
«

DABARTIES 
BILDESIUOS DARBININKAS

/•

KATALIKŲ PERSEKIOJIMUI 
VOKIETIJOJ NĖRA RIBŲ

Atkakli kova su katalikybe Vo
kietijoje varoma visu tempu. Na
cionalsocialistų spauda kasdien 
veda prieš katalikų kunigus ir 
vienuolius bei vienuoles nukreip
tą propagandą. Generolo Luden- 
dorfo žmona liepos mėnesį atida
ro specialius neopagonizmo kur
sus, kuriuose bus ruošiami neopa
gonizmo “misijonieriai”. Pary
žiaus dienraštis “Poslednije No- 
vosti” rašo, kati Goebbelso vado
vaujama propagandos ministeri
ja pastarosiomis dienomis pradėjo 
per kai kuriuos laikraščius vesti 
propagandą, kad katalikų kuni
gus reikia priversti vesti, o vie
nuoles ištekėti.
“Landpostas” reiškia nuomonę, 

kad vyriausybė turinti įsikišti 
priversti katalikų kunigus vesti, 
o katalikes vienuoles — ištekėti.

VĖL SUSIRGO J. E. VYSKU
PAS MATULIONIS
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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va

dintis geru Bažnyčios vaikų.
Vyskupas Ketteleris

v

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Kunigai Ragina Plieno j 
Darbininkus Organizuotis

MIRĖ SOVIETŲ DIKTATO 
RIAUS MOTINA

PRIEŠ MIRTĮ GRĮŽO Į 
TIKĖJIMĄ

KAUNAS — Šiomis dienomis 
susirgo ir atsigulė ligoninėje J. 
E. Vyskupas Teofilius Matulio
nis. Dėl Jo Ekscelencijos susirgi
mo turėjo atidėti Raseinių deka
nato vizitacija.

Aišku, kad Į Jo Ekscelencijos 
sveikatą atsiliepia Rusijos kalė
jimas ir kankinės, kokias jis ten 
turėjo pergyventi.

Pasimelskime, kad Gerasis Die
vulis sustiprintai Garbingojo Ga
nytojo sveikatą.

KIEK UŽDIRBA DARBININ
KAS SOV. RUSIJOJ

Rusijos įmonėse ir Įstaigose 
dirba iš viso apie 25 milijonai 
darbininkų. Prie jų priskaitomi 
taip pat ir aukštesni valdininkai, 
direktoriai, specialistai ir kiti 
kurių algos siekia kartais ligi 
10.000 rub. į mėnesi. Be to, šie 
aukštieji valdininkai gauna dar 
valdišką hutą, kurą, automobili 
ir kt. Kai kurie darbininkai gau
na 2.770 rub. Į mėnesi, o didelė 
dauguma tik 230 rub.

Sulyginę šias sumas su bendro
mis Sovietų Rusijos kainomis, 
matysime, kad už 230 rub. darbi
ninkas vos gali dvi poras batų 
nusipirkti. Rūbams įsitaisyti rei
kalingos maždaug dvi tokios mė
nesio algos.

Gaudamas 230 rub. Į mėn. 
darbininkas kasdien uždirba 7,3 
rub.

Viena paprastų pietų kortelė 
kainuoja maždaug pusę dienos 
uždarbio.

KARIUOMENĖS IR VISUOME
NĖS ŠVENTĖ

KAUNAS — Šiemet, gegužės 
23 dieną kariuomenės ir visuome
nės šventė visoje Lietuvoje buvo 
nepaprastai iškilmingai ir įspū
dingai atšvęsta. Ypač 
iškilmės buvo laikinoje 
sostinėje Kaune.

Saulės Draugijos rūmai, kurie Kaun e ant Žaliojo Kalno yra pastatydinti iš 
amerikiečių surinktų aukų, šiuose rūmu ose dabar yra iš Amerikos atvažiavusių 
vienuolių kazimieriečių mergaičių gimna zija ir bendrabutis.

Ii

didžiulės 
Lietuvos

Pasimirė
81 metų

PHILADELPHIA — 
kun. Aug. J. Sehulte, 
amžiaus, pasižymėjęs kalbininkas 
ir literatas. Jisai per paskutinius 
52 metus mokytojavo šv. Kazi
miero Borromeo Seminarijoje, 0- 
verbrook. Jisai mokėjo septynias 
kalbas ir mokė lotynų, hebrajų, 
italu ir vokiečių kalbas.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

Elektros Jėgos Darbininkų Streikas Likviduotas
FLINT, MICIIIGAN, birž. 10'

d. — Elektros jėgos darbininkai, 
kurie yra susidėję 
tabdė jėgą ir tuo suparalyžavo' 
visą industriją. Miestų gatvės, 
krautuvės ir privatiniai namai 
neturėjo elektros jėgos. Unijos 
vadai, Homer Martin, Mortimes 
ir John L. Lewis pareiškė, kad 
streikas nelegalis. Darbininkai 
reikalauja didesnių algų, trum
pesnių darbo valandų ir unijos 
pripažinimą. Tarp kompanijos 
ir darbininkų vadi] ėjo pasitari
mai. Tie pasitarimai jau tęsėsi 
nuo gegužės 20 d. Ir tuo metu 
kai darbininkai sustreikavo, John 
L. Lewis, Washingtone tuo reika
lu vedė derybas su kompanijos 
atstovais. Gi darbiiūfikai netekę stovėti Ispanijos vandenyne, 
kantrybės dėl tokių ilgų pasitari
mų sustreikavo.

Tas streikas yra jau antras į 
mėnesį laiko. Gubernatorius Mur
phy, kuris taip nuoširdžiai gynė 
darbininkų reikalus Automobilių I 
streikuose, prašė Elektros jėgos 
darbininkų nestreikuoti, kada ei
na pasitarimai, nes jie dirbą vi
suomenės naudai, tačiau darbi
ninkai savo užtarėjo šį sykį ne
paklausė. Unijos vadai iš Wa- 
shingtono lėktuvu skrido į Michi- 
gan grąžinti darbininkus prie 
darbų. Jiems tai pavyko padary
ti. Streikas atšauktas. Elektra 
vėl šviečia namuose ir dirbtuvėse.

SOVIETAI PADIDINO KARO 
PAVOJŲ

SELASSIE IŠKĖLĖ BYLĄ 
MUSSOLINIUI

su CIO sus-
- - I

PLIENO DARBININKŲ 
STREIKAI NESIBAIGIA

k GfRJAUM

LONDONAS, ANGLIJA — So
vietų Rusijos komisarai pasiuntė 
griežtą notą 2 valstybėms, pri
klausančioms prie “nesikišimo į 
Ispanijos reikalus komiteto”, ku
rioje karingai smerkia Vokietijos 
nacius už kišimąsi į Ispanijos rei
kalus. Sovietų komisarai reika
lauja, kad su Vokietija ir Italija 
būtų pasielgta taip, kaip nutarti] 
“nesikišimo komitetas”.

Sovietų ambasadorius Ivan M. 
Maisky griežtai sako, kad Vokie
tijos laivas Deutsehland, kurį ap
šaudė Ispanijos kairiųjų valdžios 
lakūnai, neturėjo jokio reikalo

Vadinasi, sovietu Rusijos komi
sarai karščiuojasi, o tas karštis 
kaip tik padidina karo pavoju 
Europoje.

—
MONROE, MICHIGAN, birž. 

9, — Šio miesto majoras šaukia 
piliečius į pagalbą palaikyti 
tvarką. Valstybės gubernatorius 
Murphy atsisakė pasiųsti karei
vius į streiko vietą. Newton Steel 
Kompanija, leido darbininkams 
balsuoti. Iš 1,351 darbininko, 
1,331 balsavo, kad grįžti į darbą. 
Fabrikas buvo uždarytas vienuo- 
liką dienų. CIO automobilių dar
bininkai ir pritarėjai yra nusis
tatę priversti plieno darbininkus 
prie unijos. Apie 10,000 unijos 
narių iš Detroit ir Toledo neleis 
darbininkams grįžti į i____ ..
Newton Steel yra šaka Republicl 
Steel kompanijos. Ir žinoma, jei 
tie plieno darbininkai sugrįžta į 
darbą, kitiems yra mažesnė vil
tis laimėti.

ANGLIJA PASIPRIEŠINO 
SOVIETŲ DALYVAVIMUI

LONDONAS. ANGLIJA — Di
džioji Britanija griežtai pasiprie
šino įsileisti sovietų Rusijos ats
tovus į keturių didžiųjų valstv- 
bių, būtent, Anglijos, Prancūzi
jos, Vokietijos ir Italijos konfe
renciją, kurioje svarstoma “ran
kas šalin nuo Ispanijos”. Sovie
tų Rusija būtinai norėjo įeiti, kad 
galėtų iškelti kaltinimus Vokieti
jai ir Italijai už “kišimąsi” į Is
panijos reikalus, bet Anglija pa
sipriešino, bijodama sukelti di
desnių nesusipratimų.

SUŽEIDĖ 17 DARBININKŲ 
STREIKO LAUKE

YOUNGSTOWN, OHIO —Bir
želio 10 d. — Čia prie Republi- 
can Steel korporacijos dirbtuvių 
kilo riaušės, kada troku atvežė 
maisto streiklaužiams. Policija ir 
šerifai panaudojo draskančias 
bombas ir revolverius. Septynio
lika darbininkų sužeista ir daug 
aptroškinti gasu. Streikieriai sa
ko. kad troką su maistu lydėjo 
policija. Vadinasi, policija pade- 

darbą.'da laužyti streiką.
Ohio ir Miehigan gubernatoriai 

bando streiką likviduoti. Bet 
kompanijos nenori pasiduoti.

VATIKANAS PASMER
KĖ VOKIETIJOS SLAP

TĄJĄ POLICIJĄ

ATIDARĖ NAUJĄ BAŽ
NYČIĄ JERUZALĖJE

JERUZALĖ — Birž. 10 d. - 
I Kunigai Salieziečiai Jeruzalėje a- 
I tidarė naują bažnyčią.

CASTEL GANDOLFOVATIKANAS, birž. 9 d.- Va
tikano oficialus laikraštis Osscr-’ tajam Tėvui, Pijui XI, 
vatore Romano pareiškė, kad Vo- sukaktuvių proga įteikta 
kietijos naciai yra suorganizavę lės konstrukcijos automobilius, 
slaptąją polūyją, kurios tikslas Automobilius turi tam tikras du- 
yra sekti katalikų veikimą ir ka- ris, kad Popiežiui nereikėtų lcn- 
talikų veikėjus ir išrasti priežas- ktis, motoras tykus ir švelniai ei- 
čių Katalikybės persekiojimui. | nantis.

—Šven- 
gimimo 
specia-

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA — 
Haile Selassie. buvęs Ethiopijos 
karalius, kuris prarado savo ka
ralystę, kada ją užėmė Italija, 
apsigalvojęs iškėlė bylą Musso- 
liniui dėl geležinkelio šėrų. Jis 
nori gauti teismo leidimą geležin
kelio šėrus parduoti, kuriuos jis 
turi valdžios vardu. Italija tvir
tina, kad Ethiopijos valdžia da
bar yra tai Italijos valdžia ir ji 
yra savininkė tų šert] vertės 
$1,350,000.

NUBAUDĖ GĄ

GLOUČE^TER. MASS. — Čia 
Municipalis teismas pripažino 
kaltu mavora Andreiv J. Gillis ūži• • * I

sumušimą 
J. Welsh' 
dėjo, bet 
tai buvęs

PITTSBURG, PA. — Du Pittsburgo katalikų ku
nigai ragina plieno fabrikų darbininkus dėtis i CIO 
uniją. Kun. Charles O. Rice, kalbėdamas Jonės & 
Laughlin Steel Co. darbininkams išaiškino reikalin
gumą organizuotis ir naudą kolektyvių derybų.

Kitas, kun. Thomas B. Lappan, šv. Vincento Pau
piečio Draugijos diecezijos direktorius, streikuojan
tiems darbininkams pasakė, kad Draugija darbinin
kams, pagal išgalės parūpins maisto ir drabužių. Jis 
prašė CIO centro jam pranešti, kad darbininkams ar 
jų šeimoms bus reikalinga pagalba.

Abu kunigai nurodė darbininkams, kad Katalikų 
Bažnyčia visada gina darbininkų teises; kad darbinin
kai turi teisę dėtis j sau tinkamą uniją ir, kad darbi
ninkai turi teisę streikuoti, kad išreikalautų kas 
jiems teisingai priklauso, būtent, tinkamam pragyve
nimui atlyginimą. Pabaigus kunigams kalbas, visi 
darbininkai sustojo, nors Katalikų buvo mažuma, ir 
stovėjo kol jie išėjo iš svetainės. Rytojaus dieną CIO 
unija balsavimais laimėjo 17,000 prieš 7,000.

