui kas norite žaisti soft 
bąli, tai penktadienių va- 
krais Armory Field įvyk
sta praktikos 6 vai. vaka
re. Gegužės 27, Keney 
Park, Barbour Street En- 

Vaškevičių iš Ma- trance įvyks Dog Roast ir 
rianapolio, kuris labai šokiai, jojimas arkliais ir 
gražiai pakalbėjo apie mo- tt. Girdėti, kad nemažai iš 
tinas ir Kripą; paskui vyčių kuopos važiuos į 
kvietė padainuoti ponią CLC metinę vakarienę, 
Šimanskienę, Valerija Hotel Taft, New Havene. 
Kaunietvte ir svečius iš Kalbėjo kunigas Kripas ir 
New Britain ponus Sintau- brolis Banys ir viešnia iš 
tus ir jų dukrelę. Paskui Worcesterio 
dainavo ir dialogą atliko Valiackąitė. 
Mvkolas ir Jonas Krinu- 
kai. Kalbėjo pirmutinė 
šios kolonijos saiunerietė, 
ponia šnelienė. Paskui bu
vo šokiai. Vienu žodžiu 
Hartforde Motinos Diena 
praėjo kuoerražiausiai. Va
lio, hartfordiečiai!

GERB. SINTAUTAMS 
SURPRIZAS

Aną ketvirtadienio va
karą vietinis Šv. Cecilijos 
choras surengė “surprise 
party” gerb. Sintautams, 
kurie nesenai išsiskraustė 
iš Hartford į New Britai- 
ną. Atsilankė nemažai 
choro narių. Buvo gardžių 
užkandžių. Po to įvyko ir 
šokiai. Paskui buvo 
ta gražių lėkščių 
gerb. Sintautams, 
Hartforde ir dabar

kalnis, kun. J. Kartavi- 
čius, adv. J. Laučka, p. 
Dobrovolskienė, p. Suba- 
tienė, J. Bulevičius, p. Mi
kulskienė, P. Ivanauskas, 
muz. J. Jankus, J. Masals
kis, O. Kainauskaitė, p. 
Šertvytienė, p. Gaigalienė, 
p. Vaitekūnienė ir p. Ki- 
vytienė; vadovavo A. J. 
Mažeika.
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Prane i š k a 
Sveikiname 

vyčius ir linkime jiems 
augti ir stiprėti.

40 VALANDŲ ATLAI
DAI

Pas mus Hartforde šį
met 40 valandų atlaidai, 
rodos, pavyko. Atsilankė 
daug žmonių ir buvo daug 
svečių kunigų. Pamokslus 
sakė kun. Pauliukonis 
(sekmadienį per sumą), 
kun. Pankus sekmadienio 
vakare; pirmadienio va
karą kunigas Vaškelis, o 
antradienio vakarą kun. 
Balkūnas iš Maspeth. Ry
tais buvo trejos Šv. mi
šios. Dalyvavo nemažai 
žmonių. Oras buvo gražus.įteik-

setas 
kurie 
Ne\v 

dalv-
___ _____ ,o______ Lin
kime jiems New Britaine .ja nemažai lietuvių vaiki- 
dalvvauti ir linksminti sa
vo balsais lietuvius.

Dalyvavo ir kunigai Am- daugiau negu savo kvotą, 
botas ir Kripas ir svečias 
muzikas Broliukas Jonas 
Banys iš Marianapolio.

BASEBALL
Hartfordo laikraščiuose 

matvti yra daug baseball 
ratelių, kuriuose datyvau-

nu. Kaip jau minėjome 
lietuviai atlieka sporte

BROOKLYN. N. Y.
IŠ GIEDOS VEIKIMO
Švč. Trejybes Moterų ir 

Mergaičių Gildą nesnau
džia. Jos per Motinos Die
ną turėjo bendrą Komuni
ją ir paskui Mills Spa tu
rėjo bendrus pusryčius. 
Atsilankė nemažai narių. 
Neužilgo įvyks jų šokiai 
Wethersfield Co u n t r y 
Club. Paskui birželio 2, tu
rės Dog Roast Tvarkūnų 
ūkyje, Windsor. Sveikina
me ir linkime joms kilti

GRAŽIAI PAMINĖJO 
MOTINOS DIENĄ

Sekmadienį, gegužės 9 d. 
Lietuvos Vyčių 41 ir Mo
terų Sąjungos 29 kuopos 
iškilmingai minėjo Moti
nos Dieną. Per 8 valandos 
mišias Apreiškimo bažny
čioje abi šios organizaci
jos ėjo bendrai prie šv. 
Komunijos ir vėliau turė
jo bendrus pusryčius, ku
riuos prirengė sąjungietės. 
Kalbas pasakė kun. N. Pa-

VYKĘS PERSTATYMAS
Vakare Apreiškimo pa

rapijos svetainėje šios or
ganizacijos turėjo teatrą, 
rankų darbų parodą ir šo
kius. Lietuvos Vyčių dra
mos ratelis perstatė dvi 
komedijas: “Namų Židi
nys” — vieno veiksmo, ir 

i “Mirta činčiberaitė” — 
'trijų veiksmų, abi buvo la- 
I bai vykusiai suvaidintos. 
■ “Namu Židinyj” roles tu
rėjo : V. Kainauska^ — tė
vo, O. Kainauskaitė —mo
tinos, A. Puken^tė — duk
ters ir K. Kazlauskis — 
Zigmo.

