
DABARTIES 
BILDESIUOS DARBININKAS

KOMUNISTAI NORĖJO 
SUDEGINTI VIENUO

LYNĄ

Metz, Prancūzija — Čia 
komunistai norėjo sude
ginti vienuolyną, nakties 
metu. Ugniagesiams pasi
sekė gaisrą užgesinti. Vie
nuolyno perdėtinei komu
nistai buvo prisiuntę kele
tą grasinančių laiškų. Vie
nuolyno darže jie Viešpa
ties Jėzaus statula apdrab
stė raudona maliava.

KUR MALDA IR ATGAI
LA MOKESČIŲ NĖRA
Vatikanas — Laikraštis 

Osservatore Romano pa
duoda žinią, kad Olandi
jos Aukščiausiasis Teis
mas paliuosavo vienuolyną 
nuo asmeniniu mokesčių. 
Žemesnieji teismai buvo 
išsprendė uždėti mokes
čius. Tačiau, Aukščiausis 
Teismas, išduodamas nuo
sprendi pasakė, kad kur 
yra maldos ir atgailos da
romos dėl misijų, tų nega
lima apkrauti mokesčiais, 
nes tai yra didžios vertės 
darbai visuomenės gero
vei.

ISPANIJOS SUKILĖLIU 
GENEROLAI NE MASO

NAI

Londonas, Anglija —Ge
gužės 19 d., — Laikraštis 
“The Universe” faktais į- 
rodo, kad generolas Quei- 
po de Llano niekada nebu
vo masonas ir dabar nėra. 
Generolas Cabanellas, pir
miau yra buvęs masonas, 
bet jau seniai nuo jų atsi
skyrė. Generolai Franco ir 
Molą niekada nėra buvę 
masonai, bet priešingai, 
vra praktikuojanti katali
kai.
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AMERIKOS DARRO-FE- 
DERACIJA AUGA

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday), GEGUŽIS (May) 21 D, 1937 M., No. 39.

SOVETlT BUDELIAI
SUŠAUDĖ 44 ŽMONES
Maskva, Rasi ja, Geg. 20 
— Pranešama, kad Svo- 

bodny sovietų valdžios bu
deliai sušaudė 44 žmones, 
kurie buvo apkaltinti “šni
pinėjimu” PAgal Japoni
jos įsakymų.' Be to, su
šaudytieji buvo kaltina
mi ir ”sabotažavimu”. Ma- 

; siniai šaudymai žmonių 
■ eina visoje Rusijoje. Dau
giausia opozicionierių su
šaudyta gegužės 9 d. Taigi 

i “darbininkų tėvynėje” te
besilieja upeliais žmonių 
kraujas. Gyvieji darbinin
kai dirba komisarams 
kaip vergai. Ten nėra jo
kios laisvės. Ten pragaras. 
Jeigu, kuris drįsta kam 
nors pasiskusti arba pa
reikšti nepasitenkinimą, 
tai tas darbininkas paraše 
sau mirties dekretą. So
vietų budeliai kulka užbai
gia jo gyvenimo vargus 
Sovietijoje. į

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

Vyskupas Ketteleris

TEL. south Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

J. E. Kardinolas Mundelein
Pasmerkė Vokietijos Nacius

J. VALSTYBES PA
GERBS KATALIKŲ 

KUNIGĄ

yVashington, Geg. 19 d., 
Amerikos Darbo Federa
cijos sekretorius praneša, 
kad nuo rugniūčio 31 d.. 
1936 m. iki šio laiko, na
rių skaičius A. Darbo Fe
deracijoje padidėjo 475,- 
137 nariai.
1000 MATĖSI SU ŠV TĖ

VU POPIEŽIUMI

Castel Gandolfo, Italija, 
Geg., 19, Šv. Tėvas šian
dieną priėmė tūkstantį 
žmonių audijenciioje ir 
jiems pasakė gražius pa
sveikinimo žodžius. Tarpe 
atsilankiusiųjų buvo 150 
norų iaunavedžiu. kuriuos 
Popiežius palaimino.

Ketvirtadienį, gegužės 6 
d. Philadelnhijos vysku
pas Hugh L. Lamb sutei
kė sub-diakono šventimus 
Šv. Karoliaus seminarijos 
auklėtiniui, uoliam ir nuo
širdžiam laikraščio “Dar
bininko” bendradarbiui, 
klierikui Juozui Neverau- 
skui. Gerb. diakonui Juo-' 
zui Neverauskui linkime 
gausių Dievo malonių.

KUN. STEPONAS P. KNEIŽIS,.
Šv. Jurgio lietuvių par. (Norwood, Mass.) klebonas, 
gegužės 20 d., š. m. minėjo savo 10 metų kunigavimo 
sukaktį. Kun. Steponas P. Kneižis įšvęstas kunigu ge
gužės 20 d., 1927 m., Šv. Kryžiaus Katedroje, Bosto
ne. Gegužės 22 d., 1927 m. atnašavo pirmas iškilmin
gas šv. mišias Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje, 
So. Bostone.

Kun. Steponas pradinius mokslus yra baigęs Lie
tuvoje (Smilgiuose) ir Rockv Hill, Čonn. 1916 m., 
kun. J. Amboto (Hartfordo lietuvių par. klebono) ir 
kun. dr. J. Navicko, MIC. (kuris tuo laiku buvo La 
Salette kolegijoj) pagelba ir patarimu, įstojo į La Sa
lette kolegiją, kur mokėsi tris metus. 1919 m. atvyko 
i Bostoną, ir rudenį įstojo į Bostono Kolegiją, kur mo
kėsi vienus metus. 1920 m. persikėlė į Niagarą univer
sitetą. Jausdamas pašaukimą, 1921 m. įstojo į Šv. Jo
no Seminariją (Brighton, Mass.) ir po šešių mokslo 
metų tapo Kristaus darbininku—kunigu. Pirmaisiais 
kunigavimo metais paskirtas vikaru pas kun. Pran
ciškų Virmauskį į Lawrence. Iš Lawrence nukeltas į 
Šv. Roko lietuvių parapiją (Montello, Mass.), kurios 
klebonu yra LDS. Centro Pirmininkas kun. Jonas 
Švagždys. Ten darbavosi, rodos, apie porą metų. Kun. 
Kazimierui Urbonavičiui, tuolaikiniam Šv. Jurgio lie
tuvių par. (Norwood, Mass.) klebonui, prašant Jo E- 
minenciios atleisti nuo klebonavimo pareigu ir per
sikėlus į So. Bostoną, kun. Steponas P. Kneižis tapo 
Jo Eminencijos Kardinolo paskirtas į Norwoodą kle
bonu, kur jau klebonauja 5 metus ir švenčia savo 10 
metu kunigavimo sukakties jubilieju toje paraniioje.

Kiek ir ka nuveikė kun. Steponas P. Kneižis to
se parapijose, kuriose jis per 10 metų darbavosi ge
riausiai žino tų parapijų parapijiečiai, o čia tik pami
nėsiu, kad šalę parapijinio darbo daug dirbo ir litera- 
tinėje dirvoje. Literatinj darbą pradėjo pirmaisiais 
studentavimo metais. Paraše, išvertė ir sulietuvino 
kelioliką sceniškų veikalėlių. Kaikurie veikalai buvo 
atspausdinti, o daugiausia yra rankraščiuose, kuriais 
naudojosi ir tebesinaudoja scenos mėgėjai. Taipgi 
bendradarbiavo ir tebebendradarbiauja lietuviu kata
likų laikraščiams, ypač LDS. organui “Darbininkui”,, 
kurio ir dabar yra vienas iš uoliausių bendradarbiu. 
Jis yra “Tiesos Kelyje” Amerikos lietuvių skyriaus 
redaktorius.

Jubiliejaus proga, “Darbininko” nuoširdų bendra
darbį, kun. Steponą P. Kneižį sveikiname ir linkime 
ilgiausių metų!

SUGRAŽINO KRYŽIUS Į MOKYKLAS

STREIKAS ELEKTROS 
GAMYBOJE

Saginaw, Mich.
ir<4-lrn

Saginaw, Mich. — Čia 
sustreikavo Consumers 
Power kompanijos darbi
ninkai. Toji kompanija ap
tarnavo elektra 187 mies
telius ir miestus. 500,000 
žmonių liko be šviesos. Ke
liolika dirbtuvių turėjo 
užsidaryti. Streikui prasi
dėjus, 58,000 darbininkų 
liko be darbo.
GUBERNATORIUS SU

LAIKĖ streiką

Washington — Geg. 19 
d., J. Valstybių Kongrese 
yra sumanymas skirti gar
bės aukso medalius de
šimčiai Amerikos žymiau
sių mokslininkų. Jų tarpe 
yra išvardytas prelatas 
John A. Ryan, žymus so- 
cialogas ir Nacionalės Ka
talikų Gerovės Konferen
cijos socialės Akcijos sky
riaus direktorius.

UGNIS NUŠLAVĖ 
MIESTĄ

Manila, P. I. — Gegužės 
20 d. gaisras kilo Paraca- 
le miestelyj, kuris taip 
greit prasiplėtė, kad tūks
tančiai žmonių liko be na
mų. Daug žmonių žuvo 
gaisre. Sudegė virš 200 na
mų. Nuostolių padaryta 
$500,000.

sovietaiIkepa
ŽYDAMS MACAS

i

j 
I

Detroit, Mich. — Trečia
dienį, gegužės 19 d. vaka
re, gubernatoriui tarpinin
kaujant, Consumers Po- 
wer kompanija pasirašė 
laikiną sutartį su darbi
ninkais ir tokiu būdu už
baigtas streikas. Žmonės 
vėl gavo elektros šviesą ir 
dirbtuvės šviesą ir jėgą. 
Dabar eina derybos dar
bininkų su darbdaviais.

Malaga, Ispanija — Generolo Franco įsakymu į 
visas Ispanijos nacionalistų valdomas mokyklas, bu
vo sugražinti kryžiai. Kiek laiko atgal, bendrojo fron-

Chicago, III. — Geg. 19 d., Jo Eminencija Chica
gos arkivyskupijos Kardinolas Mundelein, kalbėda
mas į 500 susirinkusių kunigų, smarkiai pasmerkė 
Vokietijos nacius, kurie siekia suvaržyti Katalikų 
Bažnyčios veiklą. Jis ragino visus atremti neteisingus 
nacių užpuolimus. Jis sakė: “naciai ne tik nesilaiko 
sudarytos sutarties su Vatikanu, bet stačiai įžeidžia 
Bažnyčios vyriausybę ir melaginga propaganda pa
smerkia nekaltus kunigus į kalėjimus. Šiandieną Baž
nyčia neturi balso. Kada Vyskupai ką pasako, val
džios galinga propaganda užtildo jų balsus. Mes tu
rime parodyti užuojautą Vokietijos katalikams ir mel
stis už Vokietijos Katalikų Bažnyčią ir katalikus”.

Iš Vatikano pareikšta pasitenkinimas, kad Kar
dinolas pareiškė Bažnyčios mintis. Vatikanas ir to
liau reikalausiąs Vokietijos katalikiškoms mokykloms 
ir spaudai laisvės.

Gi Vokietijos propagandos ministeris Povilas J. 
Goebbels per laikraštį Der Angriff aštriais žodžiais 
pasmerkė Kardinolą už “neteisybę ir šmeižtą” prieš 
Vokietiją. Laikraštis rašo: “Ar Vatikanas leis Kar
dinolui Mundelein taip įžeisti Vokietiją ir nieko nesa
kys7 Jis įžeidė ne tik Vokietijos valdininkus, bet patį 
šalies vadą ir visus vokiečius”.

FAKTAI RODO, KAD ISPANIJOS RADIKALAI 
SUNAIKINO GUERNICA MIESTĄ

Londonas, Anglija — Laikraštis “The London U- 
niverse”, faktais įrodinėja, kad Ispanijos Baskiečių 
seną sostinę susprogdino ir sudegino radikalai (lojalis-

Maskva —Trys Maskvos tai), pirm negu juos spėjo nacionalistai išvyti. Tas 
kepyklos, kaip paskelbė miestas buvo padegtas, balandžio 26 d., ir daugiau kai 
“Maskvos dieninis laikraš- -< *------ *---- ------u*:. —•---- —
tis”, žydų Velykoms turė
jo prikepę macų. Buvo pa
duoti adresai tų kepyklų 
ir pažymėta, kad macai 
kepami valdžios priežiū
roj. ________

KIEK LIETUVOJE 
MOKYKLŲ

i
Šiemet Lietuvoje yra iš 

viso 4.876 komplektai val
stybinių pradžios mokyklų 
ir 137 komplektai privati
nių pradžios mokyklų. Da^ 
bar viena mokykla tenka 
1.029 gyventojams. Tan
kiausias mokyklų tinklas 
vra Seinų apskrity, o re
čiausias — Šakių.

1,000 žmonių žuvo. Valencijos valdžia melagingai pa
skelbė. kad nacionalistai (sukilėliai) iš lėktuvų metė 
į miestą bombas. Amerikos spauda tą žinią, be jokių 
patikrinimų įdėjo. Bet kada suvažiavo įvairių šalių 
laikraščių atstovai, jie tyrinėdami surado, kad mies
tas buvo radikalų dinamitu išsprogdytas, namai ap
lieti žibalu ir padegti. Vienas iš daugelio laikraščio 
reporterių, tai buvo Londono Times, kuris ištyrinėjęs 
visus griuvėsius savo laikraščiui taip telegrafavo:

“Buvo skelbta, kad Guernica buvo smarkiai bom
barduotas iš keliolikos lėktuvų, bet žymės rodo, kad 
tokio bombardavimo iš oro nebuvo. Durango mieste, 
kur buvo iš lėktuvų bombarduota, tai namų sienos 
buvo išneštos į gatves ir bombų dalis randamos tarp 
griūvėsiu; gi bombos žemėje padarė didžiausias duo
bes. Gi Guernica mieste to nėra. Čia griuvėsiai rodo, 
kad buvo žemėse įkastas dinamitas ir išsprogdintas 
miestas”. Kiti spaudos atstovai patėmijo, kad išliku
sieji namai buvę apipilti žibalu, nes mūrinės sienos ap
neštos tirštais juodais dūmais.

Guernica miestas buvo sunaikintas tų pačių, ku
rie sunaikino miestus Eibar, Irun, Malaga ir kitus, — 
radikalų, kurie pirm apleidžiant visa sunaikina. Jai 
laikraščiuose buvo rašyta, kad radikalai yra prisiren
gę sunaikinti Madridą, pirm nacionalistai galės ji už
imti. Žmonės, kurie pasiliko Guernica mieste radika 
lams pabėgus, tvirtina, kad radikalai jau balandžk 
25 d., pradėję tą miestą deginti ir sprogdinti. Be to 
laikraščių atstovai rado vidury miesto keturias vie 
tas pritaisytas dinamitui supilti, bet matomai nesu 
spėta tai padaryti.

London Times korespondentas sako: “Sunku bū 
tų tikėti, apžiūrėjus griuvėsius, kad nacionalistai bū 
tų bombardavę Guernica. Tokiu ženklų nėra”. Ką da 
bar komunistai pasakys apie Ispanijos civilio kart 

t žiaurumus. Ar jie pasmerks Ispanijos radikalus (loja 
listus) už sudeginimą miestų? Komunistai pasmerk* 
sukilėlius, kada neteisingos žinios buvo pasklydę. Da
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Pabėgėliai Apsako Ispanijos
Radikalų Žiaurumus

\/Ą7I| T fA IZ ĮTCl*0 <radikaly) valdžia buvo įsakius iš visų mokyklų 
V /AzLlkJvJiNl 1 lL kryžius pašalinti.

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

TELJO-BOITOH 2680.
------------------------------

< CERfAlN
IĄĮVAI

Kryžių gražinimas į mokyklas buvo atliekamas 
įspūdingomis iškilmėmis. Vaidininkai, mokytojai ir 
studentai išklausė šv. mišių ir dalyvavo kryžių šven
tinimo iškilmėse. Po bažnytinių iškilmių, daugely vie
tų, buvo procesijos, kur iš bažnyčių vienas berniukas 
ir viena mergaitė nešė nedidelius kryžius į mokyklas 
ir ten jie buvo ant sienų pakabinti. Daugelis mokyto
jų pasakė gražias kalbas apie tikybos reikšmę auklė
jime.

————————

Amorebieta, Bilbao fron- jie bus išvežti į Rusi ją ir 
tas, Ispanija, Geg. 19 d.— 
Anie 500 moterų ir vaikų, 
pabėgę iš radikalų pusės į 
generolo Molą prieglauda, 
atpasakojo šiurpulingus i- 
vykius. Jie pasakojo, kad 
besitraukdami iš Amore
bieta, radikalai privertė 
visus vyrus eiti su jais 
ginti Bilbao. Jie pasakojo, 
kai radikalai geresnius 
miesto namus apipilė žiba
lu ir paskui mesdami gra
natas padegė juos. Apie 
500 moterų ir vaiku prašė 
Molą prieglaudos. Motervs 
sakė, kad daug žmonių 
sudeginta namuose. Jos 
sakė: “Radikalai norėjo, 
kad visi pabėgtų iš miesto 
bet daugelis mūsų ju ne
klausėme. Jie mus buvo 
suvarę į bažnyčias, pas
kui atstatę į mūsų krūti
nes šautuvus, liepė atiduo
ti vaikus, sakydami, kad

aprūpinti. Daug iš baimės 
atidavė savo vaikus. Kiti 
mes sakėme, kad geriau 
mirsime nekaip jums savo 
vaikus atiduosime”.

