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Gegužės 17 d., š. m. mū

sų Susivienymo organas 
“Garsas” minėjo 20 metų 
sukaktį. Tą dieną, 1917 
metais pasirodė pirmas 
“Garso” numeris. Per 31 
metus LRKSA neturėjo 
savo organo, bet turėjo 
pasirinkęs visą eilę kitų 
laikraščių, kurie pasitar
navo tai didžiulei mūsų iš
eivijos organizacijai. Pir
muoju “G-so” redaktorium 
buvo žymus publicistas p. 
Julius Kaupas, dabartinis 
Lietuvos Emisijos Banko 
Kauno skyriaus direkto
rius. Antras iš eilės redak- Į 
torius buvo p. Leonardas 
Šimutis, dabartinis LRK
SA. prezidentas ir dienraš
čio “Draugo” redaktorius. į 
Trečias ir dabartinis re-' 
daktorius — p. Matas Zu- į 
jus. Pastarasis yra buvęs 
“Vyčio“ redaktorium.

“Garsas” per 20 metu la- į 
bai daug pasitarnavo Lie
tuvai ir' mūsų išeivijai J 
Taigi Jubiliejaus proga, į 
savo kolega sveikiname ir j 
linkime geriausių sėkmių 
švietimo dirvoje.

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. Kį ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

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

Vyskupas Ketteleris

ŠV. TĖVAS NEKALBĖJO 
PER RADIO

Castel Gandolfo — Šv. 
Tėvas, Popiežius Pijus XI 
savo gimimo dienoje, geg. 
31, gydytojo patariamas 
nekalbėjo per radio ir ati
dėjo Pontifikalinės Moks
lų Akademijos atidarymą.

MEKSIKOS KATALIKAI 
ATSIIMINĖJA SAVO 

BAŽNYČIAS

PENKTADIENIS (TEL. SOUth Boston 2680

Šitaip puošia Lietuvą jaunieji ūkininkai.

PLIENO DARBININKŲ 
STREIKAS NESIBAIGIA
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Italijos Karo Laivynas'Nepraleis 
Raudonųjų Kontrabandos I Ispaniją

KATALIKŲ PASAULIS Pranešama, kad Italijos nams atkeršyti ir subom- 
karo laivynas stovi Ryti- bardavo Ispanijos radika
lės Ispanijos pakraščiuo- jlų valdomą miestą Alme- 

Denver, Colorado — Tik “ saugo, kad neįvežtų riją. Vokietija pasiuntė 
ką užsibaigusiame katali- soyielų Rusijos kontra- daugiau laivu į Ispanijos 
kiškame Industrialinių f>and°s Ispanijos lojalia- -i— -------
klausimų kongrese, pralo- ^aP?s. (radikalams), 
tas Jonas A. Ryan pasakė „Kaip jau buvo pranešta 
turiningą kalbą temoje: y°k,eJUa lr K?}.1!3 iasl‘ 

, “Du būdu komunizmą ko- trauke is nesikišimo ko- 
: voti”. Jisai aiškiai nurodė, Bat, konferęnci-
, kad aštrūs žodžiai ir ne- Jos tarP. Vokietijos karo 
į teisingi priekaištai neveda ministeno ir Italijos dik- 
prie šio klausimo išrišimo, -atoriaus Mussolim, Dra- 
Geriau būtų, kad pozityviu kad Italija sutinka 

I darbu stengtųsi panaikinti ?rlz$i J nesikišimo komite- 
priežastis, kurios ugdo ko- lel?u bus užtikrinta, f!___•___ _____ai Kad ins sinvinri laivai np-

I v 
draustino^'būdo^ pralotas Anglija bando visokiais bombarduotas buvo Sovie- 

: Rvan Driminė ta kalbėtoja būdais patenkinti Vokieti- tų Rusijos įsakymu. Pir
miau vakarų Europa norė
jo sudaryti sutartį ir iš Is
panijos ištraukti svetim
šalius kareivius. Tam bu
vo pritarus Anglija, Pran
cūzija, Vokietija ir gal I- 
talija, bet Rusija griežtai 
pasipriešino. Rusija, kuri 
skelbiasi taikos šalininke, 
taikos pasiūlymams Ispa
nijai priešinasi.

pakraščius. Italija remia 
Vokietiją. Italija pasiuntė 
karo laivus, kad sulaikyti 
Sovietų Rusijos laivus, ve
žančius maistą ir karo a- 
municiją Madrido - Valen- 
cijos valdžiai. Vokietija 
taip pat nusistatė neleisti 
rusų laivu i Ispaniją. An
glija didžiai susirūpinusi, 
kad Italija ir Vokietija ne
išeitų į karą prieš Ispani- 

munizmą. Kaipo ^pavyzdį ^ad jos stovinti laivai ne- jos radikalus. Ji mano, 
šio nenaudingo ir net bus skandinami ateityje, kad Vokietijos laivas su-

v •

i Rvan priminė tą kalbėtoją budais patenkinti Vokieti- 
! New Yorko susirinkime, .14 ir Italija. Bet nežiūrint, 
kuris pasakė, kad “tik vie- to- Vokietija pasiuntė 4 
nas būdas yra tinkamiau- ^u.^?ĮarinUT..LlS^^11lxS 
sias kovoti komunizmą, 
būtent, su trijų pėdų ilgu
mo gumine dūda”. . , _ v ‘Geriausias būdas kovoti Į<ad Jung. Valst. uždraus-

kraščius. Juner. Valst. lai
kosi neutraliai, nors kai
rieji darė didelį spaudimą,

i komunizmą, tai yra nuro- siusti ginklus ir amuni- 
i dvta enciklikoje “Bedie- C1J4 i Italija, ir Vokietija, 
į viškas Komunizmas” ir ta- Prancūzija laikosi Angli- 
i sai būdas yra konstruktv- ir p°fędamos patrauk- 
i vis ir tikra artimo meile Vokietiją užtikrina sau- 
pagristas. gumą. .

_ , Karo pavojus, kokis bu-
i 
i

• v

Nogales, Sonora, Meksi
ka — Sonora katalikai jė
ga atsiiminėja bažnyčias 
ir jose susirinkę pakaito
mis meldžiasi ir saugoja i- 
ki bus gautas vyriausybės 
leidimas jas visuomet lai
kyti atdaras. Visoje Sono
ra valstybėje vyksta de
monstracijos ir reikalau
ja, kad valdžia atidarytų 
bažnyčias.

VATIKANAS ATŠAUKIA 
ATSTOVĄ IŠ VOKIETI

JOS
■■ -c

Vatikanas, Birž. 3 —Di
plomatiniai santykiai Va
tikano su Vokietija tapo 
kaip ir nutraukti, kada 
Šventasis Sostas atšaukė 
iš Berlyno atstovą ir Vo
kietija atšaukė savo am
basadorių iš Vatikano.

Vokietija laiko santy
kius su Vatikanu nutrauk
tus iki šventasis Sostas 

i “neatsiprašys Vokietijos 
xan_ už Kardinolo Mundelein į- 

žeidimus Hitleriui ir jo 
valdžiai”. Ne Vatikanas 

nuolvne. South Hills, pįtt-. bąiriatsiprašyti,_betHitle- 
sburgh Pa lns Vatikano ir Vokietijos

v •

KUNIGĮ! SEIMAS
A.L.R.K. Kunigu Vieny

bės metinis seimas 
kiamas š. m. liepos 28 d. Į 
Seserų Pranciškonių vie-i

DAR ĮRODYMAS GUER- 
NICA MIESTO SUNAIKI

NIMO—«—
Salamanca, Ispanija — 

Kada nacionalistai užėmė 
ĮGuernica miestą po kele- 
tos namų pamatų rado į-

Youngstown, Ohio, Birž.
3. — Jau visa savaitė kaip 
Republic Steel Corpora- 
tion septyniose valstybėse 
darbininkai streikuoja.
Kompanija tikrina, kad iš kasta dinamitą, ir keletas 
50,071 darbininkų 21,081 namų dar tuo metu eks- 
dirba, nežiūrint, kad jmo- pliodavo. Tai yra įrody- 
nės yra streikierių saugo- mas, kad radikalai pirm 
iamos, ir nemano darbų negu apleido miestą, buvo 
sustabdyti. užtaisę jį sunaikinti, ir pa-

-------------- skui paskelbė, kad nacio- 
SKERDYNĖS STREIKO nalistai bombomis sugrio- 

LAUKE-------------- ,vė ir sudegino miestą.

I i
New York — J. E. Vys- vo susidaręs pradžioje šios 

kūpąs J. B. Peterson, ra- savaitės, laikinai pašalin- 
šydamas įvadą naujai ka- ^as Anglija ir Prancūzija 
talikiško auklėjimo istori- mano, kad Ispanijos loia- 

sako, “Augimas kata- jjstų (radikalų) valdžia, 
likiskų mokyklų Ameriko- gavus lekciją, padarys žy- 
•1? , P° Trečiosios Pilnos gįus, kad ateityje nebūtų 
Baltimores Tarybos yra ti- apšaudomi svetimų valstv- 
krai stebukmgas. bių laivai, ir kad tą patį

Baltimore — Kun. F. P. padarysiąs Franco.
Ryan savo motinos kam- Anglija nekaltina Vokie- 
baryje atlaikė šv. mišias tijos už apšaudymą miesto 
toje dienoje, kurioje ji pa- Almeria. kaip kad tikėta- 
simirė. Jis gavo ypatingą si, nes Vokietija parodžiu- 
leidimą laikyti šv. mišias si ko-operaciją ir pageida- 
sykį į savaitę laike moti- vimą išvengti tarptautinių 
nos ligos. !

Varšuva — Centralinės 
Sovietų komisijos rašti
ninkas Kossier praneša,

RUSIJA NENORI TAI
KOS ISPANIJOJE

Seime dalyvaus^ garbin- j katalikams gražinti laisvę, 
gasis svečias, J. E vvsku- 
pas Mečislovas Reinys.

Seimas 
mingomis 
vai. rvtą. 
dalyviams

* 
prasidės iškil- 
namaldomis 9 
Visiems seimo 

nakvvnės ir

POPIEŽIUS PRIĖMĖ VO
KIEČIUS MALDININ

KUS

Castel Gandolfo Šv.
valgis parūpinta ten pat Tėvas savo gimimo dieno- 
vienuolvne. le audiencijon pneme vo-

Visi kunigai kviečiami kiečių maldininkų grupę, 
dalyvauti šiame svarbia- Kalbėjo gana ilgai ir sąyo 
me seime. kalboje įspėjo Vokietiją

Kun. jonas Balkūnas, nekerštauti tos valstybės
K. V. Centro Pirmininkas, katalikams. Toji kalba bu-

_________  vo atsakymas nacių pro- 
Leon Troeki, buvęs komunistę pa.ga.ndos ministeriui Gpe- 

vienas iŠ žymiausių lyderių, kai- bbels, kuris Berlyno nacių 
bedamas apie Ispanijos civilį ka- Susirinkime pasakė katall- 
rą pareiškė, kad “Ispanijos loja- Šmeižiančią kalbą. _
listai yra Stalino rankose”.

vo atsakymas nacių pro-

Jo šventenybė laiminda
mas vokiečius maldinin- 

\ 7 a 'VIT inrU* kus pareiškė: “Mums labaiV ZXa^1LJ ŲJK.1 1 IL malonu matyti jus čia at-

Pereitos savaitės Dabai- ZAS BASKŲ VAIKAMS 
goję apie 80,000 plieno in
dustrijos darbininkų išėjo ! 

ij streiką. Sustreikavo Re
public Steel korporacijos, 
Inland Steel kompanijos 
ir Youngstown Sheet & 
Tube kompanijos darbi
ninkai. Republic Steel kor
poracijos didžiausios dirb
tuvės randasi South Chi- 
cagoje, Cleveland ir Buf- 
falo. Pereitą sekmadienį 
South Chicagoje streiko 
lauke kilo riaušės., 
ja malšindama riaušinin
kus labai žiauriai sumušė 
daug vyrų, moterų ir vai
kų. Penki žmonės nušauti, 
105 sužeisti. Tarp sužeis
tųjų esą 25 policininkai.

Riaušės prasidėjo, kada 
streikieriai atėję prie dirb-

LIETUVON 
Per 

DARBININKO 
LAIVAKORČIŲ

pa-a^n-ąviMA\,
GE\IAUN

TEk.^.BOnOH 2680.

vykusius, ypač žinant, 
kaip šiandien Vokietijoje 
katalikai persekioj a m i. 
Mes visada laikome savo 
širdyje 
sius”.

UŽSIDEGĖ VOKIEČIŲ 
LAIVAS

persekiojamuo-

London, Anglija — The 
Exchange Telegraph agen
tūra praneša, kad vokiečių

~ • laivas Oliva 100 mylių nuo 
Manila, P. I. užsidegė. 
Darbininkai ir pasažieriai 
išgelbėti. *

Londonas, Anglija —An
glijos valdžia kreipėsi į vi
sas tautas, kad Ispanijos 
naminis karas būtų už
baigtas. Ji pasiūlė, kad vi
si savanoriai svetimšaliai 
būtų iš Ispanijos kovojan
čiu pašalinti, ir kad Ispa
nai nebombarduotų mies
tų, kurie ne karo srityje. 
Sovietų Rusijos atstovai 
tiems pasiūlvmams smar
kiai pasipriešino. Taip pat 
buvo numanyta pasiusti 
nota Ispanams ir reika
lauti, kad kovose jie dau
giau iš lėktuvų nebombar
duotų. Rusijos atstovai ii 
tam sumanvmui pasiprie
šino. Rusija, jokiu budi 
nesutinka ištraukti save 
karių iš Ispanijos, nori 
kitos tautos ištraukimu 
pritaria. Jei visos tautos 
sutiktų, tada manoma 
kad Ispanijoje būtų gali 
i^a sudaryti paliaubas, ii 
p-alutinai sudarvti taiką 
Tačiau Rusija Ispanijoj*

nesusinratimų.
Vokietijos nacių vadai 

suvažiavo i Berlyną svars
tyti kilusius nesusiprati- ive ir sudeginu miestą. i piDKas ^ossier praneša, mug IsDanijos klausimu. 

ATSISAKĖ IŠDUOTI VI- nronSa^^neDaSi- Vyriausias raci^ vadasne propaganda neparsi dvi valandi kalbėi apie Vo- 
kietijos sustiprėjimą ir at
gavimą prestižo ir jėgos 
pasaulyj. Submarinus; ku
riuos pasiuntė į Ispaniją, 
priskyrė prie kitų savo ka- 

______________________________________________________,___________j_____ , ro laivų, kurie patruliuoja 
taip pranešė Amerikos kon į v^' Iberian pusiasalį. Vokieti- _____  ___
sulas Paryžiuje. Tiesa. I Malaga, Ispanija — jos valdžios atstovas pa- taikos nenori.' 
konsulas turi teisę išduoti Trumpomis ceremonijomis reiškė, kad pereita pirma- į 
vizas, bet jis ta teise nesi- sukilėliai sugrąžino moky- dieni puolimas Ispanijos 
naudoja, jeigu tam yra I klose kryžius, kuriuos miesto Almeria užbaigė 
priešingas Darbo Depart- Bendro Fronto valdžia su- incidentą, kuris kilo dėl 
mentas. Ir labai protingai daužė. Tai daroma Gen. bombardavimo Vokietijos 
padarė Sekretorė Perkins.j Franco įsakymu. laivo Deutschland ir už-

----------- Dr p -p mušimo 26 jūreivių.Hollywood — “Niekuo-Yo;.k—.Dr-R' ?• 
met nesustosiu būti dėkin- Millikan, Nobelio premi- 
ga tam, kad buvau vienuo- Jantas ir įžymus moksli- 
lyne išauklėta”, sako Ali- nmkas> Pleiske, kad tik-

ii _
' sunkė, žmonės tebesirūpi
na tikėjimu ir bažnyčių a- 
tidarymu. Neseniai jis ga-Washington, D. C. — J.

V. Darbo Sekretorius Miss •Frances Perkins atsisakė vęs laišką nuo grupes uki- 
išduoti leidimus įvežti 500 mnkU. ku™ prašė leidimo 
Baskų vaikus iš Ispanijos, |vaauotl Pas švent«! Te’

RAUDONOSIOS ARMI
JOS KARIAMS UŽDRAU 
STA EITI Į BAŽNYČIĄ

i

ce Brady, kino žvaigždė. ras mokslininkas negali 
Tvirtas pagrindas tikėji- netikėti j Dievą. y"- 
me jai davė daug ramumo “ -

Tai neį-

tuvės bandė iššaukti kitus ir nemažai atsimušė į pa- v^s galėtų •
darbininkus, dirbančius, į 
streiką.

sisekimą, kuriuo dabar 
džiaugiasi.

iA t
ALEKSANDRUI NORBUTUI

MIRUS
LDS. Centro Valdyba, “Darbininko” Redak
cija, Administracija reiškia gilios užuojau
tos kun. Feliksui Norbutui, jo broliui ir se- 
serei.

■t

Ryga, Latvija — Sovieti 
raudonosios armijos ka 
riams ir kareiviams yr 
uždrausta eiti į bažnyči; 
ar dalyvauti pamaldose 
Už peržengimą to įstatu 
mo kariai bus pažeminti 
t. y. skiriami į žemesniaj 
vietas, gi kareiviams 8 

užpuolė Vokietijos laivą timtas laisvas laikas. Ka 
Deutschland. keturiomis 
bombomis į ji pataikė: už
mušė laivo įgulos 24 vy
rus. 19 sunkiai sužeidė ir 
64 lengviau sužeidė. Vo
kietija tuojau ėmėsi Ispa-

NAUJAS KARO PAVO
JUS EUROPOJE

Londonas. Birž. 3 d 
manoma," kad tikras bedie- Ispanų radikalų valdžios 

, lakūnai viduržemio jūroje
t
I

Stud. A. J. J.

UŽLIEJO EL ORO MAI- 
NIERIŲ KOLONIJĄ

E1 Oro, Mexico — Pra
nešama, kad pereitą sa
vaitę trūkus Dos Estrallas 
kompanijos tvenkiniui 
dumblas ir smėlys apsėmė 
apie 300 mainierių name
lių. Žuvo apie pusantro 
šimto žmonių. Tvenkinys 
trūko dėl per didelio ir 
smarkaus lietaus. Dos Es- 
trellas kompaniją sudaro 
amerikiečiai, prancūzai, 
anglai ir meksikiečiai.

- v •

sako, kad Rusijoje komi 
nistinė valdžia negriaun 
tikėjimo ir nepersekioj 
tikinčiųjų, tas biauriai m< 
luoja arba nežino ką ka 
ba.

Darbininkų Radio Programi 
1:30 Valandą po Pietų

šeštadienį,birželio 5 d., 1:30 vai. po pietų Darb 
ninku Radio Programą išpildys Brocktono lietuvių p: 
rapijos Radio grupė, vadovaujant muzikui p. K. Va 
kui. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 k 
locycles ir klausytis gražių dainų, muzikos ir kalbų 
radio stoties WC0P, Boston.
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VIETINĖS ŽINIOS
MIRS KUN. NORBUTO 

TĖVELIS

Geg. 30 d., mirė Aleksandras 
Norbutas, 70 metų, gyvenęs pas 
žentą, poną Skrieki], 905 West 
Broadivay. Paėjo iš Užventės pa
rapijos. Amerikoje pragyveno a- 
pie 40 metų. Išauklėjo gražią 
šeimą. Buvo Dievą mylintis žmo
gus. Paliko sūnų kunigą Feliksą, 
sūnų Adomą ir dukterį Ievą. Ta
po iškilmingai palaidotas, birž. 2 
d.. 9 vai. ryte, iš šv. Petro baž
nyčios. šv. Benedikto kapuose.

Giedojo .šv. mišias kun. F. A. I 
Virmauskis. Diakonu buvo kun. { 
P. M. Juras, subdiakonu — kun. 
S. Kneižis, ceremonijorium, kun. 
J. Švagždys.

Prie šoninio altoriaus skaitė— 
už savo brangų tėvelį šv. mišias 
kun. Feliksas Norbutas. Prie kito 1 
šoninio altoriaus skaitė šv. mi-' 
šias kun. J. Plevokas.

Dievo K -nomnl/ln !
pamokslą sakė 
Tėvas Čikota.

IŠVAŽIAVO .
Jo Prakilnybė Tėvas Genero

las kun. Andrius Čikota, MIC., 
nepaprastai gražiai pasakęs 16 
pamokslų ir keletą prakalbų So. 
Bostono katalikams. išvažiavo 
Chicagon, birž. 3 d., 7:45 vai. 
vakare. Jo Prakilnybė per šias 
Dievo Kūno ir Saldžiausios Šir
dies pamaldas padarė southbos- 
toniečiuose neišdilantį įspūdį. Te
užlaiko Viešpats Dievas tokį ne
paprastą misionierių ilgai 
laimina ji.

ir te-

ATVAŽIUOJA
Tėvas Pranciškus Aukštikalnis, 

S. J. mylėdamas Southbostonie- 
čius, pasižadėjo kun. P. A. Jfir- 
mauskiui atvažiuoti į pagelbą 
birž.
velio

atvažiuoti
5 ir 6. 1937. Laukiame 
Jėzuito.

IŠVYKO Į LIETUVĄ

Tė-

šventės pamaldų '
Jo Prakilnybė

*7^

Apart paminėtų 
kunigai dalyvavo 
gose laidotuvėse: 
čius.