“Mes visą darysime, kad darbininkams pagelbė
ti”, sakė kun. Lappan. “Mes neklausime darbininkų 
kokios jie yra tikybos, ar politinės partijos, bet kur 
tik bus vargo ir skurdo mes nešime pagalbą. Šv. Vin
cento Pauliečio Draugija streikuojantiems darbinin
kams stoja į pagalbą”.

MASKVA, RUSIJA — Birželio
4 d. mirė Ekaterina Georguvna 
Diugašvili 78 metų amžiaus, so
vietai Rusijos diktatoriaus Stalino 
motina. Žinia apie jos mirtį tik 
pasiekė pasaulį birželio 9 d. (Tas 
ajškiai parodo, kad sovietų cen
zūra labai vilkina žinias). Ji mi
rė savo namuose arti Tifliso. Mi
rė staiga. Sovietų valdžia ir ko
munistų partija paduoda, kad ji 
mirė susirgus plaučių uždegimu 
ir širdies liga. (Stalinas pasirin- 

, ko tą pavardę, kada jis įstojo į 
komunistų partiją. Tikroji jo pa
vardė yra Diugašvili).

I Stalino motina per stačiatikių 
Velykas buvo atėjus į cerkvę, ku
rioj ji per 20 metų nebuvo bu
vus. Ji turi būti pataikaudama 
sūnui (o gal jai buvo uždrausta) 
nesilankė Į cerkvę ir bolševikai 
ją skaitė bedieve. Bet pasidrąsi-į 
nūs Velykose atėjo į cerkvę, kur 
buvo susirinkę daug tikinčiųjų, 
kurie pamatę Stalino motiną, iš
sigando, nes pamanė, kad ji atė
jo kaip GPU agentas, visi išėjo 
iš cerkvės. Stalino motina pasi
meldė ir cerkvei paaukojo 1000 
rublių. Tas įvykis sukėlė Tiflise 
sensaciją. GPI viršininkas tuo- galime verkti sykiu su juinįs, ir miesto. Lenkaj tamiuasi sųtąyti* 
jau pranešė Stalinui, kuris leido paguosti jus, kaip tėvas paguo- mi, kurią jie yra pasirašę su Vo* 
savo motinai apsigyventi Tbilise. <Jžia vaikus. Mes padarėme ką 
kad savo atsivertimu ji nesukel- galėjome tuos skausmus paleng-

> tų bedievių ir prieš patį Staliną. vjntj. ir tai darysime toliau.
Štai po tokio atsivertimo se- 

nario Patrick'nukė “mirė”. Bolševikai tą žinią 
per 6 dienas slėpė nuo pasaulio. Į

__________  
VATIKANAS UŽGIRIA i 

C.I O. VEIKLĄ

POPIEŽIUS APGAILĖS- HITLERIS PASIRUOŠĘS 
TAUJA NACIU DARBU ATIMTI OANZIG4

tarybos
Teismas bausmės neuž- 
padėjo į archivą, nes 
“politinis karas”.

VOKIEČIAMS ĮSAKYTA 
PASIRINKTI VADĄ VATIKANAS — Laikraštis Os- 

servatore Romano plačiai rašo 
apie Amerikos C.I.O. progresyvį 

įsako' veikimą suorganizuoti visus dar- 
.. .. i.. »■>. »> i.. >.. . i.i... i . .... į

CASTEL GANDOLFO, ITALI
JA, birž. 10 d. — Popiežius Pijus 
XI. kalbėdamas j būrį Bavaru 
maldininkų, pasakė, kad nacių 
Vokietijoje yra toki “skaudi ir 
nerami padėtis, jog reikia verkti. 
Yra mums suraminimas, kad mes

MARIENVVERDER. RYTINE 
PRŪSIJA — Vokietijos diktato
rius Hitleris pasižadėjo kalbėti 
G00 savo pasekėjų prie pat Dan- 
zigo rubežiaus birželio 19 d., Ma
rienburgo miestely. Jo kalba bus 
už prijungimą Dancigo laisvo

kieti ja. Bet Hitleris gali iškirsti 
šposą.

Birželio 15 d. užsibaigs Tautų 
Sąjungos garancija. Nuo tos die
nos Lenkija turės pilną kontrolę

liepė Silezijos teritorijoje. Taigi Vokie- 
“tik.tija to labai nenori, nes ir vokie-

<r_

ne- 
žiūrint kaip apie mus bus kalba
ma”.

Užbaigiant, Popiežius 
maldininkams atsiminti, kad 
Dievo keliai ir šventas tikėjimas čiai bus lenkų kontrolėje, 
tegali duoti žmonėms laimę”. Jis; 
pažadėjo melstis “už jus ir jūsų; 
kunigus be perstojimo”.

BERLYNAS, birž. 10 d. — Hit
lerio oficialus laikraštis į 
Popiežiui Pijui pačiam atvažiuoti bininkus. Vatikano laikraštis už-j 

gyrė CIO ir pasmerkė Amerikos 
Darbo Federaciją, kuriai “darbi
ninkai negalėjo pasitikėti, nes 
ir kada jie išeidavo į streikus, 
Federacijos vadai dažnai nusileis- 

I davo darbdavių reikalavimams.
Ar jūs klausysite Hitlerio labiau Užtat John L. Lewis, viee-prezi- Vvorkers
už Bažnytinę valdžią, kuri seniai dentas Federacijos, sudarė uniją, dentas. Bet seimo vadai neleido 

s darbininkus ne jam kalbėti ir pareikalavo prasi- 
pagal amatus, kaip kad daro Fc-'šalinti iš seimo, nes esąs toks 

VVilliam Green, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidento įsakymas, 
kad nei vienas CIO atstovas ne. 
turi teisės kalbėti seime.

Bloga, kada darbininkų vadai 
pešasi. Darbininkai nukenčia.

į Vokietiją ir persitikrinti kame' 

nesilaikoma sutarties Vokietijos 
su Vatikanu. Gi vokiečiams įsa
ko pasirinkti vadą Hitlerį ar Va
tikaną. Sako: “Dabar mes turi
me reikalauti vieno sprendimo.

NELEIDO DARBININKŲ VA
DUI KALBĖTI DARBININKŲ į 

SEIME

pasidarė pasaulinė valdžia? Yra ^uri organizuos
aišku, kad Vatikane nėra dvasi
nės valdžios, bet grynai pasauli
nė, kuri nori valdyti visus žmo
nes”. Taip kalba Hitlerio oficio
zas.

STALINAS VĖL SUSIRGĘS

deracija, bet pagal industrijas”.

BAUSME KUNIGUI Už 
ROŽANČIAUS KALBĖJI

MĄ

MEKSIKA, birž. 10 d. — Ku-
VIENNA, AUSTRIJA — Gan- nigas Ortiz buvo suareštuotas ir 

dai pasikartoja, kad sovietų dik- nubaustas, 
tatorius Stalinas vėl rimtai susir
go, ir kad Dr. Hans Eppinger, 
žymus vėžio ligi] specialistas iš
vyko į Maskvą pasimatyti su Sta
linu.

nes jis vienoje Vera 
Cruz miesto bažnyčioje, civiliai 
apsirėdęs kalbėjo rožančių. Poli
cijos rankose kunigas daug išken
tėjo.

ANGLIJA KALTINA ISPANI
JOS GEN. FRANCO UŽ 8 JŪ

REIVIŲ UŽMUŠIMĄ

LONDONAS, ANGLIJA — Di* 
, tižioji Britanija pasiuntė protes- 
, tą gen. Erancisco Franco. Ji kai* 

Čia dabar t'na sukilėlius už minos sprogimą 
jūroje, kuri apdraskė Britų laivą 

Seime norėjo kalbėti ir užm”šė 8 jūrininkus. Anglijos 
Textile valdžia sako, kad minas ties Al* 

of America vice-prezi- meria Padėjo Ispanijos sukilėliai.

BANGOTI. M E. — 
vyksta Maine Federation of La
bor seimas.
Horace Riviere, United

1200 ATSIVERTIMŲ PER 
PENKIS METUS

ŽUVUSIUS LAKŪNUS 
IŠGELBĖJO

VERNON, TEXAS — Dr. T. 
A. King, nekatalikas, šiomis die
nomis išpildė savo pasiūlymą pa
darytą sausio mėnesy. Jisai pado
vanojo savo vedamą ligoninę Šv. 
Nazareto šeimynos Seselėms kai
po viešą ligoninę. Dr. King au
ka yra verta daugiau kaip 90,000 
dolerių.

NUTEISĖ 39 STrAkIERIUS

DAUGAI

7 
mėsinė.

vietas

lietu-Miestelyje jau veikia 
viškos parduotuvės ir 
Lietuviai turi geriausias 
prie naujai įrengtos rinkos ir pa
sitikėjimą.

WAUKEGAN, ILL. - Birželio 
8 d. teismas nuteisė kalėjimu 39 
streikierius Fan Steel Metallur- 
gical kompanijos, kurie pereitą 
vasario mėn. buvo paskelbę sėdė
jimo streiką ir atsisakė pildyti 
teismo įsakymą apleisti dirbtu
ves. Visi nuteisti skirtingam lai
kui — nuo 10 dienų iki 8 mėne
sių kalėjimo. Didžiausią bausmę 
gavo organizatorius Adelman. 
Jam teismas paskyrė 8 mėn. ka-1 
Įėjimo ir $1000 pabaudos.

Viso buvo teisiama 92 darbinin
kai, bet 53 darbininkams teismas 
bausmės dar nepaskyrė.

Du Massachusetts tautinės sar
gybos lakūnai, kurie lėkė skersai 
šalies. Nevados tyruose buvo pri
versti nusileisti. Sužeistas vienas 
lakūnas. Kitas lakūnas turėjo ei
ti 42 mylias pėsčias, kad prisi
šaukti pagelbos. Suradęs indio- 
nus, paprašė jų pagelbos.

CHICAGO, ILL. — Nuo to lai
ko kada Tėvai Pranciškonai ati
darė savo bažnyčios duris apylin
kės juodukams 1932 metais, spar
čiai pradėjo augti katalikų skai
čius. Kas metą virš du šimtai 
žmonių, suaugusių ir vaikučiui 
po pamokų yra priimami j baž
nyčią. Šiais metais Dievo Kūno 
bažnyčios parapijinė mokykla 
turėjo atsakyti mokinius, nes ne
buvo joje daugiau vietos. Ją lan
ko 700 vaikų. Birželio 8 dieną 
vysk. B. J. Sheil suteikė Sutvir
tinimo Sakramentą 400 atsivertu- 
siems j katalikybę ir neseniai ap
krikštytiems žmonėms.

Darbininkų Radio Programa 
1:30 Valandą po Pietų

šeštadienį, birželio 12 d., 1:30 vai. po pietų iš ra
dio stoties WC0P, Boston vėl turėsime progos klausy
tis lietuviškų dainelių, muzikos ir kalbų. Prašome pa
sukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles.

‘ Darbininkų Radio programoje skelbtis apsimoka. 
Siųskite piknikų ir kitokių parengimų skelbimus da
bar, kad gautume ne vėliau Šeštadienį prieš 10 vai. ry
tą. - ' - ' .
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KUN. K. JENKUS SVEIKINA
SU PIKNIKU

Virš šimtas jau užsiregistravo 
piknikui dirbti ir aukoti. Bent 
e.ntra tiek tikimasi dar naujų su- 

Birž. 9 d., kun. K. Jenkus at-' laukti.
rašė kun. P. .Virmauskiui laišką.1 
Iš Europos. Jis džiaugiasi laivu. 
Sakė, laive, nuolat suėjęs su Pr. 
Razvadausku, p. Uždaviniu ir ki
tais. Dabar jis pasirengęs pama; 
tyti pasaulį. Baigdamas laišką 
kun. K. Jenkus sveikina So. Bos
toniečius — ypač su pikniku ir 
linki piknikui kuogeriausio pasi
sekimo.

PIKNIKO IŠVAKARĖSE

2

13 d. lytų, pikniko

Pranas Razvadauskas, L. Vy
čių organizacijos viee-pirminin-

Iš tokio rūpestingo rengimosi 
galima spręsti jog So. Bostono 
lietuvių šv. Petro parapijos pik
nikas bus kuopasekmingiausias.

Gerai, 
minios Kęstučio 
d.! Tebūnie jie 
aptarnauti! Juk 
Gros orkestras! 
tas paršiukas, ir

Jei birž.
nebūtų. Būtų tik, nuo 3 vai. po 
pietų, parengimas, 492 E. 7th St.. 
So. Boston, Mass. Tie patys įžan
gos tikietai būtų geri ir čia.