NACIAI ĮKALINO KO
MUNISTUS UŽ RADIO 

KLAUSIMĄ

Hamburgas, Vokietija— bar turžtl> atitaisyti. 
Geg. 19 d.,-Vokietijos ko
munistai nusistatė savo 
radio ir klausėsi Maskvos 
programos. Bet neilgam. 
Nacių valdžia juos arešta
vo ir nuteisė nuo dviejų i- 
ki šešių metų į kalėjimą. 
Jie buvo apkaltinti išda-

i
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Ispanijos Sukilėliai Bombarduoja Bilba
Hendaye, Prancūzija — 

Ispanijos sukilėliai iš oro 
vėl apšaudė Baskų sosti
nę Bilbao. Radikalai (loja-

Iš KŪDIKIŲ LŪPŲ SKAMBA TOBULA GARBĖ

Paryžius, Prancūzija — Pranešama, kad iš Ispa- 
7įnijos Bilbao atplaukė į Prancūzijos pakraščius laivas 

vežąs Baskiečių pabėgėlius ir daug vaikų. Prancūzi
jos komunistai sutiko laivą dainuodami Maskvos in
ternacionalą. Ta daina Ispanijos karo našlaičiams bu-

Ispanijos sukilėliams ai 
tėjant Bilbao, Angliję 
valdžia įsakė savo kai 
laivus ištraukti iš Bilba 
uosto, nes ji negalinti g: 
rantuoti saugumo liki 
siems jos laivams ir pili 
čiams.

i

kai dar laikosi, bet spėja
ma, kad sukilėlių spaudi
mo neatlaikys.

vyste, nes susirinkę i bū-'*’s^aO suklaidinti bas
relius klausėsi radio prog
ramų iš Maskvos. Teis
mas persDėjo visus, kad 
savo radio nusuktų tolyn 
nuo Maskvos.

vo nauja, negirdėta. Jie gal manė, kad tai Prancūzijos 
himnas. Jie norėjo atsilyginti Prancūzams už dainą. 
Ir tie nekalti katalikų vaikeliai pradėjo giedoti Vieš
paties Jėzaus ir šv. Panelės Marijos giesmes. Tas 
giesmes jie težinojo, tas giesmes jie išmoko mokyklo
se, tas giesmes jie mylėjo giedoti, nes daug sykių ias 
giedojo bažnyčiose per šv. mišias ir procesijas. Tai 
buvo giesmės vilties ir Dievo meilės. Tikrai, iš kūdi
kių lūpų skambėjo Dievui tobula garbė..

i

Darbininkų Radio Programi 
1:30 Valandą po Pietų

I

šeštadienį, gegužės 22 d., š. m., 1:30 vai. po piet 
įvyks Darbininkų Radio Programa, kurią išpildj 
muzikos mokytojos p. Marijonos Treinavičiutės Radi 
Grupė. Patartina visiems pasukti savo radio rodyk 
ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių dainų, muzike 
ir kalbų iš radio stoties WC0P, Boston.
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Šiais Metais LDS. N. A. Apskričio Metine GEGUŽINĖ Įvyks 
Birželio-June 6 d., Kęstučio Drujos Parke, Dedham, Mass.V

•? IVIETINĖS ŽINIOSl į <_____________ 2_____į
GEGUŽINĖ PROCESIJA , sytė Jurgelaitytė. Kitas į- 

Gegužės 23 d. įvyks Šv. j žymesnias roles turės pa- 
Petro parapijos metinė neles Pranciskas Karlonai- 
Gegužinė procesija Mari-'^ (Vyčių pirmininke). St. 
jos, Dievo Motinos garbei, ij^yahauskaite,

yį. i Anelė Lipskaitė, Alena 
: Augustinavičiutė, Aldona 
Masiulytė, Genovaitė Dra- 
vinskaitė, Veronika Smi- 
gelskaitė, Mikalina Janus- 

' kevičiutė, Alena Vosylių-

Eisena prasidės lygiai an- Joana Lengvinaitė,
trą valandą po pietų, 
sas parapijos jaunimas 
turėtų dalyvauti viešame 
Marijos garbinime. Šį me-j 
tą susidaro trisdešimts bū
relių atvaizduojančių ko
kią nors dalelę Marijos li
tanijos.

Gegužės karalienė šį me
tą bus panelė Anelė Mark- 
saitė, Sodalicijos pirmi
ninkė. Stropiai ir sėkmin
gai darbuojasi panelė Mar- 
ksaitė Sodalicijos vadova
vime ir jos pavyzdys pri
traukė daug merginų prie 
Sodalicijos.

—
MOTERŲ KATALIKIŲ

SUVAŽIAVIMAS į

Sekmadienį, gegužės 16 
d., Šv. Petro parapijos sve
tainėje, So. Bostone įvyko 
Moterų Sąjungos Mass., 
N. H. ir Maine apskričio 
suvažiavimas. . Dalyvavo 
virš 30 atstovių ir kelioli-

I 
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Gegužės Karalienei paly-;.^a svečių ir viešnių. Sesi- 
dovės išrinktos panelės —I Jos Pra?Į^e]° vai. po pie- 
Marytė Skudrvtė ir Tere-I^; Sveikinimo kalbas pa- 
---- ------------- ---------------- ,sake kun. Kazimieras Ur- 

jbonavičius ir kun. Pran
ciškus Virmauskis.

Sesijas vedė p. V. Liut-i 
kienė iš Worcester. Jai pa-' 
gelbėjo p. Urmonienė. Į 
Raštininkė buvo p. Kučin-! 
skienė.

Sąjungietės padarė ke
letą gražių ir naudingų! 
nutarimų, 
gos seiman, 
Chicagoie, 
Liutkienę. 
praėjo labai gražioje tvar
koje.

DAKTARAI

Ir

i

I

Naujos Anglijos 
Nuosavas -

•| Iš Krano 
Buteliuose

pasirodė tikras rungtynių 
čampijonas, numušdamas 
9001 lazdelių (average — 
100) per 30 žaidimų.

Penktadienio vakare te
susirenka visi (Bowleriai) 
seni ir jauni Bay View 
Bungalovv — 7th St. ap
kalbėti sezono sportą, pra
leisti linksmai vakarą gra
žioj nuotaikoj ir pašokti. 
Rocky & his Gang (pirmą 
kart, So. Bostone) gros 
šokiuose. Pasimatysime.

Komisija.

B|aaaaaaaatitii*iat*aiiaa>aaaaMtaaaMaaaataea.................atataaaaaaaaaaaaM«Q

Tel. S. B. 2805-R i
LIETUVIS

OPTŪM ETR ISTASl
Išegzaminuoju akis: 
priskiriu akinius: 
kreivas akis atitie-1 
sinu ir amblijoniš- j 

i koše (aklose) akyse sugrąžinu:
• šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
Į 447 Broadway, South Boston Į

Moterų Sąjun- 
kuris įvyks 

išrinko p. V. 
Suvažiavimas

Banner Alepi tt A r\ Banner 1 

\ I A K Pale Ale J ■ HllLager
STAR BREWING CO

BOSTON, MASS
i 

rianapolio kolegijos Parke,. LDS. N. A. APSKRIČIO j susirinkime buvo išrinktaI

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR 

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

€
3

s

fTei. Šo. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

|DR. M. V. CASPER
= Arti Municipal Building 
| 525 E. Broadway, S. Boston

Ofiso Valandos i
i Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki: 
15 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-j 
Įsas uždarytas subatos vakarais ir j 
|nedčldieniais, taipgi seredomis nuoš 

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

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambpdge, Mass.

UNITED STATĖS CIVIL 
SERVICE KVOTIMAI
Mechanikai, kurie moka 

cemento ir plieno darbą 
prie namų ir kelių staty
bos, gali dabar išpildyti 
aplikaciją kvotimams. Ap
likacijas turi paduoti 
First Civil Service Distric- 
te, 1040 U. S. Post Office 
ir Courthouse Bldg., Bos
ton, Mass.. ne vėliau gegu
žės 24 d. Kvotimai bus pa
gal kiekvieno aplikanto 
patyrimo žodžiu.

PIKNIKĄ RENGTI 
SUSIRINKIMAS

Geg. 19 d., po pamaldų 
ivvko Šv. Petro parapijos 
veikimo komisijos susi
rinkimas pikniko reikalu. 
Transportacijos komisijos 
pirmininku išrinktas V. 
Valatka; įžangos komisi
jos pirmininku išrinktas 
J. Kumpa. P-nia E. Mark- 
sienė kaipo vyriausi šei
mininkė pirmininkaus ir 
pikniko reikmenų kolekta- 
vime. Orkestros bei beno 
reikalu palikta veikimo 
komisijos pirmininkui ir 
vice-pirmininkui t. t.: V. 
Širkai ir V. Valatkai. Se
kantis pikniko susirinki
mas įvyks birž. 3 d., no 
pamaldų, kurias ves Jo 
Prakilnybė General i n i s 
Viršininkas Tėvas Čikota, 
MIC.

♦ ___________________

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks gegužės 27 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Petro par. 
svetainėje, 492 E. 7th St., 
So. Boston, Mass. Valdyba

Thompson, Conn. Prašo- GEGUŽINĖS RENGIMO jos pirmininke. A.E.L. 
me visų darbuotojų, komi- KOMISIJOS ------------------
sijos narių ir tų, kurie pri-J susirinkimas ivvks! CUKRAUS DIRBTUVESjaučia tam parengimui.enmissusirinKimas jvyks DARBININKAI IR 
skaitlingai _atsilankyti. geguzes zo a.^. m., UNIJA

Gegužės 14 d. CIO uni
ja vėl buvo sušaukus So.

_ — ------ Bostono American Sugar
Sv.; viskas paruošta kuopui- Refining kompanijos dar-

. Da
lyvavo nedidelis skaičius 
darbininkų, lietuvių visai 
mažai, nes lietuviai, ypač 
senesnieji darbininkai ne
pritaria CIO unijai. Susi
rinkime tarėsi kaip įtrau
kti visus darbininkus į 
CIO uniją, bet darbas sun
kus. Tas darbas dar la
biau pasunkėjo, nes cu- 
kernės darbininkus orga
nizuoti atvyko ir Ameri
kos Darbo Federacijos at
stovas. CIO karštai remia 
tokis elementas, kuriam 
rūpi pasaulinė revoliucija. 
Amerikos Darbo Federaci
ja kaip tik “revoliucijo- 
nierius” šluoja lauk iš u- 
nijų. Labai svarbu darbi
ninkams pasirinkti uniją, 
kuri tinkamai atstovautų 
darbininkus ir gintų jų 
reikalus. Amerikos Darbo 
Federacija nėra politinė ir 
jos vadai neleidžia kam 
nors naudoti unijos sveti
moms idėjoms. Ji neremia 
Maskvos Stalino ar Lenino 
idėjos, bet ji gina Jung. 
Valstybių konstituciją ir 
darbininkų reikalus.

Federantas. i

I
nnrpno^rnin’ eilinis susirinkimas įvyks i 

gegužės 25 d. š. m.. 8:00 
L. Dienos Reng. Vaidyba. val- vakare. “Darbininko”

_________ kambariuose. Po eilės ke- 
SUSILĄUKĖ DUKTERS susirinkimų ir sutvar-l

- kymo Gegužinės reikalų.
Sekmadienio ryte, r _ _  _ _ ;_ _ _ _ _ _

Margaretos ligoninėje, po- , kiaušiai ir tikimasi, kad bininkų&susirinkimą 
nia Ona Nevienenė susi- birželio 6 d., Kęstučio dr- 
laukė dukters. Duktė ir|ios parke, E Dedham, 
motina jaučiasi gerai, Jr į Mass. privažiuos milžiniš

ka minia darbininkų, biz- ! 
nierių, profesijonalų ir į- 
vairių pramogų mylėtojų.

GEGUŽINĖ ROMUVOJ
Gegužės 30 d., š. m. Ro« 

muvos Parke, Montello, 
Mass. įvyksta graži pava
sario pramoga - Gegužinė. 
Ši Gegužinė bus įdomi 
tuo, kad ji turės savo ir 
dalį sportiškos programos, 
taipgi šokius dykai. Ka
dangi pavasario žalias 
gamtos rūbas vylioja vi
sus vykti iš miesto į miš
kus bei laukus, tad ši pra
moga kaip tik ir yra pa
keliui visiems, kas gyvas 
aplankyti ir ja su kitais 
pažįstamais pasidžiaugti.

Pereitos savaitės pabai
goje mokslo reikalais buvo 
atvykęs į Bostono knygy
ną stud. A. J. Jurgelaitis, 
uolus laikraščio “Darbi
ninko” bendradarbis ir ap
silankęs “Darbininko” re
dakcijoj paliko žinučių ir 
'straipsnelių. Dėkojame 
stud. Jurgelaičiui ir linki
me jam pasiekti užsibrėž- 

. tąjį tikslą.
' lietuvėpirmininkė

Adv. S. šalnienė, pereitą 
savaitę Bostono Profesi
jonalų ir Biznierių Moterų 
organizacijos metiniame

neužilgo grįš į namus, 16 
Winfield St., So. Boston.

P-nai Nevierai turi dvi 
dukteri, ir yra dalininku 
Diamond Cafe. Linkime p- 
nam Nevieram ir šeimy
nai geriausių sėkmių.

Cambridge, Mass. — Ge
gužės 23, 7-30 vai. vakare 
Švč. Panos Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje 
įvyks iškilmingas vargonų 
pašventinimas. Kūmais tu
rės garbės būti visi tie, 
kurie aukavo vargonų 
fondui nemažiau S5.00.

_________________ v

BAŽNYTINIS KONCER
TAS

Pašventinus vargonus 
tuoj bus išpildytas puikus 
bažnytinis koncertas. Gie
smes giedos vietinis cho
ras, muzikui M. Karbaus
kui vadovaujant. Vargo
nais muzikalę programos 
dalį išpildys p. Tremblay, 
visoj Naujojoj Anglijoj 
gabiausias vargonininkas. 
Bus progos visiems pasi
klausyti gražių naujų var
gonų balsų. Lai nei vienas 
nepasilieka namuose, o a- 
teina pasiklausyti gražaus 
melodingo koncerto — ge
gužės 23 d. 7:30 vai. vak.

’ Kvieslys.
MOTINŲ PAGERBIMAS

Gegužės 9, 7:30 vai. va
kare buvo suruoštas ypa
tingas vakarėlis pagerbti 
motinas. Programą išpil
dė parapijinės mokyklos 
mokiniai.

Ryte 9 vai. jaunimas da
lyvavo šv. mišiose ir pri
ėmė šv. Komuniją. 11 vai. 
visas choras “in corpore” 
ėjo prie šv. Komunijos.

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 geriausiu3 įvai
rių rūšių TONIKA. DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose Įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir Įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV £ M S, 
NAMUOSE 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 

ANDREVV SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

GRABORIAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
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
lankumai, garadžius. Parsiduoda 
naujas single home section. Atei
kite pamatyti šių bargenu šian
dien. Ofisas atidarytas iki 9 vai. 
vak. Mercer St. off Tileston, nuo 
801 River St. n (14-18-21)

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS 
PERK RAUS

TOME '
Visur

PIGIAI 
GREITAI
SAUGIAI

L1THUANIAN FURNITVRE CO. 
326-328 W. Broaduny, So. Bostou 

Tel. SOUth Boston 4618

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St 

tfOUTH BOSTON. MASS.
Joe. Kavočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

MONARCH HOME 
BAKERY i

MASINIS LIETUVIŲ 
DIENOS REIKALE 

SUSIRINKIMAS
Pirmadienį, gegužės 24 

d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Petro par. bažnytinėje sa
lėje, ant 5-tos gatvės, į- 
vyks masinis So. Bostono 
kolionijos susirinkimas 
Lietuvių Dienos reikalu, 
kuri įvyks liepos 5 d. Ma-

ŠOKIAI!
Geg. 21 d. š. m. penkta

dienio vakare, vietinės Vy
čių kuopa rengia “Victory 
Bowling” šokius. Šie Vy-. 
čių šokiai bus pirmutiniai 
šiais metais. Visi sporto,' 
ypatingai “bowling”, mė
gėjai, kurie dažnai lanko 
ir žaidžia Vyčių Bowling 
Salėje nenorėtų šių šokių 
praleisti. Vakaro bėgyje, 
bus apdovanoti rungtynių: 
rateliai brangiomis taurė
mis.

Malonu pranešti, kad 
rungtynes laimėjo M. Do- 
malevičiaus ratelis, kuris

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.

GEORGE JAUNUOLIŲ ORKESTRAS
PATARNAUJAM

Vestuvėm, Šokiams, Piknikams, Vakarienėms 
Prieinamomis Kainomis

Kreipkitės pas
JURGĮ SINKEVIČIŲ •

| 252 Gold Street South Boston, Mass. 8 ■ buvo nugalėtas tik du kart
30. O, to ratelio vadas

Hii

į S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

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

I___________ _____________________________________________

raiarnavtmas Uteną ir matelį u

\ JOSEPH W. CASPER
? (KASPERAS)
t Lietuvis Graborius ir 
I Balsamuotojas

TURI NOTARO TEISES

494 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 158 W. 7th St 

Tel. ŠOU Boston 3960 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
 Montello, Mass.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BR0ADWAY,

Telefonas SOUth 
BROCKTONO OFI§AS:

9 16-18 Intervale Street,
___
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[vietinės žinios!
• a

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LIETUVIUKAI SU 
LIETUVAITĖMIS

borius Juozapas Kasperas 
šliubuosis su gera parapi
jietė Florencija Venytė, 
birž. 6 d., 4 vai. p.p. Jur
gis P. Planskis priims mo
terystės sakramentą birž. 
12 d., 9 vai. ryte su šv. mi- 
šiomis. Aldona A. Ausie- 
jutė teka už Harold Lar- 
son, birž. 5 d. Antanas 
Molis ir Bronislava Valai
tytė vedasi liepos 4 d.