šeštadienį, geg. 29 d. Švedų A- 
merikos laivu Gripsholm per 
“Darbininko’’ laivakorčių agen- 

šie gerbiami turą išvyko į Lietuvą sekanti as- 
šiose iškilmių- menys:
K. Urbonavi- j Rožė Zuromskienė, Elzb. Snka-

J. Petrauskas. P. McDo- (ravičienė. Jadvyga Fronckevi- 
naugh. D. Reardon. P. YVaters. C. ėienė su dviem dukrelėms: Alici- 
Cavan. E. Flynn, Irving Gifford ,ja ir Veronika, Edv. Helgermo- 
D. D.. E. Dunn ir J. McKeon. i nas su žmona Anele ir dukrele 

į Rūta. Antanina Kvaraciejienė. 
Kotrina Masiulienė. Antanina 
Tucevičiutė ir Juozas Kriščiūnas. 
P-nas Juozas Kriščiūnas oficia
lus “Darbininko” ekskursijos 
vadas, kuris palydės pasažierius 
iki Klaipėdos.

“Darbininko” administratorius 
A. Peldžius palydėjo ekskursan
tus iš Bostono iki Nevv Yorko. 
Laivas Gripsholm buvo pripildy
tas keleiviais, kurių tarpe buvo 
120 lietuvių.

‘ Darbininko” ekskursijos pa
lydovas J. Kriščiūnas rašo: 
“Baigiame plaukti į Halifaxą. 
Visi “Darbininko” ekskursantai 
išeiki ir linksmi. Jūros gražu
mėlis neapsakomas. Jokių bangų 
jūroje nėra — saulutė linksmai 

(šviečia-ir visus viliote vilioja bū
ti ant deko. Visi keleiviai siun
čia savo namiškiams sveikini
mus”.

DAKTARAI
9 I 
I

I

Tel. S. B. 2805-R i
LIETUVIS

OPTOMETRISTASl
Išegzaminuoju akis: 
priskiriu akinius | 
kreivas akis atitie- j 
einu ir amblijoniš-ž 

koše (aklose) akyse sugrąžinu Į 
šviesą tinkamu laiku. č

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

į 
I 
i

DR. J. LANDŽIUS ,
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadway 

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712. LEGIONIERIAI DALYVAVO 

ŠV. MIŠIOSE
-6

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS Į 

DR, M. V. CASPER | 
Arti MunicipaI Building | 

525 E. Broadway, S. Boston į 

Ofiso Valandos
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki: 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais ir| 
nedSldienlals, taipgi seredomis nuoš 

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

•a

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 2600
~ Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. r. 
8eredomis nuo 9 Iki 12 ▼. dieną. 
8ubatomls nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliotais nuo 9 Iki 12 vak dieną.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

Šv.

ir užėmė

parapijos 
Virmaus- 
lietuvius

Sekmadienį, gegužės 30 d.
Petro par. lietuvių bažnyčioje, 11 
valandą ryte Įvyko nepaprastas 
reginys. Prieš pamaldas atvyko 
vietinis lietuvių pasaulinio karo 
veteranų, Amerikos Legijono Ste
pono Dariaus Posto Nr. 317 arti 
50 narių uniformose, tvarkingose 
eilėse lydimo jų komanderio Vin- 
eenti Rimkaus. Komanderis Rim
kus lydėjo moterų auxiliary pir
mininke p-nia Seymour. Po jų 
sekė Jungtinių Valstybių ir Pos
to vėliavos lydimos ginkluotos 
sargybos. Po vėliavų tvarkingose 
eilėse sekė Posto nariai.

Atmaršavę legijonieriai ir su
stoję prieš didįjį altorių, jie ati
davė karišką pagarbą 
jiems skirtas vietas.

Šv. Mišias atnašavo 
klebonas kun. Pranas 
kis už visus mirusiuos 
karius.

Prieš pamokslą gerb. Klebonas 
pasveikino legijonierius, kad jis 
nepamiršta savo mirusių draugų 
ir savo tvarkingose eilėse ateina 
atiduoti pagarbą viso pasaulio 
Komanderiui.

Pamokslą pasakė Marijonų 
Kongregacijos Generolas kun. Či
kota.

Laike pakėlimo Švč. legijonie
riai iškėlė savo vėliavas ir atida
vė pagarbą savo Sutvėrėjui.

Pasibaigus pamaldoms ir at
kalbėjus maldas nž mirusiuos, pa
sigirdo nuo vargonų trimito bal
sas šaukiant karius į poilsį. Gar
sams nuaidėjus iš zakristijos pa
sigirdo tylus trimito atgarsis. 
Nevienam bažnyčioje esančiam 
išspaudė ararą, prisiminus ar tai 
giminę ar pažįstamą karį, kuris 
ilsis amžinai. Po pamaldų legi
jonieriai vėl tvarkingai išmarša- 
vo iš bažnyčios. Rap.

darbininkas

p. JUOZAS KASPERAS P-LE FLORENCIJA 
VENYTĖ

Sekmadienį, birželio 6 dieną, p. ! " 1 1 1 ■■ —1
Juozas V. Kasperas apsives su *r pavargėlių. Jis taip pat 
p-le Florencija Elžbieta Venyte, 
Šv. Petro par. bažnyčioje, 4 
po pietų.

P-lė Florencija yra duktė pp. 
Mykolo ir Onos Veniu, gyv. 
M Street. South Boston, Mass. 
P. Venis yra darbštus narys ke
liose draugijose ir politikoje. 
P-lė Venytė yra baigusi Girls’ 
High School ir Bryant & Strat- 
ton mokyklą, ir yra išdirbusi 8 
metus John Hancock Life Insu- 
ranee įstaigoje.

P-nas Juozas V. Kasperas. gyv.
158 West Seventh Street. South 
Boston, yra visiems gerai žino
mas vietinis graborius, baigęs 
Boston School of Anatomy & 
Embalming 1932 metais, ir įsi
steigęs biznyje 494 East Broad- 
v.ay. South Boston. kaipo laido
tuvių direktorius ir balsamuoto- dalyvauti kvotimuose, tai. ne vė
jas, 1933 m. P-nas Kasperas yra ;Hau birželio 10 d. turi paduoti 
aktyvus visuose parapijos veiki- aplikaciją Sekretoriui. Board of 
muose, ypač jaunimo tarpe, bu- Civil Service Examiners. Water- 
vęs Šv. Petro parapijos choro iž- town Arsenai. XVatertown. Mass. 
dininku, 
darbštus parapijos 
misijos narys, ir mūsų Šv. Vin
cento de Paulio labdarybės sky
riaus raštininkas.

Jaunieji vyks praleisti “me
daus mėnesį” į Miami, Jackson- 
ville, St. Augustine. Florida. Su
grįžę pp. Kasperai apsigyvens i 
198 M St., So. Bostone.

Linkime pp. Kasperam laimin- I 
sulaukti tos svarbios vestu- 1 
dienos ir paskui sukurti gra- i 
lietuvišką šeimynėlę. RAP. '

vai.
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• įrodinėjo to švento Senelio rūpi
nimosi su misijomis, mokslu ir 

■ spauda.
i Kalbėjo trumpai kun. Virmau
skis.

I Tėvas Generolas Andrius Čiko
ta, MIC., skaidriausiai nušvietė 
Eucharistinį Kongresą Filipinuo
se įvykusį pereitą žiemą, kuriame 
jis dalyvavo. Jo Prakilnybė Tė
vas Generolas begalo aiškiai pa
rodė, kad dabartinis Šventasis 
Tėvas yra ir Eucharistinių Kon
gresų Popiežius.

kito draugas-draugė ji kompli- 
mentavo, kaipo aktyvų mūši] vi
suomenėje ir Vyčių organizacijos 
Centro Viče-Pirmininką ir kaipo 
malonų ir draugišką žmogų.

Dalyviai po vakarienės šoko i- 
ki vėlumos.

ŠĮ bankietą sumanė Prano ar
timi draugai ir giminės, o ypač j 
daug darbavosi p. D. Averka. A. į 
Neviera, J. Žardeskas, p-lė G. Zo- ' 
vytė, C. Čekanauskaitė, Alena 
Meškauskaitė ir moterys, kurios 
suruošė vakarienę — p-nios Slat- 
kevičienė, Barolienė, Komičienė ir 
dar kelios. Reikia komplimentuo- 
ti parapijos moteris. Jos ištikrųjų 
valgius gamint moka.

Visi giminės, draugai-draugės 
linkėjo Pranui linksmios kelionės ' 
į Lietuvą, aplankyti mamytę ir I 
gimines, taipgi kitas šalis, ir po 
atostogų grįžt į Boston’ą, ir vėl 
su mumis veikti. A.E.L.1

V. J. ŠIRDIES ŠVENTĖ
Birž. 4, yra didelė Saldžiausias 

Viešpaties Jėzaus Širdies šventė. 
Šv. Petro bažnyčioje šv. mišios 
bus 7 vai. ryte, ir 8:30 vai. ryt. 
Vakare bus metinės Maldos Apaš
talystės ir Intronizacijos pamal
dos.

MIRĖ SUŽEISTAS
Geg. 31 d., tapo mirtinai auto

mobiliu sužeistas ir, už dviejų 
valandų, mirė 20 metų amž. Pran-! 
ciškus Lesčinskas, gyv. 4069 Wa- 
shington St.. Roslindale, Mass, 
Paliko labai liūdinčius tėvelius, 
du brolius ir 4 seserys. Palaido
tas iškilmingai iš šv. Petro baž- 

ryte,nyeios birž. 3 d., 9 vai.
Naujos Kalvarijos kapuose.

2

JUOZAS M. DIUS

U. S. CIVIL SERVICE 
KVOTIMAI

j U. S.
praneša, 
ter’iams

I

Civil Service 
kad kvotimai 
įvyks šiomis

komisija
Steamfit- 
dienomis. 

Jeigu kurie, iš steamfitterių nori

bažnyčioje kolektorius. Steamfitteriai reikalingi Ordnan- 
veikimo ko- |<*e Department at Large. War 

Department, Watertovvn Arsenai, 
Watertown, kuriems moka 78 
centus į valandą, dirba 40 vai. į 
savaitę.

PADIDĖJO ŠEIMA

gai 
vių 
žią

Pp. B. Koraičiai, gyv. Roslin- 
,dale. gegužės 24 <1., Faulkner li
goninėje. Jamaica Plain susilaukė 

: dukters. Motina, p. Koraitienė 
Į (Kavolytė) ir dukrelė sveikos ir 
: už kelių dienų sugrįš i namus.

p. Bernardas Koraitis yra I. J. 
Fox. didžiosios kailinių įstaigos, 
lietuvių skyriaus vedėjas.

Ta proga sveikiname pp. Ko- 
raieius ir linkime išauklėti duk
relę gera lietuvaite.

FEDERACIJOS PRAKALBOS 
APIE POPIEŽIŲ

Geg. 31 d., vakare po pamaldų, 
bažnytinėje salėje įvyko Federa
cijos skyriaus prakalbos Centrui 
patariant.

Prakalbas vedė skyriaus pirm. 
J. Kumpa, gražiai pakalbėdamas.

Kun. K. Urbonavičius kalbėjo 
apie Šventąjį Tėvą, mūsų aukš
čiausi jubiliatą. Paaiškino jo 12 
Konkordatų sudarytų su įvairio
mis tautomis ir 30 jo parašytų 
enciklikų.

Antanas Kneižys, ‘Darbininko’ 
redaktorius atstovaudamas pa- 
saulionis, gražiai kalbėjo apie šv. aejO rminis gimines. (įrangai j 
Tėvo didelius šelpimus badaujan-. parapijos salę, 7-tos g-vės. South 

Boston, atsisveikint su p. Pranu 
Razvadausku. Susirinko 140 žmo
nių. Salė buvo gražiai papuošta, 
orkestras grojo, o valgių nuo 

■“soup iki irats”.
j Buvo atvykę Prano artimi 
draugai iš Worcester’io keli au- 

itomobiliai, Providence, Rhode ts- 
land, Norrcood ir draugės iš Cam
bridge, Dorchester, ir žinoma 
vietiniai. taipgi svetimtaučių 
draugų. Pranui Razvadauskui 
buvo tikras “surprisas”. Trupu
ti po septynių, Pranas Razvadau- 
skas atėjo lydint būrio draugų į 
salę. Ir štai visi sustoję, plojo ir 
sušuko: “surprise, Frank”.

Po to, A. Neviera, Prano švo- 
geris paskelbė vakarėlio tikslą. 
Jis pakvietė sekančius pakalbėti: 
J. Glineckis, Prano dėdė; V. Ke- 
reišis. pirm. N. A. A. Vyčių kuo
pos. Pr. Galinis, F. Pužam. Br. 
Kudirka iš Norwood, M. Bules- 
kaitė iš Providence. R. I.. Jonas 
Dilia, Jonas Žardeskas, p-lės F. 
Karlonaitė, ir F. Grendelytč. Juo
zas Dilis, B. Kavoliutė, D. Aver
ka, o paskui pats to vakaro “kal
tininkas” — Pranas Razvadaus- 
kas. Jis dėkojo visiem* gimi
nėms. draugams, kurie atsilankė, 
ir kad tokį gražų bankietą iškė- 
lė. Pranas, matyt buvo 
sujaudintas, ypač kaip vic

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474
'

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., TVL 8. B. 1048

Šiomis dienomis, gerai žinomas 
biznierius. Albertas Helgermanas, 
vienas iš savininkų Strand Cafej 
nupirko keturių aukštų mūrinį 
namą 376 W. Broadway.

PRANO RAZVADAUSKO 
“BON VOYAGE”

Sekmadienio vakare, gegužės 
23 d., šeštą valandą vakare, pra
dėjo rinktis giminės, draugai į

v .

ŠVEDAS KALTINAMAS 
VAGYSTĖJE

Gegužės 26 d. policija iškėlė 
kriminalę bylą Jonui Švedui 
gyv. W. Fourth St. Jis kaltina
mas pavogime p. Stasės Janavi
čienės, gyv. P St. ridikulio, ku
riame buvę $75. Teismas rado pa
grindą kaltinti ir bylą atidėjo 
paskirdamas kaltinamajam $2500 
kauciją.

Policija sako, kad jis reikalau
jamas Gloucester sąryšyj su 
$8000 ženklų vagystėje.

LIETUVIS PASKIRTAS 
LAIVYNO TARNYBON

Albertas E. Palionis, gyvenan
tis 6 DeWolfe St. Dorchester, 
i šiomis dienomis paskirtas leite- 
inantu laivyno atsargos depart
ment e. Komisiją gaus už mėnesio 
laiko, ir tada bus paskirtas į fi
nansų ir atsargos mokyklą Phila- 
delphijoje.

• Stud. Palionis. 23 metu am-
I
žiaus, yra sūnus p. M. ir M. Pa
lionių. -Jisai lankė Boston Latin 
Mokyklą ir įstojęs į Harvardo 

i Universitetą specializavosi ekono
mikoje. Sporte atsižymėjo fut- 
bolėje. kumštynėse ir plaukime. 

■ Pereitą rudenį jisai mokinosi a- 
jviacijos Sųuantume.

Linkime jaunam studentui Pa- 
geriausių pasise-

ŠLIUBAI
Geg. 30 d., apsivedė Julius Ma

čiulis. gyv. 236 Bolton St., su 
Petronėle Šimkiute, gyv. 252 W. 
3rd St. Liudytojais buvo Vincen
tas Mačiulis ir panelė slaugė Mal
vina Vilkonytė.

Geg. 31 d., 10 vai. ryt. išk>l-j jjonįuj, vyčiui. ~ 
m ingai apsivedė Petras Kazlans-. laivyno tarnyboje.
kas gyv. 250 Athens St.. su Mal-| 
vina Šidlauskaite, gyv. 320 E. į 
9th St. Sekė jų intencijai šv. mi
šios. Jaunieji ir jų artimieji priė
mė Šv. Komuniją. Ponas Kaz
lauskas yra darbštus žmogus ir 
geras sportininkas. Jis žaidžia 
basebale su Vyčiais. Ponia Kaz
lauskienė yra stenografė ir uoli 
darbininkė sodaliečių tarpe.

Jaunosios tėvai iškėlė vestuves 
parapijos salėje. Dalyvavo dau
gybė svečių, kurių tarpe buvo ir 
kun. Tėvas Generolas Čikota 
kun. K. Urbonavičius ir kun. 
Virmauskis.

•>
Pr.

SODALIETĖS
Birželio 2 d., po pamaldų so

dalietės laikė savo susirinkimą, 
kuriame nutarė prisidėti prie pa
rapijos pikniko. Išrinko komisiją 
iš 16 merginų. Mano turėti spėji
mų maišą.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
LIETUVIŲ RAKANDŲ 

KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

LITHUANIAN l'URN-ITURF. CO. 
326-328 W. Broadway, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Bnoadway 
So. Boston, Mass.

ro truputį I 
.vienas po j

©
Telephone

80. BOSTON 
1058

BAYVIEW 
HOTOR SERVICE 

8TUDEBAKER 
Automobilių Ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių IMIrbysčfų auto- 
moblllue. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin 8treet 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
JO9. Kapotiunat ir Peter Treįioias 

savininkai

į bankietą pagerbi-
Vysk. M. 

ir vargonininku seimo

SVEČIŲ KOMISUOS 
SUSIRINKIMAS

Birž. 1 d., vakare, po pamaldų, 
įvyko susirinkimas išdalinti tikie
tus įžangos
mui Jo Ekscelencijos 
Reinio

• dalyvių. 7 žmonės pasiėmė po 10 
įtikietų išparduoti, viena, net 30. 
(Nors laikas bankietui nepatogus, 
tačiau žmonių geras atsinešimas 
užtikrina puikiausi pasisekimą.

Savaitė pirmiau, yra išrinkti 
šie asmenys į rengimo komisiją: 
V. Valatka, K. Šidlauskas, Kaz. 

; Valadkevičius ir Vincentas Švel- 
i nys. Tuoj po parapijos išvažiavi- 
|mo bus susirinkimas išrinkti ban- 
i kieto šeimininkes.

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
Jono Kmito kuopos studentai 

savo mėnesinį susirinkimą atlai
kė birželio pirmą d., 8 vai. vak.. 
parap. salėje. Šiame susirinkime 
dalyvavo kun. K. Urbonavičius— 
Jonas Kmitas (kurio vardu kuo
pa pasivadinusi). Po eilinių drau
gijos reikalų kuopa išrinko komi
siją astuonių studentų darbuotis 
parapijos išvažiavime birželio 13 
dieną. Taipgi 7 atstovai buvo iš
rinkti į Studentų ir Profesionalų 
Seimą, įvyksianti liepos mėnesyj.

—————

1 
I

Ponia M. Marcinauskienė, gyv. 
IVashington Place, sugrįžus iš li
goninės po vidurių operacijos 
gražiai namuose sveiksta, bet dar 
kol kas gydytojų priežiūroje.

Jesonis, gyv. 
bedirbdamas 
ir dabar na- 
Jis pasiduo-

Jaunuolis Pranas 
West 6th Street, 
garadžiuje pasitęsė 
muose nesveikuoja.
da operacijai šią savaitę. Pr. Je
sonis yra Parapijos Veikimo 
Jaunuolių Komisijos veiklus na
rys. Linkime jam sėkmingos o- 

ir greito pasveikimo.pe racijos

Zasimavičius šiomis 
baigia sąskaitų Vedėjo

Povilas 
dienomis 
(ccountartt) kursus Bostono U- 
niversitete. Kolegiją užbaigęs 
stud. Zasimavičius tikisi gauti 
valstybinį darbą. Linkime jam 
pasisekimo.

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

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

TINĘ, 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 

ANDREW SOUARE 
MOTORS INC„ 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

MEMORIAL GRANITE CO.

GRABORIAI
S. BARASEVIČIUS IR

SUNŪS
: SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES
254 W. Broadway, So. Bo3ton 

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

Tel. Brockton 890
d/ven. vieta: 838 Dorchester Avė. 

TeL Columbia 2537
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JOSEPH W, CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC

P. j. AKUNEVICH SUKUS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,

Telefonas SOUth
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street,

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

TeL Brockton 4110 | 
 H|i Montello, Mass. I
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Kęstučio Dr-jos Parke
Oakland Grove East Dedham, Mass.

Kviečiami Visi Dalyvauti
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Gyvenimo nei nemylėkim. nei neapkęskim. bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus. Milton.

PHILADELPHIJOS

LIETUVIŲ DIENA
JUOZAPO MARIJOS VILOS NAUDAI

SEKMADIENĮ *

Birželio - June 6 d , 1937
VILOS SODE NEWTON, PA

Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai praleisti dieną JUO
ZAPO MARIJOS VILOS gražiame sode.

Jūstj ŠV. KAZIMIERO SESERYS
(Viloje)

Ui

Ve
r=

u

CAMBSIOGE, MASS.
ŠOKIAI

VARGONININKU S EIMAS BOSTONEAr
Liepos 6 ir 7 diena, A.L.R.K. Vargonininkų Są

jungos Seimas įvyks So. Bostone. Kadangi surengi
mas seimo vakarų puola į Muz. R. Juškos rankas, tai 
jis su savo choru jau pradeda dirbti, kad Seimo Kon
certas ir Susipažinimo Šokiai būtų koįvairiausi ir sėk
mingiausi. Pereitame choro susirinkime buvo išrinkta 
sekanti komisija dėl Šeiminio Koncerto ir Susipaži
nimo Šokių, kurie įvyks Municipal Salėj, liepos 6 d.: 
Rengimo Komitetas: Juozas Gedraitis, Jonas Pesinas, 

Albertas Kiburis.
Pagelbininkai: Anelė Marksaitė, Ona Augustinavičiu- 

tė, Joana Valatkaitė.
Tikietu Komitetas: Eleonora Zardeckaitė, Ieva Macai- 

tė, Ona Sinkevičiūtė, Pranciška Čepaitė.
Skelbimų Komitetas: Bronis Tamulaitis, Pirm., pagel

bininkai: Ona Marcelonytė, Juozas Slatkevi- 
čius, Juozafina Jakunskaitė.