Tenetelpa piknikierių 
parke, birž. 13 
kuopuikiausiai 

dainuos choras! 
Užklys dovano- 
t.t. ir tt.

i 
i 
i
I

Birž. 9 d., vakare, po pamal
dų. bažnytinėje salėje, susirinko 
didelis būrys parapijos prietelįų.! 
beveik visi pikniko darbininkai.' 
Jie pačioje rengimo įkaitoje.
Planuoja kas. kur, ir kaip dirbs, kas, buvęs LDS. Centro iždinin- 
Kiti aukuoja. Dar kiti neša už kas 
tikietus pinigus, ima daugiau ti- 
kietų, džiaugiasi 
kuotojais. ir tt. 
darbuotis — rinkti aukas ir par-* 
duoti tikietus iki paskutiniai va
landai.

Buvo pabrėžta, kad Įvairių ko
misijų pirmininkai vestų skaitlinę 
visų aukotojų ir darbininkų, kad 
po pikniko būtų lengvai galima 
paskelbti jų vardus.

DAKTARAI

LIETUVIAI GRABU ANTAI asme™^™°s
—

Norvood, Mass. — Antradienio; 
vakarą įvyko Norvvood High! 
School “Užbaigimo Aktas”. Di
plomus gavo 172 mokiniai. Tarp 
kitataučių randame 19 lietuvių 
jaunuolių, kurie užbaigė tą mo
kyklą : J. Adamonytė, R. Bulytė, 
J. Čiubeta, V. Dauderytė, L. Do- 
vidauskaitė, A. Janavičius. E. 
Jankauskaitė, O. Javasaitis, O? 
Kodytė, V. Kotakiutė, G. Minkė-; 
vičiutė, J. Pazniokas, J. Kazlaus
kas, A. Stankevičiūtė. B. Stony
tė, A. Trečiokaitė, E. Trusevi-j 
čius, J. Zabrauskas, A. Zimlickni-

t

1
UETŲVĄ
l^GRIPSHaM
F LIEPOS-JULY^

2 l»ENA.
---- >

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS 

Parduodu įvairiausio* rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

NEWYORK-KLAIPEDA
per GOTHENBUHGĄ, ŠVEDIJĄ

RENGIA

ŠVEDŲ AMERIKOS
UNIJA
Kooperuojant

Lietuvių Laivokorčių Agentą Sąjun
gai Amerikoje, Ine.

IšTGotnenburgo keleiviai bus sku
biai pervežami elektriniu traukiniu į 
Kalmarą, iš Kalmaro modernišku lai
vu MARIEHOLM į Klaipėdą. Iš 
Gothenburgo iki Klaipėdos važiavi
mo apie 24 valandos.

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

Valdžios mokesčiai atskirai
t

Sutaupysite pinigą pirkda
mas laivokortę ten ir atgal

Ekskursija vadovaus
Vladas P. Mučinskas

Švedų Amerikos Linijos 
Lietuvių skyriaus vedėjas

Ekskursijos brošiūrėlių ir laivokor
čių kreipkitės į savo 
korčių agentą, arba į 
kos Linija.

Kiti išplaukimai iš 
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM ____
KUNGSHOLM____ Rugpiščio 19.
DROTTNINGHOLM Rugpiūčio 26

Swedish . American Line
454 Boylston, St., Boston, Mass.

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. l’ristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

LSt. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ* ir VYNĄ.
Cambridge, Mass. — Cambrid

ge High ir Latin Mokyklą tre
čiadienio vakare užbaigė ir di
plomus gavo 550 mokinių. Į už
baigimo aktą atsilankė miesto 
mavoras J.'D. Lvnch. Graduautų 
klasės atsisveikinko kalbą pasa
kė Alena Jankiutė. Ji kalbėjo a- 
pie Horaee Manu, kurio mirtic-sj 
šimtmetį šiais metais mini. Iš vi
so 17 lietuvių mokinių gavo pa
liudijimus: P. Bakaveekaitė. A. 
Benkauskaitė, A. Jackevičiūtė, '.j 
Klevaitė, J. Krevytė, B. Makry- 
tė, V. Malinauskaitė, S. Savickai-! 
tė, A. Sidabraitė, S. Tamkutonv-!

■ i tė, V. Tasonytė, H. Jankiutė, J. 
Ajauskas, B. Burokas. A. Kasi-: 
nauskas, J. Bakunas, P. Šarka. E. 
Vaitkus, A. Jankiutė ir E. Vait
kus gavo ir pagyrimo laipsnius.

sveikina visus nuo laivo
“Queen Mary”. Jis rašo:

aukomis ir au- “Sveikinu iš Atlantiko. Kelio- 
Pasirvžta uoliai nė puiki, nors laivas buvo nu

skendęs. bet vėl iškilo ir laimin-’ v . „
gai plaukiame. Frank”. Montellos zvaigzde-damininkė, dainuos Varg. Seimi-

Kun. A. Petraitis, šv. Kazimie-! Koncerte liepos 6 dieną, Municipal saleje, So.
ro lietuvių par. (Worcester? Bostone, MaSS. 
Mass.) prisiuntė sveikinimus kut..! 
J. Plevoko vardu iš Paryžiaus? 
kurį pasiekė gegužės 31 d.

I

STROPIAI RENGIA VARGONI
NINKŲ ŠEIMINĮ KONCERTĄ ’

______
Visi So. Bostoniečiai labai susi< 

domėję Varg. Seimo koncerto 
rengimu. Štai Šv. Petro par. cho-1 
ras savo susirinkimuose kalba,, 
daro planus, kad visus patenkin? 
ti. ir išrodo, kad taip ir bus. Kas
dien gauname laiškų iš visur,' 
kad užregistruoti vietų dėl gru-i 
pių iš tolimesnių kolonijų. Tikie
tai platinami, ir štai dar į pagel-i 
bą atėjo ponia Saurienė ir ponia 
Vojega iš Dorchester. Ponia Gai
lienė. adv. Gailio žmona jau par
davė virš 25 tridets.

Taigi visi neužmirškime liepos 
6 dienos. Varg. Šeiminio koncer
to. Municipal salėj. “Tūkstantinė 
žmonių minia Varg. Šeiminiame 
Koncerte”. Seimininkas.

P-NIA M. MAZGELIENĖ,

vietinį laivo-
Švedų Ameri-

1

TeL S. B. 2805-R |
LIETUVIS

OPTOMETRISTASj
Išegzamlnuoju akls| 
priskiriu akinius | 
kreivas akis atitie- Į 
sinu ir amblijoniš- i 

| koše (aklose) akyse sugrąžinu; 
£ šviesą tinkamu laiku.

!
J. L.’PAŠAKARNIS, O. D. j

447 Broadway, South Boston j
T.................i,[ i >> > 11 •< i ■<> r 11 > >>>>. n i > i n > m, E

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR 

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

PO OPERACIJAI

jmii ■«i 
į

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadvvay, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Ik) | 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
aas uždarytas subatos vakarais iri 
nedėldieniais, taipgi seredomia nuo Ė 

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

........................................... -š

I
sI
i

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Bro&dvay, So. Boston

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

pagal susitarimą.

Tel. 8o. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 ▼. v. 
Seredomla nuo 9 iki 12 ▼. dieną. 
8ubatotnis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

į JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

ji 1 
278 Harvard 8treet,

kaa»p. Iaman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

vekarių ėjimas buvo sustabdy
tas pusei valandos, bet nė vienas’ 
žmogus nenukentėjo.

Ugniagesis, Įeit. P. Bradley. 
pirmas patėmijo gaisrą ir susto
jus karui jis išlipo pažiūrėti. Su-1 
grįžęs jisai pašaukė ugniagesius! 
ir pats padėjo gaisrą gesinti. E- 
lektros jėga per 17 minučių bu
vo uždaryta. Gaisras padarė $50. 
00 nuostolių. .

čių, ir iš apylinkės miestelių.
- Sugrįžę po “medaus mėnesio” 

iš Kanados jaunavedžiai mano 
<: psigyventi Roslindale.

NEREGĖ UŽBAIGĖ KOLEGIJĄ 
i

Šeštadienį, birželio 5 dieną, šv.ij 
Brigitos par. bažnyčioje priėmė • 
moterystės Sakramenta p-lė Ona!

* . * ' Vervečkaitė, duktė pp. M. Ver-
! verkų, su p. Daniel MeKenna? 
j Liudytojais buvo p-lė M. Krem- 

mell ir p. P. MeKenna.
Panelė Veryęčkajtė yra- baigu

si So. Boston High School ir dir- 
I bo miesto ligoninėje per paskuti

nius sepiynius metus.
| Priimtuvėse, kurias iškėlė, pp. 
j Vervečkai dalyvavo daugelis sve-

i
Pranas Jesionis. 20 m. amžiaus? 

Parap. Veikimo Komisijos narys.' 
gyv. West Sixth Street, pasek
mingai atlaikė vidurių operaciją 
trečiadienio rytą, ir dabar stip
rėja Šv. Margaretos ligoninėje? 
Dorchester.

Šešiolikos metij amžiaus Amili- 
ja Pociūtė, ketvirtadienio rytą' 
pasidavė į miesto ligoninę deši-į 
nes kojos operacijai. Dar jaunu
tė būdama, ji susižeidė koją ir 
negalėjo gerai vaikščioti. Dabar 
gydytojai mano, kad jeigu ta ko
ja būtų pailginta įdėjus kaulo 
šmotelį, tai ji galėtų geriau vaik
ščioti. Linkime jai sėkmingiausios 
operacijos.

GAISRAS POŽEMYJE

Trečiadienio vakare, kai žmo
nos tirščiausiai važiavo namon iš 
darbų, Washington St. požemyje 
kilo mažas gaisras senoje įrankių 
dėžėje. Žmonės išsigando kuomet 
tiršti, dusinanti dūmai pradėjo 
verstis per gatvekarių Jangus.i 
Konduktoriai, nuraminę pasažie-j 
rius, pasakė kas įvyko. Nors gat-

Z

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
817 E St. (kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass. 
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Boom 3

Residence:
16 Thomas Pk, Tel. S. B. 1046

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadvvay, 
Bouth Boston, Mass

Neu) Yorko
Liepos 10,
Liepos 24,

Rodos, kad šiais laikais ir tu
rinčiam geras akis sunku užbaig
ti kolegijos mokslus. Retas yra 
studentas - studentė, kuri gauna 

I garbės požymiu^. Štai birželio 
mėnesy baigia Radcliffe Kolegi
ją viena neregė studentė Darata 

j Daniels, kuri gauna AB laipsnį 
ir dar su aukštais pagyrimais.

Akloji Darata, dar jaunutė 
t būdama, susitiko su pagarsėju- 
. šia Helen Keller. kuri stebuklin- 
I • .i gai pergalėjo savo_ neregystę ir 
tapo sėkminga raseja ir kalbėto
ja. Daratai ji pasakė, jei pano
rės, ji galės ir pasidaryti vietą 
pasaulyje. Pasidrąsinusi ir pa
klaususi. Darata Daniels stojo į 
aukštąją mokyklą ir taip uoliai 
mokinosi, kad ji baigė užimdama 
pirmą vietą iš 271 studento. Jai 

j pagelbėjo kitos studentės perskai- 
! tydamos uždavinius. Gerieji jos 
draugai jai nupirko pakeltomis 
raidėmis knygas, iš kurių ji mo
kinosi. Taigi ausimis klausydama 
ir su pirštais skaitydama jai pa
sisekė pasiekti mokslo laipsnį.

Kolegijoje jai puikiausiai sekė
si mokslas ir jai už jos gabumus 
davė stipendiją. Rašomąją maši
nėlę ji puikiausiai vartoja.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Cambridge Miesto Mayoras d:: 
lyvavo Rindge Technical School 
užbaigime ir išdalino 240 diplo

_ , v ~ • tų daržovių, sviesto, runo, duo-
I įetuvis Vvtautas Janulis uzbai- _ x . v. ., _ . . uos, grūdinio maisto, klausimų,
gnno programoje pasakė atsisvei-j _ ° . .. ,~. . , . , . .. mėsos ir žuvies. Galima valgyti
kmimo kalbą. Šią mokyklą baigė;. ,. .. . . , x v. i . , ‘ ir kitokio maisto, bet virsmineti16 lietuvių berniukų: Pr. Benu- . ,. . prisideda prie sveikų dantų,sis, P. Gaigalas, S. Girdvainis. A. j1 .
T , ,. „ ■ .. „ T . , Pienas gal yra svarbiausiasJakutis. V. Janulis. \. Jasmskas,! . , . .. x .

maistas dantims, nes jis turi mi^ 
į iš kurių dantys susideda. 