KIEK RADIO ABONEN
TŲ LIETUVOJE

So. Bostono jaunimo tar
pe įvyksta patėmytina 
permaina. Šiais 1937 me
tais iš 12 vestuvių tebuvo 
vienos mišrios, t. y. tik 
vienos poros buvo svetim
tautė jaunoji. Kitose viso
se jaunavedžių porose bu
vo lietuviukai su lietuvai
tėmis. Būta sezonų kuriuo
se labai daug vestuvių bū
davo su svetimtaučiais ir 
svetimtautėmis.

Tas lietuviškas debesys kun. 
nuo So. Bostono padangių mey, Dangaus Vartų (ai 
dar nesibaigia.

Štai ir sekančių būsimų 
porelių tik viena mišra:

Julius J. Mačiulis vedasi 
su Petrolele Šimkaite, ge
gužes 30 d. Petras Kaz
lauskas su Malvina Šid
lauskaite žengia prie Die
vo altoriaus, geg. 31 d., 
Vincentas Kudirka, iš į 
Norsvoodo. ima šliūbą su i 
Severiną Trečiokaite, birž. į 
5 d. Jonas Muliolis tuokia
si su Anele Jurevičiūte, i 
birž. 6 d., 12.10 vai. p.p.
Pranciškus Dipartas žen-

MIRĖ KUN. MORTIMER 
E. TVVOMEY

Pereitą pirmadienį mirė 
1__  Martimer E. Two-

,rių) parapijos klebonas. 
Ketvirtadienio rytą palai
dotas iškilmingai. Laido
tuvėse dalyvavo daug Ka
talikų Bažnyčios vadu, 
valstybės ir miesto virši
ninkai, ir minios žmonių.

Šiemet kovo 31 d. Lie
tuvoje iš viso buvo 38.835 
radio abonentai. Detekto
rinių buvo 9.379, bateriji- 
nių — 7.547 ir tinklinių — 
21.776. Kaune detektori
nių aparatų buvo užregis
truota 477, baterijiniu — 
221 ir tinklinių — 8.628; 
Klaipėdoje: detektorinių— 
39, baterijiniu 
tinklinių- 
vietose: detek. — 8.863. 
baterijiniu — 6.960 ir tin
klinių — 8.713.

geidavimą prekiauti 6 die
nas per savaitę. Atrodo, 
kad ir

komunistai nebereika- 
lauja dvieju poilsio die

nu per savaitę.

SOVIETŲ DIPLOMATAI 
— ANTIRELIGINES 

PROPAGANDOS AGEN
TAI

sąjungai priklauso ir visi 
karo ir jūrų atstovai už
sieniuose.

PERTEKLIUS IR BADAS

— 366 ir
— 4.436, o kitose 
detek.

PARYŽIAUS PARODA 
ATIDARYS GEG. 25 D.

Paryžius — Prancūzijos 
vyriausybės žinių numery
je paskelbtas dekretas, ku
riuo 1937 metų Paryžiaus 
tarptautinės parodos ati
darymo data nustatoma 
gegužės 25 d., o uždarymo 
— lapkričio 25 d.

KAITNO FUTBOLININ
KAI SUPLIEKĖ VOKIE

ČIŲ “PREUSSEN” 
KOMANDĄ

180 VAIKŲ PRIIMS PIR
MĄ KOMUNIJĄ

Sekmadienį, gegužės 23 
d., So. Bostone, Šv. Vin
cento par. (airių) apie 80 
vaikų priims šv. Komuni
ją; Šv. Rožančiaus par. 
t airiu) apie 50 vaikų ir 
Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje, 8 vai. ryte 
apie 50 vaikų priims Pir
mą šv. Komuniją.

BOSTONO ARKIVYSKU
PIJOS MOTERŲ KON

GRESAS
Boston, Mass. — Geg. 19 

d., Bostono Arkivyskupi
jos Katalikių Moterų Lv-Į 
ga šaukia 25—26 d. šio 
mėnesio kongresą. Iš visų i 
parapijų atstovės daly
vaus kongrese.

So. Bostono lietuviu me
todistų nryčeris, kuris ti
tuluojamas “Rev.”, B. F. 
Kubilius surengė vakarą 
paminėti gegužės pirmą 
Kalbėjo Maikio redakto
rius n. S. Michelsonas, ku
ris sakosi esąs socialistas. 
Gerai pasistiprinę gėri
mais pradėjo rėžti snvčius 
r,nie Ispaniją, Kinija ir 
Vvru klubo narius, kurie 
turi pasirinkę didelio lie
tuvio oatrijoto a. a. Basa
navičiaus vardą. Jeigu a. 
a. Basanavičius būtų galė
jęs prakalbėti, tai jis būtų 
griežtai pasmerkęs tokius 
7 'ūbiliūs ir Michelsonus už 
jo vardo panaudojimą 
prieš Lietuvą.

Beje, metodistai rinko ir

“J. Z.” Paryžiaus kores
pondentas rašo, kad

Prancūzijos ministeriy 
kabinetas nutarė tarp
tautinę parodą atidaryti 

gegužės m. 25 d.
Kai kurie ministerių kabi
neto nariai parodos atida
rymą norėjo dar atidėti, 
bet dėl to Prancūziia galė
jo turėti tik nuostoliu. Tuo 
metu pavilijonai nebus 
dar visi įrengti, bet užtat 
pati paroda būsianti tokia, 
kokios, iki šiol dar niekur 
nėra buvę. Paroda truks 6 
mėnesius. Kad parodos 
darbininkai neliktų be pra
gyvenimo šaltiniu.

nutarta surasti jiems 
darbą pačiame Paryžiu
je remontuojant namus. 

Tam tikslui namu savinin
kams leista pakelti butu 
nuoma iki 10%. Lavalio 
išleistas istatvmas butu 
nuomai sumažinti panai
kintas. Komunistu spauda 
ši ministerių kabineto nu
tarimą praleido negirdo
mis. Snėiama, kad paro
dos darbininkai juo bus 
patenkinti.

Be to. Paryžiuje buvo 
susirinkę smulkiu prekių 
pirkliai, kurie pareiškė pa-

Balandžio mėn. 24 ir 25 
d. Kaune lapkėsi Gumbi
nės Preussen futbolo ko
manda. Tačiau gastrolės 
buvo gana nesėkmingos. 
Abejas rungtynes koman
da pralaimėjo aukštomis 
pasekmėmis: balandžio 24 
d. “Maisto” sporto klubą 
6:2 (3:0), o balandžio 25 
d. prieš Šančių šaulių ‘Ko
vą’ 5:1 (2:0). Rungtynių 
pasekmės visai teisingos, 
nes Preussen savo žaidimu 
pasirodė žemesnio lygio, 
negu lietuvių futbolo ko
mandos.

Šios Rytprūsių futbolo 
komandos gastrolės buvo 
revanšo pobūdžio, nes šie
met per Velykas “Maisto” 
sporto klubo komanda su 
Preussen žaidė Gumbinė
je, kur lietuviai laimėio 
santykiu 5:0. Revanšo 
rungtynės parodė beveik 
tą pati komandų pajėgu
mą. Kauniečiai lietuviu 
futbolo komandų pergalė 
labai patenkinti. Tsb.

Prieš kelis mėnesius už
sienių reikalų komisaras 
Litvinovas buvo įsakęs vi
sam savo diplomatiniam 
korpusui užsieniuose, pra
dedant įgaliotais atstovais 
ir baigiant eiliniais tar
nautojais, priklausyti be
dievių organizacijai. Kipa 
rašo, kad to įsakymo pa
raginti i sąjungą įstojo 
naujų 6.700 nariu. Pusę 
procento savo algos jie tu
ri aukoti antireliginės pro
pagandos tikslams. Tas 
pats įsakymas taikomas ir 
esantiems užsieny prekv- 
bos atstovams. Jei kuris 
atsisakvtu, varyti ir remti 
antireliginę propagandą, 
bus atleistas iš tarnybos. 
Charakteringa ir tai/kad 
duoklę bedievių sąjungai 
jie turi mokėti ne Sovietų, 
bet užsieniu valiuta. Ma
noma, kad antireliginei 
propagandai sąjunga per 
metus iš diplomatinio kor
puso ir prekybos atstovu 
užsieniuose surenka 30.000 
ligi 50 000 rublių. Be to,

KOMINTERNAS JAU 
PARYŽIUJE?

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-plrm. — Ona Jankienė.

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. RaAt. — Bronė Cnnlonė,

29 Gould St., W. Rosbnry, Mass. 
Tel. PAR 1884-VV.

Fin. RaAt. — Marijona Markonlutė,
411." VVnshington St., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558- W
Iždininkė — Ona Stanlnlintė,

105 West 6th SL, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė. — Ona Mizgirdienė, 

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

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

antra utaminką mėneatn.

SV JONO EV. BL. PAŠALPIN’ 
DRAUGIJOS VALDYBA

'•irmlnlnkas Juozas Švagždys.
601 6th St.. So. Roston. Mass. 

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

I'rot. RaSt. Jonas Glineckls,
5 Thomas I’k.. So. Boston, Masa 

Fin. RaSt. Aleksandras TvaSka,
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Mas* 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
100 Bowen St.. S o. Boston, Mass. 

Marialka Jonas Zaikls,
7 VVinfield St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko snsirinkimns kas trr
čią nedėldienĮ kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 49* 

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

7:80 vab vakare, pobažnytlnėj «▼» 
rainei

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolą raitininke.

aukas “dėl tu mūsų drau
gu. kurie kenčia skurdą ir 
nemato šviesos būdami už 
mūrinių sienų dėlei poli
tišku nrasikaltimu”, rašo 
tūlas J. Kučinskas. Auku 
surinkta $3.52. Vadinasi, 
metodistu klubas turi 
draugų už mūrinių sienų, 
ir tik trupinėlius jiems 
numetė nuo stalu, kurie 
buvo apkrauti įvairiais 
gėrimais ir valgiais.

v •

ĮSITAISĖ VĖLIAVAS
Pasaulinio karo vetera

nams lietuviams susiorga
nizavus į Amerikos Legi- 
jono, Stepono Dariaus Po
stą Nr. 317 kilo reikalas 
įsigyti Jungtinių Valsty
bių vėliavą ir Amerikos 
Legijono vėliavą. Abi vė
liavos kainavo apie $120.- 
00. Jos buvo būtinai rei
kalingos, nes Postui reikia 
dažnai dalyvauti paradose.

Svečiai, susirinkę į iš
kilmes Posto valdybos įpa- 
reigavimo, pirmieji Postui 
paaukavo $45.00. Vėliau, 
lietuvių jaunimo organi
zacija, Lietuvos Vyčių, 
XVII kuopa, South Bosto
ne iš savo iždo aukavo 
^5 00; ALRK.. Federacijos 
3-čias Skyr. aukavo $5.00.

Visiems aukavusiems, 
L. Vyčiams ir ALRK. Fe
deracijos 3-čiam sk. Ste
pono Dariaus Postas No. 
317 mloširdžiai dėkuoja už 
ių geras širdis ir prielan
kumą lietuviams vetera
nams.

Vincentas Rimkus, 
Komanderis;

Jonas J. Romanas, 
Adjutantas. .

Prancūzų komun i s t u 
dienraštis 
tarptautinio 
partijos atstovu suvažiavi
mo vardu paskelbė atsi
šaukimą, kviečianti padėti 
Tspanijos raudoniesiems. 
Šis suvažiavimas i vyko 
balandžio 21 dieną Pary
žiuje. Atsišaukimas pasi
rašytas Prancūzijos, Ang
lijos, Čekoslovakijos. Len
kijos, Olandijos, Belgijos, 
Jugoslavijos, Austrijos, 
Šveicarijos, Danijos, Nor
vegijos, Liuksemburgo ir 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių komunistų atstovų.

“Figaro” ta proga paste
bi, kad 17 valstybių komu- 
nitu atstovai šį kartą po
sėdžiavo ne Maskvoje, 
kaip būdavo visada, bet 
Paryžiuje, Tai esąs ryškus 
irodvmas, kad ligi šiol 
sklidę gandai, jog

kominternas bus perkel
tas iš Maskvos i Pary
žių, dabar virto tikreny

be.
Laikraštis toliau pastebi, 
Vad ryšium su vykstan
čiais nenormalumais So
vietų Rusijoje.

kominterno likimas Ma
skvoje pasidarė nepa
geidaujamas ir todėl jis 
perkeltas j Paryžių.

Turimomis laikraščio ži
niomis oficialiai kominter
no perkėlimas nebūsiąs 
paskelbtas.
VYSKUPASDRAUGE SU 
SKURSTANČIAIS ŽVE

JAIS

“Humanite” 
komunistų

f r

Skurstančių Donegalio 
žvejų Deticiią Airijos, vy
riausybei, kurią jie prašo 
susirŪDinti žvejų reikalais 
ir neleisti emigruoti jau
nuoliams į Angli ja ir Ško
tija, nirmoje vietoje Dasi- 
’mšė Derrv vyskupas mon
sinjoras Bernardas O’Ka- 
ne.

Apytikriai statistikos 
duomenimis pereitais me
tais įvairiose valstybėse 

j buvo sunaikinta 35.009 
kiaulių, 40.000 galviju, 
$50.000 avių, 1.040.000 
centnerių rugių, 970.000 

i centn. kukurūzų 130 mil. 
1 ltr. pieno,, daug kavos, ar- 

” : . ’ Lenkai t>atos, įvairiu vaisių ir kt.
nori sutriuškinti žydu įta- Šitie maisto produktai bu
ką ir sunaikinti mažumų vo sunaikinti todėl, kad 
veikimą. Taigi žydai ir tuo būdu norėta apsaugoti 
mažumos, kad išvengti ne- jų kainas rinkose. Vis tik 
malonumu ir kad likti pastebima, kad nuo to 
sveikais išdėjo krautuvių rinkose nepastebėta žv- 

maisto produktii 
Maisto

KRYŽELIAI IR ŠVEN
TŲJŲ PAVEIKSLAI 

APSAUGOJO

Brzesc, Lenkija, gegužės 
17 d. — Visoje Lenkijoje 
dabar vyksta riaušės prieš 
žydus, ir persekiojimai ki
tų tautų žmonių. L__

ir namų languose kryže
lius, Panelės švč. ir šven
tųjų paveikslus. Riauši
ninkai oastebėie kryželius 
ir paveikslus neturėjo drą
sos pulti ir terorizuoti.

maus
kainų pakilimo, 
produktai buvo sunaikin
ti : J.ungt. Amerikos vals
tybėse. Brazilijoj, Argen
tinoj, Kanadoj, Australi-

VILNIUJE PUSĖ MOKI- ioJ
NIŲ — DŽIOVININKAI
Vilniaus lenku laikraštis 

“Slowo” praneša, kad ne
seniai keliose Vilniaus 
pradžios mokyklose gydy
tojai apžiūrėjo mokinius 
ir rado, kad apie 50' '< vi
sų mokinių serga džiova.

I

i

Gilberton, Pa. pas klebo
ną Alauska, gegužės 23 d. 
— 30 d.

Buy this Genuing

• L A T P A

’337 MGD£l S1797s

4

j
COIVN payment

NET FOOD STORAGE S PA C E 6.25 CUBĮC FEET

TOTAL SHELF AREA 12.64 SOUARE FEET ,

FREEZES 84 IČE CUBES (9 POUNDS)

ICE TRAY RELEASE

COMPLETELY SEALĖD ICE COMPARTMENT

AUTOMATIC ELECTRIC LIGHT

ONE-PIECE UNPIERCED PORCELAIN INTERIOR

HYDROVOIR

t

L

COLD CONTROL MOUNTED 0N INSIDE

EXTRA COLD STORAGE SPACE

\JJ BUY YOUR NORGE Rollator 

Refrigerator no-tv while this spe- 
cial limited offer is in effect. Un- 
usually easy terms. Let us prove 
that you get more for your money 
when you buy a Norge. Come in 
today!

See the.

THE NORGE ROLLATOR* COMPRESSOR

Only Norge has the uorld- 
jamous Rollator cold-maktng 

■ mechanism with būt 3 slouly 
moiwg parts. Simple, 
$urplus-powered, it pro- 
vides cold foreurrent used and is

almost ever-
, u. • rat or*

Modęrn Electric Co.
142 Broad St. Pavvtucket, R. I
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DARBININKAS
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Published every Tuesday and Friday eicept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendence 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 KATES: 

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 ..................
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Vieną kart savaitėje metams 
Užsieny metams ...............'....

$4.00

$2.00
$5.00

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Nazių Klastingumas
Ištraukiama Viešumon

Klasta ir neteisingumas yra baisingos priemonės 
nesąžiningų diktatorių rankose. Įsigiję valdžią, dik
tatoriai bemaž su niekuo nesiskaito. Jie iš pradžių su
riša piliečiams rankas, paskui užčiaupia burną ir ga
lop smaugia. Kitais žodžiais, suvaržo šalį kietais įsta
tymais, uždaro nepatinkamą spaudą ir elgiasi sauva- 
liškai, aprūpindami vien savo privatinius reikalus. 
Dar aršiau būna, jei diktatorius yra kokios partijos 
galva ir toji partija vadovaujasi nepakenčiamais nor
maliam gyvenimui principais. Tačiau ir prieš klastą 
ir neteisingumą yra sėkminga priemonė — išvilkti 
juos viešumon. Kiekviena blogybė labai bijosi šviesos, 
nes moderniškųjįj blogybių autoriai turi tą keistą 
pretensiją, kad nori vadintis garbingais ir kultūrin
gais vyrais. Nieks jų taip neįžeidžia, kaip jų pačių 
darbai, pastatyti prieš pasaulio teismą. Taip yra su 
Vokietijos naziais. Jie smaugia katalikus ir mano 
greit tą operaciją užbaigsią, ir štai pasigirsta įtakin
gas balsas, kurs jų klastingą politiką atidengia pla
čiajai Amerikos visuomenei.