Vaišių Komitetas: Ona Valiackaitė, pirmininkė; na- 
gelbininkai: Alfonsas Grabijolas, Jonas Ta- 
ruška, Olga Malukaitė, Ona Ausevičiūtė. 

Patarnautojai: Sophija Jokubauskaitė.
Salės Puošėjai: Vincas Kališius,

Choristai iš anksto pradeda dirbti, kad koncer
tas ir šokiai būtų sėkmingus. Jie žino, kad Bostono 
žmonės vaišingi, didelės širdies ir nori parodyti atsi- 
lankusiems svečiams savo galę ir darbštumą. Jau ir iš 
pašalinių moterų pasisiūlė padėti. Tikietus platvs vi
si. Bostoniečiai tikrai tą vakarą pasirodys su tūkstan
tinis, minia. Tai bus choro obalsis: Gaukim Tūkstantį 
Žmonių Į Vargonininkų Seimo Koncertą!

Šeimininkas.

VALGOMŪJŲDAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- 

us, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Svies- 
Hus produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

dojo “Sanctus” — Gounod. So-1 
prano solo puikiai išpildė panelė . 
Margareta Grybaitė. “Landa; 
Sion” — Lambillote, taipgi gra
žiai choras giedojo. Vienok šį an
troji giesmė neišėjo taip harmo
ningai. kaip pirmoji.

Programos pertraukoje kun. J. 
Vaitiekūnas, Providence klebo
nas, pasakė grąžą turiningą pa
mokslą. Nurodė kaip kataliką 
bažnyčia padeda geroms idėjoms 
progresuoti ir pati nuo pažangos 
neatsilieka.

Baigiant programą buvo su
teikta Švč. Sakramento palaimi-1 
nimas. O Salutaris — T. von La 
Haehe giedojo trio: sopr. F. Kar- 
bauskaitė, alto — J. Sutkiutė ir 
bar. — K. Samalis. Tantum Er
go — Fr. Verdussen S. J. — vi
sas choras labai gražiai giedojo.

i Palaiminimo celebrantas buvo 
kun. P. Virmauskis, So. Bostono 

.klebonas. Deakonu — kun. Dr. 
Į J. Navickas, MIC. ir subdiakonu 
kun. Vaškevičius, MIC. kun. J. 
Plevokas, vietos vikaras, buvo 
ceremoniorius ir ekspozicijos de- 
akonas.

Šiame koncerte dalyvavo ne
mažai ir kitataučių. Matėsi kele
tas daktarą ir kitokią įžymią as
menų. Buvo taipgi ir Cambridge 
miesto majoras p. J. Lyneh. Lie
tuviai užsipelnė didelę garbę, pa
rengdami šį gražų koncertą ir 
skaitlingai jame dalyvaudami. 
Valio, Cambridge lietuviams.

Svečias.

jie nusprendė kelti fondą Įtaisyti 
naujus vargonus.

Triubų vargonai geri labai 
brangūs. Sukelti dešimts tūks
tančių dolerių choristams neįma
noma. Atsiradus moderniškiems 

Į Hammond vargonams, kuriuos 
galima nupirkti už suvirš pusan
tro tūkstančio dolerių, choris
tams širdys pradžiugo. Tuoj po 

i Naujų Metų jie pradėjo Įvairiais 
i būdais kelti Naujų Vargonų fon- 
• dą. Pirmi i tą fondą aukotojai 
po $100.00 buvo klebonas kun. 
P. Juškaitis ir Adomas Jankaus
kas. Pradėjo plaukti ir mažesnės 
aukos.

Prieš praeitas Velvkas turėda
mi tam fonde virš $950.00 nus
prendė Velykose turėti on trial 
Hammond vargonus. Balsai tų

Kadangi dar reikia stambių au
kų, todėl choristai rengia taip 
vadinamus “Sport Danee” — lie
tuviškai gal prilygtų “Šurum- 
burum”, nes tai šokiai, kuriuose 
visi gali pasilinksminti, o ne gė
rėtis vieni kitų aprėdalais. Griež
tai “informa1” šokiai prie pui
kios orkestros. Įžanga visiems 
prieinama, o dar kai visas pelnas 
Vargonų Fondui nieks, o nieks 
neatsisakys pribūti šeštadienio 
vakare birželio 5-tą dieną erdvio
je Eikš Baliroome, prie Centrai vargonų taip visiems patiko, kad 

I Sųuare, Cambridge. Ypatingai 
kviečiami seni, nes jiems bus gro
ta smagios polkos ir valtsai. Visi 
kas tik kruta vykime tą vakarą 
Į Cambridge, Mass., o mūsiškis 
vaišingas, veiklus choras užtik
rins smagiai praleisti vakarėlį.

CHOROspondentas
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Pirmininkas Jnozas Avaitidys.
601 6th St.. So. Boston, Mara. 

Vioe-Pirm. Albinas Neviera.
16 IVfnfieM St., So. Boston, Man. 

Prot. Ka«t. Jonas Glinockls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mara 

Fjn. RaSt. Aleksandras IvaSka,
1514 Colnmhia Rd.. S. Boston. Mass 

IMinlnkas Pranas Tulrikls,
100 Bowen St.. So. Boston, Mara

Pirmininke — Eva Markslene.
625 E. 8th St., So. Boston, Mara 

Tel. So. Boston 1298
Vlce-plrm. — Ona Jtnkienė,

1428 Colnmbla Rd., S. Boston, Mara
Prot. RaSt. — Brone Cnnlene,

29 Gonid St., W. Roabnry. Mass. 
Tel. PAR 1864-tV.

Fln. Rafit. — Marllona Markonlnte, i _
4115 VVaahington St. Roslindale. Mass. ,Mšrtn1*k7 .Tonn/zalkls.

Tel. Parkway 0558-W 7 Wlnfleld St. So. Boston, Mara
TMInlnk* — Ona StanlnlIutS, Draugija laiko smdrlnklmns kas tre

105 West 6th St, So. Boaton, Mara a, nedeidlenj kiekvieno mėnesio
TvarkdarC — Ona Mlzvlrdlenf. • 2 vai. po pietį) Parėplios salėj. 492

1512 Colnmbla Rd.. So. Boston. Mara K- 7th st- So- Bn*ton’ Mara______
Kasos Globėja — Ona SlanrlenA,

448 E. 7th St.. So. Boston, Mara. 
Dranirtja tavo tnalrlnklmne laiko kas

antra utarnlnk* mftnMlo.

7:80 vai. vakare. pnbnSnyttnAj rv«- 
MlnM

Vinie dranrtjoe reikalui! kreipkite 
pas protokolu raitininke.

apie jų gražinimą nebuvo nei 
kalbos. Netrukus jau už juos bus 
pilnai užmokėta. Beje, dar choras 
rengia gražų balių su pasilinks- j' 
minimais birželio 5 d., Eikš Bali- ; 
room svetainėje vargonų fondui. 
Visi simpatiza toriai kviečiami da
lyvauti tame parengime.

i
i Gegužės 23 d. tuoj pašventinus 

NAUJŲ VARGONŲ PAŠVEN- vargonus įvyko bažnytinis kou- 
TINIMAS eertas, kurį išpildė vietinis ebo-

_ v , ras, muzikui M. Karbauskui, var-
, Gegužės 23, 7 ;30 vak ya^ar.e gonininkui vadovaujant. Muzi- 

Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje j- jęOS dalis su vargonais išpildė p.
.į Tremij]ay, gabiausias 

u Hammond vargonais grojėjas.
VZ2 £Sekančius muzikos turinius jis h - ^4

2) Air on tne G strmg — Bach.
3) Toceata and Fugue in D mk 
nor — Bach. 4) Fugue La Gigve 
— Bach, 5) Avė Maria (for Rev. 
Fr. Jnskaitis) — Bach-Gaunod. 
6) Andante Cantabile (4th Svm- 
phony) — Widor, 7) Grand Čho- 
eur — Guilmont, 8) Andanee — 
Ronnet, 10) Elves-Bonnet. ir 11) 
Marche et Cortege — Gounod. 
Ponas Tremblay tikrai “master’’ 
tais vargonais groti Publikai, ku
rios buvo mažne pilna bažnyčia,

BAŽNYTINIS KONCERTAS

vyko nauji) vargom) šventinimas. |Wilfred 
šventinimo apeigas atliko kun. 
Dr. J. Navickas, MIC., Jam asis
tavo kleb. 1 
kun. Vaškevičius, MIC. Dalyvavo 
nemažas būrys ir kūmų.

Cambridge lauš lietuviai ifei- 
hudavoję bažnyčią netoli trisde
šimts meti) atgal įsitaisė ir var
gonus. Bet jie jau tuomet buvo 
seni iš privačią namą išimti. Su
prantama, bažnyčiai nebuvo pa
kankamai garsūs. Tuos vargonus 
pertaisyti ir pridėti garsesnią 
balsą, pertvarkyti elektrifikaciją 
būtą lėšavę apie pustrečio tūks
tančio dolerią. Paskutiniais lai- _____
kais jie prsdėdoo dftžnąi. .gfcltjj klausydama"
Vargonininkui ir choristams taip ~ “ ■ *
ją dažnas gedimas įkirėjo, kad

Bevalo gražiai choras, M. Kar
bauskui vargon. vadovaujant gie-

MONARCH HOME 
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummings Highway

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

Valandos Sekmadieniais:
6—10:30 A/M.fU^:3(TP.M.

POVILAS BUSHMAN AS 
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 8avin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS
PERKINS SO. 

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkati 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.
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New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendence Day, 
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-------------- by ----------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASS0CIATI0N OF LABOB !
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

' V iską Sunaudoja Propagandai
X

tik viena Darbininkų kla
sė. Tai yra socialistų mok
slas, bet ne krikščionių.

Pastaraisiais lai k a i s tremdavo ar sušaudydavo, i “Ir valstybė, ir kiekvie- 
daug triukšmo ir sensaci- Tad bet koks eks-kimigas nas rinktinis pilietis”, sa- 
jos buvo sukėlęs eks-kuni- komunistams labai pagei- Popiežius Pijus XI, “pir 
gas O’Flanagan, kurs at- daujamas kaipo įrankis mačiausia privalo sten- 
vyko iš Airijos į Ameriką tikėjimui griauti. Todėl ir gtis, kad panaikinus kon- 

„s iriovi«nm<s fliktus tam klasių ir kad

privalo sten-

SUBBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly ......................... $4.06
Foreign yearly ......................... $5.00

PRENŪMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ................. :
Užsieny 1 kart savaitėj metams

$4.00
$2.50

agituoti už “bendrąjį fron- apie Flanaganą visoms fliktus tarp klasių ir kad 
tą” civiliniam Ispanijos dūdoms jie pučia ir džiū- 
kare. Komunistai ir lais- gauja, kaip vaikai geležė-

i vamaniai pradėjo pūsti lę radę.
O’Flanagano burbulą, bet!
tas galutinai sprogo. Mat, Žinoma, tokiai išpūstai]

v •

r oreign yeany ........................ 50.UU užsieny i Kart savaitėj metams 52.50 —----- - ---- > ---------- —r—-—
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00 bedievių taktika yra tokia, bedievių propagandai vie- 
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny metams ......................... $5.00 . Rad įtikintų katalikus ’ ni ŽlOplcliai tetiki. Deja,
366 West Broadwav darbininkas jog “bendras frontas” tai žioplių netrūksta. Jų sėti

žienhone south Boston 268^ visai nekaltas ir net tiks-! nereikia, patys išdygsta.Telephone SOUth Boston 2680

Sportas Žygiuoja
lūs dalykas, nes ir katali- Tuo žmonių neapdairumu 
kų kunigai, girdi, raginą komunistų agitatoriai mo- 
prie jo prisidėti. Tačiau ka puikiai naudotis. Jie 
O’Flanagan nuėjo taip to- briaunasi į visokias orga- 
li, kad savo prakalbose ra-! nizacijas, iškelia ten neva 
gino ne tik dėtis prie “ben-1 pilietiškus obalsius, o įsi- 
dro fronto”, bet ir ardyti giję įtakos, pamažėli išei- 
katalikų tikėjimą. Išėjo na su tikrąja savo propa- 
aikštėn, kad O‘Flanagan ganda. Jie skverbiasi į 
jau 16 metų kai yra Vys-J darbininkų unijas, labda- 
kupo suspenduotas ir nuė- rybės draugijas, mokslei- 
jo kreivais keliais, virtęs 
atkakliu Bažnyčios priešu. 
Komunistai labai gaudo 
tokius atsimetėlius. Andai 
Rusijoje, raudonojo teroro 
metu, kaip ir dabartiniais 
laikais, bolševikai, sugavę 
dvasiškį, pirmiausiai pa
siūlydavo jam stoti į ko
munistų partiją ir veikti 
prieš tikėjimą. Dvasiškiui 
atsisakius tardydavo jį 
kaipo valstybės priešą, 
mesdavo į kalėjimą, iš-

I į

Ligi šiol sportas buvo Amerikos monopolizuoja
mas. Dabar ir Europa pasekė Amerikos pavyzdį ir 
sportui vis daugiau dėmesio pašvenčia. Tur būt mo
čiutė Europa bent senatvėje suprato, kad sportas, iš Į 
viso, nėra mažmožis. Juo galima naudotis kaipo prie-' 
mone energijos pertekliui išaikvoti. Kada užvožtam 
katile prisirenka tiek garo, kad katilas gali sprogti, 
tai atidaroma tam tikras vožtuvas (vaive), kad garas 
galėtų dalinai išeiti, ir tuomi likviduojama sprogimo 
pavojus. Gi jei tokio vožtuvo katile nėra, tai jis be
matant gali virsti skeveldrų krūva. Rusija tokio vož
tuvo nebuvo turėjusi. Caro laikais moksleivija sporto 
kaip ir neturėjo ir pasinėrė politikoj. Rusijos katilas 
sprogo. Ir kitos Europos valstybės tuo atžvilgiu ne
daug ką geriau buvo aprūpintos. Išskirti sudaro An
glija ir dalinai Vokietija (prieš Hitlerį). Tuomet ka
da daugumoj Europos valstybių politiški sąjūdžiai vi
suomet prasidėdavo studentų tarpe, Anglija labai glo
boja sportus ir išgalvojo tokią jų daugybę, kad stu
dentijai nėra laiko politika užsiimti, kol visų sportų 
neišbandys. Vokietijoj sportų daug mažiau būdavo, 
bet ten studentija turėdavo daug įsigalėjusių korpo
racijų, kurių veikla, pritaikyta moksleivijos gyveni
mui, užimdavo visą studentų liuoslaikį.

Tačiau nė Anglija, nė kitos Europos valstybės, 
drauge sudėtos, neturi tiek sporto pramogų, kiek mū
siškė Amerika. Čia sportui tiek dėmesio pašvenčia- sužeisti 
ma, kad iš šalies atrodo, jog Amerika daugiau nieko vįenos pramonės streiko, 

' ___ _____ _ tik viename mieste. O kiek
dabar yra streikų! Kiek 
visai nekaltų darbininkų, 
kurie reikalauja tik savo 
pragyvenimui duonos, yra 
streiko metu sumuštų ir

įsigalėtų sutartinis profe
sijų bendradarbiavimas”.

“Yra didžiai blogas daly
kas”, sako Popiežius Leo
nas Xm, “tame klausime 
vaizduotis tuodu luomu, 
darbą ir kapitalą, pačius 
savaime esant priešingus 
vienas kitam, lyg kad pa
ti prigimtis būtų skyrusi, 
kad turtuoliai ir neturtė
liai žiaurioje kovoje vieni 
su kitais grumtusi. Tas y- 
ra visai priešinga sveikam 
žmogaus protui ir reikia 
matyti tiesą visai priešin
game moksle. Kai žmo
gaus kūno dalys viena su 
kita jungiasi ir iš to kyla 
tam tikri jų santykiai, si
metrija vadinami, taip ly-

v •
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vių korporacijas. Agitaci- - . -
nei savo literatūrai nesi- giai ir bendruomenei gam- 
gaili nė laiko, nė pastan- ta skyrė, kad tuodu luomu 
gų, nė lėšų. Jis Sunaudoja f,rancPinorQ1 oiitnntii ir via- 
kiekvieną oponentų klai
dą, skleidžia žinias neatsi
žvelgdami į jų melagingu
mą, ir kalba, rašo, triukš
mauja kaip pasamdyti. 
Žinoma, už dyką jie nedir
ba. Maskva nutraukia dar
bininkams duonos kąsnį, 
kad galėtų paremti užsie
nių propagandą.

Darbininkų Kovos 
Su Darbininkais

Penki darbininkai nužu
dyti, šimtas penki sunkiai 

Tai faktas tik

Šv. Tėvo Jubiliejus 
Paminėtas Per Radio

pinant nekątalikų likimu 
ir atvertimu, priseina neš
ti baisiais sunkią naštą ir 
eiti Kryžiaus keliu į Kal
varijos kalną.

Ir iškilminguose šv. Tė
vo pasirodymuose ir pri
vačiose audiencijose aiš
kiai jaučiama, kad per tą 
žmogų veikia Kristaus 
malonė ir Bažnyčios Gal
vos autoritetas. Mes kata
likai gerbiame ir mylime 
kiekvieną šv. Tėvą, kaipo 
šv. Petro įpėdinį ir Kris
taus vietininką ant žemės, 
bet dabartinis šv. Tėvas, 
Pijus XI, savo aukštomis 
dorybėmis ir dideliais dar
bais priverčia ir nekatali- 
kus jį gerbti ir mylėti...

Jis jau per penkioliką 
metų, nepaisant savo svei
katos, uoliausiai valdo 
Kristaus Bažnyčią, rūpin
damasis jos likimu kiek
vienoje valstybėje, kiek
vienoje tautoje, kiekviena
me pasaulio kampelyje, o 
sudarydamas 12 konkor
datų su įvairiomis valsty
bėmis, žymiai pagerino 
Bažnyčios būklę tose vals
tybėse. Nėr beveik tautos, 
kurios katalikišku gyveni
mu jis pats asmeniniai ne
sirūpintų. Daug įsteigtų 
naujų Bažnyčios provinci
jų, daug įvairių kolegijų, 
jo lėšomis Romoje pasta- 

_ . itytų ir įvairioms tautoms
entuzi azmu^paaukuotų per šimtus me- 

1 vairiomis kalbo- tų liudys apie tą ją tėviš- 
. 1 &yvH?ja ,P°Pie' ką rūpestingumą. 30 jo iš- 
ir su giliausia pa-:leistų enciklikų apima be

veik visas sritis katalikiš
ko gyvenimo ir visur įneša 
naują šviesą ir naujus nu
rodymus. Bet nemažiau jo 
širdį patraukia krikščio
nys nekatalikai ir 800.000. 
000 esančių pasaulyje pa
gonių. Jis netik ragina 
vienuolius eiti į misijas ir 
nuolat naujas misijas stei
gia, netik šventina kuni
gus ir konsekruoja vysku
pus, kilusius iš pagoniškų 
tautų, bet labai dažnai a- 
tiduoda misijoms paskuti
nį centą tų pinigų, kuriuos 
jam atsiunčia geri katali
kai jo asmeniniems reika
lams ; o kada šelpia vargs
tančius, nežiūri, kokio jie 
tikėjimo ar kokios pasau
lėžiūros. Savo enciklikose 
apie darbininkų teises ir a- 
pie komunizmą jis aiškiai 
nurodo visuomeninio tei
singumo kelius ir įspėja 
visą pasaulį prieš baisiau
si komunizmo pavojų. Bū
damas pats didelio moks
lo, jis remia ir steigia nau
jas mokslo įstaigas ir yra 
tikras mokslo mecenatas. 
80 metu sukaktuvių dieno
je jis iškilmingai atidarys 
naują Mokslo Akademiją.

Nenuostabu tad, kad vi
sas pasaulis vadina jį di
deliu Popiežium! Mums 
lietuviams ir slavams jo 
asmuo yra dar brangesnis. 
Jis yra pirmas šv. Tėvas, 
kuris asmeniniai susidūrė 
su mūsų tautomis ir gerai 
jas pažįsta. Jis meldėsi 
Aušros Vartuose ir Kau
no Bazilikoje, jis įsteigė ir 
Lietuvoje naują bažnytinę 
Provinciją, skirdamas tam 
darbui atlikti brangiausi 
Lietuvai žmogų a. a. Ark. 
Jurgį Matulevičių, Marijo
nų Kongregacijos atgai
vintoją, kurį jis gerai pa
žinojo ir labai gerbė.

Melskimės, tad, už Auk
ščiausiąjį Jubiliatą ir pra
šykim jam nuo Dievo gau
siausių malonių ir ilgiau
sių metų!

(Kun. A. Cikotos, MIC., Tė
vų Marijonų Kongregacijos 
Generolo, gegužės 29 d., š. 
m., pasakyta kalba per Dar
bininkų Radio iš stoties 
WC0P. Boston).

31 dieną gegužės šių me
tų Jo Šventenybei Pijui XI 
sukanka 80 metų amžiaus. 
Netik katalikiškas pasau
lis su didžiausiu džiaugs
mu sveikina savo Dvasinį 
Vadą ir prašo jam nuo 
Dievo visokių malonių ir 
ilgiausių metų, bet ir ne- 
katalikai, mokantieji įver
tinti didelius žmones, len
kia prieš jį galvą ir siun
čia jam savo linkėjimus.