Kiti reikalingi irgi, nes apart mi
neralų, jie duoda reikalingų vi
taminų, riebumų ir kitų maisto 
elementu.

i _
Švarumas irgi svarbus. Įpraski

te valyti juos iš lauko, iš vidaus 
ir tarpe dantų. Kiekvienas vai
kas privalo mokėti valyti savo 
dantukus, ir sulaukęs antrų me
tų pats privalo valyti savo dan- 

Itis.
Regulariškai lankykite dantis

tą ir veskite pas jį — nors sykį 
į šešius mėnesius. Tavo dantistas 
pasakys kaip dažnai pas jį vykti. 
Ir sek jo patarimus.

Pasiųskite sau-adresuotą ir su 
k rasos ženklu kon vertą dėl kny
gutės “Help Yourself to Good 

įTeeth” į Room 342-A Depart- 
meut.of Health, 125 Worth St., 
New York City. Pagelbės supras
ti apie dantis.

' ' --- 7---  ■ " —

i

Telefonas 
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

i PARSIDUODA 41 Wood Avė., 
Mattapan, Mass. 2 šeimynų na
mas su garadžiumi. Tuščias lotas 
ir vaisiniai medžiai. Namas pas
kendęs medžiuose, visi moderniš
ki įrengimai. Atsišaukite pas sa
vininkus, 58 Conley Rd_, Avon, 
Mass. arba “Darbininko” adm., 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. (8-11-15)

.. .PARSIDUODA 2 šeimynų na
mas 7—7 kamb., visi moderniški 
įrengimai, aliejumi apšildomas, 3 
karų garadžius. Puiki vieta, 24 
King St. Dorchester, Mass. Tele- 
fonuokite TALbot 9779.

(11-15)

FIELD DAY
Rengia Stepono Dariaus Postas No. 317

Birželio - June 20 d., 1937
Montello, Mass.Romuvos Parke,

Bus kariškų ceremonijų, gražuolių kontestas. Gros Posto Benas ir orkestras, žaidimai 
vyrams, moterims ir vaikams su prizais, skanūs valgiai ir gėrimai.

Bušai išeis 11:30 vai. nuo Posto svetainės, 376 Broadvvay, So. Boston. Tikietag į abi 
puses 60c. Posto įgaliotas, širdingai kviečiu visus, VINCENTAS RIMKUS, Komandieris.
~ < ,

Vi

A. Kalakauskis, S. Kasperavičius, Į
A Mankevičius. V. Maršiniai! is. ’?.ra 
A. Marcinkevičius, A. Puzinas, S. 
Šarka. S. Stanevičius. A. Treina- 
vičius, A. Valeika.

ATHOL; MAsŠ^-Ąth’ol H

S. užbaigime lietuvaitė Genovaitė 
Rimšaitė skaitė paskaitą. Iš 97 
studentų yra keletas lietuvių.

SVEIKI DANTYS PRI
KLAUSO NUO DIETOS

Dr. John L. Rice 
New Yorko Miesto 

Sveikatos K omisi j orderius

Mūsų dantys yra gyvi audiniai 
ir reikalauja tinkamo maitinimo 
ir prižiūrėjimo jeigu norime, kad 
jie būtų sveiki ir drūti. Daug 
žmonių nežino, kad 
maistas užlaiko sveikus 
kad mes turime taip 
dantis, kaip maitiname 
no dalis.

Ilgų metų patyrimai rodo, 
turėti sveikus dantis turime 
gyti pieno, vaisių, žalių ir lapuo-

tinkamas 
dantis ir 
maitinti 

kitas kn-

kad 
val-

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVE

MONARCH HOME 
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummings Highway

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

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

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

Į

LITHUANIAN FURNITURE CO.
326-328 W. Broadway, So. Boston

Tel. SOUth Boston 4618

TeleDhone
80. BOSTON 

1068

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER 
Automobilių ir Trokų 

“ Agentūra.
Taisome visokių UkUrbysčlų auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. EU^th 8t. 

SOUTH BOSTON. MASS.
Jai. Kapočiunas ir Pctcr Trečiokas

savininkai

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

GRABORIAI
į S. BARASEVIČIUS IR

SŪNUS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

G^ven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

I

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

Resldence: 158 W. 7th St
TeL ŠOU Boston 3960 

Patarnavimai Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC

! P. J. AKUNEVICH IR SUKUS
GRABORIUS - UNDERTAKER

I
 Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.

BROCKTONO OFtSAS: TeL Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass. Į

i
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|ET|||f||| KIEMĄ Liepos 5 d., Marianapolio 
alk I U ■ III Ulkll A Kolegijos Parke, Tompson ,Ct6

J. E. Vyskupo Mečislovo 
Reinio Maršrutas

I
ĮVAIRIOS ŽINIOS

— Iškilmingas Šv. Mišias su asista ir pamokslą sakys1 — Paroda — Grupių, draugijų ir benų-orkestrų. 
Jo Ekscelencija Vyskupas Mečislovas Reinys.

— Dainų Šventė — Išpildys Sujungtas Chorų Choras.
— Olimpiada — “Baseball”, šokimai, bėgimai, ir t.t. 

KVIEČIAMI VISI DALYVAUTI.

KOVA PRIEŠ 40 VAL. 
DARBO SAVAITĘ 

PRANCŪZIJOJ
darė Lietuvos kunigaikš
tijos valdžią iš pirmininko 
Stanislovo Soltono ir na
rių: grafo Juozo Sierakov- 
skio, kun. Aleks. Sapiegos, 
Prano Jelskio, A. Patoc- 
kio, Jono Sniadeckio ir 
Juozo Kasakausko, gen. 
sekretoriaus. Tokie yra 
svarbieji Napaleono buvi
mo Lietuvoje istoriniai

Norwood.

Prancūzijos pramonės į- 
monėse 40 vai. darbo sa
vaitė buvo įvesta jau per
nai. Dabar norima 40 vai. 
darbo savaitę įvesti ir 
prekybos verslamonė s e. 
Tačiau pasirodo, kad tai__ ___________________
yra nelengvas dalykas. Jei metmenys, 
pramonininkai po nedide- Minėdama Napaleono 
lio pasipriešinimo sutiko laikus Lietuvoje, lietuvių- 
su 40 vai. darbo savaitės prancūzų draugija gegužės 
įvedimu, tai prekybos ver- mėn. 15 d. Vytauto Didžio- 
slamonių savininkai rodo jo Kultūros Muziejaus pa- 
daugiau atkaklumo. Įve- talpose atidarė parodą, 
dus 40 vai. darbo savaitę, kurią paėmė į savo globą 
krautuvės turėtų būti už- Lietuvos Respublikos Pre- 
darytos 2 dienas per sa
vaitę. Prekybininkai nuro
do, kad tai jiems nepake
liama našta.

Dabar Paryžiuje įsistei-Į 
gė sąjunga kovai su 40 
vai. darbo savaitės įvedi
mu. Viešbučių ir restora
nų savininkai nurodinėja, 
kad 40 vai. darbo savaitės 
įvedimas reikštų jų vers-

nizavo eilę paskaitų, lie
čiančių Napaleoną ir Lie
tuvą. Rudenį šios paskai
tos bus atspausdintos ats
kiru leidimu.

Parodos metu bus uždė
ta marmurinė lenta ant 
namo, kuriame Napaleo- 
nas Kaune buvo sustojęs, 
su tokiu užrašu, 
veno Napaleonas 1812 me
tais”. Tsb.

“Čia gy-

nų daiktų, žmonių kaulų riaus viršininkas Žarikovas, buv. 
ir kt. socialinio draudimo skyriaus vir-

A. Panemunės valse, šininkas Kotovas, buv. moksliniu 
Laumenų smėlyne surado tyrinėjimų instituto pirmininko 
tokių daiktų, kurie paša- padėjėjas Antoškinas ir kiti, 
ko, kad Šiose vietose žmo- j VCIKas, išklausęs šverniko 
nės gyveno prieš 3000 me- pranešimo, priėmė rezoliuciją, ku
tų. Taip pat Purvinų kai
me rado seną kapinyną, 
tai esąs dar nuo stabmel- 
dybės laikų.

------------------ SOVIETAI VALO PROFSOJU-
LIETUVA DALYVAVO j ŽUS

JURGIO VI KARŪNAVI
ME

Laukiamasis brangus Svečias jau kelionėj. Neuž
ilgo Garbusis Ganytojas lankys Amerikos lietuvių 
kolonijas ir gaivins bei stiprins mus tikybiniai bei tau
tiniai. • *

Prieš mėnesį atgal buvau paskelbęs Jo Ekscelen
cijos bendrąjį maršrutą. Kunigų Vienybės Provinci
joms jis žinomas. Trumpučius joms skirtus laikotar
pius, beabejo, išnaudos kuotiksliausiai; bet labai svar
bu žinoti smulkmeniškiau, kaip K. V. Provincijos su
skirstė jiems skirtąsias dieneles. Apie tai prašau nea
tidėliojant pranešti Kunigų Vienybės Sekretorijatui. 
Tr Jo Ekscelencijai įdomu bus iš anksto žinoti, kaip 
kiekviena Amerikoj buvimo diena bus sunaudota.

Maršrutas esminiai nepakeičiamas. Čia tik pa
kartoju seniau paskelbtąjį su mažais papildymais.

Jo Ekscelencijos Vyskupo M. Reinio maršrutas 
suskirstytas sekančiai:

Rytų Provincijai Birželio 17 iki 27-tos.
Birželio 18 — New Haven.
Birželio 19 — Bridgeport ir Newark. 
Birželio 20 — Brooklyn ir Elizabeth.
Birželio 21—23 — Washington ir Baltimore. 
Birželio 24 — Maspeth ir Jersey City.
Birželio 25 — Paterson, N. J. 
Birželio 26 — Harnson, N. J.
Birželio 27 — Lietuvių Dainų Diena, Wyoming, Pa.

LDS. Seimas, Nashua, N. H. Birželio 28—29. 
Bostono Provincija — Birželio 29 iki Liepos 8-tos. 

Birželio 29 — Lowell, Mass. 
Birželio 30 — Athol, Mass, 
Liepos 1
Liepos 2 — Cambridge.
Liepos 3 — Brockton ir Providence.
Liepos 4 — New York ir New Jersey Lietuvių Diena 
Liepos 5 — Lietuvių Dienas, Thompson, Connecticut.

Vargonininkų S-gos Seimas, So. Boston, Liepos 6. 
Studentų ir Profesijonalų Seimas Marianapolio 
Kolegijoj (Thomnson. Conn.) Liepos 7—8 d.

Liepos 7 — vak., Šv. Kazimiero par., Worcester, Mass. 
Liepos 8, vak. Aušros Vartų par., Worcester, Mass. 
Liepos 9 — Westfield, Mass.

Hartfordo Provincija — Liepos 8—11.
Philadelphia Provincijoms — Liepos 13 — 18 dd 
ir Rugpiūčio 26 — 30 dd.
Scrantono Provincijai — Liepos 19 — 26 dd. 
Pittsburgh Provincijai — Liepos 27 d. iki rusx>. 6. 
Kunigų Vienybės Seimas Seserų Pranciškiečių 

Vienuolyne, Mt. Providence, Pittsburgh, Pa. Liepos 28.
Lietuvos Vyčių Seimas, Dayton, Ohio. Rugp. 3 d. 
Chicagos Provincijai — Rugpiūčio 8 — 22.
Moterų S-gos Seimas — Rugp. 16 d., Chicago, III. 
Lietuvių Diena Lakewood Parke, Pa. (Kun. Dr. 

Končius) Rugpiūčio 15 d. (jei suspės).
ALRK Federacijos Kongresas, Lawrence, Mass.— 

Rugpiūčio 24 — 26.
Po Federacijos Kongresui, J. E. Vyskupas, grįž

damas Lietuvon, dar galės aplankyti Philadelphia ar 
kokią kitą koloniją.

Kunigų Vienybės Provincijų susirinkimuose ku
nigai atsižvelgė į aplinkybe^ ir nuolankia dvasia su
skirstė Vyskupo maršrutą. Pilnai tikiu, kad kilniau
sia, gražiausia dvasia sutiks Garbųjį Svetį ir be 
skriaudos kitoms kolonijoms laiku išlydės Garbųjį 
Ganytoją į sekančios parapijos surengtas iškilmes.

Teko nugirsti, kad vienoj - kitoj K. V. Provinci
joj įvyko maršrute mažų permainų, pagerinimų. Ga
vęs informacijų, paskelbsiu sekančiame J. E. Vysku
po M. Reinio maršruto sąraše.

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

zidentas Antanas Smeto
na ir Prancūzijos Resnub- 
likos prezidentas A. Leb- 
runas. Prancūzijos muzie
jai, karo muziejus, Luov- 

i re’o muziejus, Versalio 
i m. valstybinė biblioteka 
su savo skyriais: graviūrų 
kabinetu, rankraščių de- 
partmentu, Paryžiaus au- ! 
kštoji meno mokykla, tau
tos saugumo ministerijos 

Išmonių likvidacijos pra- archyvai, medalių ir mo- 
džia. Jie su tuo negali su-į 
tikti ir grasina, kad jei 
nebus atsisakyta nuo 40 
vai. darbo savaitės įvedi
mo, tai jie paskelbsią lo
kautą ir uždarysią resto
ranus bei viešbučius.