Kibirkštys Enciklikos Apie Bedievišką Komunizmą
LENKAI KRYŽIAVO- 

JASI I Pagrindines Mintys
(Iš “Tiesos Kelio”)

nenorį lietuvybės naikinti.
Savo okupuotame krašte 
esą jie tik kovoja su nelo
jalumu, su VVS tąsomis,!____ . .r. _____________ J.,
kurias jie įžiūri Vilniaus * apie Bažnyčios oficialų laikymąsi iš atžvilgio į komu-

i

Š. m. Kovo 19 dieną išleista labai aktuali, labai 
svarbi, labai turininga enciklika apie bedievišką ko
munizmą. Enciklika susideda iš šių penkių dalių: 1)

1 . . _ , ■ .i —
I

pamatais, Šventasis Tėvas nurodo, kad Bažnyčia jau 
nekartą yra tarus savo žodį bedieviško komunizmo a- 
dresu, bet kad yra reikalas ir naują prieš jį išleisti o- 
ficialu dokumentą.

Prieš komunizmą yra pasisakęs Pijus IX encikli-
lietuvių draugijose. Tuo nįzmą; 2) Apie komunizmo mokslą ir jo vaisius; 3) jkoje “Qui pluribus” (1846 m.) ir Syllabuse, paskui Le- 
tarpu jų darbai rodo ką|j^pįe Bažnyčios atitinkamus mokslo punktus; 4) Apie onas XIII enciklikoje “Quod apostolici muneris” (1878 

.. . v. e or?anizuotas’gelbėjimosi priemones nuo komunizmo; 5) Kas yna- m.). Ir pats Pijus XI jau nekartą yra smerkęs bedie-
ardomas įrengiamas bet i tinga.i turi dalyvauti kovojeprieš bedievišką komuniz- 
lenkai kišasi net į tokius 
dalykus, kaip pavardžių, 
vietovardžių į

višką komunizmą, kaip antai enciklikose “Miserentis- 
simus Redemptor” (1928 m.), “Quadragesimo anno” 
(1931 m.), “Caritate Christi” (1932 m.), “Acerba ni- 
mis” (1932 m.), “Didectissima nobis” (1933 m.).

Šventasis Tėvas čia pastebi, kad popiežiai yra pa
sisakę dažniau, energingiau ir pagrindiniau negu bet 
kokia kita viešoji instancija. Matyti, šita pastaba yra 
atsakymas tiems, kurie, kaip antai Vokietijoje, savi- 
nasi kovos prieš bolševizmą monopolį ir Kat. Bažny
čią pravardžiuoja komunizmo talkininke. Bet kai šiais 
laikais taip išsiplatinusi bolševikų propaganda visa- 

, _ me pasaulyje, kai visų kraštų vyskupai kelia balsą
tų įrodymo, kad jie gali tų Rusijos maršalą Jego- prješ komunizmo pavojų, yra reikalas, sako Šventasis 

kitę nė cento, neš tos aų- katai šampaną; maršalas 
kos Ispanijos nepasiekia, Jegorovas pagyre Lietu- 
taip maždaug yra pareiš- vos armiją ir t.t 
kėš Ispanijos lojalistų (ra- T' ~77 ' 
dikalų) ambasadorius Wa- laikraštis 
shingtone.

mą:
Nelengva yra daryti šitos taip turiningos encikli- 

vietnvardžių priverstina kos santrauką, reikia ja ištisai skaityti ir skaityti, 
lenkinimą. Mielagėnų pa-j nes visa, kas joje išdėta, labai reikšminga ir-naudin- 
rapija gavo vyskupo pa- ga. Aš čia stengsiuosi tad duoti ne jos santrauką, bet 
siūlymą skubiai ištaisyti iškelti pagrindines ir taip pat labiau charakteringas 
parapijos knygose lietu- jos mintis.

I. — Po trumpos įžangos, kurioje atkreipiama dė
mesys į tai, kad bolševikiškas ir bedieviškas komuniz
mas rausiasi po pačiais krikščioniškos civilizacijos

viškąsias pavardes: Misiū
nas, • Žemaitis, Brukštas, 
Čepulisą Bedalis į lenkiš- 
k a s: Misiun, Žemejč, 
Brūkšt, Čepulaniec ir Bez- 
dal. Toliau: Juodagalviai 
verčiami į Čarnoglovy, Pa- 
girė — į Pogirze, Baltupe
— į Puldupie, Breslaujos 
Salos — į Soly, Piliakalnį
— į Pylokolnia ir pan.

Kas gi čia tokio? Kaip 
tatai kitaip pavadinti, jei 
ne lietuviškumo žymių 
naikinimu?

i

rinkti aukas, kitaip neduo- rovo, gėrė vieni kitų svei- Tėvas, ir aukščiausiam Bažnyčios autoritetui tarti iš- 
> * A _ — “ ----------- A__ —— — — -A- — —. — — — 1 C* O VI O • O O 1 C* . , 9 • V 1 • J •• • 1 • 1 • V 1 • 1 • T —•

kilmingą aiškinantį ir pamokinantį zodj, kuriuo gale- 
tų pasinaudoti visi laisvi nuo prietarų ir gero norin- 

I ’ Bolševikų” ” sklokininku! tieji visuomenei _žmonės.
klausia: “Tai

Komunistų partija, jeigu 
taip salima palyginti, yra 
panaši’į atmatų (garbage) 

i dėžę. Kas kitiems nebetin
ka, tas įtelpa i komunisti
nę dėžę, bile tik tas asmuo 

i moka žvejoti dolerius ko
munistams. Komunistai 
ant ranku nešioja įvairių 
atskalų “pryčerius”, ek- 
sus, kurie tik jiems pade
da kurstyti minias prie 
pasaulinės revoliuci jos,

NEGIRDĖTO PILIETI
NIŲ LAISVIŲ SUVAR 

ŽYMO

II. — 1. Kalbėdamas apie komunizmo mokslą iš 
kurgi “centro biuro” žmo- pradžių Šventasis Tėvas nurodo klaidingą komuniz
mų protas, kada jie pro- mo išganymo idealą. Komunizmas būtent persunkia 
testuoja prieš tą Sovietų savo agitaciją klaidingai suprastais teisingumo, Ivgy- 
Sąjungos geriausį draugą ? bės, broliškumo idealais ir tokiu būdu nekritiškose 
Jeigu draugai iš Maskvos masėse sukelia entuziazmą; čia komunizmui padeda iš
Smetonos valdžia,
draugiškai sugyvena su tikro egzistuojąs neteisingas turtų padalinimas ir a- 
_ __ ... „. normaliai įssiplatmęs skurdas. Komunistai neteisingai 

savo idėjų išsipiatinimo sąskaiton priskiria pasireiš
kusį jų valdomoje šalyje šiokį tokį ekonominį prog- 

Lietuviai bolševikai-so- resą; tas progresas, kiek jis yra tikras, tenka betgi

Taip padarė Jo Eminencija Chicagos Kardinolas 
Mundelein, kurs viešai pasmerkė anti-krikščionišką 
politiką ir nurodė barbarišką persekiojimą katalikų 
Vokietijoje ir dar barbariškesnę priemonę užčiaifpti 
jiems burną, kad smaugiami nė pasiskusti niekam ne- j padeda rinkti aukas Ispa- 
galėtų. Hitleris ir jo pakalikai pašoko kaip sužeisti įnijos revoliucijonieriams, 
tigrai ir piktais žodžiais reaguoja į drąsų Kardinolo | “politiniams” kaliniams,
baisa. Kaip tai, girdi, jis drįsta šmeižti Vokietijos Pažymėtina, kad komunis- 
vardą? Ar Vatikanas tylėsiąs j tokį savo Kardinolo visai'“SSS

išsišokimą? Tai esąs rimtas dalykas. Kad rimtas, tai „^reiškimo yalsty-
bių valdžiai, kad Ispani- 

,, . , .jos lojalistai (radikalai)
kietijos gyventojų sudaro tokia rimtą problemą, kad nereikalauja aukų, iu ne- 

............  ’ ’ ‘ ~ 1 ' jų 
bet 
ko-

nėra klausimo, nes čia eina apie 20-t.ies milijonų Vo
kietijos katalikų būklę. Juk smaugimas trečdalio Vo-į . . i . i • • . % -j y -t •
visos Vokietijos gerbūvis nuo jos pareina. Tai daug 
rimtesnis dalykas negu patsai Hitleris mano. Ir ne
skaitlingą mažumą svetimšalių gyventojų bet kokią, 
kad ir galingiausia, valstybė negali visiškai nuslopin-1 
ti; kitos valstybės ir per šimtmečius kamuojasi su 
tuo klausimu, o gi čia visas trečdalis, ir tai tų pačių 
geriausių vokiečių, negailestingai paneigiamas. Prie 
to, Kardinolas Mundelein pats yra vokiškos kilmės. 
Jis nešmeižia savo tėvų tėvynės. Jis smerkia ne vo
kiečių tautą, bet nevykusius jos vadus, kurie apsvai
ginti laikinais pasisekimais visą tautą nori ištempti 
ant siaurai fanatiško junkerių kurpalio. Ne Voketiją 
Kardinolas smerkia, bet jos laikinąją ligą — hitleriz- 
mą. K-

;gavo iš Amerikos, ir 
nenori. Norėti nori, 
kada negauna, o čia 
munistai jų vardu plačiu 
užsimojimu renka, tai ir 
pyksta ir prašo uždrausti. 
Jung. Valstybių valdžia 
uždraudė rinkti aukas Is
panijai neužsiregistravus 
valdžioje ir negavus jos 
leidimo, bet komunistai 
vis dar tebekaulija iš ma
žiau protaujančiu darbi
ninku aukų. Darbininkai, 
pareikalaukite iš komunis-
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sulaukė palinijo gyven
tojai. Specialiu Vilniaus Bimbai taip šiauštis?’ 
Storastos Niedzwiedzkio i- ' --------------
sakymu, nuo bal. 24 d. į- f - ----- —

j-.r'kc i cia\istai ir sandaneciai ne- išvesti iš kitų priežasčių, būtent, iš suintensyvinimo 
x_ 1___ i.:?, j__  • pasidalina Petrausku. Vie- pramonės gamybos, iš milžiniškų natūralių gerybių

ni sako musų o kiti taip panaud0jimo, iš pavartojimo brutalių metodu, su ku- jpat sako “musu . Vieni ir 1 J r
kiti rengia vakarus neva 
a. a. komp. Miką Petraus
ką paminėti. Bet ir vieni, | 
ir kiti iš tu paminėjimų 
tik nori pasižvėjoti dole
rių.

A. a. komp. Mikas Pet
rauskas ilgiausiai gyveno 
So. Bostone. Jis čia buvo 
apsileidęs katalikas arba 
pasyvus laisvamanis.. Ro
dos, iki 1914 metų buvo

ta visa eilė smarkių drau- 
• dimų. Kalbamame plote be' 
J atskiro leidimo raštu ne- 
igalima: įsigyti ar išnuo
moti žemės, apsigyventi, 
važiuoti, nakti vaikščioti, 
laikyti neregistruotus gy
vulius, fotografijos apa
ratus, statytis trobas, jas 
taisyti, žvejoti, šaudyti, 
laikyti palaidus šunis, už
degti žiburį neuždarius 
langinių nuo L. Lietuvos 
pusės, tverti spygliuotos 
vielos tvoros ir kt. Dar, arįį susijęs su parapija, 
prieš įstatymo įsiteisėjimą (vėliau, daugiau dirbo su 
buvo paleistas gandas, jog sandariečiais, bet jis jiems 
jo tikslas — suvaržyti ne- nebuvo nei “uolus”, nei 
klaužadas lietuvius (skrę-j “nuoširdus”, kaip kad ra- 

, i, sandariečių organas.
Prieš išvažiuojant i Lietu
vą, komp. Mikas Petraus
kas labai nusiskundė san
dariečiais, kad jie jį tik iš
naudoję.

Sugrįžęs i Lietuvą apsi
vedė bažnyčioje ir palaido
tas katalikiškai. Taigi da
bar komp. Mikas Petraus
kas yra tokiu, kokiu jis 
mirė.

powac niesforny i krnąbr- 
ny žyviol lietevski).

Brooklyno lietuvių bol
ševikų sklokos laikraštis 
įrodinėja lietuvių centra
biurių bolševikų “lyde
riui” Bimbai, kad jiems 
nėra reikalo protestuoti 
prieš prez. Smetonos val
džią, nes toji valdžia labai 
nuoširdžiai priėmė sovie-

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

Vertė: Kun. A. T. (Samata)

Gerb. Tėvelio Juozapo A. Karaliaus 
premijuotas vertimas

KLASINĖ KOVA
Galutinai, komunistas šaukia revoliuci

jos, kuri yra pagrįsta prievarta ir neapykan
ta, ir baigiasi klasine kova. Klasinė kova yra 
komunizmo pats branduolys ir esmė. Komu
nistų vadai tvirtindavo, kad klasinė neapy
kanta yra tarp kilniausių dorybių. Kuomet 
pasmerkė “imperialistinius karus” ir varto
jo savo “Lygą prieš Karą ir Fašizmą” kaip 
priedangą, kuomet atsiliepė į pasaulio dar
bininkus priešintis visiems karams tarp 
tautų, komunizmas turi savo atvirai parody
tu tikslu plačiojo pasaulio civilinį karą. Pa
saulio tie patys darbininkai, kurie neturi da
lyvauti karuose tarp tautų, turi įsirašyti į jų 
klasės galingą internacionalę karišką tarny
bą prieš buržuazinę ir kapitalistinę draugo
vę. Raudonoji Armija įžiūrima kaip galin
gas ginklas iki laiko, kuomet gali pradėti 
klasinę kovą, kaip kad ryžosi pradėti Kinijo
je, Indijoje, dar neseniai Pietinėje Ameriko
je, Meksikoje, Austrijoje.

Pilnojo komunisto judėjimo pačioje šir
dyje yra ta klasinė kova pagrįsta proletaria
to prievarta ir neapykanta prieš kitas dvi 
klases.

rių pagalba galima atlikti didelius darbus su visai ma
žomis lėšomis.

Komunizmo doktrinos pagrindas — tai Markso 
paskelbtas dialektinis ir istorinis materializmas. Ei
nant tuo materializmu ir augalai ir gyvuliai ir žmo
nes ir žmonių visuomenės — tai aklos materijos ir jos 
jėgų evoliucijos rezultatas. Tame komunizmo moksle 
nėra vietos Dievui; nėra jame vietos skirtumui tarp 
dvasios ir materijos, tarp sielos ir kūno: nėra jame 
vietos sielos nemirtingumui. Klasių kova, su savo ne- 
apykantomis ir griovimais yra dialektiniam materia
lizmui būtina priemonė evoliucijos eigoje realizuoti 
žmonijos progresą. Visa, kas tam klasių kovos smur
tui yra priešinga, laikoma priešingu dalyku žmonijos 
interesams.

Komunizmas, besiremdamas tokiu materializmo 
pagrindu negali pripažinti žmogaus laisvės, kuri yra 
dorovinio elgimosi dvasinis principas; komunizmas 
nepripažįsta jokių prigimtų teisių žmogiškam asme
niui santykyje su kolektyvu; asmuo — tai tik kaip 
koks ratelis kolektyvo sistemoje. Atmetama Dievo ir 

į tėvų autoritetas. Vienintelis autoriteto šaltinis — tai 
kolektyvo valia. Nepripažįstama privatinės nuosavy- 

j bės teisė.
Šeima komunizme — tai tik konvencionali, civili 

institucija, pareinanti nuo ekonominės sistemos ypa
tybių. Tėvams nepripažįstama natūralių auklėjime 
teisių; vaikai laikomi išimtinoje kolektyvo dispozici
joje; tik iš kolektyvo malonės gali būti leidžiama tė
vams rūpintis savo vaikų priežiūra.

Kolektyvo vienintelis tikslas gaminti materialiu 
gerybių ir jų vartojimu džiaugtis. Šitam tikslui siek
ti atskiri žmonės yra tik paprasti įrankiai; ant jų ko
lektyvas turi absoliučią valdžią. Moralinė ir teisinė 
santvarka — tai tik esančios ekonominės santvarkos

2. — Aiškinant, kokiu būdu tokį nežmonišką, to
kį netikusį ir beprasmišką pagrindą turįs komunizmas 
galėjo taip plačiai įsiviešpatauti ir pasklisti, tenka 
kreipti dėmesį į šias keturias priežastis: a) masių ne
susipratimas, ekonominėje ir socialinėje tvarkoje e- 
sančios neteisybės ir baisus skurdas, gudriai skelbia
mi rojaus žemėje įgyvendinimo pažadai; b) bedieviš
kas liberalizmas ir materialistinis kapitalizmas yra 
paruošę gerą dirvą plisti komunizmui; c) labai go

ti ir retkarčiais pagirti nuoširdų komunistą, 
visgi negali jo sekti į beviltį įr Dievo neigi
mo neprotingumą. Jis negali žiūrėti į pris
paustus ir pavergtus žmones bent kurio as
mens ar klasės diktatoryste, ar tai būtų Sta
linas ar proletariatas. Jis junta, kad savas
tis yra laisvės saugotoja ir kad savasties pa
naikinimas paveda žmones valstybės vergi- pasireiškimai, 
jos likimui. Jis uoliai priešinasi iškrypimui 
iš tiesos kelio, kas žmogų verčia vergauti 
valstybei, kur valstybė turėtų tarnauti žmo
nėms. Jis yra persitikrinęs, kad Trečiasis 
Internacionalas visai nesiekia taip toli, kaip 
Pirmoji Antgamtinė Bažnyčia su savo visuo
tina pasauliožiūra ir savo katalikiškais ide
alais ir atžvilgiais. Ir komunizme jis negali 
rasti nė jokio pagrindo dėl žmonijos solida
rumo, kurs prilygtų Kristaus Mystiškojo džiai visas ir neleistinas priemones vartojanti komu- 
Kūno doktrinai.