Komedijoj “Mirta Čin
čiberaitė” vaidino: Kazys 
Marma — Stasio, Petras 
Vaičelis — Petro (Mirtos 
činčiberaitės), Juozas Ka- 
zlas — tėvo, Ona Kainaus
kaitė — motinos, Ona Vai- 

' čelytė — Stasės; Zuzana 
Mažeikienė — Marytės ir 
M. Kašenaitytė — tarnai
tės roles. Režisavo A. J. 
Mažeika. Pertraukos metu 
pasakė kalbą kun. J. Kar- 
tavičius ir taipgi buvo 
perstatyta svečias kun. 
Paulekas, redemptoristas.

Vaidinimams užsibai
gus, sekė, šokiai, grojant 
Avižonio orkestrai ir Pa
vasarininkų Vyčiams pa
dovanota rankdarbių pa
roda, kuri buvo išdėta vy- 

. čių kambariuose. Visi atsi
lankiusieji buvo labai pa
tenkinti ir linkėjo šioms 
organizacijoms daugiau 
panašių parengimų suren
gti. Žmonių svetainė buvo 
veik visai užpildyta.

i Šiam parengimui daug 
dirbo iš vyčių A. Pukeny- 
cė, V. Kainauskas, J. Ma
salskis, E. Petuška, A. ir 
Z. Mažeikai, O. Kainaus
kaitė ir k.; iš sąiungiečių 
n. Dobrovolskienė, Suba- 
tienė, šertvytienė, Kivy- 
tienė, Terebeizienė ir ki
tos. Buvęs.

ROCHESTER.N. Y.

MOTINOS DIENOS 
ŠVENTE

Pas mus Hartforde šį
met Motinos Diena buvo 
labai ideališkai švenčia-J

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

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

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 EUsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas 
Worcerter, 5-4335

PHONE
'So. Boston 

— 2271
A6H

SODALIEČIŲ ŠVENTE
Per sumą įvyko Sodalie

čių metinė šventė. Prieš 
pat mišias visos sodalietės 
įėjo į bažnyčią ir, vado
vaujant klebonui, giedojo 
Švč. Panelės Marijos lita
niją procesijoje. Po proce
sijos buvo apvainikuota 
Marijos Stovyla prie šoni
nio altoriaus ir 11 jaunų 
mergičių sudėjo įžadus, 
prisižadėdamos pildyti į- 
statymus Marijos vaike
lių. Laike mišių klebonas 
pasakė tai dienai pritai
kintą pamokslą, raginda
mas sodalietės vesti dorą 
ir nesuteptą gyvenimą, o 
pagundoms užpuolus krei
ptis į Mariją, kuri visuo
met užtars savo dukreles.

METINIS CHORO KON
CERTAS

7:30 vai. vakare parapi
jos auditorijoje, vadovau
jant muzikui K. Baziui į- 
vyko parapijos metinis 
koncertas, kurio progra
ma susidėjo iš įdomių dai
nelių ir komedijos. Įžangi
nę kalbą pasakė kleb. kun. 
Jonas M. Bakšys, kuris 
nušvietė dainos kilnybę, 
pažymėdamas, kad nė vie
na kita tauta neturi tiek

1

t
Y
Y
Y
Y
Y
Y ♦♦♦

Y
YY 
t 
i
Y
Y
Y
Y ❖ 
t ❖ 
❖ 
❖ 
t
Y
Y
Y
Y ❖ 
?
Y
Y
Y❖ 
t
Y
Y
Y
Y
Y ❖ 
❖ 
t
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y ❖ 
t
Y
Y❖ 
t ❖ 
t
Y ❖ 
❖ 
t ❖ 
❖ 
t ❖ 
t
Y
Y
Y
Y
Y

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

dainų, kaip lietuvių tauta, su “Lėk Sakalėli” — Sas- I IETĮ I VIII OltNA
dainuodami nausko ir “Pjauti Link?- ULlUTIU UIlHA

4’ ~ Pocįaus- Po t™1"-' šv. Pranciškaus Vienuo- 
P pertraukos prasidėjo jyno rėmėjai sujudino visą 
VnJu'J1 Pittsburghą. Nes uoliai

n "" rengiasi prie nepaprastos
LIETUVIŲ DIENOS, kuri

A‘ įvyks 4 dieną liepos šiais 
•. metais jau per dvylika 

metų Lietuvių Diena yra 
minima su dideliomis iš
kilmėmis. Todėl visi Pitts- 
burghiečiai laukia tos die
nos.