1923 metais man teko 
matyti šv. Tėvą nešamą 
iškilmingoje procesijoje. 
Gražiai aprėdyta ir įvairi 
Vatikano kariuomenė, se
nųjų vienuolijų generolai 
ir prokuratoriai, kunigai, 
kanauninkai, pralotai ir į- 
vairių apeigų vyskupai, į- 
vairių valstybių atstovai 
ir kardinolai sudaro neap
sakomai gražią eiseną. 
Bet kada gale tos procesi
jos pasirodo baltuose rū
buose Baltas Senelis — šv. 
Tėvas, nešamas ant lengvo 
balto sosto, visa ta gra
žiausia procesija atrodo 
menkutė prieš jo autorite
tą, ir tūkstantinė minia, 
sužavėta jo dvasine didy
be ir grožybe, pradeda su į 
didžiausiu 
šaukti 
mis: 
žius!” 
garba puola ant kelių, pa-' 
mačius jo laiminančiąją 
ranką. Man gyvai prisimi
nė iškilmingas Viešpaties 
Jėzaus įžengimas į Jeru
zalę, o širdyje balsas kal
bėjo Kristaus žodžius: “Tu 
esi uola, ant tos uolus aš 
pastatysiu mano Bažnyčią 
ir pragaro vartai neperga-i 
lės jos”.

Nuo 1933 metų man ten
ka susidurti su šv. Tėvu 
asmeniškai privačiose au
diencijose jo darbo kam
baryje. Kiek kartų jį ma
tau, tiek kartų aiškiai jau
čiu, kaip tam šv. Petro į- 
pėdiniui, valdant visą Ka
talikų Bažnyčią ir besirū-

draugingai sutaptų ir vie
nas kitam padėtų išlaiky
ti bendruomenėje lygsva
rą. Vienas yra būtinai rei
kalingas antro; nei kapi
talas be darbo, nei darbas 
be kapitalo negali būti. 
Sutarimas gimdo gražių 
dalykų ir tvarką, o iš nuo
latinės kovos neišvengia
mai kyla netvarka ir di
džiausias žiaurumas.

“Tai kovai sustabdyti ir 
net jos šaknis pakirsti yra 
krikščioniškos priemonės 
turį stebėtinos ir visoke
riopos galės”.

Nereikalingas yra Po
piežiaus žodžių aiškini
mas, nes kiekvienas turi 
pripažinti tiesą, kad dar
bas yra būtinų būtiniau
sias kapitalo reikalas. Jei 
nebūtų kapitalo, kredito 
tai pramonės imtu nykti 
ir darbininkas būtų be 
darbo.

Atvirkščiai, kapitalas, 
kad ir labai galingas, ir 
turėdamas geriausias ma
šinas, be žmogaus darbo 
nieko negali pagaminti. 
Taigi, tikrai, socialistų 
luomų kovos teorija yra 
pasityčiojimas iš sveiko 
proto, ir pavojus pačiam 
darbininkui kada toki teo
rija būtu įgyvendyta.

Kas gi sujungs tuodu 
luomu ir sustabdys žiau
rias kovas? Visų pirmą 
kirkščioniški jausmai į- 
kvėpia abipusę meilę ir pa
garbą. Paskui profesinių 
sąjungų sudarymas, kur 
darbdavių ir darbininkų 
atstovai susirenka savo 
interesų svarstyti, kur 
kiekvienas galėtų pareikš
ti savo nusistatymą ir rei
kalavimus.

Toliau, tuodu luomu su
artintų pareigų žinojimas. 
Vykdant pareigas tarp 
luomų susidaro meilės ry
šys. Jei darbdaviai ir dar
bininkai žinotų savo pa
reigas, ir jas sąžiningai 
pildytų, klasių kovos iš
nyktų.

Štai ką sako Leonas 
XIII: “Visų pirmą, visos 
religijos tiesos, kurių glo- 

• bėja ir aiškintoja yra pati 
I Bažnyčia, labai gali sutai
kinti ir suvienyti turtuo
lius ir neturtėlius, būtent, 
primindama jiems jų sa
vitarpio pareigas, o ypač 
tas pareigas, kurios iš tei
sybės seka. Darbininkas 
turi pilnai ir ištikimai ati
dirbti tą, kas pasižadėta 
laisvu noru ir teisinga su
tartimi; darbdavio ne
skriausti nei jam, nei jo 
turtams nekenkti. Ginant 
savo reikalus susilaikyti 
nuo prievartos ir niekada 
nekelti riaušių, nesusidėti 
su nedorėliais, kurie ty
čiomis daro didelių be jo
kio saiko prižadų, nes ii tų

• v

net nužudytų! Ir veržiasi 
kiekvienam iš širdies 
šauksmas; kaip ilgai tos 
žiaurios kovos tarp darb
davių ir darbininkų tęsis?

Socialistai skelbia, kad 
kova turi būti varoma vi
su smarkumu iki visos 
klasės bus išnaikintos ir 
pasiliks ir bus pripažinta

ma, kad iš šalies atrodo, jog Amerika daugiau nieko 
nė neveikia, tik sviedinį svaido ir futbolą spardo. Jei 
paimsime eilinio dienraščio skiltis, tai pamatysime, 
kad sportas daugiau vietos užima, negu kiti raštai. 
Su tuo jau tiek apsipratome, kad nė stebėtis netenka. 
Bet štai susilaukėme netikėtinos sensacijos: Lietuvos 
laikraščiuose sportas užima pirmuosius puslapius! 
Pilnai tai suprantame: Lietuva nugalėjo Europą — 
sportuose, žinoma. Yra iš tiesų kuom pasidžiaugti: ir j Mėgstanti sportą tauta yra geros veisles.

j 
j

Tik vieno 
dėlto, kad lietuviai bent kame nugalėjo Europą, ir ! tenka pageidauti, kad būtų išlaikytas sporto grynu- 
dėlto, kad lietuviuose suaidėjo sporto instinktas. Tai mas. Sportas yra vaistas prieš nesveiką politiką, tai 
didelis pliusas. Juk sportas tai riteriškumo pažymis. dabokime, kad jis į politiką nebūtų įveltas. ___ K.

Enciklikos Apie Bedievišką Komunizmą 
Pagrindinės Mintys

(Iš “Tiesos Kelio”)

(Tęsinys.)
V. — Penktoje enciklikos dalyje kalbama apie tai, j 

kas ypatingai turi dalyvauti kovoje prieš komunizmą 
ir kas ypatingai turi rūpintis krikščioniškos sociali
nės doktrinos skleidimu ir gyvenime jos realizavimu, i

1. — Pirmučiausia Šventasis Tėvas kreipiasi į ku
nigus, kad jie vykdytų socialinę Bažnyčios misiją, kad 
jie eitų pas darbininkus. “Eikite, sako Šv. Tėvas ku- 

. nigams. pas darbininką, ypač pas vargingai gyvenan
tį darbininką ir apskritai eikite pas vargšus”. Jei ku
nigai jais nesusirūpins, tai darbininkai pateks į ko
munizmo apaštalų spąstus..

Šventasis Tėvas pripažįsta, kad jau iki šiol įvai
riuose kraštuose yra daug ir vyskupų ir kunigų so
cialinėje srityje padaryta. Bet to viso, sako Šventasis 
Tėvas, yra dar permaža, atsižvelgiant į šių dienų rei
kalus. Kai tėvynė yra pavojuje, tai tada visa, kas nė
ra būtina ir tiesiogiai nesurišta su esančiu apsigyni
mo reikalu, turi nueiti į antrąjį planą. Tad ir šiandien 
visos kitos pastangos, kad ir jos būtų labai kilnios, 
turi užleisti vietą rūpesčiams gelbėti tautoje tikėjimo 
ir krikščioniškas civilizacijos pagrindus, kunigai tad 
parapijose, neapleisdami paprastų ganytojavimo dar
bų, turi skirti daugiausia savo jėgų ir rūpesčių sugrą
žinimui darbininkų masių Kristui ir Bažnyčiai.

*

i

talikiškai Akcijai pagalbinės organizacijos (būtent, 
įvairios brolijos ir kongregacijos), profesinės organi
zacijos ir, kas tik galima, iš darbininkų tarpo.

Tame darbe katalikai turi būti vieningi, saugotis 
kenksmingų nesutarimų ir susiskaldymų.

3. — Šventasis Tėvas kreipiasi ir į visus, kurie 
tik tiki į Dievą ir Jį garbina, kad ir nekrikščionis. Ti
kėjimas į Dievą yrą nesugriaunamas socialinės tvar
kos ir visokios šiame gyvenime atsakomybės pagrin
das; tad visi, kuriems rūpi apsaugoti visuomenę nuo 
anarchijos ir terrorizmo, privalo pasipriešinti tikėji
mo neprietelių machinacijoms.

4. — Valstybė turėtų pozityviai čia Bažnyčios rū
pesčius paremti.

a. — Valstybė turėtų sukliudyti bedievybės pro
pagandą, kuri griauja viešosios tvarkos palindus. 
Negali turėti joks žemiškas autoritetas neginčijamos 
reikšmės, kai atmetamas Dievo autoritetas; priesai
ka neturi pagrindo, kai ji nedaroma Dievo gyvojo 
vardan. Negali turėti tikros vertės bet kokia sutartis, 
kai nėra sąžinėje jai garantijos; o nėra sąžinėje jai 
garantijos tada, kai nėra tikėjimo į Dievą, kai nėra 

| Dievo baimės. Tada griūva dorovinė tvarka ir tautos 
i eina prie katastrofos.

b. — Kai yra masėse nepakenčiamo skurdo, tai 
valstybė privalo pasirūpinti, kad turtingieji atliktų 
pareigas visuomenės labo atžvilgiu. Valdžioje esan-L. .. _ M

Kunigai turi atsiminti, kad sėkmingiausia vargin- tieji žmonės čia turi rodyti gerą pavyzdį.
gųjų tarpe apaštalavimo priemonė — tai kunigo pa
vyzdingas gyvenimas, persunktas nusižeminimo, ne
turto, asmeniško nesuinteresuotumo dvasios. Kunigas.

Santykiuose su kitomis tautomis reikia atsiminti, 
kad visos tautos sudaro vieną Dievo šeimą.

c. — Valstybė, atlikdama savo uždavinius, visa-
kurs gyvena neturto ir asmeninio nesuinteresuotumo da privalo nepareiti į kelią Bažnyčios laisvei įr Jos, 
dvasioje, daro žmonių tarpe stebuklus. Kunigas ne tik misijai Juk ir komunizmo pavojus pirmoje eilėje yra 

^privalo skrupulingai laikytis meilės ir teisingumo rei- dvasinės ir moralinės srities, prieš jį kovoti vien ekd* 
kalavimų, bet turi stengtis ypatingai pasireikšti, kai- nominėmis, politinėmis priemonėmis būtų didžiausia 
po vargingųjų tėvas. klaida. Kai atskiriama mokykla, auklėjimas ir vieša-

2. — Socialinė-Bažnyčios misija turi taip pat ne- sis gyvenimas nuo religijos įtakos, kai išjuokiama 
paprastai rūpėki visiems tiems, kurie dalyvauja kata- į Bažnyčios apeigos ir atstovai, tai juk dirbama mate

rializmo įsigalėjimui, kurio vaisius yra komunizmas. 
Reikia atsiminti, kad nei geriausiai organizuota pa
jėga, nei bet koki žemiški idealai negali sulaikyti ju
dėjimo, kurio šaknys kaip tik ir yra perdėtame žemės 
gerybių vertinime.

(Bus Daugiau)

paprašytai rūpėki visiems tiems, kurie dalyvauja kata
likiškoje akcijoje: Katalikų Akcijos darbuotojai turi 
būti studijų rateliuose, per įvairius metodiškai su
tvarkytus kursus, per socialines savaites ir panašios 
reikšmės priemones gerai supažindinami su Bažnyčios 
socialine doktrina.

Į tą patį darbą turi būti įtrauktos ir įvairios Ka-

I
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matyti.

sivylimas ir turtų sunaiki- 
nims.

“Darbdaviai neprivalo 
laikyti darbininkų vergų 
vietoje, bet gerbti jų aukš
tą žmogaus vertę, — to 
reikalauja teisingumas. 
Jie privalo rūpintis, kad 
darbininkas būtų laisvas 
nuo darbo religijos parei
goms atlikti. Darbdaviai 
privalo su darbininkais 
žmoniškai elgtis; nevalia 
apkrauti jų darbu dau
giau, negu jų sveikata pa
kelia ir neduoti tokio dar
bo, kuris netinka jų am
žiui ar lyčiai; nieko neda
ryti, kas pakenktų darbi
ninko šeimai; bet už visą 
svarbiausia, tai duoti kiek 
vienam darbininkui, kas 
jam teisingai pridera gau
ti, tinkamą pragyvenimo 
atlyginimą. Nemokėti dar
bininkui teisingo atlygini
mo yra didžiausias nusi-1 
kaitimas, kuris šaukia 
dangaus keršto: “Štai jūsų 
darbininkų užmokesnis 
kurį jūs užtūrė jote, šau
kiasi; ir jų šauksmas pa
siekė Viešpaties ausis”.

Niekas neužginčys, kad 
Katalikų Bažnyčia, ir tik 
ji viena, nurodo tikras 
priemones prašalinimui vi
sų tų šiandieninių baisių 
kovų ir žiaurumų. Ji yra 
švyturys, dabarties suiru
tės ir miglos dienose, švie- 
čią kelią į pastovią ir ra
mią ateitį, bet, deja, dau
gelis nenori jos šviesos 

T.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam , sugebėji
mo. Ksenofontas.
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Mokslo Laipsniai Mariąnapolyje
Šių metų kovo 25 d. Con- baigusiems bendrąjį kole-- 

neetieut valstybės Sena- gijos ruožą ir išlaikiu- 
tas, švietimo ministerijai siems examina rigorosa. 

suteikė Kurie studentai mokėsi to- 
Marianapolio kolegijai tei- liau šių mokslų sritvje, jie 

gauna minėtus laipsnius 
be kvotimų; jiems užtenka 
pristatyti Marianano 1 i o 
kolegijos mokslo baigimo 
diplomą ir bent vienų me
tų (dvieju semestrų) išei
tus mokslus kitoje moky
kloje. į

Šie Marianapolio alium- 
nai, baigusieji bendrąjį 
studijų ruožą, gali gauti 
Humanitarinių Mo k s 1 u 
Kandidato — Associate of 
Arts laipsnį BE KVOTI
MŲ:

1. Jonas Kamandulis. Brock
ton. Mass.; 2. Jonas Baltrušaitis, 
Brooklyn, N. Y.; 3. Mikas Juo J- DuBois, Pa.; 
ka. Laurence. Mass.; 4. Juozas nas, Pittston. Pa. 19. 
Dambrauskas. Elizabeth. N. J.; Mažukna. Worcester. Mass.; 20. ' Albinas 
5. Pranas Morkūnas, Worcester, Jonas Lukšys. New Philadelphia. I Conn.; 
Mass.; 6. Vincas Salias. Boston, Pa.; 21. Stasys Lukšys. New Phi-i Chicago. 111.

DSRBININRKS

Vaizdas Marianapolio Kolegijos Parke, kuriame įvyks Lietuvių Die
na, liepos 5, š. m. Rengiama šauni programa — Dainų Šventė, Organizuo
tų Grupių Paroda, Sporto Olimpiada ir kiti įdomūs vienetai.

rekomenduojant,
r * 1 ‘

sę duoti laipsnius. Tokiu 
būdu, Marianapolio kole
gija galutinai oficialiai 
atsistojo greta kitų moks
lo įstaigų šioje šalyje. ‘

Kadangi iki šių metų ko
legijoje buvo tiktai ben
dras ruožas, todėl visi, 
baigusieji Marianapolio 
kolegijoje bendrąjį ruožą, 
gali tuos laipsnius įgyti. 
Bendrojo ruožo laipsniai 
yra Humanitarinių Moks
lų Kandidato ir Prigimties 
Mokslų Kandidato — As
sociate of Arts and Asso
ciate of Sciences. Šie kan
didato laipsniai duoda stu
dentui teisę siekti Huma- -? 
nitarinių Mokslų ir Pri
gimties Mokslų Bakaląuro 
ir Magistro laipsnių.

Ateinantį 1937 metų ru- Mass.-. 7. Balys Ivanauskas, Dėt- ladelphįa. Pa.: 
denį Marianapolyje atida- r<>it, Mich.; 8. Mikas šmigelskis., 
romi du nauji denartmen- Boston. Mass. ; 9. Juozas Kupe
tai: Humanitariniu ir Pri-^ ičius. Providence: R. i.; 10. sta- 
gimties mokslu. Pirmojo *ys Vaičaitis. Mahanoy City. P 
departmento dekanas bus. 11. Planas Aukštakalnis. Lonald- inanitarinią Mokslą Kandidato— 
kun. dr. Alfonsas Jagmi- son, Pa.: 12. Antanas Mažukna, Associate of Arts laipsnį: 
nas, antrojo --  prigimties Worecster. Mass.; 13. Antanas
mokslų magistras Jeroni-; Miciūnas. Chicago. 111.: 14. Jonas 
mas Rickevičius.

Kandidato laispnį Maria- «as Kacevičius. Providence. R. L: 
napolio kolegija teikia vi- 16. Jurgis Vilčiauskas. Waterbil
siems savo studentams J’y, Conn.; 17. Albertas Plentą

Associate of Arts laipsnį:
l.An (Irius Naudžiūnas, Boston. 

Mass.: 2. Kazimieras Stadalnikas. 
šaulys, Maukegan. Ilk: 15. Auta- Philadelphia. Pa.: 3. Vincas Dir

sė. Brighton, Mass.; 4. Jeronimas 
Andrulionis. Shenandoah. Pa.;i

6 5. Eduardas Kiveris, Brooklyn. 
« N. Y.: 6. Vladas Alinskas, Brad- 
n dock, Pa.; 7. Antanas Bambalas, 
y Chicago. Iii.; 8. Juozas Gudana-
* vicius, Worcester, Mass.: 9. E- 

duardas Kundrotas. AVorcester.
| Ma ss.; 10. Aleksandras Petrą v i- 

čius. North Adams. Mass.; JI.- p . . . . I
A Juozas Mekšraitis, Minersvillc.

Pa.; 12. Pranas Kašėta. tVilkes- 
« Barrc, Pa.: 13. Juozas Stanionis. 
B Cumbola. Pa.; 14. Jonas Sako- 
y čius. Bittston,. Pa.; 15^ Albinas 
K Šeputa. Brockton. .Mass.; 16. Mi-j
* ; kas Tamulevičius. AVorcester.

Mass.- 17. Leonardas Gilis. Wa\- 
C marth. Pa.; 18. Jonas Mikelio, 
k uis. DuBois. Pa.: 19. Antanas 
’ Dranginis. Cumbola, Pa.; 20. Juo- I 
pjzas Remeika, Bloomfield. N. J.; į 
|| 21. Jonas Petrauskas. Gardner, j 
C j Mass.; 22. Paulius Sabulis. Anso-•
* nia. Mass.; 23. Bronius Radzevi-I

: I

I

L. D. S. XXI Seimas
ŠIUOMI SKELBIAME LDS. ORGANIZACIJOS 

DVIDEŠIMTS PIRMĄJĮ SEIMĄ

Birželio 28 ir 29 d. d., 1937
Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijoj, Nashua, N. H.

LDS. kuopos rengkitės prie šio seimo gyvai.
Išrinkite atstovus pagal konstitucijoje nustatytos 
tvarkos, būtent: “§ 38. Kiekviena kuopa gali siųs- 

j ti į Seimą bent po vieną atstovą. Didesnės kuopos 
' turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiekvienoj 10 

narių”. Pilnateisiais nariais skaitomi tie, kurie 
yra pilnai užsimokėję mokesnius.

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

Važiuokite į Lietuvą
SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

Birželio-June 19 d.
Milžinišku Laivu - “BERENGARIA”

Liepos - July 2 d
į Klaipėdą Per Švediją

Išplauks Iš Botono

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

Visais kelionės reikalais kreipkitės į 

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

Tel. SOlTth Boston — 2680

Dangaus Karalyste
2 ■* -*■, H

GINTARAS

“Sūnau, duok Man savo širdį” 
(Patari. 23:26).

Iš pradžių nebuvo Švč. Jėzaus širdies. Danguje 
laimingas buvo Dievo Sūnus, bet štai įvyko skaudi ne
laimė. ir iš didžios meilės Jis laikinai išsižadėjo dan
giškojo sosto. Juk rojaus sode Adomas ir Jieva pasi- 

I priešino Dievo valiai, ir tuomi begalo įžeidė dangiš
kąjį Tėvą. Laimė, Dievo Sūnus apsiėmė atsilyginti 
Savo Tėvui už pirmųjų tėvų nusižengimą.