Kaip komunistas, katalikas yra revoliuci- 
sveikinimas norėti ir"agituoti dėl revoliuci-: jonierius. Tačiau, jis tiki, kad praeities revo- 
jos, kuri pagrįsta meile tarp žmonijos šeimo3[ liucijos nesilaikė ilgam laikui, kuomet buvo 
narių. į

MĖSŲ NUSISTATYMAS
Savo neapykanta dėl išnaudojimų iš pu

sės kapitalizmo ir sociopolitinės ekonomiš
kos sistemos, kuri laisvai atmeta Dievą ir 
Jėzaus Kristaus principus, katalikas nuošir
džiai sutinka su komunistu. Katalikas pažįs
ta blogumus, kurie pripildo pasaulį. Jis ma
to skriaudą padarytą žmogaus godumu ir 
savimeile ir opresija. Jis sveikina teisingu
mą ir į jį tiki. Jis nori žemės gėrybių, kurio
mis visi dalintųsi.

Tačiau, katalikas, nors jis ir gali supras-

Tas kaip daug prieštarauja krikščioniš
kam principui: “Mylėsi savo artimą kaip 
pats save”, tai nėra sunku matyti. Įvairūs 
karai, kaip imperialistiniai ir intemaciona- 
Hai, yra nesuskaitomų blogumų vaisintojai. 
Kuomet komunistas šaukia, kad prasidėtų 
civilinis karas ir neapykanta ir priespauda, 
jis yra blogiausio galimo pobūdžio konser- 
vatistas; jis nori laikyti gyvu ir apsaugoti 
ypatingai tuos daiktus, kurie praeityje nuė
jo taip toli, kad sulaikyti ir sugriauti žmo
niją. Radikalas yra tas asmuo, kurs eina į 
dalykų šaknį ir širdį, kaip tikrasis krikščio
nis turėtų daryti, ryždamasis įkurti savo 
revoliuciją žmonių meile dėl vienas kito. Tai 
yra apgailėtinai paprasta palaikyti ir ugdy
ti neapykantą. Tai yra radikališkas atsi-

pagrįstos bent kurios klasės ar rasės neapy
kanta, priespauda, ir pavergimu. Jis yra įsi- 
tikrinęs, kad vienintelė revoliucija, kuri ga
li duoti pastovią ramybę ir laimę ir apsaugą 
žmonijai, turi užimti vietą žmonių širdyse. 
Tai negali būti neapykantos revoliucija. Tai 
turi būti meilės revoliucija.

Kaip komunistas, katalikas yra Raudona
sis. Tačiąu, jis yra raudonasis su Kristaus 
meile savo artimui, bet ne su mintimi, kad 
ramybė gali ateiti per politinių ir ekonomi
nių priešų kraujo praliejimą.

(Bus Daugiau)

nistų propaganda; d) sutartinas didžiosios pasaulio 
spaudos tylėjimas apie tai, koki žiaurumai, koki bai
sumai vyksta komunistų valdomoje Rusijoje, Meksi
koje ir Ispanijos dalyje.

3. — Toliau Šventasis Tėvas nurodo pasibaisėti
nus komunistų valdomuose kraštuose pasireiškimus: 
baisius tikinčiųjų persekiojimus, krikščioniškos civili
zacijos naikinimą.

Tie baisumai — tai natūralios išdavos veikimo 
komunistiškų jėgų, kurios vadovaujasi vien brutalia 
sauvale. Vergija, teroras, nežmoniškas masių skurdas 
— tai natūralūs komunistų tvarkymosi pasireiškimai.

4. — šventasis Tėvas supranta, kad smerkiant 
komunizmą, negalima smerkti per prievartą jo jungą 
velkančias Rusijos tautas ir kitus jo pajungtus žmo
nes. Jis smerkia tik sistemą, tos sistemos autorius ir 
vykdytojus bei jiems pritariančius.

Bus daugiau
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Darbininkų Alga
DIRBINIAIS

IOkupuoto j e Lietuvoj e Worcester, Mass
gą. Nes kaip gali jisai gy
venti, jei neturi iš ko? 
Jam griežtai ši teisė pri-į 
klauso. Tai teisingumo da
lykas.

Dievas sutvėrė pasaulį 
dėl visų žmonių. Visi tat 
turi lygias teises pragyve
nimui iš žemės gausumo. 
O tie, kurie valdo kaiku- 
riuos žemės vaisius turi 
pareigą jais naudotis taip, 

galėtų

(Kalba, kurią pasakė Provi- 
denee’o Kolegijos Studen
tams stud. A. J. Jurgelaitis).

Pirmu žvilgsniu atrodo, 
kad šis klausimas neturi 
daug svarbos mums kole- 
gistams. Bet trumpai pa
žvelgus į darbininkų šių 
dienų būklę parodo mums 
kitaip.

Tiksliais apskaičiavi
mais pasirodo, kad apie 401 
ar 45 nuošimtis darbinin-; kad neturintieji 
kų negauna pragyvenimui' prie jų prieiti. O su mažu 
reikalangos algos. ' 
jeigu mes būtume visi pa- 
statvti į fabrikus dirbti, 
tai iš mūsų pusė gautume 
reikalingą pragyvenimui 
algą. Laimingi būtume, 
jei kurie gautume 1000 do
lerių į metus. Dauguma 
uždirbtų apie 800 dolerių. 
Ir tokio didumo algą mes 
gautume per visą amžių! 
Čionai pasirodo kaip svar
bus yra šis klausimas net 
ir mums kolegistams. 
Mums reikia suprasti, kad 
kas liečia tiek daug žmo
nių, liečia ir mus. r_ ‘ 
savo trumpoje kalboje no- tai jam taipgi pridera ir 
riu nors dvi mintis Jums pragyvenamoji alga, kuri 
išreikšti: Kas tai yra pra
gyvenamoji alga? ir Dar-

ŽIAURIOS KRATOS buvo teisiamas buvęs skai
tyklos vedėjas Aleks. Sta
siūnas, esą, jis tyčiomis; 
pakabinęs Lenkijos prezi
dento paveikslą penkiais 
centimetrais žemiau ir 
Šiauresniuose rėmuose, ne
gu Lietuvos kunigaikščių. 
Teismas kad ir pripažino 
patį faktą, bet neįžiūrėjo 
jame Lenkijos garbės 
(Majestoto) Įžeidimo. Pi
niginė bauda panaikinta.

ŠV, KAZIMIERO PAR-JA Draugijos metinis pikni
kas įvyks birželio 27 d.

Visi jauni ir seni yra 
kviečiami atsilankyti į šį 
balių, nes bus daug links
mumo ir įvairumo.

BaJandžio 5 d. iš ryto 
lenkų administracinės li
nijos Mitraukos kardono 
apsaugos kareiviai ir Va
rėnos stoties policija darė 
kratą Mitraukos kaime 
(Varėnos valse.) pas Kor- 
kučius Petrą ir Aleksan
drą. Kratos metu pridarė 
daug nuostolių. Po kratos 
Petrą Korkutį areštavo, 

' surakino geležiniais pan
čiais ir nuvarė į Varėnos 
stotį. Stoty pakankinę, ry
tojaus dieną išvežė Vil
nius į. Lukiškių kalėjimą. 
Darant kratą Korkučio A- 
leksandro nebuvo namie. 
Aleksandras, sužino j ę s, 
kad namuose lenkai darė 
kratą ir po kratos arešta
vo ir surakinę išvežė brolį 
Petrą, slapstosi ir bijo ei
ti namo. Aleksandras ne 
kartą buvo lenkų kankina-
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Tat. uždarbiu kaip gali papras
tas darbininkas jais nau
dotis?

Darbininkas yra žmogus 
ir todėl turi būti gerbia
mas. Neteisingai elgiasi 
tie, kurie mano, kad žmo
gus yra kaip mašina ir 
vertas vien to atlyginimo, 
kuris būtų teikiamas ma- 

Į šinai. Darbininkas yra 
žmogus ir jo darbo negali
ma pardavinėti kaip pa
prastą tavorą. Kadangi 
darbininkas yra žmogus, 
ne mašina, ir kadangi jam 

Taigi pridera žmogiška teisė,

i 
yra apčiuopiamas išreiški
mas to žmogaus kilnumo, 

bininkas turi teisę gauti Ir žmogus nėra gyvulis, 
pragyvenamąją algą. kad jis bile kur ir bile

Pragyvenamoji alga pa-i kaip galėtų gyventi. Jo 
gal Šventųjų Tėvų nuro- kūniškas, protinis ir sielos 
dymų, tai yra tokia alga, išsilavinimas ir išsivysty- 
kurios užtektų darbinin- mas reikalauja tam tikrų 
kui prasimaitinti su savo aplinkybių, kurių jis nega- 
šeima, kuri būtų gana di- " ' '
dėlė, kad darbininkas ga
lėtų nors kiek įsigyti nuo
savybės. Tokią algą darb
daviai turi mokėti visiems 
darbininkams, o darbinin
kėms alga turi būti užtek
tina jos pragyvenimui. Pa- Tikrai, tat, visiems šis į 
sakysiu trumpai, kad būtų klausimas turi rūpėti. Mus 
galima lengvai atsiminti: 
“Pragyvenamoji alga turi 
būti tokia, kad galėtų dar
bininką ir jo šeimyną ap
rūpinti su visomis gyveni
mo reikmenimis, ir su 
kaikuriais gyvenimo pato
gumais”.

Darbininkas turi teisę 
gauti pragyvenamąją al-

pragyvenamąją algą.

v •
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kurios užtektų darbinin- mas reikalauja tam tikrų 1 
t ____ •________u* ___________________ ___________ 1 lziirin ‘iia

ii apturėti be pragyvena-i 
mosios algos. O jo prigim-j 
tis to reikalauja. Tai ar 
mes klysime sakydami J 
kad ir pragyvenamosios 
algos reikalauja žmogaus 
prigimtis?

Tikrai,

ypatingai šie dalykai turė
tų skatinti prie aiškaus 
šių klausimų supratimo, 
nes mes kaip tiktai ir bū
sime rytojaus ir darbinin
kai, ir vadai.
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“Viln. Ryt.” redaktorių 
(Naviką dvi savaites kalėti 
Į ir sumokėti 25 zl. baudos 
i už pernai 95 nr. jo įdėtą 
i straipsnį: “Melas plaukia 
iš vieno šaltinio”. Mat, 
straipsnyje teisingai buvo 
klausimą, kodėl baudžia
mi lietuviai valstiečiai, šv. 1 

|Kaz. draugijos nariai, o 
mas, tad, žinodamas kaip' nebaudžiami tikri nepa.- 
žiauriai kankina, bijo pa- Santos ir nerimo zeleiai, 
kliūti i jų rankas. Lenku: . !s p.irst° . islauzto-
nolicija Aleksandro uošvį im^s žiniomis anie L. Lie- 
ikalbinėja, kad pasakytų, i tuvos lenkų tariamus per- 
kur slapstosi Aleksandras, sekiojimus ar aoie taria- 
Kratos metu pas Korku- priešvalstybinį V li
čius nei pas Petrą, nei pas maus lietuvių veikimą 
Aleksandrą nieko nerado, stengiasi supykinti dvi 
Taip pat nepasakė, ko ieš- kaimynes tautas, 
ko jo ir už ka areštavo, tik 
iš jų visaip tyčiojosi.

Tą pat dieną Valkinykų Rnygas Padaro Nelegalias 
policijos komendantas su 
policininkais darė kratą Ka<^ Pa. ūse j e 
Giraitės kaime ( . _ .................
kų valse.) pas Sukacką rė krata klebonijoje, įes- 
Morkų. Čia taip pat prida- ^ojo kažkokios nelegalios 
rė daug nuostolių ir žiau- l’et. bibliotekos, 
riai elgėsi, 
nieko nerado, 
buvusios “Ryto' 
los knygas, 
visos legaliai gautos iš jįfe0 raštą 
ii

KRIKŠTAI
Barbora - Joana

Jonas ir Elena (Milešau- 
skaitė) Aleksa ndravičiai 
neseniai susilaukė dukre
lės, kuri gegužės 16 d. ta
no pakrikštyta vardu Bar
bora - Joana. Krikštino 
kun. P. Skrodenis. Krikš
to tėvais buvo Vladas Pa
ieškas ir Stasė Milešaus- 
kaitė.

Elzbieta - Ona
Jonas ir Ona (Miškinis) 

Jurgelioniai neseniai susi
laukė dukrelės, kuri tano 
pakrikštyta vardu Elzbie
ta - Ona. Krikštino kun. 
P. Skrodenis. Krikšto tė
vais buvo Magdalena Miš
kinis ir Petras Jurgelionis.

Koresp. M. Y.

NEWYORK-KLAIPĖDA
pat Gothehbursą; Svedmą

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaipti 
įsėdus i laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami v

Kaip Lenkai Legalias

Adv. Juozas K. G inkus, 
naujas jaunas profesijo- j 
nalas, kuris šiomis dieno-1 
mis buvo prisaikintas ir 
gavo leidimą praktikuoti 
Massachusetts valstybėje. 
Adv. Juozas K. Ginkus y-į 
ra baigęs Holy Cross ko
legiją 1925 m. su A. B. 
laipsniu ir 1935 m. užbai
gė Northeastern Universi
tetą su LLB. laipsniu. Jis 
yra daug pasidarbavęs d. Šv. Kazimiero parapijos 
jaunimo tarpe Šv. Kazi
miero parapijoje. Jaunam 
advokatui linkime geriau- 
siu sėkmių.

IŠVYKSTA LIETUVON
Sekmadieni, gegužės 23

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

Visi skelbkite* “Darbininke”.

PHILADELPHIJOS

LIETUVIŲ DIENA
JUOZAPO MARIJOS VILOS NAUDAI

SEKMADIENĮ

Birželio - J u ne 6 d., 1937
VILOS SODE NEWT0N, PA

Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai praleisti dieną JUO

ZAPO MARIJOS VILOS gražiame sode.

Jūsų ŠV. KAZIMIERO SESERYS

“V. Ž.” 30 nr. praneša,
‘ > (Švenčionių 

(Vaikinį anskr.) 2 policininkai da-
PAGERBĖ NAUJA JAUNA 

PROFESIJONALA
v-

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

Laivo netmtitianr

Ekskursiją lydės 
p. Pr. Zaborskis, 

švedu Amerikos Linijos 
Klaipėdos skvr. Vedėjas

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—J ULY 2 D.
Gothenburgo geležinkeliu periš

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

EKSKURSIJAS UŽGYRĖ 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTU 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus musu agentu*, 
arba Š. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI U NEW YORKO
KINGSIKH.M ....
l>i:OT!MNGH< >I.M
DiloTTMNG ll(>LM

SWEDISH AMERICAN LINE
Boston. Mass. 154 Boylston Street,

Šve- 
Kal- 
Ma-

; svetainėje choras, vado
vaujamas muziko J. Že
maičio. rengia savo kleb. 
kun. A. Petraičiui išleistu
vių vakarą. Programą iš
pildys parapijos choras, 
solistai, ir So. Bostono šv. 
Petro parapijos choras, 
vadovaujant muzikui Ra
polui Juškai. suvaidins 
komediją “Žydas Bačkoje” 

Programa bus turininga 
ir įdomi. Rengėjai tikisi 
gausios publikos, kuri a- 
teis ne tik išklausyti ir pa- 

’ matyti programos, bet at- 
, įsisveikinti su savo myli

mu Ir gerbiamu klebonu 
kun. A. Petraičiu, kuris 
čia ilgus metus tėviškai ir 
gaspaderiškai darbuojasi. 
Kun. A. Petraitis išvyksta 
i Lietuvą gegužės 26 d. a- 
tostogoms. Grįš anie rude
nį. Parengimo pelnas, jei
gu jo bus, skiriamas para
pijai. Rap.

I

Birželio 5. 
Birželio 9. 
T.iei>os 10. 
l.iei>os 24.

parap.. Giraičių kaimo 
Adomas Kašėta yra išdir
bęs jau 25 metus už virė
ją pas Reshkin McKov Co

Jojo draugai, kurių jis 
nemažai turi linki jair 
sėkmingos kelionės ir svei 
kam grįžti vėl gražiai dar 

i buotis.

VVorcester, Mass. — Ge
gužės 13 d., Bar-croft vieš
buty) įvyko šaunus ban
kietas pagerbti jauną ad
vokatą Juozą K. Ginku, 
kuris šiomis dienomis iš
laikęs kvotimus gavo 
Mass. Aukščiausiojo Teis
mo leidimą praktikuoti 
šioje valstybėje. Bankiete 
dalyvavo aoie 200 svečių. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
šie: Miesto mayoras John 
S. Sullivan, kleb. kun. A. 
Petraitis, kun. J. Bakanas, 
kun. Skrodenis. MIC.. mie
sto adv. Walter Allen. 
Worcesterio Chamber of 

— Commerce sekr. Roscoe 
kino, kad vaiku eucharis-’ - . - - th? AM. Steel & Mirė
m "vra religinė ir‘kaip to- kompanijos T W. Harris 

croir turėti savo knv- ir tos naci°s kompanijos 
na, balandžio 6 dieną, atė- _ pra§g o-rąžin’ti General Weikher B. J.-in i nbm LiAtnva sn lan- gynelU JĮS Prase porter ady Antanag Mi_ vaitę

leris. Toastmasteriu buvo 
adv. Pranas Bublys.