Gerb. klebonai kviečia 
visus parapijiečius į Lie
tuvių Dieną. Taipgi net ir 
lietuvių draugijos, ku
rioms rūpi tautybė ir ap- 
švieta. Taipgi duoda pir
menybę tautos veikėjoms, 
tai yra Rėmėjoms darbuo
tis lietuviškos išeivijos 
naudai.

Kiekvienas, kuris tik gy
vas ir jaučiasi lietuviu, 
noriai važiuoja į Lietuvių 
Dieną, nes čia yra geriau
sia proga pasitikti savuo
sius* — tiek biznierius, 
tiek politikierius, šeimy
nas, ir pavienius asmenis. 

Raporterius.
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the rollator* compressor..>t
Only Norge Les the world- 1 
famous Rollator cold-malcing I 
tnechanismvrithbutthreedovrly I 

moving parts. Simple, 1 
$urplus-powered, spar- 1 
jng of eurrent, aimost l 

' , cvorlasting. I

■*BEfc u.s. PAT, QFF»

I

eb the Norge

NET STORAGE SPACE (525 CUBIC FEET)

TOTAL SHELF AREA (9.83 SŪUARE FEET)

C0MH.ETEU SEALED ICE COMPARTMENT

ONE-PIECE, UNPIERCED PORCELAIN INTEBIOR

COLŪ CONTROL MOUNTED 0N 1NSIDE

FREEZES 84 ICE CUBES (9 POUNDS)

ICE TRAY RCLEASE

AUTOMATIC ELECTRIC LIGHT

HYDROVOIR

EXTRA COLD STORAGE SPACE

n5950

• Only Norge gives you all of these 
great convenience features plūs the 
famous Norge Rollator cold-making 
mechanism. Come in today and get 
the facts about economical, long- 
life, carefree refrigeration—see how 
Norge leads where it counts most.

BEFORE YOU BUY!

Modern Eleetrie Co
142 Broad St.

ir lietuviai <
tas dainas pasiliko tikrais ma 
lietuviais. Ragino čia au-' 
gūsį jaunimą dainuoti lie
tuviškas dainas ir tuomi 
sužadinti tautinius jaus-!
mus. 1. Choras — a) A- 
merikos himnas, b) Skam
bėkit dainos — Pociaus ir 
c) Bernužėli Nevesk Pa
čios — A. Aleksio. 2. Mo
nologas, kurį išpildė p. P. 
Poluikienė. 3. Duetas — 
Daina Vakarinė — Vana
gaičio ir Gyvenk, Juokis 
ir Mylėk — žižiuno, išpil
dė broliai B. ir V. Samuo- 
liai. 4. Kvartetas Lietuva 
Brangi — Naujalio ir šok 
Žirgeli 
navo A. Remeikis, F. Jur
gelionis, F. Bilikevičius ir 
J. Pranckūnas. 5. P-lė I. 
Rovaitė skambino pianu 
solo ir paskui pati sau a- 
kompanuodama sudainavo 
‘Į Tėvynę grįžt norėčiau’ 
— Putinaičio; iššaukta 
antru kart sudainavo Pu
pa — Pociaus. Choras už
baigė 1-mą dalį programos

Pociaus sūdai-

Perry 2200
Pawtucket, R. I

kurią pradėjo choras su 
“Dziedukas” — švedo ir 
“Kol Tavo Akelės” 
leksio. Sekė " 
“Jaunuolis pas daktarą”, 
išpildė broliai B. ir V. ka
muoliai; “Oi Dalia Mano” 
— Brazio ir “Karvelėli 
Mėlinasai” — Brazio, 
dainavo trietas — P. Po- 
luikienė, I. Mociejunaitė ir 
L Rovaitė. Vyrų choras 
sudainavo 
“Fordukas”, 
liaudies dainų ir 
čiaus
1*2,S
Tiltaitis” - 
“Tu ir Aš”

su-

Vanagaičio 
Poupuri iš 

Žilevi- 
“Vaikščiojau”. Cho- 

sudainavo “Į Vilnių 
Žilevičiaus ir 
- Vanagaičio.

Koncertas baigtas Lietu
vos himnu.

Bendrai visa programa 
gerai ir gabiai išpildyta. 
Pageidaujama daugiau tų 
koncertų ir lietuviškų te
atrų. Koncertui pasibaigus 
buvo šokiai. Vyturys.