Slinko amžiai, ir laiko pilnybei įvykus, Aukš
čiausiojo galybė apdengė Šv. Mariją, ir tą akimirksnį 

(kilo Įsikūnijimo paslaptis. Laikui bėgant, po Marijos 
širdimi pradėjo plakti V. Jėzaus širdis, kuri nustojo 
plakusi tik ant Kalvarijos viršūnės, kuomet kareivio 
kalavijas pervėrė Jo šoną ir atidarė žmonijai gyvy
bės vartus, nes vien tik per švč. Jėzaus Širdį — tai 

j yra, per Kristaus meilę ir malonę — tegalim įeiti į 
_ amžinąją laimę. Nuo to laiko, toje Širdies žaizdoje ti- 
h Skintieji visais amžiais rado ir teberanda neapsakomų 

malonių ir ramybės šaltinių.
Širdis — ištikimybės ženklas. Ir kas buvo ištiki-

18. Jonas Savuky- čius, Minersvillc. l’a.; 24. Jonas 29. Antanas Blažaitis. Pittsburg]
Bronius j Petrulis. Ne\v Haven. Conn.; 25.’Pa.; 30. Jonas Parulis. Worees-

Gurklys. AVaterbury. ter. Mass.
26. Augustinas Petraitis, i Norintieji laikyti kvotinius tu- mesnis už mūsų Išganytoją? Per visą Savo gyvenimą 

; 27. Petras Ališav.s- i .............................. -
; 22. Leonas Pe- kas, Simpson, Pa.; 28. Benediktas polyj vasariniu kursų metu. ' " ' * -- - - -

čiukevičius. Philadelphia. Pa. Marčiulionis. Goodman. Wi.se.; Marianapolio Kolegijos Vadovybė bepasnikaujant tvruose
šie Marianapolio kolegijos a----------------------------- ------------ —1---------------------------------------------------------- — - -

liumnai, jei išlaikys kolegijoje
examina rigorosa, galės gauti Hu-

lės progos tai padaryti Mariana- Jis kuo uoliausia pildė Dievo Tėvo valią, pasidaryda
mas “paklusnus iki mirčiai, mirčiai gi kryžiaus”. Jam 

, šėtonas gundė Jį, tačiau 
Kristus Savo pasiuntinystei liko ištikimas. Žydai irgi 
norėjo Ji nukreipti nuo paskirto tikslo, vienok V. Jė
zus jų norams nepasidavė. Todėl prieš Savo mirtį Jis 
tikrai galėjo sakyti: “Tėve, aš pagarbinau Tave že- 

tuo, kad socialis teisingu- mėje, pabaigdamas darbą, kurį Tu man davei daryti”, 
mas jam buvo svetimas.

Iš Varšuvos praneša, 
kad sovietų Rusijos bude
liai sušaudė maršalą Tu- 
chačevskį, kuris kiek laiko 
atgal buvo ištremtas į Pa- 
volgį. Taipgi šiomis dieno
mis sušaudė dar 11 “šni- 

rus, kad mirusio žmogaus pu”. Kaip matome sovietų
“rojuje” skerdynėms nėra žmogus galėjo panešti tokią sunkią naštą per 33 me- 
galo. Bolševikai virsta šni- tus. Daug reikėta drąsos leistis paskutinėn kelionėn į 
pais, niekšais, - ...
jais. Jeigu taip tęsis il
giau, tai sovietų Rusijoje 
neliks nei vieno bolševikų 
vado, kuris dalyvavo ir 
vadovavo kruvinai revo
liucijai prieš carą. Iššau
dę kitu nekomunistinių į- 
sitikinimų žvmiu o s i u s 
žmones, dabar bolševikų 
budeliai šaudo savuosius.
IR BOLŠEVIKAI PVTEI- rV^amas beturtis, kad Jo neturtu mes būtumėm tur- 
SINA LIETUVOS TEIS-

MĄ

Kibirkštys

tos pastabos 
o tik nori į- 

“ gyvendamas

NE SAVINAMfiS, BET...
Brooklyno lietuvių bol

ševikų “Laisvė” supyko 
dėl mūsų pastabos, kad 
bolševikai - socialistai ir 
sandariečiai nepasidalina 
a. a. Miku Petrausku. Vie
ni sako “mūsų” ir kiti sa
ko “mūsų”. Rengia vaka-
i

■ vardu pasižvėjoti dolerių. 
Bolševikai 
neužginčija, 
rodyti, kad 
Amerikoj, Petrauskas bu
vo pirmos rūšies laisva
manis, bepoteris ir bedie- 

i vis”. Mes savo, pastaboje 
pažymėjome. kad komp. 
Mikas Petrauskas. kuris 
ilgiausiai gyveno So. Bos
tone buvo apsileidęs kata
likas’arba pasyvus laisva
manis, ir kad iki -1914 me- 

: tų buvo arti susijęs su pa
rapija. A. a. M. Petraus
kas yra keletą kartų gie
dojęs bažnyčioje, grojęs 
vargonais. Svarbiausia tai, .............
kad prieš mirtį komp. Pet- nacių uz šnipinėjimą
rauskas susitaikė su Die- y0^1^1-]08 .na,u^1, ^rO^' 
vu ir palaidotas katalikiš
kai.

Taigi bolševikams pa
reiškiame jų pačių žo
džiais, kad yra labai negrą 
ži ir neleistina bolševikų 
elgsena šitaip mirusi žmo- , \ • -4.-1 - •

! su žeminti. Dar blogiau J *r bolševikaijtikęjo.
kada mirusio žmogaus Dar daugiau.. Bolševiku 
vardu žvejoja dolerius iš organas pnpazjsta, kad ir, 
visuomenės komunizmo i- kiti, kuriuos teismas yra 
dėjai, kuriai velionis buvo baudęs buvo kalti, bet tik 
griežtai priešingas. nepatenkinti, kad kitmm ,

, 2__   Lietuvos piliečiams, uzde-
“Vienybė” pacitavus iš da aštresnias bausmes, ne- 

i lietuvių socialistų “Nau- gu naciams. Mes nesiimam 
iienų” apie komunistus teisti Lietuvos teismo, o 
šiuos žodžius: “Komunis- tik pažymime,^ kad ir bol- 
tams rūpėjo ne demokrati- ševikai pripažįsta Lietu- 
jos atsteigimas, bet Lietu- vos teismo autoritetą, 
vos užkariavimas. Jei rau-
dona jai armijai būtų pasi- Brooklyno lietuvių cen- 
sekę, tai Lietuva būtų su- trabiurių organui “Lais- 
iaukusi tokio nat likimo vei” nepatinka, kad Lietu- 
kaip ir Gruzija”, rašo: vos krepšininkai laimėjo 
“Taigi socialistų Naujie- Europos čampijonatą. Ji 
nos pripažįsta, kad komu- žemina Lietuvą, nes trys 
nistai — Lietuvos nepri- iš penkių sportininkų bu- 
klausomybės priešai.
žiūrint to, kartu su šiais jie lietuviai, Lietuvą myli 
išdavikais, socialistai mi- ir jos vardą kelia pašau
ni Lietuvos nepriklauso- lyje. Peiktina tik tada, 
mybės sukaktuves”. Už- kada lietuviai dirba sveti- 

j baigia: “Dėl pinigo sočia- mai idėjai, kelia svetimos 
Į listai eitų ir SU Velniu” vralcl-vrliša vorvia Vain +«ii

II - -

Gegužės 23 d. mirė bili- 
jonierius John D. Rocke- 
feller, 98 metų amžiaus. Iš 
vargšo jaunikaičio jis tapo 
bilijonierium. Bet bilijonai 
jo neišaukština. John D. 
Rockefeller praturtėjo iš Darbo Federacijos prezi 
darbininkų prakaito. Taigi: delstas . ir -JohnAy. Lewis,l 
darbininkai negali apie jį angliakasių’ ir.-ČIO' prezi-; 
atsiliepti gerai. Bet apie dentas išėjo į'viešą kovos 
mirusį jeigu negalima ra- areną. Wiiliam Green A- 
šyti gerai, tai geriau visai merikos Darbo Federaci- 

I nerašyti. Pasitenkinsime joje įrodė, kad CIO yra

Ir ligi šiai dienai, norėdami pagirti žmogaus teisingu
mą, mes sakom: “Jis turi ištikimą širdį”.

Širdis priduoda reiškinį narsumo, bet ar gi buvo 
drąsesnė už Kristaus širdis? Nemaža ėmė drąsos va
ryti pirklius iš šventovės, skelbti evangeliją priešų 
tarpe, kentėti už mus visą eilę neteisybių ir išnieki
nimų, ir sugriauti šėtono karalystę. Nuo Betliejaus 
ligi Kalvarijos prieš Jo akis vis stovėjo tas baisus 
kančios ir mirties vaizdas, ir vien tik narsios širdies

Jeruzalę, ypač kai Jis žinojo, jog ten bus prikalamas 
prie kryžiaus. Taigi, V. Jėzaus Širdis yra didžiausio 
narsumo reiškinys.

Beabejo visiems aišku, kad širdies pavidale vaiz
duojama meilė. Matydami V. Jėzaus širdies paveiks
lą, mes žinome, jog tai reiškia begalinę meilę, kurią 
Kristus išliejo ant nusikaltusios žmonijos.

Mūsų dėliai Jis nužengė iš dangaus, tapdamas 
žmogumi, kad mes būtumėm Dievo vaikais. Jis dan
guje apleido garbės sostą ir angelų draugystę, pasida- 

Į

Lietuvos teismas nubau-

I
lyno lietuvių bolševikų or
ganas rašo: “Kad naziai, 
darbavosi atplėšimui Klai
pėdos nuo Lietuvos, kad 
jie buvo kalti tame, už ką 
juos teismas baudė kalėji
mu, visai tikėtina”. Nors

tingi, žodžiu, V. Jėzaus įsikūnijimas yra neišmatuo
jamos meilės ženklas, nes “Dievas taip numylėjo pa
sauli, kad atidavė vienatinį Savo Sūnų”.

Viešojo gyvenimo bėgyje. Atpirkėjas taip pat pa
rodė žmonėms Savo nesibaigiančią meilę. Beveik visi 
Jo stebuklai daryti iš didžios meilės. Jis gydė liguis
tus, valgydino išalkusius, prikėlė numirusius, ir atlei
do nusidėjėliams, bet to dar buvo negana.

Iš meilės Jis Alyvų darže nukentėjo baisias dva
sios kančias, ir po to išėjo mirti ant atpirkimo me
džio, kad praskynus mums taką Į amžinybės rūmus. 
Ištikrųjų “niekas neturi didesnės meilės kaip tą, kad 
kas guldo savo gyvybę už savo prietelius”.

Pirm negu mirdamas. Išganytojas darė meilės 
stebuklą. “Mylėjęs savuosius, kurie buvo pasaulyje, 
parodė jiems Savo meilę iki galui”. Reiškia, nenorė
damas palikti mus vienus šioje ašarų pakalnėj, Jis a- 
tidavė mums patį Save, kuris ir šiandien tebėra Švč. 
altoriaus Sakramente. Juk mylinti širdis visuomet 
nori būti su mylimaisiais.

Ta pati Jėzaus Širdis, kuri mylėjo nusidėjėlius, 
vis dar plaka meile mums. Ji daug dėl mūsų nukentė
jusi, daug dėl mūsų pasiaukojusį, karštai mus mylė
jusi, todėl Ji dabar neapleis mus prispaudimo valan
doj. Jeigu apsunkinti esame, arba prislėgti liūdesio 
našta, subėgkime į V. Jėzaus širdį ; ten rasime meilės, 
paguodos ir poilsio. Toji pati širdis, kuri kraujais te
kėjo ant Kalvarijos kryžiaus, vis dar tvaksi už ta- 
bernakulo šydos. Kristus mirė dėl musų; tad dėl Jo 
bent dorai gyvenkime. Jis myli mus begaline meile; 

| todėl mylėkime mūsų Išganytoją, nes “Dievas pir
mas mus mylėjo”. Dieną ir naktį V. Jėzus sėdi Meilės 

Ne- vo Amerikos lietuviai. Bet Kalėjime, ir laukia — ko? Tavo meilės. “Sūnau, duok 
Man savo širdį — savo meilę”. O kaip Jam parodyti 
savo meilę? Didesniu dievotumu ir prisirišimu prie 
Švč. altoriaus Sakramento,.kuriame Jis gyvena nuo
latos. • ’

valstybės vardą, kaip tai 
daro lietuviai bolševikai 
Mūsų tauta tokiems vai
kams kito vardo nesuran
da, kaip tik išgamos.

Darbininkų vadai Wil- 
liam Green, Amerikos

komunistų įtakoje. John 
W. Lewis to negali užgin
čyti, nes didelis nuošimtis 
ČIO organizatorių yra ko
munistai, kuriems ne dar
bininkų reikalai . rūpi, bet 
per darbininkus sukelti 
revoliuciją ir įvykdinti ko
munizmą.ritamą.

kaip Nuprasti?

Dieną. Surengė vakarus 
neva motinas pagerbti. Tai 
veidmainystė, nes komu
nizmas žemina motinas 
laiko jas vergėjais. Komu
nizmas paneigia moterys
tę. Komunizmas skelbia 
laisvą meilę, divorsus. Ta 
kaip tą visą suderinti' si 
motinos mteile, su motinos 
garbe? Sovietų Rusi joji 
motinos yra vergės. JosŠiais metais kažkuriose

lietuvių kolonijose ir bol- net neturi laisvės auklėt 
ševikėliai minėjo Motinos laisvai savo vaikus.___
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LDS. GEGUŽINĖ mūsų LDS prietelių! Ačiū 
----------- ■ jiems.

LDS. N. Anglijos Aps- ’ Sporto programoj pasi- 
kričio metinė Gegužinė rodė dvi stiprios baseball 
šiais metais įvyksta birže- komandos — Marianaoolio 
lio 6, Kęstučio d-jos par- Kolegijos Studentų ir Nor- 
ke, E. Dedham, Mass. 1 woodn lipt t -

Šeimininkai darbuojasi 
kad tik viską prirengus, o 
šeimininkės jau turi pilną 
planą kuo vaišins svečius.

Keturių Karalių orkes
tras tikisi, kad galės įtik
ti visiems, kaip jauniems, 
taiū ir seniems.

Šiais metais Kęstučio 
d-jos parkas dar nematė ir baigiasi žaidimas 7:5 
skaitlingo būrio, kokis tu- Kolegijos 
retu jį atlankyti, bet šis 
birželio 6-tos dienos paren-

LOS ANGELES, CAL.

s

daug dau-

mažas 
Laike 
Kūno

ir a- 
minė-' 
plano'

woodo liet. par. lietuviai 
jaunuoliai. Na ir buvo ko 
pažiūrėti. Rodos širdis iš
lėks, kuomet pastebi svar
bų momentą, kuriuo viena 
komanda laimi, o kita pra
laimi. Čia vieni ploja ka
tutes iš džiaugsmo, o kiti 
raudonuodami kojomis 
trepsi iš nepasisekimo. Na

of ctFrent
■ FBOM. U.S. 60VERNMEMT

PUBLIC WORKS ADMINISTRATION HOUSING DIVISION 

buys westinghouse refrigerators to meet rigid 
ECONOMY REOUIREMENTS in LOW-RENT HOUSING

6 <

Studentų Ko
mandos naudai.

_____________________ Kalnely, erdvi salė, trijų 
girnas parodys ką jis gali, žvaigždžių orkestros ?ar-

Yra žinių iš kolonijų, sais papuošta kutena klau- 
kad visi rengiasi pasiro-; sančių širdis ir nekurie 
dyti skaitlingai. Pažiūrėsi-1 (daugumoj jaunimas) pa- 
me, kas ką “subytins”. gauti takto ritmo suka po-

Kadangi rengėjai jau' ra už poros. Suko ir antra- 
prirengė dėl daugelio viso- sis jaunimėlis, kurio naau- 
L__i įvairumų, todėl ir sius padabino jau nebe šio 

į pavasarėlio balti žiedeliai. 
Ir ištikro buvo įdomu pa
sižiūrėti į tas poras... Juk

kiu įvairumų, todėl 
kviečia visus atsilankvti.

Kvieslys.

MONTELLO, MASS.
Gegužės 30, įvyko Ro

muvos parke. Montello, 
Mass., “Darbininko” ir 
broektoniečių labai gražio
je nuotaikoje Gegužinė.

Jau ankstyvas rytas kal
bėjo į kiekvieno lietuvio 
širdį, kad reikia vykti į tą 
mistišką Romuvą, kur ir 
įvyko pirmas pavasario 
susitikimas iš įvairių ko
lonijų pažįstamų bei gimi
nių. Ir iš kur čia nebuvo

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

MSlfE.V/SK'.iS P.4 T.t A’V 417 U 4>”

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Nonvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwoo<l 1020

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

jos jautėsi tartum nriešĮ^
keturesdešimt^ meteliu — 
kad ūždavo. Buvo ir to
kiu. kurie apgailės* avo. 
kad nebe “nernvkštė” ar 
“užpernvkštė”. Čia pasuk
tum. treptertum. bet... 
Žodžiu, buvo iauki. graži 
ir maloni dienelė. Jei tokiu 
dieneliu būtu 
giau. tai būtų lietuviškas 
nuoširdumas'

; nuošimčių
v • visu šimtu 

didesnis. Bet 
nėra ko apgailestauti, nes 
štai artinasi kiti gražiai 
rengiami oarAng-imai.

Rrocktoniečiai gražiai 
vaišino svečius. VaJęrvdino 

‘kuo tik turėio. Choras su
dainavo gražių dainelių ir 
parodė mums, kad lietu
viškai dainai vra lemta 
nasirodvti ir Gegužinėse. 
Darbščios šeimininkės sn' 
savo šeimininkais sunkiai ♦♦♦ 
darbavosi, kad visiems įti-

įietM

7 ♦kus ir mandagiai patama- *♦* 
vus. *♦*

Jūsų *♦*VaiĮo, lietuviai! 
pražus Dasirodvmpi neliks 
ilgai atminčiai. Buvęs.

gbeenfiėiūTmass.
v •

s.

I

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

LDS. 13 KP. PIKNIKAS
✓ K

Sekmadieni, birželio 13 d. 
m., p. Vaičiuliu sodne. Sivamp
Rd. įvyks LDS 113 kp. piknikas. 
Programos pradžia 1 vai. po 
pietų. Bus skanių užkandžių ir 
gėrimų. Orkestras grės visą lai
ką. Kviečia vietinius ir kaimy
nus dalyvauti šiame piknike, y- 
patingai iš Athol. Orange. Sun- 
derland. So. Deerfield ir kitur.

Komisija.

LOWELL. MASS. i

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

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

Tel. Dexter 0156

ir

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washingtoi> St. 
N0RW00D, 1IASS 
TEL. Nonrood 1503 

Montello Office:
~ brtemftrEč------- -

TEL. Brockton 2005

BIZNIERIŲ VAKARIENĖ
Sekmadienį, gegužės 30 d., pa

rapijos svetainėje Įvykcr šauni 
lietuvių biznierių vakarienė pa
rapijos naudai. Žmonių buvo pil
na svetainė. Programa buvo tu
rininga. Jos vedėju buvo p. Vla
das Paulanskas. buvęs LDS. Cen
tro Pirmininkas ir uolus Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos darbuoto
jas. Biznieriai, jų žmonos, dukte
rys ir sūnūs sunkiai dirbo pakol 
surengė ir tą vakarą svetainėje.

Pirmiausia programos vedėjas 
p. Paulauskas supažindino vaka
rienės dalyvius su biznieriais ir 
pakvietė kleb. kun. P. Sfrrakaus- 
ką sukalbėti maldą. Po maldos 
jaunos patarnautojos, biznierių 
dukterys ūešė Į stalus skanius 
valgius, kuriuos sunukavo patys 
biznieriai ir jų žmonos pagamino. 
Valgyti gavo visi tiek, kirk no- 
rėjo. Tr valgė. Valgant visą tai
ką grojo jaunuolių trio Tiettiviš- 
kus muzikos kūrinius.

Kalbas pasakė šie lietuviai

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

Be sure to see the new

WESTINGHOUSE
Kitchen-proved Refrigerator 

BETTER FOOD PROTECTION — demon- 
strated by trata on milk. meat and leftovera 
. . . GREATER CONVENIENCE — »hown 
by aavings in time, trouble, and moncy . . - 
FULL POWER—safe temperatures, even 
in tropiet. with mechanism running lesa than 
half time.. . FASTER FREEZING —ics 
cubea in 70 rainutes or leis, certified... 
GREATER ECONOMY — Meter testą «how 
that eurrent costs only slightly nore per day 
than a postage stamp, even on hottest days.

"•d ’T" «»««<■

of perfonn

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

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

biznieriai: Bonefacas Andrušai- 
tis. Jonas Narinkevičius. laikraš
tininkas Jonas Rusas. Jonas Zun
ka. Jurgis Baumila. Matas Jan
kevičius. Vladas Miksa. Juozas 
Saladka. S. Savickas. Visi kal
bėjo labai kukliai ir nuoširdžiai. 
Svečias p. Antanas F. Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius kalbė
jo apie Jo Šventenybės Popie
žiaus Pijaus XI sukaktį ir jubi

liejų ir pagyrė biznierius, kad jie 
taip vieningi ir nuoširdžiai su sa
vo vadu kleb. kun. Strakausku 
darbuojasi parapijoje. Ragino 
remti lietuvius biznierius ir vie
ningai darbuotis parapijoj. Kleb. 
kun. P. Stra Itališkas labai nuo
širdžiai dėkojo lietuviams biznie- 

ir 
Jis 
sa-

—Alena, Veronika ir Antanina 
Vilkišiūtės ir Ieva Paulauskaitė 
sudainavo dvi daineli.

Vakarienės šeimininkės: L. 
Baumilienė. B. Paulauskienė. E. 
Saladkienė. S. Tamašauskienė. A. 
Narinkevičienė. 
Mikšienė. O.
Andriušaitienė. Patarnautojos:— 
A. Vilkišiutė, V. Vilkišiutė. Ant. 
Vilkišiutė. I. Paulauskaitė, 
Janulytė. O. Jankevičiūtė. J. 
mašauskaitė.