Bankieto surengimu rū
pinosi daugiausiai šie: 
muzikas Juozas K. Žemai
tis, 
Jonas Bačinskas, . ----  ------  c -■
Grigaitis. Dr. Antanas merika pakliuvo. Trankv- 
Karpavičius. Dr. Vaikšno- tis reikėjo po Ispanija, I- 
ras. Juozas Dirsa. Kazys taliją, Prancūziją, Švedi- 
Zinkus, :_ ____ ____
nis, Alphonsas Ginkus.

Kratos metui Policininkai paėmė reli- 
tik paėmė ginęs euch. karžygių or- 
” skaityk- jos 95 knygas, kartu ir 

Knygos buvo euch. karžygių saraša. Pa- 
“-"-3 iš liko rašta. kad klebono 

Ryto”. Po kratos Sukac- RUn. Petro Prunskio bute 
ką areštavo, surakino ir esą rasta nelegali lietuviš- 
išveže į Valkinykus, o ry- Ra biblioteka. Tą oač^ą 
tolaus dieną Vilniun į Lu- dieną tie policininkai va- 
kiškių kalėjimą. Rytojaus žinėio po kaimus ir paė- 
dieną po areštavimo Val- 
kinykuose žmonės Sukac
ką matė baisiai sumuštą ir 
nukankintą. Ko ieškojo 
kratos metu ir už ką areš
tavo, taip pat nepasakė,, 
tik policijos komendantas 
išsivarydamas pasakė:

; “Kas norit, atsižiūrėkit 
Sukacko, nes negreit pa? 
matysit”.

Po kratų, rytojaus die-

•r?

>✓ •

mė iš vaikų (euch. karžy
gių) visas .iš kun. Pruns
kio pasiimtas skaityti 
knygas.

Dėl šio įvykio į Ignaliną 
nuvyko kun. Prunskio pa
dėjėjas kun. J. Panavas, 
kuris lenkų įstaigose aiš- 

tijos karžvgiu organizaci- P16 ^M.

Sekmad. geg. 9-tą parap 
' salėje Aušros Vartų para 
I pijiečiai surengė šeiminiš 
ką vakarienę pagerbimu 
savo klebono užbaigus di 
delius darbus, būtent, baž 
nyčios išbaigimą. Salė bu 
vo pilnutėlė žmonių. Muzi 
kalę programos dalį atli 
ko didysis choras, vado 
vystėie p. J. Balsio. Daina 
vo solistė Julė Metrikaitė 
Eiles pagarbos ir meilė 
pasakė šeštad. mokyklo 
mokiniai. Kalbėtojais i 
garbės svečiais buvo J 
Prakilnybė kun. Čikota 
Marijonų Generolas, kun 
P. Juraitis, adv. Prana 
Bublys, adv. Antanas Mi 
leris. Dr. ir p-nia Vaišnc 
rai, Dr. Ant. Karpavičius 
Kun. Pauliukonis, MIC 
Juozas Glavickui paskel 
bus tikslą šio surengime 
perdavė programą vest 

į kun. J. Bakanui.
Apart šeimyniškos va 

karienės buvo iteikta klc 
bonui kun. K. Vasiui pini 
ginė dovana. Pats solerr 
nizantas kalbėjo baigianl 
programą, dėkodamas vi 
siems prisidėjusiems pri< 
šių iškilmių.

Adbmas Kašėta, kuris 
pirma sykį apleido Lietu
vą 1^09 m.; ateinančią sa- 

laivu Gripsholm 
plaukia aplankyti savo tė
vynę. Nebereikės jam ati- 
darbiaut savo kelionę, 
kaip kad turėjo 1911 m. iš 
Škotijos, kur buvo nir- 

Jonas P. Grinevičius, miaušiai apsistojęs. Jam 
Juozas visa metą ėmė kolei į A-

jo į Okup. Lietuvą su lau
ko darbams leidimu Lais
vosios Lietuvos, Varėnos - v.
valsčiaus, Antakalnio kai- ’
mo gyventojas Petras 
Lenkevičius. Kadangi Len- 
kėvičiUS Petras su Korku- 
čiu Aleksandru yra svai
niai, tai lenkai . Lenkevi- 
čių sulaikė ir kankino visą 
parą, reikalaudami prisi
pažinti, kad jis bendrauja 
su Korkučiais. Kadangi 
Lenkevičius nieko blogo 
apie Korkučius nežinojo, 
tad ir kankinamas nieko 
negalėjo pasakyti. Ryto
jaus dieną sumuštam Len- 
kevičiui leido grįžti į Lais
vąją Lietuvą.

paimtas knvgas, tačiau 
policija pareiškė, kad kny- 
“ - o bylą per į
duos teismui.

• w

i

LIETUVIŲ BYLOS

A^meniškai lydima

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

1 LIETUVĄ 
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

BERENGARIA BIRŽ-JUNE 19 d
Išplaukia iš New Yorko tiesiai j Cherbourgą 

o iš ten geležinkeliu j Klaipėdą 
“Ekskursiją nžgyrė Lietuviu Agentą Sąjunga’’

VAŽIUOKIT r 11 ti A D n ĖIAIS
PER V W N A K M METAIS

' * 
Ekskursija lyties pinčiai žinomas ir nuodugniai kelionės rei

kalus ištyrus vadas p. P. BL'KSNAITIS.
Puiki proza keliauti vienu pasaulio didžiausiųjų laivų. 

Gražfis kamltf.riai, skanus maistas ir puikus Cunard pa
tarnavimas .'<-sios klasės keleiviams. Tik Segtos dienos 

vandeniu!
Ple t Girnių ĮKiaiikiniifių teikia įum» arčiauniat ayeatasf at

CUNARD WHITE STAR
393 BOYLSTON ST.,

Boston, Mass.

kaip paprastai, baigiamos 
įskundikų sugėdinimu. Pa-' 
vyzdžiui, keli juodgalviš- 
kiai: Viktoras. Simas ir. 
Pranas Maidžiūnai. Žilė
nas, Mačėnas ir Feliksas, 
Garla buvo kaltinami “su- 

1 drumstę vieša ramybę”.
Apygardos teismas nuo
dugniai bylą išnagrinėjo ir 
priėjo išvados, kad “naktį 
laukuose dainuoti nedrau
džia joks lenku įstatymo 
paragrafas” ir kaltina
muosius išteisino. Taip pat 
A. Bubulis buvo Įskųstas 
nelegalų susirinkimą su
šaukęs ir eglutę surengęs. 
Valstybės gynėjas, susipa
žinęs su bylos apvstovo- 
mis, kaltinimą atsiėmė ir 
bylą numarino. Bai. 13 d.

Švenčionių Lietuvių Gim
naziją Uždaro Birželio 

Menesį
Šiomis dienomis Šven

čionių lietuvių gimnazijos 
mokinių tėvų atstovai bu
vo nuvykę į Varšuvą. Jie 
norėjo pasimatyti su Len
kijos šviet. ministeriu ir jį 
prašyti, kad būtų anuliuo
tas Vilniaus mokyklų ku
ratoriaus nutarimas užda
ryti gimnaziją.

Lenkijos šviet. ministe
ris švenčioniškių lietuvių 
delegacijos nepriėmė. Tuo 
tarpu balandžio 17 d. Var
šuvos dienraštis “Polska 
Zbrojna” įsidėjo toki savo 
korespondento iš Vilniaus 
pranešimą:

“Susekus, kad Švenčio
nių lietuvių gimnazijoje 
nesilaikoma mokslo prog
ramos, kad mokykloje už
siimama politika, vartoja
ma uždrausti vadovėliai ir 
panašiai, mokyklų valdžia 
galutinai nutarė uždaryti 
šią gimnaziją.
bus uždaryta šiemet bir
želio mėnesio antroje pu
sėje”.

Ryšium su šiuo dalyku, 
kadangi lietuviu Švenčio
nių gimnazijai lenkai pri
meta savd išgalvotus kal
tinimus, kurie neturi visai 
pagrindo. “Vilniaus Ryt.”

• v •

adv. K. Tamulio- ją ir net Daniją. Žinoma, 
i kur laivas vežė, ten ir A- 
domas turėjo važiuoti.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS Adomas Kašėta, nevedęs 
BALIUS ! jaunikaitis, per 20 m. ko-

_ . v_ „ lektoriauja Šv. KazimieroŠeštadienį, gegužes 22 parp jojo labdaringumą 
ivyks S v. Vardo dr-K>SiVra patyręs nevienas. Baž- 

balius 2 vai. po pietų, nvčioms yra gausiai auko- 
romo Parke Shrewsbury. jjęs ir net sušelpęs stiiden- 
Šis balius _ tesis iki vehi- einančius mokslus. Jis 
mos. Bus ir šokiai. j yra grafaus, rimto susi- 

prafusio būdo žmogus.
‘ 1 Ado-

i mas turėjo pavojingą ope
raciją. Galais negalais 
_____ ; jojo pasigailėjo.

i Nuo to laiko nesvei kuoja. 
Tad ir vyksta Lietuvon 

I aplankyti, sveikatos Įgyti. 
. . . Jis yra kilęs iš Vilniaus.

— Vilniaus teismas į Alytaus apskr., Nedzingės

nvčioms yra gausiai auko-

,31 nr pastebi, kad "Pols-|' at‘“aį
ka Zbrojna koresponden-iraaą JlrSio navniinS 
tas nieko nepraneša apie racį4a 
tai, kaip, kur ir kas gim- Djevas 
nazijoje užsiėmė politika, 1 
kokie būtent uždrausti va-' 
dovėliai buvo vartojami.

Gimnazija

nagrinėjo dvi “Vilniaus ► 
žodžio” redaktoriaus J. i 
Latvio bylas. Vienoje bv-t 
loję redaktorius J. Latvis t 
buvo išteisintas, o antroje 
nubaustas sumokėti Į50 
zlotų.

__ _ _ t

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

RCA VICTOR
VISŲ BANGŲ

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trambun St. 

Worcester, Mass.

• v

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6-1944 

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

Tel. 2-33R1 Pomestfc and
Deltverv Importai Brandi

EOWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Uilaiko Visokius alkoholinius 
garimus —f Degtinę, Vynu Ir Alų

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.
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MILZINISKAS PIKNIKAS Gegužės May 30 d., 1937
Romuvos Parke, Montello, Mass. Rengia “Darbininkas” ir Brocktoniečiai

------r

Rytinių Valstybių Žinios apskričių ben- Priedo suvaidins linksmą

WATERBURY, CONN.
PRANEŠIMAS

LDS. 5-tos kp. svarbus 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks 23 d. šio mėnesio, 
paprastoje vietoje, pirmą 
valandą po pietų.

Nariai ir narės prašomi 
atsilankyti į šį susirinki
mą. Turėsime daug svar
bių dalykų aptarti. Kurių 
prenumeratos už “Darb.” 
jau pasibaigė ir kurie e- 
sate skolingi malonėkite 
ateiti ir atsiteisti. Pasi- 
stengkime visi užsimokėti 
už “Darb.” pirma negu 
organizacijos seimas į- 
vyks. Valdyba.

Nauja Jauna Porelė
Gegužės 10 d. p. Antanas 

Kalinauskas iš Prospect, 
Conn. apsivedė su p. Aldo
na Andrikaitvte, vietine. 
Moterystės Sakramen t ą 
suteikė kun. E. Gradeckis 
ir jaunųjų intencijai atna
šavo šv. mišias. Liudinin
kais buvo p. J. Jeneliunas. 
V. Petkevičius, p. S. An- 
drikaitvtė ir p. H. Sand- 
raitė.

Vestuvių puota įvyko

jaunosios tėvelių, pp. An- 
drikaičių namuose. Daly
vavo giminės, draugai ir 
draugės. Vestuvės buvo 
tikrai lietuviškos. Dalyva
vo ir kun. E. Gradeckis ir 
pasveikino jaunavedžius 
ir palinkėjo laimingo gy
venimo.

Svečių ir viešnių buvo iš 
Waterbury. Prospect, Ban- 
tam, Watertown, Wa- 
shington Depot ir kitur. 
Grojo vvaterburiečiai mu
zikai, pp. V. Kindulas 
J. Bubulas. Visi linksmai 
ir gražiai praleido laiką.

Jaunavedžiai, p. Kali
nauskas ir jo žmona (An- 
drikaitytė) yra geri ir su
sipratę lietuviai katalikai. 
Ponia Aldona Kalinauskie
nė f Andrikaitvte) vra 
“Darbininko” uoli skaitv- 
toja ir bendradarbė Te
laimina Aukščiausis ju
dviejų pasirinkta srvveni- 
mą. Alek. P. Krikščiūnas.

------------ :—

gamzacijų 
drai. Rengimo komisija komediją 
smarkiai darbuojasi, kad tautas Raudonaitis ir Nel-

‘ toji gegužinė pavyktų. Ji lie Marozaitė. Abu veikalui 
prašo, kad iš kolonijų pra- režisuoja Viktoras Raudo

naitis. Visas Vilniaus va
karo pelnas skyriamas 
Vilniui Vaduoti Sąjungai 
— Ginklų fondui per ats
tovą iš Lietuvos n. Vincą 
Uždavinį, p. V. Uždavinys 
išplaukia į Lietuvą gegu
žės 26 d. Tad visi Brook
lyno ir apylinkės lietuviai 
skaitlingai atsilankydami 
į Vilniaus vakarą tars 
gražų atsisveikinimo žodi, 
nes tame vakare p. V. Už
davinys dalyvaus paskuti
nį sykį. Graži proga savo 
atsilankymu ne vien pa
rodyti nuoširdumą gerb. 
atstovui, bet baigti gegu
žės mėn., kuris paskirtas 
yra Vilniui, gražiu paren
gimu ir parėmimu to šū
kio “Vaduokime Pavergtą 
Vilnių”. Koresp.

neštų programas ir pasku
bėtų su skelbimų rinki
mu, nes jau mažai laiko 
beliko.

Gegužinės komisijos su
sirinkimas įvyks gegužės 
25 d., 8 vai. vakare, p. A. 
B. Mičiūnų namuose. 74 
Belden St.

Džiaugiasi Vaišingumu
Pereitą sekmadieni, Šv. 

Cecilijos choras, vadovau- 
ir jamas muziko p. K. Žalnie- 

raičio, buvo nuvykęs i An- 
sonia, Conn., kur dabar 
klebonauja kun. V. Kar- 
kauskas, ir išpildė koncer
to ir teatro programą. Su
grįžę džiaugiasi kleb. kun. 
V. Karkausko ir ansonie- 
čių vaišingumu ir maloniu 
priėmimu.

“Spąstai” Vy-

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WAI.NCT AVĖ. 
Tel. Norrcood 1020

I

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

įsenus namus. Parūpiname pla- 
! nūs ir iš Federal Housing gau
name morgieius. Kaina nebran- 

j gi — darbas garantuotas.
354 Orms St., Providence, R. I. 

Tel. Dexter 0156

ir

EDW. V. WARABOW
(VVRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NOR\VOOI>.
TEL. Norvvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale 8t 
TEL Br... ktof ?GOfi

IR

JAMES B. GOTTER
GRABORIUS

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

s

*••(«>(•••«

Peoples Hardvvare
2

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 
effident.

Pirko namus
A. Karlonas, mūsų jau

nas graborius. šiomis die
nomis pirko didelius gra
žioje vietoje namus, kam
pas Stanlev ir Chesnut 
Sts., kur mano įtaisyti nir-

JERSEY CITY. N. J.
— Parapijos metinė va

karienė puikiai pavyko. 
___________ _____ Labai daug atsilankė sve- 

mame aukšte modernišką De^no.^^o $216.
šermenims salioną. antra
me auktšes sau ^vvenimni 

jda. Buvo išspausdinta P-1 kambarius. Reikia nažv- 
Truskienės pavardė klai- mėti, kad p. A. Karlonas 
dingai, būtent, Kreskienė. yra ęabus savo profesijo- 
Turėio būti p. Trirskienė. je. Yra geras katalikas ir

rėmėjas katalikiškų ištai
gu. Štai ir šiomis dieno
mis paaukojo šimtinę įtai
symui Šv. Andriejaus baž- cesijoje buvę nešamos ti- 
nvčioj prienevj dėl švęsto kėiimo, vilties ir meilės 
vandens. Garbė mūsų susi- emblemos. Geriausioji So- 
pratusiam jaunuoliui pro- palietė 
fesijonalui.

KLAIDOS ATITAISY
MAS

“Darbininko” No. 34 ko
respondencijoj įvyko klai

NEW BRITAIN, CONN.