Kaunas — Anglijos ka
raliaus Jurgio VI karūna
vimo iškilmėse dalyvavo 
užsienių reikalų ministe
ris St. Lozoraitis, kariuo
menės vadas gen. št. pulk. 
St. Raštikis, St. Bačkis ir 
St. Girdvainis.

ŠV. TĖVAS SUTEIKĖ 
ATLAIDUS UŽ LIETU

VOS MALDĄ

NAPOLEONO LAIKAI 
LIETUVOJE

netu administracija ir kt. 
įstaigos jau prisiuntė ir iš- : 
dėjo eksponatus liečian- ' 
čius Napaleono epochą.

Iš lietuvių pusės prie na- 
rados prisidėio valstybės 
archyvas, turįs daug Na- 
naleono meto dokumentų, 
dar niekur nespausdintu, 
taip pat ir savivaldybės 
archvvas bei Vvtauto Di-‘ 
džiojo universiteto biblio
teka, I

Šv. Tėvas už Lietuvos 
pasiaukojimo Švč. Jėzaus 
Širdžiai maldą, kuri bai
giasi žodžiais: ‘Jėzaus Šir
die, teateina Tavo Kara
lystė ir į mūsų brangią 
Lietuvą’, suteikė 300 die
nų atlaidų.

ria konstatuojama, kad
Ukrainoje, Leningrade ir Balt- 
gndijoje socialinio draudimo į- 
staigose padaryti milijoniniai 

išeikvojimai.
Rezoliueijoje reikalaujama sku
biai pertvarkyti profsojuzų ir so
cialinio draudimo veikimą.

| “United Press” Maskvos ko- ! 
respondentas rašo, kad Maskvoje ■ 
suimtas mokslinių tyrinėjimii ins- ; 
tituto vice - direktorius Čislovas, 
socialinio draudimo skyriaus vir
šininkas Kotovas, mokytojų prof- 
sojuzo pirmininkas Gilburgas, 
naftos darbininkų profsojuzo se
kretorius Kolitolovas, Kaukazo 
naftos darbininkų profsojuzo pir
mininkas Kožurovas, žurnalo 

j ‘Socialinio Draudimo Problemos’ 
redaktorius Miliutinas ir chemi-

1

|jos pramonės darbininkų profso- 
'juzo pirmininkas Žarenkovas.
i VCIKo posėdy Švemikas pra
nešė, kad pastaruoju laiku suim
ta visa eilė profsojuzų veikėjų, 
kurie kaltinami esą trockininkij 
šalininkai. Tarp suimtųjų yra bu- 
vusis svetimšalių darbininkų sky-

GRIŽĄ BANGINIŲ ŽVEJOTO- 
JAI LIETUVIAI

Aires lai-
Georgia 

išbuvo o- 
kalnuose.

Buenos Aires yra susidariusi 
lietuvių grupė, kuri kasmet žie
mą vyksta žvejoti banginių. Da
bar jie grįžta j Buenos 
vu “Tijuea” iš South 
salų, kur apie 8 mėn. 
keano audrose ir ledų
Grįžtančiii jūrininkų tarpe yra 
šie lietuviai: K. Juzakas, J. Vaš
kas, T. Našlėnas, J. Kaupas ir 
keletas kitų. Sykiu atvyksta ka
pitono padėjėjas Hugo Krenvs. 
kurio žmona yra lietuvaitė ponia 
Kreivis — šikšnvtė.

PRADĖS STATYTI DAR
BININKAMS NAMELIUS 

LIETUVOJE

••••••• t KHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIKKliflHIIIIIIIIMIIIIHHflH;

KIBART MOTOR 
SALES, INC., 

AUTIIORIZED FORD SALES I
& SERVICE

120 Market St., 
Campello, Mass.

Tel. Brockton 835 i
• M»***tt***MM(*««*t(*t(***e*OSI

OLSON & LEPPER, Ine.
CITEVROLET SALES 

SERVICE
519 Washington St., 

Norwood, Mass. 
Tel. 0440

&

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV JONO EV. BL. PAS ALPINI 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Ph-m. Albinas Neviera,
16 IVinfield St, So. Boston, Mass. 

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

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

! Iždininkas Pranas Tuleikis, 
| 100 Bowen St, So. Boston, Mass.
.Maršalka Joną.* Zaikis,

7 VVlnfleld St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tn- 

čią nedėldienl kiekvieno mėnesio 
I 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 49:

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
825 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
Vlce-pirm. — Ona Janklenė, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Bronė Cunienė,

29 Gonld St., W. Rojrbury. Mass. 
Tel; PAR 1864-W.

Fin. Ra*t..— Marijona Markonintė, 
4115 Vashington St, Roslfndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona StanluHntė,

185 West 8th St„ So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė, , M.-

1392 Columbia Rd.. So. Boston, Mass b- 7t“ st-« 80 Boston, Mass.
Kaėss Globėja — Ona Slanrienė, 

448 E. 7th St., So. Boston, Mase
Draugija savo susirinkimus Istko ksa 

antra uUrnlnką tnėDaato.

7:30 vai. vakare, pobažnytlnėj sv« 
rainėj.

Visai* draugijai reikalai* kreipkite J 
paa protokolų raitininką.

Šiemet suėjo 125 metai 
nuo to laiko, kai Napaleo
nas su savo didžiaia armi- 
ia, žygiuodamas į Maskva, 
1812 m. birželio mėn. 21 
d. atvyko į Vilkaviškį, ap
sistojo vyskupo rūmuose, 
^asirašė ant rūmų sodelv- 
ie dar ir šiandien tebesto
vinčio stalelio, karo pa
skelbimą Rusijai. Birželio 
mėn. 23 d. Napaleonas bu-' 
vo Aleksote, o sekančią 
diena 5 vai. ryte perėjo 
Nemuną, apsistodamas šv. 
Krvžiaus vienuolyne iki 
birželio mėn. 28 dienos. 
Birželio mėn. 29 d. — lie
pos 15 d. Napaleonas buvo 
Vilniuje. Tų pačių metų 
gruodžio mėn. 3—5 dieno
mis iis skubiai traukėsi 
oro Lietuvą no tragiškai 
nasibaigusio Maskvos žy
gio.

Atvykęs į Lietuvą Na- 
naleonas žinojo, kad jos 
baudis velka sunkia bau
džiavos naštą. Todėl tuo- 
iau nutarė paskelbti bau
džiavos panaikinimą. Pasi
kaukęs kelis valstiečius, 
iis pats pranešė panaiki
nąs baudžiava ir paklausė 
■».r jie dėl to labai džiau
gi asi. Tačiau valstiečiai 
uvlėio. Tada Napaleonas 
•mdėięs ranką ant širdies 
-mklausė, ar jie turi len
kiška širdį. Valstiečiai 
baimingai dairėsi į impe
ratorių ir jo lenkiškąjį 
vertėją, nes jie buvo lietu
siai ir nesuprato nei im
peratoriaus nei lenkų kal
bos. Jeigu jie būtų supra
tę, kad imperatorius žada 
iiems laisvę ar nebūtų jie 
'toje į prancūzų organi
zuojamus pulkus ir nesi- 
~yžę į karą už savo gimto
jo krašto laisve.

Atvykęs į Vilnių birže- 
’io 28 d. palikęs savo ar
miją sostinėje iki liepos 
mėn. 16 d. Napaleonas su-

I

_______ ____ Vidaus reikalų ministe- 
teka, kuri parodo Naua- rij°.i įyyko tarpžinybinis 
Ieono laikotarpio knygas pasitarimas darbinin k ų 
ir laikraščius, meno mu- namelių statybos reikalu, 
zieius skolina idomiu gra- Numatyta statyti nedide- 
viūrų. Taip pat prisidėjo 
ir privatūs asmenys turin- • 
tieji vertingesnių ir tinka
mu eksponatų.

Parodos organizacija rū
pinasi lietuviu-prancūzų 
draugijos valdvba, Pary
žiuje jai atstovauja prof. 
Baltrušaitis. Draugija pa
vedė Lietuvos meninin
kams nupiešti dideli Lie
tuvos žemėlapi su Napale-, 
ono padarytu keliu per, 
Lietuvą į Maskvą ir atgal, Į 
o taip pat ir žemėlabi su 
prancūzų kapais Lietuvo-' 
je. ' . . _ .

Be tos parodos, lietuvių- Puzinas, dr. Račkus ir kt.) 
prancūzų draugija suorga- aplankė daug vietovių se-

v v •

liūs mėrinius namelius, ku
rie kartu su žeme kaštuo
tų po 5.000 litų. Tokie na
meliai esą pirmiausia tu
rėtų būti statomi kaimų 
darbininkams, o tik pas
kui miestų. Tačiau klausi
mas dar tebėsvarstomas. 
Numatyta įsteigti specia
lų fondą.

LIETUVOJE ŽMONĖS 
GYVENO NUO SENŲ 

SENOVĖS

Šiomis dienomis mūsų 
senienų tyrinėtojai (dr.

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

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

POVILAS B U SH MANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Colnmbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER, MASS 

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. 80U 3120
ą
II

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOŪth Boston 9367

Pristatau Iee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad 15 120.000,000 A- 

merlkoj gyvenančių žmonių tnri visada vi
durius užkietėjusius 40,000,000 žmonių. Oi 
kita 40,000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, 1* ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. 80 nuoi iš kiekvteno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuo*, žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 80 nuoš. 
žmonių turi apendlko {degimus (aklažar- 
nės). KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI. • LAK HERB TEA nesibijo nei šalčio, Kataro. Influenzos ir 
kitokių ligų. Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATCRAL - LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visų kūno sistemų. Sergantieji ir sveiki, tuojau* prisiųskite 11.00 bei 
$2.00, Money Order (Chekių neprijimu), o a* jums pasiųsiu NATU- 
RAL - LaX - HERB TEA ir iš ko Jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATUBAL - I.AX • HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rašykite:

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

r.

S

Profesionalai, Biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoji, paramos.

Visi skelbkite* “Darbininke”.

i
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Marianapolio Kolegijos
Akto Diena •

Birž. 13 d., Marianapolio Kolegijoje Įvyksta iškil
minga Akto Diena, kitais žodžiais, mokslo meto baigi
mo paminėjimas. Turėjusieji malonumo tokiose iškil
mėse dalyvauti niekad negali užmiršti to linksmo, jau
kaus ir pakilaus Įspūdžio, kurĮ sudaro jauni, energin
gi, pasiryžę lietuviai studentai, minintieji savo moks
lo dienas mylimosios Alma Mater globoje.

Atsilankiusieji studentų tėvai, draugai ir svečiai 
negali atsidžiaugti tuo, kad viskas čia sava-lietuviška. 
Nedidelė dar toji mūsų Kolegija, jai kartais tenka 
sunkiai kovoti dėl savo būklės, bet ji lietuviška — ir 
to mums užtenka. Saviškiai profesoriai, saviškiai stu
dentai. Jie jau tiek lietuvių kalboje pažengę, kad joje 
sako gerai parašytą ir taisyklingai tartą pasveikini
mą, klasės testamentą, busimosios mokinių karjeros 
pranašystę ir tt.

Džiaugtis tai džiaugiamės, bet vienu džiaugsmu 
Kolegijos neišlaikysime. Jai reikia paramos, gi sėk
mingiausia parama— tai siųsti ten berniukus. Kolegi
ja juk tam Įsteigta, kad mūsų brangiausias turtas, 
mūsų ateities vienintelė viltis — mūsų jaunimas ne
pražūtų. Tiek darbo ir lėšų mūsų išeivija yra padėju
si, kad savo kalbą išlaikyti, ir dabar, atėjus nutautėji
mo krizei, būtų be galo skaudu, kad mūsų pranokėjų 
heroiškos pastangos nueitų niekais. Bet ne, to negali 
būti. Turime Kolegiją, kuri mums vadų gamina. Mūsų 
tik vienas uždavinys: nelaikykime ją tuščią. K.

Kodėl Toks Vienpusiškumas?
Anglijos katalikiškoji spauda nemaloniai nuste

binta anglų valdžios vienpusiškumu. Dalykas toks, 
kad Anglijos vyriausybė neleido katalikų kunigui kal
bėti viešai Į žmones Ispanijos klausimu. Kalbamasis 
dvasiškis tai kun. Gabana, ispanas, bet mokąs anglų 
kalbą. Jis buvo angliškai kalbančiųjų kapelionas Bar- 
celonoje iki civilinio karo. Toje tarnyboje kun. Gaba
na yra daug pasitarnavęs ne tik katalikams, bet ir An
glijos vyriausybei, už ką ši pastaroji ne kartą pareiš
kė jam dėkingumą. Dabar kun. Gabana buvo pasiruo
šęs pasakyti Anglijos katalikams eilę prakalbų apie 
Ispanijos padėtį. Ir staiga gauna iš valdžios praneši
mą, kad turi atšaukti ruošiamąsias prakalbas, o jei 
nepaklausys, tai bus iš Anglijos deportuotas.