U. Zunkienė 
Jankevičienė.

G.
Ta-

PIKNIKAI
Šv. Kazimiero parapijos pikni

kai šiais metais Įvyks birželio1 
(June) 20 ir liepos (July) 18 dJ 
Kviečiu visus parapijiečius 
pvlinkės kolonijų lietuvius 
tomis dienomis nepadaryti 
išvažiavimui kur kitur, bet at
vykti visiems Į didelius ir Įdo
mius šv. Kazimiero lietuvių par. 
parengimus.

Kun. V. Puidokas,
Klebonas.

CHORAS RENGIASI DAINŲ 
DIENAI

Choras savo specialiame susi
rinkime entuziastingai sutiko ži
nią, vykti liepos 5 d. i Mariana- 
polio Kolegiją, kur Įvyks Lietu
vių diena.

Tuo reikalu rūpintis išrinkta 
komisija iš sekančių asmenų: E. 
Jutkiūtė, H. Dvareckaitė, J. Da- 
raškevičius ir J. Sabonis. Girdė
ti, kad jau komisijai pavyko 
gauti bus’ą, kurs atvyks tą dieną 
7:30 a. m. ir visus choristus nu
gabens Į graži)jį Marianapoli.

PIRMOJI KOMUNIJA
Praeitą sekmadieni 

miero lietuvių 
Pirmoji šv. Komunija., kurią ne- 

būrelis vaikučių priėmė. Palangoje, 
sumos visi dalyvavo Dievo 
iškilmės procesijoj.

Br. ir 0.

Elzbieta Morkienė. Rimkienė, 
Babičienė, Mišenienė, Arminienė, 
Ratkienė, Malinauskienė, Ričar- 
dienė, Milerienė, Valienė, Mickie
nė, Zlotkienė, Janušauskas, Juo- 
zėnienė, Davidonienė, Šilkauskie- 
nė, Saplienė, Šareikienė. Minkie- 
nė, Levišauskienė, Vičienė, kun. 
J. Sitavičius, solenizantė Domi
cėlė Krūminienė. Pupienė. Pauli- 
konienė, Zigmas Kruminas, 
ciunienė, Ambrozienė, 
kienė, Arbačauskienė, 
Pečiulienė, Lingienė, 
Uršulė Davienė.

J. B.

Po-
Račkaus- 

Briedienė, 
Lelienė ir

Tututis.

LDS. N. A. APSKRIČIO 
METINIS SUVAŽIAV MAS

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

Šį suvažiavimą nuošir
džiai priėmė LDS. 70-tą 
kuopa, Lawrence, Mass. ir 
Kleb. kun. Pr. M. Juras.

Kviečiamos visos Nau- 
Anglijos ApskričioŠv. Kaži- j°s

parapijoj įvyko kuopos iš anksto rengtis į 
šį suvažiavimą gražioje

GIMIMO DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 7 d. Los Angeles lie

tuvių būrelis susirinko pas po. 
Kruminus pasveikinti p. Domi
cėlę Krūminienę jos gimimo die
noje. Dar prieš piet pradėjo 
rinktis svečiai. Sveikinasi, teikia 
solenizantei Įvairias dovanas. Y- 
patingai labai brangią dovaną 
nuo savo draugių p. Krūminienė 
gavo — tai apsiaustą.

Reikia pažymėti, kad p. Zig
mas Kruminas ir p. Domicėlė 
Krūminienė, gyvena puošniuose 
dviejų aukštų nuosavuose namuo
se. prie garsaus Tx>s Angeles 
2108 Crenshaiv Blrd. Ilgus metus 
čia gyvendami Įsigyjo daug 
draugi) ir draugių vietos lietuvių 
tarpe. Tr ne nuostabu: pp. Kru- 
minai, būdami labai malonaus

Y būdo, svetingi, darbštūs visose 
*|* i organizacijose, parengimuose, ba-

v

ralikų Bažnyčiai ir net visame 
pasaulyje.

LDS. N. A. Apskr. Vald.—
Kun. S. Kneižis,

Dvasios Vadas
Jonas Kumpa,

Pirmininkas
Tarnas Versiackas,

Sekretorius.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Į

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 _____________________'_____I

f

Tel. 2-3381
Delivery

Domestic nn<1 
Imported Brands

Aukotojai biznieriai, kurie 
kojo pinigais ir produktais: Vla
das Miksa. Jonas Narinkevičius,' 
Adomas Stančikas. Mikas Kasi- 
lauskas. Jonas J. Samauskas. A- 
dolfas Boeko. Juozas Sadauskas. 
Jonas Zunka. Jonas Raulinaitis, 
Matas Jankevičius. Andrius Vii- ' 
kišius. Eddies Market, Petras Ra
dzevičius, S. Savickas, Jurgis 
Baumila. Juozas Saladka, Bal
kaus išdirbystė, Sunnv Acres 
Farm, LoįvelL Bottling Co. L. ir 
V. Paulauskai. Boston Baking Co. 
B. Andriušaitis ir J. Tamašaus- 

------------ - „-------------  kas. Balčiaus Filling Station, S.
Vytautas Paulauskas ir Albinas Kriaučiūnas. Kastas Kmilnickas. j 
Tamašauskas, okompanavo p. Jo- Vakarienė praėjo labai gražio-! 
ana Tamaašuskaitė; piano solo ;r pakilusioje nuotaikoje. Gar-j 
skambino Alena Savickaitė; solo bė biznieriams, kurie taip nuošir- 
dainavo mažytis vaikutis Pranas 
Vilkišius, akompanavo jo sesutė 
V. Vilkišiutė; banjo solo grojo 
Bonefacas Andriušaitis. Jr.; po
nią, Elzbieta Saladkienė sudaina
vo dvi daineli solo, jai akompo- 
navo p. Joana Tamašauskaitė; 
piano solo skambino . p. Birutė 
Zunkaitė: p. Veronika Vilkišiutėz 
sudainavo solo, jai akompanavo 
ponia O’Niel, vargonininkė; 
“tap dance” išpildė p. Alena

riams už paramą parapijai 
jam parodytą palankumą, 
taip pat ragino visus remti 
vuosius biznierius. i 

I

Kalbų tarpuose biznierių sūnūs 
ir dukterys išpildė dainų ir mu
zikos programą. Saxaphone solo 
grojo Jonas Zunka; p. Paulina 
Jankevičiūtė šoko “tap dance”; 
duetas sudainavo pp. jaunuoliai

au-

džiai parėmė parapiją.
Korespondentas.

SODALIEČIŲ “PARTY”
Sodalietes Palangoj turi didelį 

vasarnamį kuriame gali tilpti a- 
pie 100 asmenų. Vasaros metu, 
ten Sodalietes dažnai atostogau
ja. Gegužės 30-tą. turėjo “house- 
ivarming party”. Šią gražią pra
mogėlę surengė panelės, Ainorai- 
tė. A. Arlauskaitė, V. Baušaitė, 
A. Bilevičiutė, A. ir C. Rudrevi- 
čiutės. Kitų pavardžių neteko su
žinoti.

Pusė po dviejų, atvažiavus dva
sios vadui kun. P. M. Jurui, di
delis pulkas Sodaliečių susirinko 
ir susėdo po žaliaisiais medeliais 
užkandžiauti. Tikrai visos turėjo 
“good time”. Diena pasitaikė la-i 
bai graži, ir ne viena grįžo rau-Į 
dinais pečiais namo.

PIRMUTINIS PIKNIKAS

Amerikos Lietuvių duonkėpvk- 
los Palangoj piknikas, gegužės 
30-tą pasisekė visais žvilgsniais.

LAWRENCE, MASS.
POPIEŽIAUS DIENA

Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioje, gegužės 30-tą ir 31-mą. 
visos maldos ir pamokslai buvo 
kreipiami paminėjimui Popiežiaus

ANGLŲ SPAUDA

I^abai dažnai matome anglų lai
kraščiuose žinių apie lietuvių 

i veikimą. Deja, laiks nuo laiko 
1 randame žinių, kurias net sarma
ta skaityti. Lawrence nezaležnin- 
kai turi nusipirkę farmą. T. Vip- 
lintienė yra paskolinusi virš 
$6000. Lawrence “Tribūne” ge
gužės 26-tos dienos laidoje rašo, 
kaip ją nezaležninkas apdrapstė 
mėšlu ir jį verkdama ėjo į Law- 
rencą. Teismas nezaležninką An
drių Viliėką, už negražu darbą 
nubaudė $20. Mums Amerikoj

t

liuose. visuomenės bei socialės 
reikaluose — igvjo pagarbos i? 
simpatijos pas visus Los Angeles 
lietuvius. Todėl nėra ko stebėtis, 
kad prie šios progos susirinko 
nemažas lietuvių būrelis pakelti 

.p. D. Krūminienės., kad ir taip 
prakilnią, dvasią — dar aukščiau 
ir priduoti ateičiai dar daugiau 
iipo. Pietaujant ir po piet buvo 
pasakyta keletas gražių kalbų. 
Po piet. visi svečiai išėjo Į rui
mingą, gražiomis gėlėmis ir pui
kiais medeliais papuoštą Krumi- 
nų sodnelį. Čia vaikštinėja, šne
kučiuoja ir šildosi saulės spindu
liuose. Staiga pasirodė sodnelyje 
ir fotografas su aparatu — tai 
p. Jurgis J. Šaltis, garsus foto- 
grafistas Los Angeles. Hollyivood 
ir kitose apylinkėse. Pasveikinęs 
visus. sako: “Prašau susirinkti 
į vieną vietą, aš noriu nufoto
grafuoti taip gražiai nusiteikusį 
tąjį Jūsų būrelį”. Visas’ svečių 
būrelis ir savieji, renkasi krūvon 
ir susispiečia gale p.p. Krūmini) 
sodnelio. P. Šaltis susibūrusią 
grupę kiek patvarko ir momen
taliai jos atvaizdą pasiima sau, 
pranešdamas, kad neužilgo toji 
visa maloni grupė bus atvaizduo
se. Štai visi dalyviai to linksmaus 
būrelio: pp. Radienė. Šereikis, 

0....... ......... ....................................................

EDVVARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokios alkoholinius 
gėrimus — Degtine, Vyną ir Alą.

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

R C A VIGTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHAKRON’S 
20 Trumbull St. 
Worcester, Mass.

KIBART MOTOR
SALES, INC.,

AUTHORTZED FORD SALES I
& SERVICE

120 Market St., 
Campello, Mass.

Tel. Brockton 835

OLSON & LEPPER, Ine.
CHEVROLET SALES & 

SERVICE

519 Washington St., 
Norwood, Mass.

Tel. 0440

Ratltnilajfė; J>. Tėvą* Paulanska;-: Pijaus XI. 80 metu sukaktį. Tė- augusiems nezaležninkų nešvarūs
tė sudainavo solo, akompanavo p. velis Juras aiškino apie milžiniš- 
Joana Tamašauskaitė; kvartetas, kus šventojo Tėvo nuopelnus Ka-

darbeliai daro sarmatą ir paže
minimą. AUŠRELĖ.

A- 
vi- 
Gi

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad ii 120,000,000 

merikoj gyvenančių žmonių turi visada 
dūrins užkietėjusius 40,000,000 žmonių, 
kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius. 18 ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 Iš kiekvieno 100 žmonių tur! 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. 80 nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 80 nuoš. 
žmonių tur! apendiko {degimus (aklažar- 
nės). KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų

, viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA
TŪRA L - LAX HERB TEA nesibijo nei šalčio. Kataro, Influenzos ir 
klt<>kių ligų. Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATURAL - LAX- 
HERB TKA netik išvalo Ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraują ir 
visą kūno sistemą. Sergantieji ir sveiki, tuo jaus prtsiųsklte $1.00 bei 
$2.00, Money Order (Chekių neprijimu), o aš jums pasiųsiu NATU
RAL - LAX - HERP. TEA ir iš ko jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATURAL - LAX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymą tuo jaus. Rašykite:

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

Milžino Montrealo Prošvaistėse
SKULPTORIAUS PETRO 

RIMŠOS KURINIU PA
RODA WILKES-BARRE, 

PA.

Prasidės birželio 5-tą, 
baigsis birželio 13-tą

Šeštadieni, birželio 5-tą 
Historicąl Society Muzie
jaus salėje, 78 Franklin 
Str., Wilkes-Barre, bus a- 
tidaryta skulptoriaus Pet
ro Rimšos kūrinių paroda, 
kuri baigsis sekmadienio 
vakarą, birželio 13-tą. Į- 
žanga veltui.

Paroda bus atidara nuo 
2-ros iki 5-tos po pietų ir 
nuo 7-tos iki 9-tos vaka
rais.

Petras Rimša savo meno 
kūriniais garsina lietuvių 
tautą, civilizuoto pasaulio 
akyse ir dėlto vertas pa
ramos. Jis savo kūriniuo
se tarp ko kito atvaizduo
ja lietuvių tautos kovas 
už savo tautinę būtį, už 
laisvę ir nepriklausomy
bę.

Vietos ir kaimyniškų 
kolonijų lietuviai kviečia
mi gausiai lankyti šią pa
rodą. Jei kitataučiai įdo
mauja ir aukštai įvertina 
mūsų gabaus tautiečio me
niškus kūrinius, tai savieji 
juo daugiau turėtų tą at
jausti ir įvertinti.

Spaudos Komisija

NEWT0WN, PA.

Carmel, Pa. klebono, yra išleista 
1932 m. svarbi knyga: “Šv. Ka
zimiero Seserų Kongregacija”, jr 
25 metų jubiliejaus paminėjimui, 
taigi vertėti} visiems tų istorinę 
knygą įsigyti ir perskaityti, kad 
turėti supratimą, kaip sunkiai 
toji Kongregacija kūrėsi ir kiek 
ji yra nuveikusi 25 metų laiko
tarpyje.

Lietuvių visuomenė atjaučia 
Seserų Kazimieriečių kilnią dar
buotę ir ją sulyg išgalėmis re
mia. Tai parodo kasmet tūkstan
tinių minių atsilankymas į jų 
rengiamus piknikus viloje Joseph 
Marie, Newtown, Pa. Laukiame 
tat tūkstantinių minių ir šiemet 
atsilankant, nes kas čia kartą at
silanko, taip pamyli tą vietą, kad 
kasmet pasiryžta čia apsilanky
ti. Ir vefta! Nes čia smagi vie
ta. čia yra gražus ir didelis sod
nas, kur paruošiama platforma 
šokiams ir orkestrui, čia yra du 
gražūs miškeliai, kur galima pa
kvėpuoti tyru oru, čia yra graži 
šimtamečių klevų alėja pasivaik
ščiojimui. Žodžiu, geresnių sąly
gų ir vietų piknikams sunku ir 

i rasti: užtat čia visi ir važiuoja 
' į rengiamus piknikus, kad prasi
blaivinti, kad atsikvėpti po sun
kaus darbo, kad pakvėpuoti ty
ru oru, na ir kad savo atsilan
kymu paremti Seserų Kazimie
riečių kilnią Kongregaciją. Tat, 
gerb. tautiečiai, visi 6-VI j vila i .

į Joseph Marie. Newtown, Pa. i 
j pikniką.

Kun. M. J. Brundza.
Seserų Kazimieriečių Kapelionas. 
Vilią Joseph Marie
Newtown, Pa.

I

PIKNIKAS! PIKNIKAS!
Kas nežino garsios Seserų Ka

zimieriečių vilos Joseph Marie 
Newtown’e, Pa., kur kasmet da
romi vasarą piknikai ir kuriais 
visi labai patenkinti! Jeigu dar 
kas jos nežino ir nėra matęs, tai 
kaip sykis dabar yra proga ją 

pamatyti, 
rengiamas piknikas Seserų’ Kazi
mieriečių naudai.

Kas nežino garbingos ir reikš
mingos Seserų Kazimieriečių kil
nios darbuotės ir pasišventimo 
katalikybės ir lietuvybės palai
kymui ! Taip, jos veda 25-iose lie
tuvių parapijose pradžios mokyk
las ir dvi auktšesniąsias. Be to, 
jos Chicagoje, UI. veda lietuvių 
ligoninę. Kaip džiaugiasi tų pa
rapijų klebonai ir parapijiečiai, 
kur yra Seserų Kazimieriečių ve
dama mokykla. Kaip jos rūpina
si religingai išauklėti mūsų jau
nąsias kartas, kaip jos skiepina 
vaikučiams lietuvišką dvasią ir 
stengiasi išmokyti juos gražiai 
lietuviškai kalbėti. Jauna dar jų 
kongregacija, šiemet sueina jai 
tik 30 metų, bet kokius mlžiniŠ- 
kus darbus per tą laiką ji 
nuveikusi čia Amerikoje ir 
t uvo je!

Kun. Dr. J. B. Končiaus,

ORLAIVIU APLINK 
PASAULI

Miami, Fla. — Amilija 
Earhart, lakūnė, kuri keli 
metai atgal perskrido At
lantą, pradėjo orlaivio ke
lionę aplink pasaulį. Pra

nės birželio 6 d. čia įdėjus iš Floridos sėkmin
gai atskrido į P. Ameriką 
iš kur ji lėks į Afriką. Ji 
lekia 190 mylių į valandą.

I
CAMBRIDGE, MASS.

Padarytas Vienu 
Tikslu - Vyrui, 

ALE,

i.

r

AL

Kuris Mėgsta
ii

"Wg PARODYK KRANĄ

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

(Tęsiny*)
Visoj scenoj apsupę gy

vąjį paveikslą gražiabal
sės p. žižiūno vedamo cho
ro choristės, pasipuošusios 
tautiškais rūbais. Jos ža
vingai dainuoja ir niūniuo
ja marmorandų. Paveiks
las keičiama į įvairiašnias 
pozas, ir vis aidi kitos dai
nos ir deklamacijos. Ypa
tingai sužavi publiką pas
kutinės paveikslo pozos 
daina “Angele Jaunų Die
nų”.. Taip ir jauti Staigvi- 
lienėš asmeny brangų savo 
matušes asmenį angęlo 
globa supantį mūsų gyve
nimą. ,

P. Staigvilienė užbaigus 
vaidinti gyvąjį paveikslą, 
sudainuoja senų senovės 
dainelę, apie mbtUtės juo
dą grabelį. Visų motinų 
garbei, į p. Staigvilienės 
nuilsusias rankas, įteikia
ma raudonų gyvų rožių 
puokštė.

Seka vaidinimas “Moti
nos Kančios”, šis veikalas 
suvaidinta gražiai. Artis
tai mėgėjai puikiai vaidi
no, tik gaila, kad nebuvo 
pritaikinti drabužiai. Pa- 
vyzdin, sunku buvo įsi- 
rausti į kaimietės darbi
ninkės gyvenimą, matant 
puošniais tautiniais rūbais 
panelę. Nugyvenusio, pra- 
sigėrusio dvarininko šei
ma, žodžiuose skundžiasi - - , • •• • V. • * '. w **

1
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dol. 
dol. 
dol. 
dol. 
dol. 
dol. 
dol.

neištekliumi. o tuo tarpu 
scenoje Švaistosi praban
giniais rūbais.

Motina — mokyt, p-lė 
Elena Bandąiūtė akcentą, 
gestus, judesius, vartojo 
visai artistiškai, tik neti
kęs parikas išvogė kibio
sios motinos išvaizdą.

Didelis kreditas priklau
so nualinusiam dvarą 
dvarininkui — p. Jasučiui. 
Jis buvo tikras “palaidū
nas” tėvas ir vyras. P-lė 
Bobinaitė (vyresnioji) ne- 
pavaduojam ai scenoj 
brangi. Ar ją matai juo
dosios arabės rolėj, ar 
Lietuvos kaimietės, ar pa- 
locių primadonos, ji visuo
met be varžymosi gyvena 
scenos gyvenimu. Ji pui-. 
kiai atliko “kaiminkos” 
kaimietės rolę. Veikalo 
mintis graži. Tinkama, pa
rinkta momentui. Tik ne
dovanotina klaida už dra
bužius, kurie buvo galima 
lengviausia įsigyti.

Dainuoja choras. P. Ži- 
žiūnas skambina pianu, 
kun. J. Bobinas diriguoja. 
Dainuojama “Motuš Motu
še” — Petrausko. “Močiu
te Mano” — Pociaus. 
“Kur Sapnų Grožybė” — 
Vanagaičio. Šią valandą 
jeigu muselė skrystų, ro
dos, sudrumstų tylą, ir pu
blikos susikaupimą. Mon- 
trealiečiai begalo pasilgę 
dainos!

Vėliau dainuoja vieni 
vyrai. P. žižiūno paties 
paruoštą kompoziciją, žo
džiai poetės Salomėja Nė
ris “Žaibo kerštas” P. ži
žiūno, nežinau, ar pirmi 
žingsniai kompozicijos.kū
ryboj, bet sveikintina... 
Puiki harmonija skverbia
si į sielą ryžtinga drąsa... 
Sukurk, Broli, mums dar 
naujų muzikos pasauliu! 
Taukiame!... Dar sudai
nuota “Gaudžia Trimitai”
— Petrausko ir Tautos 
himnu baigiama vakaras.

Šios gražios pramogos 
pašvęstos Motinos Dienai
— iniciatorė ir scenos re- 
žisorė, žymi Montrealo lie
tuvių žvaigždutė, mokyto
ja p-lė O. Bandžiūtė. Gar
be jaunutei veikėjai lietu
vybės dirvoje.

Pabaiga

Juozas Garšva ..................... 1
Visa .........................  20

prie to pridedu savo ........ 5
Anicetas Simutis ................. 2
Ona Gudauskaitė ................. 1
1. Staknytė ......................... 1
Pranas Zaborskis ................. 1
A. Abelsonas ......................... 1 dol.