00. Galima tuomi net pasi
didžiuoti.

— Gegužės 16 d. Šv. O- 
nos parapiios bažnyčioje 
įvvko įspūdingos iškilmės, 
vainikavimas švenčiau
sios Mergelės. Procesiją 
sudarė Sodalietės. atitin
kamai pasipuošusios. Pro-

Refrigerator ano l 
CHOICE OF ANY 

OTHER APPLIANCE 

FOR ONE 00WN 

PAYMENT 

AS L0W AS

TRILYPĖS GEGUŽINĖS 
REIKALU

LDS., SLRKA ir LRK- 
MS. Conn. apskričiu meti
nė gegužinė šįmet įvyksta 
birželio 13 d., Scuetzen
parke, Barnesdale, New 
Britaine. Tai jau penkti iš 
eilės metai kaip toki ge
gužinė rengiama trijų or-

—‘ A. Andriuškevi- 
čiutė buvo išrinkta Gegu- 

Tiesa Mylis, žės Karaliene ir ji buvo 
-x- 1—- savo

f

■

i

KIBART MOTOR 
SALES, INC.,

APTITORIZED FORD SALES 
& SERVICE

120 Market St., 
Campello, Mass.

Tel. Brockton 835

OLSON & LEPPER, Ine.
ITIEVROLET SALES 

SERVICE
519 Washington St., 

Norwood, Mass.
T< l. 0440

&

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 VV. Broadway 
So. Boston, Mass.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Sratistikn par<wh>, kad iš 12O.OOO.000 

merikoj gyvenančių žmonių turi visada 
dūrins užkietėjusios 40.000,000 žmonių, 
kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
tironiškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. $0 nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi Širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 00 nuoš. 
žmonių turi apendiko iilecunus (aki niur
nės i. KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI. - T.AN HE15B TEA nesibijo nei šalčio. Kataro. Influenzos ir 
kitokių ligų. Todėl, kad Jų visada švarfls viduriai. NATŪRAI. - LAX- 
HERR TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visų krtno sistemų. Sergantieji ir ♦eiki, tuojaus prisiųskite $1.00 bei 
$2.00. Money Order (t’bekių neprijimu), o aš jums pasiųsiu NATV- 
RAI. - LAX- IIERR TEA Ir^iš įo jfts patys persittkriosite. kad tie
sa yra. NaTČBaL - LA a - IIERR TEA dėžutė kainuoja tik 5Oe. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rašykite:

John W. Tliomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
2........-.......           m..

A-
vi- 
Gi

i 
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i apvainikuota, kuri
! keliu uždėjo Švenčiausia
jai Mergelei vainiką. Po 
procesijai buvo naujų So- 
daliečių iškilmingas priė
mimas. Buvo priimtos 9 
naujos Sodalietės. Visos 
ceremonijos sudarė žavė- 
jantį įspūdį. Garbė už tai 
Sodalietėmis.
— Gegužės 22 d. 7:30 P. 

M. parapijos salėje įvyks
ta vaikų teatrėlis ir šokiai.

HARRISON-KEARNY, NJ.
ti.
— Gegužės 30 d. šv. Onos 

parapijos bažnyčioje įvyk
sta kun. A. Bubo primici- 
ja. Iškilmingos Mišios su 
asista bus 10:30 A. M. 
Kun. A. Bubąs yra vieti
nis Jersietis. Nors Jersey 
City yra nedidelė lietuvių 
kolonija, tačiau iš jos iš
eina antras kunigas. Gar
bė Jersiečiams.

NEWARK, N. J.

NORGE ROLLATOR* REFRIGERATION

New! Flexible Interior Arrange- 
ments for greater usability. Im- 
proved Rollator—the famous 3- 

į moving-parts Rollator 
mechanism—produces 

HB even more cold for the cur- 
B/JD rent used. •«» «• »• ~t. off.

/

NORGE CONCENTRATOR RANGĖS

Norge leads with a thrilling new 
line of rangės... models, colors 
and available extras provide wide 
choice in style and eųuipment. 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.

L. Vyčių 29 ko. sporto ir 
šokiu vakaras įvyks gegu
žės 21 d., vakare, Šv. Jur
gio draugijos svetainėje, 
180-2 New York Avė. Į- 
žanga tik 35 centai. Bus 
dau? įvairumo. Rengėjai 
kviečia visus dalyvauti.

i __________-_______

i

23 
P. 
M.

Sekmadienį, gegužes 
d.. 7 vai. vakare, L. 
Klubo svetainėje D. 
Sopulingos parapijos cho
ras, vadovaujamas muzi
ko F. Hodelio, rengia me
tinį koncertą ir šokius. 
Programą išpildys vietinis 
choras ir at.vvksta bus’u 
didžiulis Elizabethiečių 
lietuvių parapijos choras, 
vadovaujamas komo. J. 
Žilevičiaus. Tai didelis pa
sišventimas mums padėti 
p. komp. Žilevičiaus ir jo 
choro, už ka mes iš anks
to nuoširdžiai dėkojame. 
Po koncerto bus šokiai. 
Visas pelnas parapijai.

Korespondentas

39 Plainfield St.
R. S. Niles, prop.

AMSTEROAM, N. Y.
MOTINOS DIENA

Gegužės 9 d. Sodalietės 
“in corpore” susirinko į 
bažnyčią 8:30 vai. ryte iš
klausyti šv. Mišių. Laike 
Šv. mišių visos narės priė
mė Šv. Komuniją motinų 
intencijai.

Po Dietų Sodalicija su
rengė nepaprastą puotą su 
programa dėl motinų.

Pirmininkė p-lė St. Ku
čaitė pasveikino visus at- 
silankųsius svečius ir per
statė mūs Dvasios vadą 

skun. J. Židanavičių, kuris 
vaidins šie L. Meno Teat- pasakė gražią kalbą apie 
ro nariai: Eleonora Bart-’] ■’ ”
kevičiutė, O. Kanapariutė. kun. j‘. Rastutis. 
B. Galinskaitė, E. Vaiteku- Programą i“, 
naite, Elena Vaitekunaitė, “Ačiū Tau Dieve 
B. Raudonaitis, .* 
Alekna, A. Osteika,
Strazdas,

BROOKLYN. N. Y.
“Sulaužyta Priesaika”
Ši graži 4 veiks, drama 

liks suvaidinta Vilniaus 
vakare, gegužės 23 d., 5 

j vai. vak. Apreiškimo na- 
; rapijos salėje, North 5th 
St. “Sulaužyta Priesaika”

ribiribin’ — St. Kučaitė. į 
Smuiku ir pianu duetas— 
M. ir V. Kerbeliai. Tap 
Dance — J. ir B. Stanio- j 
niai. Akomp. A. Lukšytė. ’ 
Duetas — “Mother Dear” 
— J. Urbanavičiūtė ir B. 
Railaitė. Smuiku solo — 
— “I Love You Truly”, 
“Blue Heaven” — V. Rai
laitė. Pianu solo — “Flap- 
perette”, “Robins Retum”; 
— St. Kisieliūtė.

Po to įteikta “Švenčiau-, 
sios Panelės Dvasiniai vai
nikėliai” kiekvienai moti
nai ir narėms. Baigus pro
gramą, sekė “Bingo”.

motiną. _Taipgi kalbėjo ir Programos surengimu 
daug pasidarbavo sekanti • 

išpildė šie: komisija: p-lės O. Togai-
ir “Mo- laite, 6. Kučaitė, H. Kisie- 

Antanas ther Machree” — Sodalie- liūtė, A. Mockevičiūtė, J. 
", J. čių grupė. Solo — ‘Mano Urbonavičiūtė ir P. Šla- 

Juozas Tarnas. Mamytės Vardadienis’ ‘Ci- viūtė. Rap.

Providence, R. I
Tel. West 2245

Y.

CUNARD WHITE STAR

Cleveland, 
Ohio.

Ohio Lith. Publ. Co. 
K. S. Karpius, 
6820 Snporior Avė.

pau! Molis
1730—24 St., Defroit. Mich. 
Petras Bartkevičius
678 N. Main St, Montello, Mass. 
C. A. Kybą, Amerikos Lietuvis

14 Vernon St., tVorcester, Mass.

Naujienos
1739 S. Halsted St.. ChicaRO, TU.

Dirva

Gosmopolltan Travel Service 
Prop. J. Ambraziejus 
168 Grand St., Brooklyn, N. 
Vienybė Travel Bureau 
193 Grand St., Brooklyn, N. 
A. S. Trečiokas
314 Walnut SU Newark, N. J. 
John Sakys
433 Park St., Hartford. Conn. 
A. Varasius
206 Ali Nations Bank Bldg. 
LlthuaniaB News Publ. Co.

T.

ASMENIŠKAI LYDIMA
DIDŽIOJI VASAROS 

EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ 

MILŽINIŠKU
EKSPESINIU LATVI’

BERENGARIA 
BIRŽELIO 19 D.

Išplaukia iš New Yorko per Cherburga 
Puiki prosą keliauti vienų pasaulio didžiausių lai
vų. Gražus kambariai, skanus maistas ir puikus 
< 'įmani patarnavimas 3-čioslos klasės keleiviams. 

Tik šešios dienos vandeniu.
Ekskursijų užgyrė Lietuvių Agentų Sųjunpa 

Informacijų kreipkis pas:
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Detroito Žinios
T

rių. Kaip kunigai, taip mės mišparais. Per visas 
rengėjai džiaugiasi pasek- 8 dienas rytais visos mi-Į 
mėmis šio pirmo gegužinio šios bus atnašautos prie 
išvažiavimo. Sekantis pa- išstatyto ŠŠ. Sakrament-o, Į 
našus išvažiavimas įvyks o vakarais mišparai ir bus ŠV. PETRO PARAPIJA 
sekmadienį birželio 20 d. su išstatymu. Geg. 30 d. Pirmas šios parapijos 
ir bus globojamas ŠŠ. Var- įvyks Dievo Kūno Procesi- piknikas įvyks gegužės 30 

po d. Rengia Šv. Petro para
pijos draugijos — Susivie- 
nymas ir Moterų, Simono 

Gegužinė Procesija . parke, Beechnut grove.
Sekmadienį, gegužės 23 šiy rengimo ko-

d. 4 vai. po pietų įvyks mlslJa kviečia visus betu- 
metinis viešas pagerbimas Y?u® lr lietuvaites dalyvau- 
P-lės ŠŠ. Gegužės Karalie- ' ............... ” '
nes statula bus nešama 
gatvėmis procesijoj, ku
rioj dalyvaus visos para
pijos draugijos. P-lė Ur- 
biečiutė visų vardu atkal
bės pasiaukavimo aktą.

B. K.

i

party”. Dalyvavo daug 
jos pąžįstamų ir ją apdo
vanoji brangiomis ir gra
žiomis dovanomis. Sodali
cijos narės dalyvavo “in 
coroore”, nes Julė yra so- 
dalietė. Visos linkėjo jai 
laimės įžengus į naują gy
venimą.

na.
Abu paminėti velioniai 

mirė per nelaimę. A. a. 
Buknys buvo sužeistas au
tomobilių susimušime, o 
a. a. Menderis buvo per
šautas medžiojant. Abu 
turėjo daug pažįstamų, tai 
verta, kad dalyvautų jų 
šv. mišiose.

ja po mišparų, 4 vai. 
l pietų.

do vyrų draugijos.
Metinis Sekminių Sutvir

tinimas
Baltimorės Katedroje 

sekminių šventėje 8 vai. 
J vak. net 800, pereitais me- 
•tais priėmusiųjų Katalikų 
; tikėjimą, buvo paties Ar- 
i kivyskupo sutvirtinti. A- 
, peigos paėmė virš dviejų 
! valandų laiko. Sutvirtin- 
. tieji buvo asmenys, kurie• - * -

rė, ir bar-čekius pardavė 
ir prie baro padėjo. Vartai 
buvo gerai globojami Ka
zimiero Pakalniškio ir Ka
zimiero Pugevičiaus. Pra
nas Radzevičius prigelbė- 
jo. Antanas Rėkus su savo 
žmona ir Mikolas Paškau- ’ metų bėgyje įvairiose mie- 
skas su savo žmona gelbė- ---------

i jo su bar-čekiais. Kitus vi- į 
sus sunku atsiminti ir iš-: 
vardyti. Tvarka, vienybė, 
sutikimas, pasišventimas 
buvo matomi visur. Nors 

i dar tikrai negirdėjau kiek
i pelno atliko, bet spėlioja- ičiadienį, gegužės 26 d. va

pi jos choro. Jaunąją pat- ma, kad bus arti 300 dole- kare su pirmais tos iškil-

Jakaitis - Mikelaitytė
Sekminių rytą 10 vai. 

mūsų puikioj bažnyčioj į- 
vyko nepraprastai gražios 
iškilmės. Tą rytą Pranas 
Jakaitis visiems gerai ži
nomas muzikas, šv. Alfon
so parapijinės mokyklos a- 
lumnas ir buvęs altoriaus 
tarnas, vedė p-lę Oną Mi- 
keiaitytę sau už žmoną. 
Jaunoji ir gerai pažįstama 
Baltimoriečiams, baigusi 
aukštesnius mokslus Seton 
High School ir kaikurį lai-, 
ką priklausiusi prie para-;] 

sai tėvelis Mikelaitis atve
dė prie altoriaus, navesda-l 
mas ją jos būsiančiam vy-Į 
rui, kur-kun. Antanas Du-į 
binskas priėmė jų abiejų 
sudėtus ištikimybės iki 
mirčiai įžadus. Po susi
tuokimo apeigų sekė iškil
mingos Šv. mišios. Kun. 
Dubinskas-buvo celebran- j 
tas, kun. dr-as Mendelis ė- 
jo diakono pareigas, o jo 
brolis kun. Jonas patarna-' 
vo už subdiakoną. Mišių 
metų sanktuarijoj klupo- i 
jo jaunieji ir pirmoji liū- 
dytojų pora —Murry Hof- 
fman ir Valerija Vonsevi-. 
čiutė. Bažnyčioj pirmuose į 
suoluose 'matėsi jaunųjų 
tėveliai ir giminės, ponai į 
Mikelaičiai, ponia Jakai
tienė, jaunosios broliukas į 
Juozas, grižęs tik vestu
vėms iš sanatorijos. Buvo 
visiems gražu ir įspūdinga 
kaip jaunuosius kun. lai
mino kelius kartus mišių 
laike. Beveik visi giminės 
priėmė šv. Komuniją per 
tas pačias mišias. Visa iš
kilmė buvo tikrai Katali
kiška. Turėjo būti ypač 
pamokinanti jauniems, 
kad srražiausias ir tinka- 
miausias būdas priimti 
moterystės sakramentą 
tai su kataliku, katalikiš
koj bažnyčioj su švento
mis mišiomis. Naujai šei
mai kun. Dubinskas palin
kėjo viešai visuomet ištę- 
sėti Dievo meilėje. Iš tik
rųjų, jei bus Dievo meilė, 
tai netruks nei savytarpi- 
nės meilės ir tuomet gyve
nimas bus laimingas, ant 
kiek tos laimės galima šioj 
žemėj patirti.

Parapijos Gegužinė
Pirmas šios vasaros pa

rapijos išvažiavimas įvy
ko pereitą sekmadienį. 
Diena buvo kaip tik tary
tum ypatingai priruošta 
tokiam Dirmam tyrame o- 
re pasilinksminimui. Sve
čiai pradėjo rinktis gan 
anksti ir jų buvo suvažia
vę arti tūkstančio. Po vi
sam kam teko kalbėti su 
šeimininkėmis, tai sakė, 
kad net 400 svarų žuvų ir 
50 svarų dešrukių susirin
kusieji suvalgė į tris va
landas laiko. Kad užgesi
nus troškulį tinkamas 
skaitlius dėžių “saidės” 
buvo ištuštinta. Patarna
vimas buvo kuopuikiau- 
sias. Visa kariuomenė vy
rų, jaunuolių ir mergai
čių rūpinosi, kad niekas 
neliktų išalkęs ir ištroš
kęs. Jaunas seimininkas 
Jonas Pazneika nesididžia- 
vo savo aukšta vieta, bet 
kur tik matė reikalą tai 
pats dirbo sušilęs. Barai 
buvo tinkamai aprūpinti 
Jono Jasaičio, Vinco Cep- 
linsko, Jono Letkausko, 
Vinco Pečiulio, Felikso 
Rėkaus, Juozo Makaraus- 
ko, Jono Jončo ir Vinco 
Važkevičiaus. Juozas Kve- 
dera - tėvas du darbu va

sto parapijose perejo is 
’ kitų tikybų į tikrąjį Kata
likų Bažnyčią.

Dievo Kūno Oktava
Dievo Kūno astuonių 

dienų šventė prasidės tre- 
! • • v «*

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

ti šiame piknike. Vėliau į- 
vyks parapijos piknikas.

I Gegužės 30 d. Šv. Petro 
par. bažnyčioje bus atna
šaujamos šv. mišios už a.

i

Pereitą savaitę tapo sun
kiai sužeistas automobilių 
nelaimėje p. Antanas AI- 
kevičius, gyv. 7315 Kingly r>,—i----- Jis nuveg_
tas ligoninėn, kur randasi 
sunkioje padėtyje. Linki
me jam išsveikti.

Sekmadienį, gegužės 16 
d. įvyko Sodalicijos drau
gijos šv. mišios. Sodalie- 
tės giedojo laike mišių ir 
priėmė šv. Komuniją. Tai
gi Sodalietės nors ir vėlo
kai grįžo į namus iš p. Ju
lijos “sh'ower party”, bet 
jos savo pareigos neaplei
do. Garbė joms.a. Juozo Buknio vėlę. Tą St., Dearborn. 

pačią dieną bus pašventin-' 
tas puikus paminklas, 
kurį pastatė a. a. Buknio 
žmona.

Gegužės 31 d. įvyks šv. 
mišios už a. a. Viktorą pp. Apolskus, gyv.
Menderį ir po mišių bus St., įvyko šaunus vakarė- tai namus uždaro. Patar- 
pašventintas paminklas; lis jų dukrelę Juliją pa- tina visiems apsaugoti sa- 
kurį pastatė velionio žmo- gerbti. Tai buvo “shower vo vaikučius. Kaip tik ku-

i šioje kolonijoje daug iš 
jaunimo serga užkrečia
momis ligomis, kain tai: 

Pereitą šeštadienį pas raupais, difterija ir t.t. 
Lane Ten kur yra tokių ligonių,

v •

k. KASPAR

bėga į sve- 
bažnvčias ir 
Suprantama,

Auto Paintįng & Duco 
Spraying Repairing 

TEL. 2469-M
66 Victoria St., 

W. Sommerville, Mass.

v •

<•

• w

ris jaučia gerklės skaudė
jimą arba turi karštį, tai 
geriausia tuojau pašaukti 
gydytoją.