Tuo tarpu komunistai Anglijoje turi pilniausią 
laisvę varyti savo propagandą, ypač Ispanijos civili
nio karo reikalams. Tam jie naudoja mitingus, spau
da ir radio. Vyriausybė jų nėkiek nevaržo naudotis 
viešomis pasigarsinimo priemonėmis, kurios bet gi ne
leidžiamos katalikams vartoti. Kodėl toks vienpusiš
kumas9

Anglija labai didžiuojasi savo laisve ir pakenčia- 
mumu. Tačiau jos elgesys nevisada atitinka jos rek
lamoms ir pasigyrimams. Istorija čia daug jai prikai
šioja. Protestantiškoji Anglijos vyriausybė užgrobė, 
Henriko VIII laikais, visą Katalikų nuosavybę. Pui
kiausios Anglijos bažnyčios, paverstos dabar protes
tantu šventnamiais, buvo katalikų pastatytos. Visi 
brangūs indai ir auksiniai bažnytiniai rūbai buvo ka
talikų Įtaisydinti, dabar protestantų užgrobti. Šv. Ed
vardo karūna, kuria vainikuojama Anglijos karaliai, 
buvo kataliku karaliaus nuosavybė. Uguot rausti var
tojant svetimą turtą; Anglijos protestantai didžiuoja
si savo moraliniu prestyžiu bei doroviniu garbingumu. 
Deja, tas anglų “garbės” lygmuo tebėra aukštas tik 
jų akyse. Kitiems jis atrodo pusėtinai nusmukęs. Ir 
patiems anglams tenka gerokai akis užmerkti, kad 
nepastebėtų savo “garbes” nublukimo.

Ir jų tariamasai tolerantingumas bei pažiūrų pla
tumas labai nukenčia, kada pastebime, kaip manda
giai jie duoda balsą jiems patiems gresiančiam ko
munizmui, o šiurkščiai nustumia katalikų kunigą, ka
da jis nori suteikti kiek tikslesnių informacijų apie 
bedievių smaugiamą katalikiškąją šalį. K.

Rusija Atgal Prie Dievo!

nešti žmonijai rojų... Nė 20 metų 
dar nepraėjo, kaip socijalizmaa 
atsidūrė užmiršimo krepšy, nie
kas nebenori dabar apie jį ir 
kalbėti, bet komunizmas irgi per 
trumpą laikų taip suskilo, kad 
dabar ir patys rusai nebežino ko 
laikytis; vieno laikosi Stalino, 
kiti Trockio, kiti Lenino, ir ga
lutinai neišvengiama Rusijos nau
ja revoliucija vėl sudarys naujas 
valdžias ir partijas. Pagyvensi
me, pamatysime, bet Stalinas il
gai neišlaikys, nors apsistatęs iš 
visų pusių savo asmens sargyba.

0 KAIP TIKĖJIMAS RUSIJOJ?
Tikėjimas yra didelis Rusijoj, 

dėl to, kad kova didelė. Būtų 
kvaila kova, jeigu kovotų, o ne
būtų su kuo. Jeigu kas atsistotų 
ant gatvės ir su kardu mosy- 
kuotų, sakydamas: “Kapoju prie
šams galvas”, o tų priešų nė vie
no nebūtų. Kaip tokį žmogų va
dintume? Gal Don Kichotu? Bet 
greičiausiai pamišėliu. Taip ir 

i bolševikai būtų pamišėliai, jeigu 
! kovotų, o neturėtų su kuo.

Tikėjimas Rusijoj yra, tik la
ibai prislopintas; kunigai išžudy
ti, arba suvaryti Į koncentraci
jos punktus, žmonėms uždrausta 
viešos pamaldos, šventės panai- 

: kintos, bet patys bolševikai lai- 
! kas nuo laiko prisipažįsta ir laik
raščiuose paskelbia, kad po tiek 
metų tokios griežtos kovos vis 
nesulaikomai žmonės veržiasi į 

• kai kurias dar neišnaikintas baž
nyčias.

Štai ką rašo ‘Daily Telegraph' 
korespondentas apie praėjusių 
Kalėdų įspūdžius Maskvoje. Čia 
paduosiu visą to laikraščio teks
tą, kad kas nemanytų, jog mano 
išsigalvojimas. Tas koresponden
tas iš Maskvos rašo: '‘Nepapras
tai daug žmonių Kalėdų metu vy
ko i bažnyčias. Negalėdami su
tilpti, laukė eilės ištisas valan
das. Aš bandžiau įeiti į 8 bažny
čias — rašo “Daily Telegraph” 
korespondentas — bet man pavy
ko įsisprausti tik į vieną, ir tik 
į patį pamaldų galą. Tiesą, rei
kia atsiminti, kad dabar pamal
dos būna tik 26 pravoslavų ir 
katalikų bažnyčiose. Cerkvėse ir 
bažnyčiose buvo daug jaunimo. 
Seniems dvasininkams padėjo 
jauni diakonai, aiškiai proletarų 
kilmės. Girdėti, kad daugelis 
jaunų darbininkų, gimusių po re
voliucijos, pareiškia esą tikintie
ji”- .

Praėjusiais metais Rusijoj bu
vo balsavimas ir visgi dauguma 
pasisakė tikį į Dievą, o rusų ra
šytoja novelistė Aleksandra Tols- 
tietė, garsaus Leono Tolstojaus 
duktė štai ką sako: “Rusų tau
ta jau negali toliau būti be tikė
jimo. Jaunimas jau daugelyje 
vietų susiorganizavo j grupę va
dinamas “Laisva Krikščioniška 
draugija” (“Boston Traveler” 
baland. 8, 1937).

Žinoma, kas kovoja prieš tikė-. 
jimą, daro tiesioginį piktosios 
dvasios darbą, bet jam galima 
jau iš anksto pranešti, “kad pra
dėjai nelygi] sau darbą ir be rei
kalo jėgas tik aikvoji. Daužysi, 
daužysi, lyg tas į sieną galva, o 
galutinai ne siena, o tik galva 
sutruks.” Taip ir komunizmas 
Rusijoj į šipulėlius subyrės, o 
Kristaus Bažnyčios nė pragaro 
vartai nepergalės!”

ŽV. TĖVAS GAILISI RUSUOS
Šių metų kovo mėnesio 19 die

ną. Šv. Juozapo šventėje, Popie
žius Pijus XI išleido raštą į vi
są Katalikų Bažnyčią, išdėstyda - 
mas komunizmo klaidas. Tame 
laiške jis nurodo ir tas balsias 
sąlygas į kurias nelaimingos Ru
sijos tautą įstūmė komunizmas. 
“Žiaurumas (terorizmas), jis sa
ko, dabar viešpatauja Rusijoj. 
Tenai revoliucijos draugai jau 
vieni kitus žudo. Bet žiaurumas, 
kuris nori pergalėti dorovinio su-

Lietuvos Banko Rūmai Litas šiandien yra tvir
čiausia ir pastoviausia vai iuta.

Darbininkai Tebestreikuoja

Daugeliu atžvilgių yra teisin
gas šis pasakymas: “Istorija nuo
lat kartojasi”, tai yra, tie patys 
dalykai tik naujomis formomis 
apsireiškia, bet galutinėse išvado
se nieko.naujo pasaulyj neįvyks
ta. Imkime kad ir dabartinį bol
ševizmo sukamiiotą Rusiją. Kai 
kas mano, kad Dievas žino, ko
kią naują negirdėtą erą bolševi

kai atidarė, arba, kaip jie sako, 
naują laimingą kelią surado į

šviesesnj gyvenimą. Bet praeis 
kiek metų, bolševizmas bus tik 
istorijoj minimas, kaipo baisi 
kruvina žmonijos klaida XX am
žiuje, o užims bolševizmo vietą 
kitos klaidos ir taip žmonija ka- 
muosis ir ieškos naujų kelių, va
dinasi, istorija nuolat kartosis, 
tik naujomis formomis. Dar nese
ni laikai, kada apie bolševizmą 
niekas nė žodeliu neprisiminė, bet 
socijalizmas, sakydavo, turi at-

smukimo srovę, juk negalės jokiu 
būdu sustabdyti visuomenės sui
rutės”.

Toliau tame pačiame laiške šv. 
Tėvas pasisako, kaip jis labai 
myli Rusijos tautą ir jam rūpi 
nelaimingas tos tautos šių dienų 
likimas. Jis rašo: “Darydami šias 
pastabas, mes nė kiek neturime 
noro pasmerkti Sovietų Rusijos 
žmonijos mases. Mes jaučiame 
prie jų savo asmenišką karščiau
sią meilę. Mes taip pat labai ge

rai žinome, kad daugybė žmonių 
yra prislėgti sunkiu jungu, kurį 
uždėjo daugiausiai, tie asmenys, 
kuriems tikroji šalies gerovė vi
sai nerūpi. Mes pripažįstame, kad 
daugybė žmonių buvo suvilioti 
apgaulingais prižadais. Mes pei
kiame vien tik tą netikusią sis
temą su jos sumanytojais ir mi
nių kurstytojais, kurie mano, kad 
Rusija jiems esanti geriausia dir
va daryti mėginimus - eksperi
mentus, tų savo netikusių minčių, 
kurias pasigamino kelioliką metų 
atgal ir kurias jie stengiasi pa
skleisti per visą pasaulį”.

Jau nuo pat pradžios šv. Tė
vas rūpinosi nelaimingos Rusijos 
padėtimi ir 14 meti] atgal susi
šaukęs Kardinolus Kalėdų proga 
taip prakaiboj&J924 metais: “Po 
to, kai mes ilgą laiką jau rūpi
namės iš visos savo širdies ir vi
sti savo jėgų palengvinti nelai
mingos Rusijos tautos kentėjimus, 
mes jaučiame, kad tai yra mū
sų pareiga užsidėti ant savęs tą 
rūpesnį, nes ir Dievas pavedė 
Mums viso paąąulio tėvišką misi
ją, kad mes rimtai perspėtume ir 
paragintume visus žmones, o y-; 
pač visų tautų valdovus, vardan 
Išganytojo, kad tie, kurie myli 
ramybę ir visuomenės gerovę ir 
taip pat šeimynos ir žmonijos 
vertę, kuo greičiausiai vieningai 
prasišalintų nuo tų agitatorių, 
kurie stumia žmones į neišven
giamas socijalizmo ir komuniz
mo nelaimes”.

Iš tikrųjų, gaila Rusijos tau
tos! Tiek amžių ji vargo pravos- 
lavijos schizmoj, kuri prasidėjo 
nuo 12 šimtmečio, tai yra,, nuo 
1054 metų, kentėjo Rusijos carų 
vergijoj iki pagaliau, nusikra
čius caro jungo, ta 170 milijoni
nė tauta vėl pateko dar į baises
nį terorą, kuris galutinai sukėlė 
baisiausią, tiesiog, pragarišką 
luomų kovą ir nuklojo šeštą že
mes kamuolio plotą lavonais. Na, 
o jei pridėjus lavonus iš Meksi
kos ir Ispanijos, kurios irgi pa
ėmė Rusijos pavyzdį ir pažvelgus 
per visą platųjį pasaulį, kad bol
ševizmas ir luomų neapykanta 
plečiasi, lyg tas maras, kuris ne
ša aplinkui mirtį ir dorinį suge
dimą, o dar pridėjus ir hitleriš
ko fašizmo atsiradimą, kurį įšau
kė ne kas kitas, kaip komuniz
mas, tai turėsime supratimą, kad 
nelaiminga Rusija pasidarė v.iso 
pasaulio pūliuojanti žaizda, ku
rią reikia kuo skubiausiai gydyti.

RUSUOS IR MŪS BAŽNYČIA
Atsiminkime, kad rusų tauta 

buvo kartą katalikiška tauta. De
šimtame šimtmety, kai Kijevo 
kunigaikštis šv. Vladimieras par- 
šaukė iš Rytų krikščionišką tikė
jimą į plačiąją Rusiją, juk tuo
met visa Rusija buvo prijungta 
prie Šv. Sosto Romoje. Konstan
tinopolio patrijarkai, nuo kurių 
priklausė Rusijos bažnyčia laikė
si Bizantijos apeigų ir Šv. Jono 
Krizostomo liturgijos, o tai visa 
buvo sandarioj vienybėj su Ro

ma.