Taigi turime ........ 31 dol.
Dar porą aukotojų ir galėsime

BANKIETAS KUN. DR.
J. B. KONČIŲ PAGERBTI

Šįmet hrrž:' mėnesyj Nukanka 
lygiai dešimts metų kaip kun. dr. 
J. B. Končius darbuojasi Šv. Kry
žiaus parapijoj, Mt. Carinei, Pa.

Per tą trumpą laiką jis yra 
daug nuveikęs ne tik parapijai, 
bet ir visuomenės labui.

Jo kilnų asmenį augština ir 
gerbia ne vien lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai

Jo pagerbimui, kun. J. Klimo 
(vietinės parapijos vikaro) su
manymu birž. 13 d. yra ruošia-’ 
mas bankietas.

Įvairios parapijinės dr-jos, 
tent, Moterų Sąjungos, Šv. 
žančiaus, Sodaliečių, Choro, 
Vardo ir mokyklos vaikučiai 
da pastangų, kad bankietas 
nai pasisektų.

dol.
dol.'
dok i
dol ! Pasiųsti Kubos lietuviams kiek 

maisto. Parodykime, kad mes sa
vo tautiečius, atsidūrusius nelai
mėje, nepamirštame.

Lietuvos Generalinis Konsulas
New Yorke.

Adv. R. J. Jurevičius........ 5
Simas Balkonas .........-...... 2’O-
Katarina Balkūnaitė ........ 2
Kun. P. Lekešiūs ................ 1
Ks. Stjumskis __—.........  ldol.
Ad. Budraitis ..................... 1
Kazys Vilniškis ................ 1
Kostas Vaitelis ..................... 1

I ideals espressed in the Scout
i Oath and Law”.

Atpasakojant lietuviškai:
“Man malonu atnaujinti skau
tams kvietimą į Jamboree a- 
teinančios vasaros pradžioje 
Vašington’e. Svetimi kraštai 
atsiųs delegatus, kad su mūsiš
kiais pasimatyti. Skautų orga
nizacijos dabar veikia veik 
kiekviename civilizuotame kra
šte. Skautams stovykla Va
šington’e duos mums progos 
išplėsti mūsų akyratį ir drau
gingumo ryšius tais pagrin
dais. kurie yra išreikšti skautų 
priesaikoje ir jų nuostatuose”. 
Lietuvos Skautų Sąjunga nau

dodamasi tuo maloniu J.A.V. Pre-
bū- zidento kvietimu, yra nutarusi 
Ro- pasiųsti į Vašington’ą savo dele- 
Šv. gaciją. Iš Kauno gautomis žinio- 
de- mis. Lietuvos Skautų reprezen- 
pil- tarinis būrelis iš šešių skautų ža

lti. Leskauskaitė.
J-;.. fi •

dol. 
dol. 
dol.

2

vietinės žinios!
* 2

Ketvirtadienį, birželio 3 
d. į So. Bostoną suvažiavo 
lietuviai vargonininkai, 
Lietuvių Dienos (Mariana- 
polyj) reikalu ir lankėsi 
“Darbininko” redakcijoj.

Nuo birželio 3 d. iki 11 d. Ne
kalto Prasidėjimo P. M. lietuvių 
parapijos bažnyčioje įvyks Nove
na į Saldžiausiąją Jėzaus Širdį, o 
nuo birželio 4 iki 13 d. įvyks 
Novena j Šv. Antaną. Rytais ir 
vakarais įvyks pamaldos. Pamok
slus sakys garsusis misijonierius 
kun. J. Bružikas, S. J. Patartina 

.visiems lietuviams pasinaudoti i
Dievo malonėmis, gausiai ateiti 
bažnyčią rytais ir vakarais.

'l ___________
PARAPIJOS PIKNIKAS

" j Sekmadienį, birželio 13 d.. Vo- 
sc’s Pavilione, Mavnard. Mass. į- 
vyks N. P. P. M. lietuvių parapi
jos piknikas. $25 bus išdalinti 
dovanoms. Programa ruošiama 

, labai įvairi ir idomi.
I

i

i

vra ;
Lie-'

Mt.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Rengėjai 
nuoširdžiai kviečia visus iš anks
to rengtis ir atvykti į parapijos 
pikniką, kur linksmai laiką pra
leisite ir paremsite parapiją.

CUNARD WHITE STAR
<

į

J • i

ASMENIŠKAI LYDIMA 
DIDŽIOJI VASAROS 

EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

MILŽINIŠKU
EKSPESINIU LAIVU 

BERENGARIA 
BIRŽELIO 19 D.

Išplaukia iš New Yorko per Cherborgą 
Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausirj lai
vų. Gražus kambariai, skanus maistas ir puikus 
Cunard patarnavimas 3-čiosios klasės keleiviams.

Tik šešios dienos vandeniu.
Ekskursiją užgyrė Lietuvių Agentų Sąjunga 

Informacijų kreipkis pas:
Naujienos
1739 S. Halsted St., Chicago, Iii. 
Ohio Llth. Publ. Co. Dirva 
K. S. Karpiu*.
6820 Superior Avė. Cleveland, 

Ohio. 
Paul Molis N
1730—24 St.. Betndt. Mich. 
Petrą* Bartkevičius
678 N. Main SL, Montello. Mass. 
C.( A. Kybą. Amerikos Lietuvis 
14 Vernon^SU IVorcester, Mass.

<'osmopollton Trnvel Service 
Prop. J. Ambraziejus
168 Granrt St, Brootfyn, N. Y. 
Vienybė T ra vėl Rureau
193 (i rami St, Brooklyn. N. Y. 
A. S. Trečiokas
314 Walnut St, Newark, N. J, 
John Sekys
133 Park St., Hartford, Conn.
A. Varnaitis
206 Ali Nations Bank Bldg.

■ Lithuanian News Publ. Co.

da per Prancūzijos uostą Havre 
atplaukti į Neiv York’ą birželio 
23 dieną (laivo vardas tuo tarpu 
nežinomas). -Iš New York’o jie 
vyks į Vašington’ą. Vašington’e 
jie susitiks su Lietuvos svečiai«- 
sportininkais.

Savo stovyklą Vašington’e mū- 
vedė SU p. Wallis W. Simp- s4 skautai žada įrengti labai gra

žiai, lietuviškais rankdarbiais pa
sipuošti. Žada ir lietuviškomis 
dainomis palinksminti yisus, ku
rie ateis jų stovyklą aplankyti.

I Atvykstančių skautų grupėje 
bus šie skautai: K. Laucius, vy
resnysis skautas, grupės vadas; 
Juozas Vainauskas, Pagėgių 
skautų vadas, Povilas Labanaus
kas. junj skautų brolijos vedėjas; 
Juozas Vosylius, Biržų rajono 
skautų vadas; Algirdas Končius, 
skautas, miškų studentas; Stasys 
Jurjonas, žemaičių jaunesniųjų 
skautų draugovės vadas. Grupėje

APSIVEDĖ EX-KARA- 
LIUS

Monts, Prancūzija —Bir
želio 3 dieną, Windsor ku
nigaikštis Edvardas apsi- i

son.

ATVYKSTA LIETUVOS 
SKAUTŲ BŪRYS

(Lietuvos Pasiuntinybės žinios)
Tautinis Amerikos Skautų su- 

sibūriavimas (Jamboree) šįmet j- 
vyksta Vašington’e milo birželio 
mėn. 30 d. iki liepos mėn. 9 d. 
J. A. V. Prezidentas gerb. F. D. 
Roosevelt’as yra to “National 
Boy Scout Jamboree” globėjas. 
Ponas Prezidentas vasario mėn. 
8 d. yra per radio taip pareiškęs: 

“Tonight, I am especially hap- 
py to renew my invitation for 
the Boy Scouts to held a Jam
boree here in the Nation’s Ca- 
pital in the early summer... O.- 
ther countries vili send dele
gates to meet with us. Scou- 
tmg is now organized in ai-' 
most every civilized nation in 1 
the world. The’ camp Here in 
Washington will afford an op- 
portunity for us to extend our

< horizon and enlarge our 
friendships on the basis of the

S • _

NORI PAGILINTI UOS- 
T4 SO. BOSTONE

South Bostono fabrikan
tai ir pramonininkai pra
dėjo gyvai vesti kampani
ją, kad sugražinus į South 
Bostoną jai priklausančią 
dalį biznio, įeinančio per 
Bostono uostą. Planai su
daryti naujai statybai ir 
didinimui prieplaukos ne
toli E gatvės. Keletą nuo
savybės savininkų, First 
St. pradėjo senus budin- 
kus griauti ir naujus sta
tyti. Žadama Summer St. 
tiltą platinti, kad būtų 
galima įleisti didesnius 
laivus į So. Bostono uos
tą. Apskaičiuojama, kad 
per paskutinius du metu 
Bostonas neteko keliasde- 
šimts tūkstančių dolerių 
biznio dėl to, kad laivai 
negalėjo įplaukti į So. 
Bostono uostą.

Su naujais įtaisymais 
būtų galima dar 12 dbkų į- 
"engti, kurie aptarriaųtų 
24 laivus. Bostono Vaiz
bos Butas tam dalykiii

Pereitą ketvirtadienio vakarą, 
geg. 27, šv. Petro parapijos baž. 
salėje įvyko .Sekmadieninės Mo- 

ikyklos užbaigimas — vakarėlis. 
Vaikučiai, Jėzaus Nukryžiuoto 
Seselių gražiai-prirengti ir išmo
kinti, perstatė veikalėlį “Čigonės 
Sapnas” ir dar pripildė prog
ramą dainelėmis, muzika ir de- 
klemaeijomis.

Į vakarėlį atsilankė Jo Prakil
nybė Tėvų Marijonų Generolas, 
Tėv. Čikota. Jisai trumpei pra
kalbėjo, džiaugdamasis vaikučių 
gražia dvasia. Kalboje priminė 
visai kitokį elgesį tų nelaimingų
jų vaikučių Sovietų Rusijoje, ku
rie tėvelių neklauso ir net juos 
komisarams skundžia. Šia proga 
Tėv. Čikota dėkojo South Bosto
niečiams už prielankumą ir nuo
širdų rėmimą Marijonų kongre
gacijos. Tėvas K. Urbonavičius 
irgi trumpai kalbėjo.

ASMENIŠKAI LYDIMOS
y--.

LIETUVĄ
1 GRIPSHOLM
F LIEPOS-J U LY J

201 en* •’

f

betgi gali dar įvykti ir pasikei- tvirtai.pritaria.
timų. Skautai svečiai Amerikos 
lietuvių tarpe žada, deja, pabūti 
labai trumpai: jie grįžta į Lietu-

LANKĖSI

KNYGOS It LIETUVOS
Šiuomi pranešame, kad St, fca- 

zimiero draugijos' nariai, ku-
Pereitu penktadienį ‘Dar- mins yra siunčiamos knygds S

vą drauge su Lietuvos svečiais- biilihkd’ redakcijoj lankė- Lietuvos galt atsiimti tas kny-Į 
sportininkais rugpiūčio (Augusi) gį TeVag Andrius ČikOta, Kas po bile kurių Šv. niHHų sek- 
6 dien’- MIC., Tėvų Marijonų Kon- i niadienj, birželio 6 dieną. knv-Į

—----------- gregacijos Generolas, Iv- gos sukrautos bažnytinėje salėje.
KUBOS LIETUVIAMS dimas kfeb. kun. P. Vir- -

---------- - mauskio.
Į Mūsų ėtsRaukimą dėl pagal- Anttądiėni/'bil 

bos Kflbos lietuviams, pirmas at- lankėsi ktlh. V. 
siiišpė gėrb. kun. j. Bei kūnas, kas, Ansonia Lietusių par. ’ 
.Tis aukojo pats ir dar surinko se- klebonas ir paliko “Darbi- 
kančias aukas: 
Kun. J. Balkūnas

Studentai A. Janušonis ir J.f • ► . x — ■ »y > •
d.’ liemenis iš Marianapolio Kolegi- 

US- Jos buvo šventėms parvažiavę ap
lankyti savo tėvelius. Jie tuojaus 
grįžo išlaikyti paskutinius kvo-į 

^jrtflko” spaustuvei kefetą k timus, po kurių jie grįš vasaros
; 5 dol. spaudos darbų. Dėkojame. ■ atostogoms.v < . .

i

NEWYORK-KLAfPEDA
p«r GOTHENBUHGĄ.ŠVEDUĄ

RENGIA

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA
Kooperuojant

'Lietuvių* Ltaivokorčių Agentų Sąjun
gai Amerikoje, Ine.

IiYGotnenburgo keleiviai bus ska
biai pervežami elektriniu traukinio j 
Kalmaru, ii Kalmaro modernišku lai- ' 
vu MARIEHOLM j Kiaipfdį. TI 
Gothenburgo iki Klaipėdos važiavi
mo apie 24 valandos.

Laivokorčių kainos: -
Trečią klase ......... $97.50
Turistų klase $134.50

Valdžios mokesčiai atskirai 

Sutaupysite pinigą pirkda
mas laivokortę ten ir atgal

Ekskursija vadovaus

Vladas P. Mučinskas 
švedą Amerikos Linijos 

Lietuviu skyriaus vedėjas 

Ekskursijos broiiūrėlis ir laivokot- 
čiq kreipkitės į , savo virtinį laivo- 
korčių agent*. arba į Švedų Ameri
kos Linija-

Kiti iiplaukimai U New, Yorko 
DROTTNTNGHOLM Liepos 10, 
GRIPSHOLM _______ . Liepos 24,
KUNQSHOLM.^__ RngpiMio 19. 
DROTTNINGHOLM Rnfptftčio 26

Svredish American Line
/154 Boylston. SL, Boston, Mass.

MV-
- -r— 

■■■' 1 ’
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Rytinių Valstybių Žinios
Marianapolio Statybos Vajus

Sunkių gyvenimo aplinkybių 
verčiami, kreipėmės į plačiąją vi
suomenę, prašydami, kad savo au
komis padėtų mums pastatyti rei
kalingas studentams patalpas ko
legijoje. Lietuviškosios idealogi- 
jos prieteliai tuojau parodė savo 
nuoširdaus palankumo. Numaty
toji suma sparčiai pradėjo augti. 
Tiktai ketvirtas mėnuo nuo va
jaus pradžios, o jau turime ketu
rias dešimtis šimtinių!

Marianapolio Kolegijos Gerbia
mųjų Rūpintojėlių ištisa eilė:

1. Kun. Jonas Vaitekūnas, Pro. 
vidence, R. I. (jau davė $100.); 
2. Kun. Augustinas Petraitis, 
Woreester, Mass. (jau davė 
$100.) ; 3. p. Kazimieras Vaškevi
čius, Brockton, Mass.; 4. Kun. 
.Tonas švagždys, Brockton, Mass. 
5. Kun. Jonas Balkūnas, Mns- 
peth, N. Y.; 6. Kun. Kazimieras 
Urbonavičius, Boston, Mass. (jau 
davė $100.) ; 7. p. Jonas Kairys, 
Waterbury, Conn.; 8. Kliu. Jonas 
Bakšys, Rochester, N. Y.; 7. 
uardas ir Leonora Čioeiai, 
vidence, R. I.; 10. N.Y.Z.; 
p-lė Elzbieta Strungvtė, 
York (jau davė $100.); 12. 
Julė Jakavonytė, Brockton. Mass. 
13. ir 14. Kun. Pins Lekėšis. Mas- 
peth, N. V. (jau davė $200.) ; 
15. Kun. Pranas Juras. Laivrence, 
Mass. (jau davė $100.) ; 16. Kliu. 
Pranas Juškaitis, Cambridge, 
Mass. (jau davė $100.) ; 17. Kun. 
Juozas Aleksiūnas, Brooklyn. N. 
V.; 18. Kun. Kazimieras Jenkus, 
Boston, Mass.; 19. Kun. Pranas 
Strakauskas, Loveli, Mass.: 20. 
p. J. Ramanauskas, Brockton, 
Mass.: 21. Kun. Juozas Valantie
jus, Waterburv, Conn. (jau davė 
$100.); 22. p. Viktorija Remei
kienė, Bloomfield, N. J.; 23.
Kun. Vincas Puidokas, AVestfield, 
Mass.; 24. Kun. Ignas Alba virins, 
Chicago, III. (jau davė $100.) ; 
25. p. Vladas Rimša, Woreester, 
Mass.; 26. Kun. Jonas Bakanas, 
AVoreester, Mass.; 27. Kun. Ste
ponas Kneižis, Norvood, Mass. 
( jau davė $100.); 28. p-lė Anta
nina Majauskaitė, Boston, Mass.; 
29. Pranas ir Ona Aukštikalniai, 
Dorchester. Mass. (jau dav"> 
$100.); 30. Kun. Jonas Kripas,
Hartford, Conn.; 31. ir 32. Kun. 
Benediktas Gauronskas, 
burv, Conn.; 33. Kun. 
Karlonas, Neiv Britain, 
34. Kun. Juozas Kazlauskas, 
Bridgeport, Conn.; 35., 36. ir 37. 
Kun. Jonas Ambotas, Hartford, 
Conn. (jau davė $300.) ; 38. Kun. 
Konstantinas Vasys, Woreester, 
Mass.: 39. Aušros Vartų parapija, 
AVorcester, Mass.; 40. Kun. Pet
ras Vanagas, Palanga, Lietuva; 
41. Kun. Jonas Plevokas, Cam
bridge, Mass.

Visiems savo Geriesiems Priete-

liams davusiems, žadėjusiems ir 
besiruošiantiems šelpti mūsų nu
matomąją statybą reiškiu gilaus 
dėkingumo.

Kun. Dr. J. Navickas, M.I.C.

Mišias kun. Antanas P. Bubąs. 
Iškilmingos Mišios buvo laikomos 
su pilna asista. Gražų, iškilmei 
pritaikintą, pamokslą pasakė 
kun. M. Kemėžis. Bažnyčia visa 
buvo išpuošta gėlėmis. Primician
tui pagerbti vietinis klebonas 
kun. S. Stonis Iškėlė pietus, j ku
riuos atsilankė artimiausieji pri
micianto giminės. Visi gėrėjosi 
gražiomis pamaldomis ir džiau
gėsi sulaukę naujo Kristaus 
nuogyno darbininko.

HARTFORD, CONN.DIEVO KŪNO ŠVENTĖ
Šitoji šventė buvo labai gra

žiai- apvaikščiota mūsų bažnyčio
je. Iškilmingą sumą laikė klebo
no pavaduotojas kun. Vitkus, 
MIC., kuris pasakė tai dienai la
bai gražiai pritaikintą pamokslą 
ir vadovavo su Šv. Sakramentu

• • • « v • i • i viax žiuvmų. suvauuuo vi.wsprocesijai bažnyčioje, kuri buvo I . T ■ m .
iv- v • . \ « v Amerikos ir net is Lietuvos. Tai-

vy-

C, BROOKLYN. N. Y.

; 9. Ed- 
P to

li.
Ne iv 
p-lė

AVater-
Petras
Conn.;

GRAŽI PROCESIJA
Šiais metais užbaigimas gegu

žės mėn. tikrai buvo iškilmin
gas, ko šv. Jurgio parapija ligi, 
šiol neturėjo. Klebono rūpestin
gumu buvo suorganizuota graži 
procesija, kurią sudarė visos so- 
dalietės, pasipuošią velionais. 
Taip pat prisidėjo ir altoriaus 
tarnautojai. Procesija ėjo gatvė
mis, kad parodžius tikintiemsiems 
ir netikintiemsięms, kaip sodalie- 
tės moka ir myli pagerbti Tą sa
vo Globėją — Mariją ir .Jos už
baigimo mėnesio šventėje, pasku
tinę dieną, Ją apvainikavo.

Procesija išsirikiavo nuo baž
nyčios nešina Lietuvos ir Ameri
kos vėliavas pritariant gražiai u- 
niformuotam Apreiškimo parapi
jos benui, vedamam kun. .J. Kar- 
tavičiaus. Sugrįžus procesijai i 
bažnyčią, vargon. .J. Brundza su
tiko su maršu, o vėliau prasidėjo 
litanijos giedojimas, kurią gra
žiai giedojo visi procesijos daly
viai. Klebonas pritaikintu pamok
slu gražiai nušvietė šios reikš
mingos šventės užbaigą, suteikė 
palaiminimą ir po tam padėkojo 
kun. Kartavičiaus vedamam or
kestrui ir užkvietė visus, kaip 
svečius orkestrantus, taip ir vi
sos procesijos dalyvius į svetai
nę ir ten po karštos dienos orui į 
atsivėsino su šaltu gėrimu ir šal
ta koše. Ištiknjjų, šios iškilmės 
pasiliks ilgai atmintyje. Garbė 
priklauso sumanytojui.