Tėvai Jono Neverdausko 
Onos Jankauskiutės 

praneša, kad judviejų 
jungtuvės įvyks Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje gegu
žės 29 d. Vestuvių balius 
įvyks pas tėvus, Liddsdale 
St. Linkime jiem laimingo 
gyvenimo.

Pereitą sekmadienį po. 
Antanas Sauginas ir io 
žmona buvo krikšto tėvais 
jų žento ir dukters sūne
liui. Pp. Sauginiai gyvena 
ūkyje, bet jie atvyksta į 
savo senąją parapiją, ku
riai jie yra suteikią gau
sias dovanas.

Šios parapijos vaikučiu 
Pirmoji Šv. Komunija į- 
vyks birželio 6 d. Motinos 
turės užtektinai laiko pa
rūpinti drabužėlius vaiku
čiams, priimantiems Pir
ma Komuniją. Klebonas i- 
spėja motinas, kad ios sa
vo mergaitėms parūpintu 
ilgas kojines, nes nepado
ru eiti nrie altoriaus nuo
gomis kojomis. Tą diena 
vaikai turėtu būti padoriai 
aprengti, nes tai svarbiau
si jų gyvenimo diena. 
Taipgi verta, kad ta dieną 
ir tėvai priimtu Šv. Ko
muniją, nes tuo laiku jie 
isigija gausius atlaidus ir 
Dievo malones.

Mums teko matyti nau
ja katalikiška laikraštį 
Cleveland — Lietuvių ži
nios, kuriame rašo anie 
lietuvius ir svetimtaučius, 
kad lietuviai 
timtaučių 
draugijas, 
kad lietuviai taip daryda
mi sau garbės nedaro. Jie 
vistiek yra lietuviai. Gar
bė lietuviams, kurie tarp 
svetimtaučių kelia lietu
vių varda ir garbę, bet ne
žeminti lietuvių savo prisi
dėjimu. Labai dažnai lie
tuviai, kurie prisideda 
prie svetimtaučių save no
ri pateisinti, kad būk su 
lietuviais negalima sugy
venti ir t.t. Jeigu tie lie
tuviai, kurie negali sugy
venti su savaisiais nors 
kiek nusižemintų, kaip jie 
nusižemina svetimtau- 

• čiams, tai jie puikiausiai 
sugyventų su savaisiais.
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j KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

NEPAPRASTAI ĮSPŪDIN
GAS ĮVYKIS ŠV. JURGIO 

' PARAPIJOJ
Sek-

8

LIETUVES MOTERYS 
PAGERBĖ KONSULO 

ŽMONA

dainų ir eilių. Trumpai, 
bet labai įdomiai kalbėjo 
mūsų klebonas prelatas 
Miliauskas.

Tuoj po programos, visi 
vaikučiai vedė savo tėve
lius, gimines ir svečius į 
mokyklos kambarius paro
dyti ir pasigerėti mokinių 
viso meto darbu. Pasižiū
rėję gražių piešimų, raštų, 
rankdarbių, visi skvrstėsi 
namo džiaugdamiesi, kad 
savo vaikučius leidžia į 
parapijinę mokyklą pas 
Sesutes Kazimierietes.

Rap.

Washington gatvę iki 
Sturtevant Avė. ir Sturte- 
vant Avė., Pond Avė., St. 
James Avė. atgal į bažny
čią. Bažnyčia prisipildė 
maldininkais ir procesijos 
dalyviais.

Bažnyčioje kleb. kun. S. I 
P. Kneižis atskaitė maldas 
prie Panelės Švč. altoriaus 
ir pašventino gėles, kurias 
padėjo ant altoriaus Gegu
žės Karalienė p. O. Dau
girdaitė ir jos asistentės 
no. M. Uždavinytė ir Čei
kiutė.

Po to, atkalbėtas rožan
čius, sugiedota litanija ir 
palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Tokia tai buvo už
baiga tos didingos proce
sijos.

Procesiją sudarė tokioje 
tvarkoje:

Pirmiausia nešė kryžių 
ir du altaristai ėjo šalyse; 
seka — Kristaus 
liaus vėliava; ,
Angelas Sargas su dviem 
mažais palydovais; Kūdi
kėlis Jėzus; Džiaugsmin
goji Rožančiaus dalis (ėjo 
5 mergaitės mėlynai apsi
rengusios) ; Dvasiškoji Ro
žė: SoDulingoji Rožančiaus 
dalis (5 mergaitės ružavai 
apsirengusios); Aušros 
žvaigždė; Garbingo ji Ro
žančiaus dalis (5 mergai
tės geltonai apsirengu
sios) ; Tikėjimas. Viltis ir 
Meilė: Šv. Teresė ir ketu
rios Karmelitės; Dvi mer-

Nervvood, Mass. — 
madienį, gegužės 16 d. šv. 
Jurgio lietuvių parapijoje 
įvyko keletą pažymėtinų 
įvykių, būtent, vaikučių 
Pirmoji Komunija, Soda- 
liečių Jubiliejus ir Geguži
nė procesija.

Gegužinė procesija buvo 
taip graži ir įspūdinga, 
kad ne tik lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai gėrė josi. 
Rytojaus dieną anglų (ne- 
katalikų) laikraštis para
šė: “Norwoodas tokio gra
žaus įvykio nėra matęs kai 
Šv. Jurgio parapijos Gegu
žinė Procesija”.

Procesijos tvarka, spal
vų suderinimas, o kas 
svarbiausia, tai jaunimas, 
gražiausias mūsų žiedas 
sudarė nepaprastai žavinti 
įspūdį. Patėmiiau, kad 
kaikuriems iš žiūrovu be
sidžiaugiant procesija a- 
šaros pasirodė ant skruos
tu, kad taip didingai ati
duodama garbė Motinai 
Marijai. Už tai visa garbė 
ir padėka priklauso Nu
kryžiuotojo Jėzaus Sese
rims, kurios čia sekmadie
niais atvyksta mokyti vai
kučių ir prirengė jauni
mą procesijai.

Gegužinė procesija įvv- gaitės nešė vėliąvą su už- 
ko 3 vai. po nietu. Procesi
jos dalyviai (vės), Senu
tėms sutvarkius, susiri
kiavę iš parapijos svetai
nės ėjo St. James Avė. į

•

Kara 
kareiviai

rašų: ‘Avė Maria’: Pieme
naitės: Kadetai: Keturios 
mergaitės nešė Marijos 
stovylą; Šv. Agnietė; Pen
kios išmintingos panos;

7 Dienos Į LIETUVĄ
ANT

BREMEN ■ EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN’ ir EUROPA 

Brerucrhavene užtikrina patogių kelionę į Kauną. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

COLUMBUS 
HANSA DEUTSCHLAHD 
HAMBURG NEW YORK 
Patogu* geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno nr Hamburgo

Mos pagelbėsime jums išgauti svečių ir imm (gracijos 
vizas <1el jūsų giminių iš Europos. 

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD .s

2’»2 Boylston St.
BOSTON. MASS.

Šv. Jurgio Parapijos (Norwood, Mass.) Sodalici- 
ja, kuri sekmadienį, gegužės 16 dieną minėjo 10 metų 
gyvavimo sukaktį.

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: — Ona Čy
žiutė, Alena Čyžiutė, Angelė Rukštelytė, Ona Novikai- 
tė, Sophija Novikaitė, Alena Tareilaitė, Angelė Paznio
kaitė, Pirm. O. Daugirdaitė, kleb. kun. S. P. Kneižis, 
Marijona Uždavinytė, Amilija Čeikiutė, Valerija A- 
domaitytė, Alena Jasionytė, Anelė Grudinskaitė, 
Pranciška Perekšlytė, Bronė Dalelytė, Joana Vasiliu
naitė.

Antroje eilėje: — Bronė Navickaitė, Veronika 
Dalelytė, Ona Avižinytė, Marijona Avižinytė, Virgi-

I

nija Vasiliunaitė, Petronėlė Antanavičiūtė, Ona Ta- 
reilaitė, Apalionija Bobilaitė, Kristina Keršiutė, Ade
lė Vaikazaitė, Lucija Dovidauskaitė, Ona Kodytė, Av
iena Smolskiutė, Marijona Cironkaitė, Ona Balutytė, 
Stanislava Dargvainytė, Barbora Stonytė.

Trečioje eilėje: — Joana Čeikiutė, Ona Pazniokai- 
tė, Ona Okulevičiutė, Ona Gaidulytė, Joana Čyžiutė, 
Anelė Okulevičiutė, Anelė Aidukonytė, Joana Babilai- 
tė, Ona Smolskytė, Gertrūda Minkevičiutė, Anelė 
Smelstoriutė, Juozafina Babilaitė, Pranciška Jasiony- 
tė, Valerija Vaikazaitė, Alena Pazniokaitė, Ona Medz- 
veckaitė.

Kardinolai; Du berniukai 
nešė Saldžiausios širdies 
paveikslą; Du berniukai 
nešė vėliavą su užrašu: 
“Cor Jezu”; mažytė mer
gaitė nešė priegalvėlę su 
gėlių vainiku; Gegužės Ka- I 
ralienė su dviem palydo- praėjo gražioje nuotaiko- nesijaučia gerai, 
vėmis (visos trys nešė gė- je. Sveikiname Sodaliciją 
lių bukietus, kurios įėju
sios į bažnyčią padėjo ant 
altoriaus orie Marijos sto- 
vylos kojų); dvi mažos 
mergaitės nešė Karalienės 
apsiaustą; kleb. kun. S. P. 
Kneižis su dviem altoris- 
tais.

Tokioje tai tvarkoje ir 
sudėtyje įvyko pereitą se
kmadienį Gegužės procesi
ja. Rap

maitytė, Alena Jasionytė, būdamas tvirto sudėjimo ilgas, bet gražus ir įvairus 
Stasė Smilgytė, Virginija reikia tikėtis ligą greit programėlis mamytes pa- 
Vasiliunaitė.

Toastmasteriu buvo So
dalicijos Dvasios Vadas, 
kleb. kun. S. P. Kneižis.

Visa vakaro programa

pergalės.
Monika Ramanauskienė, 

jaučiasi gana silpnai, išgu
lėjus kiek laiko ligoninėj 
parvyko i namus, bet

gerbti. Kiekvienas skyrius 
ką nors tokio gražaus pri
rengė. Buvo gražių kalbų,

Chicago, III. — Gegužės 
12 d., Dr. Z. Šlakienės ini
ciatyva, lietuvės ponios 
suruošė šaunią puotą Jac- 
ques restaurante konsulo 
adv. Petro Daužvardžio 
žmoną pagerbti.

Dalyvavo šios viešnios: 
Dr. Ž. Šliakienė, pp. V. 
Byanskienė, B. Pivarunie- 
nė, p-lė M. Brenzaitė, pp. 
Steponavičienė, J. Macke- 
wich; A. Zimontienė, Ve- 
zelienė, Juozaitienė, Ja- 
gielienė, Lidy, A. Olienė, 

'L. Vanagaitienė. Sakalie- 
nė, Simutienė, Kuchinskie- 
nė, F. Woidatienė. Stankū
nienė, O. Biežienė, Sholie- 
nė, Šatkauskienė, Tulienė, 
J. A. Jovaišienė, Ona Ki- 
rienė.

t

Pasakyta sveikinimo kal
bos ir išreikšta pp. Dauž- 
vardžiams daug nuošir
džių linkėjimų. Rap.

vis

no 
vis 

dar negali įeiti i senąsias 
pėdas. Bet reikia tikėtis 

LAWRENCE, MASS. ]grcito pasveikim°Br ir o

t Minkiutė Antanina, 
ir linkime jai gyvuoti ii- apendikso operacijos 
giausius metus!

i

SODALIEČiy JUBILIEJUS

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

Norvvood, Mass. — Sek
madienį, gegužės 16 d., 8! 
vai. ryte visos Sodalietės 
“in corpore” susirinko į 
Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčią išklausytų šv. 
mišių savo intencijai ir 
priimtų šv. Komuniją. Vi
sos Sodalietės bažnyčioje 
buvo pasipuošusios gyvo
mis rožėmis.

Vakare, bažnytinėje sve
tainėje įvyko Sodalicijos 
privatinis bankietas, pa
minėti 10 metu gyvavimo 
sukaktuves. Iš kviestųjų 
Garbės svečių ir viešnių 
dalyvavo kun. Kazimieras 
Urbonavičius, buvęs tos 
parapijos klebonas, p. Ma
rijona Sakalauskaitė, bu
vus pirmoji Sodalietė ir 
vietinis kleb. kun. Stepo
nas P. Kneižis.

Sodalietės išpildė gra
žią programą, kuri susidė
jo iš dainų, kalbų ir vai
dinimo. Turiningą kalbą 
pasakė kun. Kazimieras 
Urbonavičius. Jis sveikino 
Sodalietės ir ragino jas 
laikytis gražių idealų. Ma
rijona Uždavinytė atpasa
kojo Sodalicijos 10 metų 
gyvavimo istoriją, pažy
mėdama, kad gerb. kun. 
V. K. Taškūnas, buvęs il
gametis i" 
klebonas, suorganiz a v o 
Sodaliciją iš 21 narės, ku
ri dabar turi 64 nares. Jos 
parapijai yra paaukavu
sios apie $400.00.

Po to, suvaidino veika- 
liuką — “Nė vieno vyro 
namuose”. Vaidino — Ona 
Pazniokaitė, Valerija Ado-

v —

Šioje kolonijoje gražiai I 
darbuo jasi graborius n. B.1 
Čiurlionis ir jo duktė Juzė, 
kuri yra baigusi balzavi- 
mo ir anatomijos mokslus. 
Pp. Čiurlioniai labai nuo
širdžiai ir maloniai patar- į 
nauja lietuviams nelaimė
je, kurie tik prie jų krei
piasi. Bet nezaležninkai 
savo tautieti boikotuoja, 
ypač 
“batiuška” Valatka pp. 
Čiurlioniams bandė pa
kenkti. Bet pp. Čiurlioniai 
ir no šiai dienai garbingai 
veda savo profesija.

Dzūkas.

SGRANTON, PA.

buvęs nezaležninkų mu!kinyėioi

WESTFIELD, MASS.
MIRĖ ANTANAS 
KLEBAUSKAS

Gegužės 16 dieną iškil
mingos laidotuvės ivyko 

! Šv.- Kazimiero bažnyčioje, 
kleb. kun. V. Puidokas at
liko laidojimo apeigas. 
Daug žmonių atvyko paly
dėti į amžino poilsio vietą, 
giminės ir pažįstami, ku
rių velionis nemažai turė
jo. A. a. Antanas Klebau- 
skas buvo geras katalikas 
ir pavyzdingas parapijie
tis. Išauklėjo gražiai ir do
rai savo šeimyną, kurią 
paliko gražiai aprūpinęs.

Lai A. a. Antano Kle- 
bausko katalikiška mirtis 
ir pavyzdingas gyvenimas 
šviečia mums visiems.

Naujo mūsų kolonijoj 
mažai, tik vienas dalykas 

I nemalonus, kad laisvama- 
jniai pradėjo rūpintis kata
liku reikalais. Ir dar kain, 
stačiai begėdiškai, anie 
vietos kataliku parapija.

Reikia žinoti, kad čia 
i tupi, buvęs 

Lawrence. Mass. “batiuš
ka” Valadka. Sakoma jo 
patarimu kažkoks laisva- 
manėlis P. Mačiulaitis, 
pradėjo rašinėlis i Vieny
bę ir kitus laisvamaniu 
laikraščius visokius nebū
tus niekus. Jie patys kurs
to nesusipratusius lietu
vius ir patys, laikraščiuo
se juos skundžia. Gaila, 
labai gaila, kad mūsų tain 
pasivadinę “tautininkai”, 
susidraugavę su lenkiškais 
nezaležninkais, sėja kata
liku tarpe neapykantos 
sėklą.

Brooklyno Vienybė, ma
tyt, labai noriai Scrantono 
laisvamanių žinias sklei
džia, bet te atsimena ji, 
kad viskam yra saikas. 
Netoli gali važiuoti eida
ma paskui Geniočius, Liū
tus, Hodurus ir Valadkas.

Koresp.

KRIKŠTAS
Gegužės 15 dieną tapo 

pakrikštvta Loreta - Ona 
šios parapijos Aleksandro ir Onos šegž- J — m __ — * 1 JI A— rT ’1 X“ •dų duktė. Krikšto tėvais 

buvo Nagrockis Tadas ir 
St. Urbonavičiūtė.

SERGA
Kazimieras Mereškevi- 

Čius, seniausias Šv. Kazi
miero parapijietis sunkiai 
susirgo, bet Kazimieras

Kiekviena metą Šv. Juo
zapo parapi ja labai gražiai 
ir iškilmingai švenčia Mo
tinos Diena. Šimet irgi] 
šventėme kaip kitais me
tais.

Šventė prasidėjo su šv. 
mišiomis. Auką mišioms 
sudėjo Mokyklos vaiku
čiai intencijai savo mamy
čių. Per tas mišias moky
klos chorai giedojo ir visi i 
mokiniai Šv. Juozaoo pa-J 
raoijinės mokyklos prie-! 
mė šventą Komuniją.

Po pietų, antrą valandą, 
mokyklos salėje įvyko ne-