Bet ir vėliau, nors įvyko for
malus Konstantinopolio atsisky
rimas nuo Romos 1054 metais, 
vienok to formalaus atsiskyrimo 
nebuvo padaryta su Rusija. Bet 
ir vėliau tas viešas atsiskyrimas 
neįvyko. Dėl to ir po Konstanti
nopolio schizmos mes dar mato
me kartas nuo karto Rusijos san
tykius su Roma. Rusai dar vis 
meldėsi už popiežius, kaip šv. 
Petro įpėdinius, o savo liturgijoj 
garbino šventuosius popiežius, 
pavyzdžiui, šv. Klemensą, šv. 
Gregorių 1. Ir jeigu nežiūrėtume 
į tą vienintelę apverktiną klaidą, 
kurią padarė rusų tauta, išsiliuo- 
suodama iš po popiežiaus val
džios, ji būtų išsilikusi iki pas
kutiniųjų laikų katalikiška, nes 
pravoslavų bažnyčioj visi kiti da
lykai pilnumoj išsiliko. Ji turi 
visus 7 Sakramentus, ji turi 
Švenčiausios Panelės garbinimą. 
Kiekviena bažnyčia, kiekvienas na 
mas ir net kiekviena viešesnč 
vieta ar valstybinė įstaiga buvo 
papuošiami Marijos ir kitų šven
tųjų paveikslais — ikonomis. Ru
sija turėjo ir vienuolynus.

Kadangi rusų bažnyčia buvo 
taip artima Katalikų Bažnyčiai, 
tai tas dalykas buvo didžiausia 
priežastis, kad bolševikai jos 
taip nekenčia, visa, kas rusams 
buvo šventa griauna ir degina. 
Gražiausios bažnyčios, brangiau
si šventųjų paveikslai — ikonos, 
šventų lankymai ir šventos relik
vijos sukėlė bolševikuose praga
rišką neapykantą ir dėl to mes 
turime šiandien tūkstančius iš
griautų bažnyčių, dešimtis tūks
tančių išžudyti] kunigų ir visą 
tą baisų persekiojimą,.

PASAULIO IŠGANYTOJAU 
GELBĖK RUSIJĄ!

Už kiekvieną to prašymo pa
kartojimą šv. Tėvas Pijus XI su
teikė 300 dienų atlaidų, bet ir vi
sais atvejais šv. Petro Vietinin
kas regina visą žmoniją melstis 
,už Rusiją. “Mes esame įsitikinę, 
sako jis, jeigu visas Krikščioniš
kas pasaulis vienintųsi su mumis 
maldose, tuomet Dieviškoji Ap- 
veizda paskirtų laiką ir būdus, 
kad būtų atstatyti tie baisūs mo
raliai ir materialiai griuvėsiai, 
kurie pasiskleidė po tą milžinišką 
plotą, Mes ir toliau turime ne
nustoti meldęsi, sako šv. Tėvas, 
iki Dieviško pasigailėjimo malo

nė nužengs ant nelaimingos rusų 
tautos”.

Tuo tikslu šv. Tėvas šiais me
tais skiria, visą birželio mėnesį, 
kad visi katalikai, o ypač Maldos 
Apaštalystės nariai aukotų šven
tas Komunijas, klausytų ir už
prašyti] už nelaimingą Rusiją šv. 
Mišias ir permaldautų Švenčiau
sią Jėzaus Širdį už Rusijos bude
lių šventvagystes...

“Mes turime melstis, sako šv. 
Tėvas, prie Nekalčiausios Pane
lės, Dievo Motinos, prie Šv. Juo

zapo skaisčiausio Jos Sužieduo
tinio ir visos Bažnyčios Globėjo 
ir ypatingo Rusijos Tarpininke— 
Užtarytojo, prie Šventųjų Ange-

Kodėl darbininkai streikuoja ? 
Ar jie nebenori dirbti? Ar gal jie 
nori turtuolių vietas užimti? Ne, 
darbininkai streikuoja, nes kapi
talistai juos laiko už mašinas,' 
už darbo gyvulius, už vergus.1 
Darbininkai streikuoja, nes jie' 
nori turėti užtektinai maisto ir 
drabužių sau ir savo šeimoms.* 
Jie nenori būti ponais, bet nori 
ir turi Dievo suteiktą teisę žmo
giškai gyventi. Kada pabrango 
namų nuomos, pakilo maisto ir 
drabužių kainos, darbininkui, kad 
pragyventi neliko kitos išeities,' 
kaip reikalauti teisingo atlygini-' 
mo už savo darbą. Darbininkai' 
streikuoja, kad kapitalistai nebe-: 
laikytų juos vergais, bet skaity
tus! sau lygiais žmonėmis Dar-' 
bininkai streikuoja už duonos 
kąsnį, už savo gyvybės palaiky--' 
mą.

DARBININKŲ TEISĖS
Katalikų Bažnyčia visada mo- ! 

kė, kad darbininkas turi įgimtą 
teisę gauti už savo darbą tinka
mam pragyvenimui atlyginimą. ’ 
Žiūrėkite, jis turi teisę. Tai nėra 
pageidavimas, kad jis galėtų pra
gyventi, tai nėra kapitalisto ge-' 
raširdystė, bet darbininko pilną' 
teisė tiek algos, kiek užtektų tin
kamai su šeima pragyventi. Iš 
kur jis tą teisę gavo, kas gi buvo' 
jam toks gailestingas ją duoti? i 

Darbininkas nėra mašina, nei 
neprotingas darbo gyvulys. Jis 
yra žmogus, turįs sielą ir kūną,' 
protą ir liuosą valią. Visos eko
nominės tvarkos tikslas privalo 
būti žmogaus gerovei, gi žmogaus 
tikslas yra Amžinasis Dievas. 
Viskas turi tarnauti žmogui. Po
piežius Leonas sakė: “Gamta ne
sudarė bendruomenės tikslu, kad 
žmogus joje ieškotų savo gyveni
mo tikslo, bet kad per ją jis ga
lėtų gauti pagalbą savo gerovei”.

Dievas sutvėrė žmogų. Jis su
tvarkė, kad žmogus galėtų tin
kamai gyventi. Žemės gerybių 
Jis neskyrė vienai kokiai žmonių 
klasei, bet visi turi lygias teises 
jos vaisiais naudotis. Nėra žmo
gaus, nežiūrint kaip galingas ar 
turtingas jis būtų, kuris turėtų 
teisę kitam sakyti: “Aš turiu di
desnę teisę naudotis žemės gėry
bėmis už tave”. Taigi žmonės, 
kurie valdo žemės gerybes bei 
turtus privalo leisti visiems per 
savo darbą gauti tinkamą pragy-, 
venimą. Teisė tinkamai pragyven
ti reiškia darbininko teisė gauti 
teisingą atlyginimą. Tai Dievo, 
duota jam teisė.

DARBININKŲ ATLYGINIMAS
Popiežius Pijus XI tuo klausi-; 

mu sako: “Darbininkui reikia 
tiek atlyginti, kad jis galėtų sa-’ 
ve ir savo šeimą išlaikyti. Žino
mą, ir kiti šeimos nariai, kiekvie
nas pagal savo išgales turi prisi
dėti prie bendro visų išlaikymo. 
Ir neleistina išnaudoti vaiko jau
nystės ir moters silpnybės... Rei
kia, kad darbininkai, bei tarnau
tojai, padengę savo būtinas išlai
das. galėtų dalį savo uždarbio 
atidėti ir tuo palengva sudaryti 
kuklią nuosavybę”.

Toliau Popiežius sako: “Kitas 
dalykas iš akių nepaleistinas ir 
mūsų laikais ypač svarbus, tai 
būtent tas, kad visi tie. kurie gali 
ir nori dirbti, gautų darbo. O tai 
nemažai pareina nuo atlyginimo 
normų, kurios, protingose ribose 
būdamos, daugina darbo progas 
ir, priešingai, jas mažina, kai tų 
ribų nesilaikoma. Kas gi nežino, 
kad per mažas ar nenormaliai 
padidintas atlyginimas yra buvę, 
nedarbo priežastis? Reikia, kad 
atlyginimas būtų taip nustato
mas, kad kuo didžiausias skai
čius žmonių galėtų rasti darbo ir 
gauti už tai pragyvenimui reika
lingus dalykus”.

STREIKUOTI LEISTINA
Streikai yra blogybė. Ir kaip 

kiekvienos blogybės, taip ir strei
kų reikia vengti; bet kada belie- 

lų, prie šv. Jono Krikštytojo, šv. 
Nikalojaus vyskupo, prie šv. Jo- 
ho Krizostomo, šventųjų Kirilo 
ir Metodijaus ir visų kitų šven
tųjų, o ypatingai prie šventosios 
Kūdikėlio Jėzaus Teresės, kuriai 
Mes ypatingu būdu pavedėme 
Rusijos suvargusiu žmonių sielų 
likimą”. Kun. J. Bruifkaa, S. j.

ka vienatinė priemonė išreika
lauti kas teisinga, tada streikai 
yra leistini. Jei dabartinė ekono
minė tvarka yra toki, kad darbi
ninkas negali gauti pragyvenimo 
algos, jei valstybė darbdavių ne
priverčia atsižvelgti j darbininko 
reikalavimus, tada darbininkams 
tėra viena viltis, organizuotis į 
draugijas, dėtis į unijas, ir tuo 
būdu išreikalauti iš kapitalistų 
teisingo atlyginimo, kad ir per 
streikus.

KAS DARBININKAMS 
NELEISTINA

Tačiau nėra leistina streiko 
metu kelti riaušes, ar eiti j žiau
rią kovą, ar naikinti svetimą 
nuosavybę. Plieno pramonės dar
bininkai Chicago. III. neseniai 
turėjo žiauri] susirėmimą su poli
cija. Septyni darbininkai toje ko
voje padėjo gyvybę; šimtai dar
bininkų ir policistų sužeista. Už 
tai negalima kaltinti darbininkų, 
nes jie žino, kad kapitalistai yra 
nusistatę nepripažinti unijos, ir 
griebiasi visų priemonių, kad ją 
suardyti. Jie nusamdo lėktuvus, 
kurie iškylę virš fabrikų numesti! 
streiklaužiams maisto; jie nusam
dė kelioliką traukinių vagonų, 
kurie buvo atvežti prie fabrikų, 
kad juose streiklaužiai galėtų .gy
venti, Žodžiu, kapitalistai žūt
būt nusistatę darbininkų uniją 
suardyti. Tiesa, tas visas nepatei
sina darbininkų riaušių su poliei 
ja, bet duoda suprasti jų padėtį. 
Darbininkai tikrai yra skriau
džiami. ir jų reikalavimai yra 
teisingi, bet unijos vadai privalė
jo neleisti jų į susirėmimą su po
licija.

MŪSŲ POZICIJA
Laikraštis “Darbininkas” vi

sada stoja už darbininkus, ir jų 
teises gina. Tačiau, kada darbi
ninkų kovos būdas yra smerkti
nas, tai negalima užgirti. Kovo
dami su policija, jie labai daug 
blogo sau padarė, nes viešoji 
nuomonė tuojau susidarė prieš 
juos. Tuo būdu darbininkai visa
da pralaimės. Kiekvienas pasi
priešinimas teisėtai valdžiai, kiek 
vienas naikinimas nuosavybės, 
kiekvienas sukilimas prieš vai* 
džią, darbininkų reikalus atstu
mia atgal. Žinokite, kad komu
nistai visada streikų metu kursto 
žmones į riaušes. Darbininkai, 
streikuodami nenustokite prota
vę. Streikuodami be riaušių, lai
mėsite — kitaip pralaimėsite. T.

NAUJAS KRISTAUS
DARBININKAS

Cleveland, Ohio. — Cle- 
velando lietuviai katalikai 
ir abelnai visi lietuviai 
šios apylinkės, gali pasi
džiaugti sulaukę naujai į- 
šventintą lietuvį kunigą B. 
BartĮ. Šiomis dienomis jis 
tapo paskirtas už kunigą 
pagelbininką Į šv. Jurgio 
parapiją.

Kun. Barčio Įšventini
mas turi kitą Įdomybę — 
nes iš visų, lietuviu, šios 
diocezijos kunigų, jis yra 
pirmutinis čionai gimęs ir 
augęs, ir lietuvių bažny
čioje, Šv. Jurgio, krikšty
tas.

Kun. Bernardas Bartis 
buvo trumpą laiką Akro-. 
ne, kur jis darbavosi tarp 
Akrono pakrikusių lietu
vių. Dabar ten yra perkel
tas kun. J. Andžiulaitis.

KOMP. KIPRAS PET
RAUSKAS ATVYKS I 

AMERIKĄ
Chicago Amėrican geg. 