Kiek laiko atgal natėmijan 
siskundimą, kad laikraščių kores
pondentai apart savo kolonijos 
veikimo ir garsinimų nieko dau
giau nerašo, o buvo pageidauta, 
kad būtų laikas nuo laiko pra
nešta apie darbus, uždarbius ir 
t.t. Todėl bandysiu i “Darbiniu- pildo. Jonas Gudinąs buvo 
ką” šiek tiek aprašyti. ' vienintelis iš jauni]

Roehesteris, kaip jau dauge- lietuvių, kuris paguldė savo gai
liui žinoma, yra rūbsiuvių mies-Įvą mūšiuose Prancūzijoje 
tas. čia siuva geriausius drabu- didžiojo karo, buvo pilnas 
žius dėl vyrų. Toji industrija bes, bet neturintis artimu gimi- 
samdo apie 13.000 darbininkų, uių čionai Amerikoje. Taigi to- 
Visi darbininkai priklauso prie kioje dienoje kaip tiktai Ameri- 
Amalgameitų rūbsiuvių unijos, kos Legiono postui, kuris jo var- 
Darbas yra sezoninis ir abelnai dą pasirinko, kaip tiktai reikėtų 
išdirbama tiktai apie šešis mene- ji 
sius per metus, išskvrus vienai 
dirbtuvę, tai Aulo Clo. Co., kuri 
dar neseniai į ši miestą atsikėlė, I 
dirba per visus metus. Uždarbiai 
nedideli, nes kada dirbama tiki. , I
apie 6 mėn., tai per kitus 6 mėn. i 
turi praleisti. Šioje industrijoje 
darbininkų pakol kas netrūksta, 
bet minėta Aulo kompanija padi
dino savo dirbtuvę ir i trumpą 
laiką gali būti trūkumas darbi
ninkų. Norėdamas gauti darbą 
šioje industrijoje turi priklau
syti unijai, nes unija tiktai siun-

nu-

Brangūs Lietuviai! Tik mėnuo 
beliko iki liepos 5 dienos. Tą 
dieną Marianapolyj įvyksta Lie
tuvių Diena su •gražiausia ir į- 
vairiausia programa. Tūkstan
čiai žmonių suvažiuos iš visos 

labai gražiai sutvarkyta Seselių ! ‘1KUf' ir L “ ^*yiuvu;'- */“*
, . . gi mes hartfordieciai negalimemokytojų Praneiskiečiu. Choras, m x ., ... t- . pasilikti namuose. Ten turėsimevadovystėje muziko K. Bazio. ... ,

. j . , , . v. . , ... progos susitikti su savo draugaisgiedojo labai gražiai laike misiu !
.. ir pažįstamais,

ir procesijos. j SpeeiaJ bus>ai igeis j. narlfor.

ATMINTIES DIENA .T*' .'S,igy'! B,‘n^] keliones tikietą j ten ir atgal uz
Mūsų mieste gyvuoja Lietuvių $1.40. Tikietų galima gauti pas 

Amerikos Legiono postas vardu šiuos asmenis: K. Tamošiūnas, 
Jono Gudino. Praeityje tasai pos- 100 Buekingham St.; A. Mazalas, 
tas užprašydavo šv. Mišias už Jo- 33 Charter Oak Avė.; A. Patec- 

mirusiųjų at- kis, 59 Ward St.; J. Leonaitis, 
bet per pasta- 66 Madison St.; ir pas kitus

no Gudino sielą 
minties dienoje, 
ruosius kelis metus apsileido ir LDS. narius. Reikalaukite tuojauį ruosius kelis metus apsileido ir LDS. narius. Reikalaukite tuojau 
ros savo gražios užduoties neiš- tikietų, kad komisija žinotų kiek 
-’1 ’ " ’’ ’ | ga] reikės užsakyti bus’ų. Kelionė

Rochesterio . bus gera ir maloni su Conn. Bus 
kompanijos bus’ais. RAP.

atsiminti.

I

■L! <IS

laike 
g v vy

VYTURYS

VVATERBURY, CONN.
VIEŠAS PADĖKOS ŽODIS

LDS. Conneeticut apskričio 
Valdyba ir LDS. Conn, apskr. 
pusmetinio suvažiavimo dalyviai 
reiškia nuoširdų padėkos žodį 
gerb. komp. A. Aleksiui ir jo va
dovaujamai radio grupei, kuri 
teikėsi nuoširdžiai pasveikinti su
važiavimo dalyvius ir palinksmin- 

čia darbininkus. Dabartiniu laiku V’ .°r.°.3>an<fom’^- ^as Pr*'
nepatartina rūbsiuviams važiuoti 
į Roehesterį darbo ieškoti. Atei
tyje, jeigu darbai pagerės tai 
l.-us pranešta.

Toliau yra didelė fotografiškų 
aparatų ir filmų išdirbvstė East-; 
man Kodak Co., kuri samdo apie i 
7000 darbininkų ir uždarbiai yra 
geri, nes dirba per visus metus.! 
Apart gero atlyginimo, dar mo-1 
karna “wage dividends”. Kiek 
teko patirti naujų darbininkų! 
šiuo laiku nesamdo, išskyrus vie
ną kitą. Labai sunku yra patek-1 
ti į tą dirbtuve, nes kurie turi 
darbus, visi laikosi, ir jeigu ne-Į 
turi pažįstamų, kurie ten dirba,I 

tai visai nenori priimti. Jokios' 
unijos nėra.

Bausch & Lomb Ootieal Co., 
išdirbėjai akiniams stiklu ir rė- parką į Lietuvių Dieną. Nutarta 

kun. J. Balkūnas, mų, visokių teleskopų stiklų, A- kviesti Lietuvos sportininkus.
Išrinkta kvietimo komisija: kom- 

abelnai optikalių pozitorius Aleksis, p. A. Liutkiu-

NOVENA

Šv. Onos parapijos bažnyčioje 
Grand Str. ir Manning Avė. bus 
iiovena prie Šv. Antano. Novena 
prasidės birželio 5 d. šeštadienį 
7:30 vakare. Novena tęsiasi per 
!.’ dienas ir užsibaigs birželio 13 
dieną sekmadienį. Per visą nove- 
nos laiką Šv. Mišios bus- laiko 
mos prie Šv. Antano rytais 8:30. 
Vakarais pamokslas, novenalės 
maldos ir palaiminimas bus 7:30.j 
Noveną ves iškalbingiausias pa-į 
mokslininkas I... . ~ -
Maspetho klebonas. Kviečiama vi
sus kaip Jersey City, tain lygiai 
ir apylinkių kolonijų lietuvius 
pasinaudoti šia dvasine pratyba 
ir dalyvauti novenoje.

davė dideli džiaugsma dalyviams. 
Tad tariame tikrą širdingą lie- 

- tuvišką ačiū. Lai gyvuoja gerb. 
j A. Aleksis

Šv. Juozapo parapijos choras ir 
radio grupė, 
viską programą sekmadieniais 

30 min. po pietų. 
Apskr. Pirm. J. Mončiūnas, 

Raš-kA B. Mičiūnienė.

vai.

i

NEW BRITAIN. CONN.
Priminimas Visuomenei Trilypės 

Gegužinės Reikalu
Tik savaitė laiko beliko, kai 

New Britain apylinkėje Barnes- 
dale, Sehuetzen parke birželio 13 
d. įvyks trijų organizacijų meti- 

i nė Gegužinė. Įdomu žinoti ar vi
sos LDS., SLRKA. ir LRKMS. 

j kuopos Conneeticut apskrityje 
lyra pasiruošusios dalyvauti? Jei
gu ne, tai primename, kad ruoš
tus, nes laiko lieka tik savaitė. 
Dėl patogesnio suradimo parko, 
nurodysime kelią.

Atvažiavusiems iš Waterbury, 
Ansonia ir kitų miestelių Water- 
burio apylinkės, per Plainville ir 
privažiavę Barnesdale, pasukit po 
dešine į kalną ir pamatysite par
ką. Atvažiavusiems iš New 
ven, Hartford ir kitų vietų 
apylinkės, privažiavę New
tain miesto centrą, paimkite West 
Main St. ix važiuokite tiesiai per 
tiltą, iki Barnesdale, o iš ten pa
sukite į kairę į kalną ir už mi
nutės būsite Sehuetzen parke, 

i Vieta graži ir puošni ir visiems 
j žinoma. Jau daug metų čia yra 
rengiami piknikai vietinių drau
gijų. Yra daug pastogių, kad ir 
lietui užėjus. Tad primename ir 

visus šių organizaei- 
i jų narius-res dalyvauti, ir pasi- 

gražiaja gamta, 
lietuviškas drau- 

Pageidaujama.

lia-
šios
Bri-

ir jo vadovaujamas

kuri išpildo lietu-
O
«»

PRIMICIJOS
Šv. Onos parapijos bažnyčioje 

gegužės 30 atlaikė pirmąsias šv.

DIEVO KŪNO ATLAIDAI Šventųjų. Misijų laukuose per tą 
Karalienė visų Bažnyčios iš- 15 metų buvo įkurta virš 100 

kilmių, Dievo Kūno atlaidai buvo Į naujų vyskupijų. Sulaukęs 80 

apvaikščioti su nepaprastu didin- metų amžiaus vietoj ilsėtis, tas 
gurnu. Ne tik Suma buvo su iš- rūpestingas Kristaus Bažnyčios 
statymu ŠŠ. Sakramento sekma-į Vadas ir Sargas dirba su visu į- 
dienį, bet ŠŠ. Sakramentas buvo 
adoruojamas per visą popietį. 4 
vai. buvo laikomi Dievo Kūne 
mišparai, o po to sekė Dievo Kū
no procesija. Procesijos metu 
mokyklos vaikučiai gražiai gie
dojo Pange Lingua. Nežiūrint to. 
kad oras jau žymiai 
čiau gražus žmonių 
vavo pamaldose.

tempimu ant kiek sveikata lei
džia. Per visas mišias daug žmo
nių ėjo prie šv. Komunijos. Wa- 
shingtone kaip Apaštališkasis 
Delegatas, taip Vysk. MeNamara 
turėjo ypatingas pamaldas už šv. 
Tėvą. Baltimorės Katedroj Arki
vyskupas Curley atnašavo šv. Mi-

ŠV. TĖVO GIMTINĖS

’ i 
atšilo, ta-,

būrys daly- šias, kuriose dalyvauti buvo pa
kviesti visi baigiantieji šįmet 
aukštesnias mokyklas mokiniai. 
Po visų mišių ryte ir po mišpa
rų po piet buvo atkalbėtos ypa
tingos maldos šv. Tėvo intenci
jai.

priemenyje
kur nė vie-'

Jvad tinkamai paminėti šv. Tė
vo 80 metų gimimo sukaktuves, 
mūsų kunigai pasirūpino paka
binti tinkamai Popiežiaus spalvo
mis papuoštą šv. Tėvo paveiksią. 
Jis buvo pakabintas 
virš vidurinių durų,
nas žmogus negalėjo praeiti į ji 
nepažvelgęs. Sekmadienį per vi-' 
sas mišias kunigai plačiais bruo
žais priminė svarbiuosius įvykius 
dabartinio Šv. Tėvo gyvenimo. 
Buvo įdomu išgirsti, kad per 15 
metų savo popiežiavimo tasai gar
bingas senelis parašė ne mažiau 
30 enciklikų — aplinkraščių, ku
riuose išdėstė visam pasauliui 
Kristaus mokslą opiausiais šių 
dienų klausimais. Į ta pat. lai
ką, po tam tikrų įrodymų, buvo 
net 31 asmuo įrašytas j skaitliu

7 IR 8 SKYRIAI LANKO 
SOSTINĘ

Antradienį, birželio 1 d. 30 
mokinių šv. Alfonso mokyklos 
buvo išvykę Washingtonan, kad 

, atlankius įdomesnias įstaigas mū
sų krašto sostinės. Ekskursija 
visiems buvo įdomi, kadangi lan
kydami įvairius būtus, jie savo 
akimis matė tai, apie ką jie bu
vo tik skaitę knygose. .Jų moky
tojos Sesutės lankėsi draug su 
jais.

TREČIOJI ŠV. KELIONĖ
Kiek teko nugirsti, jau virš 

150 žmonių užsirašė vykti šv. 
kelionėn į Pranciškonu Vienuo
lyną AVashingtone. Tai yra nepa
prasta kelionė. Jos tikslas nėra 
tik pasivažinėti, bet praleisti die
ną maldoje. Bus’ai išeis nuo šv. 
Alfonso salės B vai. ryte, o 9;30 
vai. Vienuolyne bus atnašauja
mos mišios už šventkeleivius. Po 
pietų bus paaiškintos įvairios 
vienuolyno vietos, o 3 vai. bus 
giedamos Stacijos gražiame vie
nuolyno darže. Keliauninkai grįš 
apie 7 vai. vakare.

i vbių, bet, kaip tie kilnūs ir pa
sišventę tautos riteriai, šventai ir 
pasiaukojančiai darbuosis savo 
Bažnyčios ir Tautos gerovei.

Mūsų mokslus einančios jau
nuomenės ir profesijonalų susi
būrimas į draugijinį vienetą su
teikia dar didesnės naudos ir 
garbės mūsų visai tautai; tai yra 
neišsemiamas tikybinės ir 
nės dvasios šaltinis ir yra 
panašus į kertinį akmenį 
gyvenime.

Tuo tikslu ir įsteigta
Kat. Stud. ir Prof. Sąjungą, ku- penktadienį. ŠŠ. Sakramentas bus 

, rios tikslas yra — “Išugdyti są- išstatytas per visą dieną. Vakare 
Conneeticut aps-'------«-----  » ' . .—-vC. i— x„ .

KOR-TĖ.

Gegužės 27 d. Įvyko Federaci
jos 22 skyriaus
Perskaitvta 4 laiškai, būtent iš.
Federacijos Centro, Seserų Kaži- gerėti vasaros 
mieriečiu, Tėvų Marijonų ir Lie- |,ei atnaujinti 
tuvių Dienos Komiteto.’ Pasira- giškas pažintis, 
ginta ir prašyta visų atstovu,; gj gegužinė būtų viena iš 
kad paragintų kitus liepos 5 d. į sėkmingiausių Conneeticut. ans-'^ katalikiška lietuvišką bus šv. Valanda ir atnaujinimas 
vykti į Marianapolio Kolegijos krityje. KOR-TĖ.'- ___ ... ,__ . -77 - . .1/ __ :__ :•___ ______ s:

T > 4 v T . I l, z. a j _ —i _ Į

susirinkimas, kviečiame
tani ■- 
kartu 
mūsų

A. L. I
ŠŠ. ŠIRDIES ATLAIDAI

Birželio 4 d. pirmą mėnesio

inteligentiją, kuri išlaikytu Ame- Tntronizaeijos mūsų parapijoj, šį 
rikos lietuviu jaunimą 
ku ir lietuvišku”.

Visuomenės Vadai! 
mūsų visų pareiga yra 
ti šiuo svarbiausiu 
klausimu mūsų tautos problemo
se; suorganizuoti visą Amerikos 
lietuvišką katalikišką studentiją 
visose Amerikos lietuvių koloni
jose.

Liepos 7 ir 8 dienos — labai 
reikšmingos dienos kiekvienam 
susipratusiam katalikui profesi- 
jonalui. Visi profesijonalai ruoš
kitės dalyvauti Studentų ir Pro- 
fesijonalų Sąjungos Seime. Daly
vaukime aktyviai šiame nepapra
stame iškilmingame lietuviškame 
katalikiškame šviesuomenės su
važiavime.

Jonas C. Morkūnas
Rochester, N. Y

katalikiš- mėnesį, kurs ypatingu būdu yra 
pašvęstas ŠŠ. Širdies garbei, 

Jūsų ir ŠŠ. Širdies litanija bus kalbama 
susirūpin-! kiekvieną vakarą kada tik bus 

šios dienos

DALYVAUKIME STUDEN 
TU IR PROFESIJONALŲ

merikos karo laivinui “range 
finders” ir ;
stiklų, samdo apie 3000 darbi- tė. J. Kupstas.
ninku. Uždarbiai pusėtini, dar-Į Federacijos Centro Valdybon 
bas pastovus. Naujų darbininkų nominuota šie: komp. A. Alek-1 
kaip kada samdo, bet labai sun- sis, kun. J. Valantiejus, J. Kurs
ku tenai gauti darbas, ypač iš ki- tas, L. Šimutis, 
tur atvažiavusiam. Darbininkai 
daugiausiai įtaiso savo pažįsta- kūnas, K. Krušinskas, 
mus. I Ambotas, J. B. Laučka.

Unijos jokios nėra, bet bando-.
ma suorganizuoti < 
Organizavimas sunkiai 
Nežinia kokios bus pasekmės.

| SEIME
kun. I. Albavi- 

eius, Dr. Rakauskas, kun. J. Bal- 
J.

LIEPOS 7 
LIO

IR 8. MARIANAPO- 
KOLEGIJOJE

laikomos bažnvtinės pamaldos.
NUOTRUPOS

Enrikas Gaidis ir Ona Žiurin- 
tė priėmė moterystės sakramentą 
sekmadienį, geg. 30 d.

Kun. Kazimiero Keidošiaus 
mamytė jau trečią savaitę randa
si Mercy ligoninėj. Tki kol nėra 
tikrinybės kada ji galės grįžti Į 
savo namus.

Antanas Strazdauskas irgi li
goninėje. Gydytojai stengiasi iš
vengti operacijos: rūpinasi vais
tais pagelbėti jam ligoje.

Trečiadienį, kun. Klebonas ir 
kun. Dubinskas buvo išvykę die
nai atostogų į Atiantic Citv, N. J.

B. K.

I

Liepos 7 
napolio Kolegijoje, įvyks A. 
Kat. Studentų ir Profesijonalų 

Šiais
| Metais Įvyksta 5 melų Sąjungos 
Sukaktuvės. Per tą trumpa laiką

. .. ___  ______  _ .. _______ . ___ T ? Profesijonalų Są-
kuriose gerai dirba, bet uždar- p Maurutis. Sakramenta šutei- junga yra daug ko nuveikusi ir 
biai neužtikrinti. Kelios audiny- Gradeskis. P-lė šnetš- užsipelnusi Amerikos lietuvių
čios, kurios audžia dėl automo- priklausė prie Marijos plačiosios visuomenės didžiausios
bilių “upholstery”. Darbas neuž- yai]ęe]ių draugijos, 
tikrintas ir uždarbiai maži. Ge.e-, pačią dieną priėmė Mote-
žinkeliams signah] išdirbvstė yra rySfpS Sakramentą p. Irene Rod- svajonė tapo realizuota,

kun. ir 8 dienomis, Maria-
L.

pradeda n-

Kiekvienam Amerikos lietuviui

dar nėra 
depresijos

I t 
l

idėjų ir Šventai pasiaukojusių in- 
kurie bus ne 

i savo dar-

I

į nev ir p. Edvardas Jurgutis, p.
• ir Antanas

Į Jurgutis. Sakramentą

Vardo draugiją. Jaunimas gra
žiai pasirodo, bet iš senesniųjų turėtų rūpėti — išauklėti kilnių 
mažai.

Bendruose pusryčiuose kalbėjo teligentij'os vadų, k 
šie: kleb. kun. J. Valantiejus, tiktai kompetentingi

| Primename pirma pikniką. bū-, L.........—........- •• •....
C.I.O. unija, tent, birželio 6 d., Linden parke, Sąjungos metinis Seimas, 
---“i einas*- Union City. Visi dalyvaukime, i" ’ ’ " " • -

Gegužės 29 d. priėmė Moterys-'
Yra kelios geležies liejiklos, tės Sakramenta n. šnetškiutė ir Studentų ir

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 j tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

taipgi veikianti, bet darbas irgi - 
nepastovus ir uždarbiai neužtik- oiga Gvazdauskaitė 
rinti.

Kiek teko nugirsti, tai yra rei- kleb. kun. J. Valantieji*, 
kalaujama “tool makers”, kurių 
yra trūkumas, bet ir tuos bando 
mokinti jaunus vyrus, pabaigu
sius mokslus ir tiktai 
čius dirbti.

Abelnai šis miestas 
pilnai atsigriebęs iš 
laikų ir yra dar daug nedirban
čių. Nepatyrinėjus ir nieko neži
nant, nepatartina važiuoti ieškoti

pagarbos. Sąjungos Tėvo ir įstei
gėjo, kun. Dr. Navicko ilgi] metų 

, tačiaus
Jojo ir visų noras ir troškimas 
yra, kad toji Sąjunga dar di- 

suteikė džiaus išaugtų, dar veikliaus vei
ktų, ir dar didesnių vaisių teik
tų mūsų tikėjimo ir tautos labui.

Seime dalyvaus iš Lietuvos Jo 
Eksc. Vysk. M. Reinys, didis ir

Jaunavedžiams linkime malo
naus ir laimingo gyvenimo.

Gegužės 30 d. šv. Vardo drau
gijos nariai dalyvavo “in cor- žymus visuomenininkas veikėjas, 
pore” šv. mišiose ir priėmė šv.'o ypač jaunimo darbuotojas. Jo- 
Komuniją. Po mišių įvyko ben-jjo atvykimas yra visų Amerikos 
dri pusryčiai. Pasakyta daug tu- lietuvių nekantriai laukiamas, 
riningų kalbų ir linkėjimų, kad Kas yra matęs ar girdėjęs Jo 
visi išsilaikytų garbingai Kristaus Eksc. Vysk. Reinį, neužmirš nie- 
Karaliaus armijoje. Būtų malonu, kados jojo nepaprastos ugningos

7 Dienos Į LIETUVĄ
ANT

REMEN r EUROPA

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

darbo, nes gavimas nėra užtikrin- kad visi vyrai susirašytų į ŠvJ dvasios, 
tas, o ypač žmogui, kuris neturi! 
pažįstamų.

Laikui bėgant ir darbams ge
rėjant, jeigu bus pradėta imti į 
darbą naujus darbinitikus prane-

■M

Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j Kauną. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

COLUMBUS 
HANSADEUTSCHLAND 
HAMBUBG NBW YORK 
Patogus geležinkeliais susisiekimas it Bremeno ar Hamburgo 

Mes pagelbėsime jums lAgautl svečių ir Immigrncijoa 
vizas <lel Jūsų giminių it Europos.

Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

‘3*2 Roylator St. 
BOSTON. MARŠ.