9 d. numery įdėjo pasikal
bėjimą savo reporterio 
Stasio Piežos su nauju 
Lietuvos konsulu Chicagai 
dr. P. Daužvardžiu, kuris 
pažymėjo, kad, be šiemet 
atvykstančių į Ameriką 
sportininkų, sklandytojų 
ir aukšto svečio J. E. Vil
kaviškio vyskupo M. Rei
nio, kitais metais Amefri- 
ką atlankys Lietuvos vals
tybinės operos artistai: 
K. Petrauskas ir S. Zau- 
nienė.
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Kas įleidžiama Į Lietuvą Be 
Muito Dovanomis atleidimą iš tarnybos pa

tvirtino. Dabar ji kreipėsi 
tiesiog į Maskvos centra- 

Užsieniuose gyvenantieji negali būti nuo muito at- Hnį. mokytojų sajuzo ko- 
L Lj iš Lietu- leidžiami. Būtent, nuo mitetą, kuris ją iššaukė įv •lietuviai ir kiti iš Lietu

vos kilusieji asmenys kas 
metai į Lietuvą savo gimi
nėms siunčia pašto siunti
niais įvairių dovanų: var
totų drabužių, avalinės, 
baltinių ir kitų smulkių 
daiktų, vartojamų namų 
apyvartoje. Daugiausia 
siuntinių siunčiama ne- 
turtingesn i e m s sluoks
niams ir ūkininkams. Šis 
gražus visame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių ryšio 
palaikymas su tėvynėje. 
Lietuvoje esančiais gimi
nėmis yra išsilikęs nuo 
Lietuvos kūrimosi laikų, 
nuo 1918 — 1922 metų, 
kada Lietuvoje visko sti
go: drabužių, avalinės ir 
pinigų. Užsienyje gyve- las), 
nantieji lietuviai tada de- (brangiųjų metalų
šimtimis tūkstančių kas- brangiųjų akmenų dirbi- 
met rėmė per didįjį karą niai, brangieji kailiniai, 
ir Nepriklausomybės ko- balinės suknelės ir kt.) ir 
vas nualintą Lietuvą. Ir visos kitos prekės, kurios 
dabar į Lietuvą kasmet siunčiamos prekybos tiks- 
tokių siuntinių atsiunčia- lams. 
ma apie 30.000. Apie 90% i 
šio skaičiaus eina iš Jung- < 
tinių Amerikos Valstybių, 
o kita dalis iš Argentinos, < 
Kanados, Afrikos, Angli
jos ir kitų šalių.

Ligi šių metų vasario 
mėn. veikusiais muitinių 
įstatymais nauji daiktai, 
nors jie buvo siunčiami ir 
dovanomis ir kartu su se
nais vartotais daiktais, be 
muito į Lietuvą nebuvo į- 
leidžiami. Kadangi dažnai 
dovanomis siunčiama šil
ko, kuriam nustatyti aukš
ti įvežamieji muitai, tai 
dažnai siuntinio gavėjas, 
negalėdamas sumokėti 200 
—300 litų muito, turėdavo 
atsisakyti nuo dovanų ir 
siuntinys grįždavo atgal 
nuo muito jo atleisti nega
lėdavo nė finansų ministe
ris. Tuo buvo nepatenkin
ti ir dovanų siuntėjai ir 
gavėjai.

Prieš kurį laiką pakeis
tasis įstatymas, kaip žino
ma, finansų ministeriui 
suteikta teisė įleisti be 
muito bet kuriuos daiktus, 
jeigu jie neabejojamai 
siunčiami dovanomis. Li
gi šiol pagal tą pakeitimą 
jau daug tokių siuntinių 
be muito ir įleista. Tai yra 
lyg kokia vyriausybės do
vana neturtingiesiems do
vanų gavėjams. Tačiau tą 
pakeitimą, suteikimą fi
nansų ministeriui teisės 
be muito įleisti daiktus 
siunčiamus < 
daug kas suprato per pla
čiai ir dovanomis pradėjo 
siųsti ir prekių bei įvairių 
prabangos daiktų, kaip 
balinių suknelių, tortų, 
dviračių ir t.t. Žinoma, to
kie daiktai negali būti į- 
leidžiami be muito, nors 
jie siunčiami ir dovano
mis. Tačiau, tai nevienam 
gali sudaryti bereikalingo 
kreipinėjimosi. Tam paša
linti prekybos departmen- 
tas išleido specialų tuo 
reikalu aplinkraštį. Jame 
nurodoma, kurie daiktai

v •
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Okupuotoje Lietuvoje
NEGALIMA NUVAŽIUO- lankyti tėvų.

TI Į TĖVIŠKŲ Į C___ .1________ „„„

muito neatleidžiama, nors Maskvą. Tačiau kaip ji va- 
ir dovanomis siunčiama: „a
akcizuotos prekes (arba- k vaikams duonos ta, tabakas, cigarai, papi- S vaikams auonos 
rosai, rūkomasis popieris, 
gilzės, svaiginamieji gėri
mai įvairūs vynai, mie
lės) , monopolizuotos pre
kės (degtinė, spiritas, kor
tos, degtukai), šaunamieji 
ginklai, rūkomasis opiu
mas, svetimų šalių loteri
jos bilietai, susisiekimo 
priemonės (dviračiai, mo
tociklai, automobiliai ir 
kt.), konditerijos prekės 
(saldainiai, šokaladas, 
pyragaičiai ir kt.), kosme
tikos prekės (kvepalai, o- 
dekolonas, eleksirai, mui- 

prabangos prekės 
ir

lą, kad atvažiavo į Varėną 
be leidimo. Kovo 24 d. 
Juknevičius dar buvo iš
kviestas į Vilniaus-Trakų 
apskrities storastiją ir dar 
papildomai buvo dėl to 
tardomas. Bet balandžio 2 
d. jis gavo Storastos 
sprendimą, kuriuo jis iš
teisintas. r

Ryt.” kovo 19 d. gavo iš 
Storastos pranešimą, kad 
jis nubaudžiamas 50 zlotų 

i baudos arba 7 dienoms a- 
Žmonės viename krašte rešto už tai kad p. m.

i gyvena, nedaug ir kilome- gruodžio 22 d. buvo nuvy- 
trų tarp jų, o vis dėlto Kęs į Varėną, kuri esanti 
kaip kitoj valstybėje. Rei- administracijos Ii n i j o si 
kia įsivaizduoti, kokiais ruože.
barbariškumais apšauktų Matome, kad net to pa
lenksi Lietuvą, jeigu čia ties valsčiaus gyventojas 
būtų tokie gyventojų su- negali apsilankyti be leidi- 
varšymai, tokios zonos mo savo valsčiaus mieste- 
kur nieks be leidimo, net lyje.
sūnus pas tėvą, tėvas pas Panašiai buvo ir su lie- 
sūnų negalėtų atvykti. Ne- tuviu advokatu A. Jukne- 
veltui tad prie administra- vičium. Jis kovo 18 d. bu
cinės linijos anapus gyve- vo nuvažiavęs į Varėną

*• ' I“Vilniaus Žodis” prane
ša, kad to laikraščio re
daktorius J. Latvys Vely
kų šventėms norėjo nuva
žiuoti į savo tėviškę, ten 
pat okupuotoje Lietuvoje, 
Valkinyko valsčiuje. Toji 
vieta skaitoma pasienio 
zona, todėl į ten važiuo
jant reikia turėti Storas
tos leidimas. J. Latvys pa
prašė Storastos tokio leidi
mo, bet jam leidimas par
važiuoti pas tėvus nebuvo 
duotas. Tai yra jau antras 
kartas. Panašiai buvo ir 
pernai prieš Kalėdas, kai 
jis norėjo nuvažiuoti ap-

žiuos, jei neturi nė kapei-
1 nu- 

į pirkti? Kartu buvo iššauk
ti ir jos kaltintojai. Tiems 
kas kita: jie tuoj surado 
“svarbių reikalų darbinin
kų klausimu ir gavo ko
mandiruotpinigius. Už val
diškus pinigus pasišvais
tyti po Maskvą — dalykas 
visiškai neblogas. Tie nu
važiavo, davė savo paro
dymus ir vėl grįžo. O Po
krovska badavo toliau.

Apie jos liūdną likimą 
žinojo net kai kurie žymie
ji partijos veikėjai, kurie 
ne tik nesistengė surasti 

! teisybės, bet dar prikišo 
i savo rankas, kad jai pa
kenktų. Prokovskos atlei
dimu iš tarnybos nepasi
tenkinta. Po žygio už val
džios pinigus pradėta ak
cija ir prieš jos vyrą — 
naminio karo dalyvį, bu
vusį atskiros dalies vadą, 
pasižymėjusį karį, kuris 
tame pačiame mieste buvo 
invalidų koperatyvų arte
lės pirmininkas. Jį, nepai
sydami gerų raudonosios 
armijos atestacijų, taip 
pat išmetė iš tarnybos.

‘TIKINTIS ŽMOGUS NĖRA
vo vienintelis jo nusikalti
mas. Keista, kad tokiam 
“išgamai” jie neiškėlė by
los už tarnavimą raudonoj 
joje armijoje ir už pasižy-j 
mėjimus.

Ir čia nieko nepaprasto, 
nes tokių įvykių plačioje 
SSSR teritorijoje — kiek 
nori. Naujoji konstitucija 
turi tokius reiškinius iš
rauti su šaknimis. Ji turi 
garantuoti visiems pilie
čiams laisvę. Turi būti lai
svi ir buvusieji kulakai, ir 
popai, ir kunigai, ir pir
kliai. Konstitucija nedvi
prasmiškai atsako ir į re
ligijos klausimą: “Laisvai 
leidžiamas praktikuoti re
liginis kultas. Taip pat lai
svai leidžiama veikti ir an
tireliginei propagandai”. 
Tikintis nėra Sovietų prie
šas. Ir tai visi turi žinoti. 
Su religiniais prietarais 
galima kovoti antireligine 
propoganda, bet ne nekal
tų žmonių atleidimu iš tar
nybos ir palikimu likimo 
valiai, ne administravijos 
organų sauvaliavimu”.

Baigdama savo straips
nį, “Pravda” reikalauja, 
kad tas reikalas būtų iš
tirtas sąžiningų žmonių, 
Pokrovskai būtų išmokėta 
alga už tą laiką, kurį ji 
buvo netekusi tarnybos, ji 
pati ir vyras grąžinti į sa
vo vietas, o anie “vietiniai 
valkatos” nubausti.

Skaitant nesinori tikėti, 
kad jau atėjo tas laikas, 
kada “Pravda” išdrįso už
tarti tikinčiuosius. Reikia 
tik palinkėti, kad ji ir to
liau gintų tuos, kurių tūk
stančių tūkstančiai palikti 
Sovietų Rusijoje adminis
tracijos sauvaliai ir negai
lestingam likimui, kurių 
tiek daug žuvo ir tebežus- 
ta koncentracijos stovyk
lose. XX.
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Todėl dovanų siuntėjai, 
dovanas siųsdami, turėtų 
iš anksto žinoti, kad siun
čiant dovanomis išvardin
tas prekes, jų gavėjams 
teks užsimokėti muitą, 
kuris prabanginėms pre
kėms yra nė visai žemas.

Tsb.

SOVIETU PRIEŠAS’, ■
RAŠO “PRAVDA”

“Pravda” rašo, kad 1936 
m. Sulimovo mieste įvyko 
susirinkimas aptarti nau
jąją Stalino konstituciją. 
Tačiau tas susirinkimas, 
užuot svarstęs konstituci
jos klausimus, virto egza
minų komisija. Mokyklos 
direktorius. žinodamas, 
kad mok. Pokrovska yra 
tikinti pradėjo ją terori
zuoti tokiais klausimais: 
“Ar pagal naują konstitu-i 
ciją dvasininkai turi teisę 
rinkti? Ar gali pedagogas 
būti tikintis?” ir pan.

“Už kelių dienų raiko
mas savo Įsakymu Nr. 9 
Pokrovską atleido iš mo
kytojos pareigų už “anti-
sovietišką veiklą ir aroga-į 
ciją, aiškinant mokykloje 
naująją konstit u c i j ą”.

i Kaip matome, kad ir rai-i 
kome sėdi bukapročiai, — 

dovanomis*, rašo “Pravda”, Pokrovska
šešis mėnesius vaikščiojo 
be darbo ir badauja kartu 
su savo vyru ir dviem du
krelėmis, kurios labai pa-' 
vyzdingai mokosi. Niekas 
jos neužtaria, niekur ji ne
gali surasti teisybės. Pa- 

■ siskundė sajuzui, kuris iš i 
Petigorskio atsiuntė kaž
kokia Kononovą ištirti vi
są reikalą. Pabuvusi kelias 
dienas Sulimove ir kartu i 
su mokyklos direktorium 
dar kartą ištardžiusi Po
krovską, ji grįžo į Peti-

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

DVIDEŠIMTS PIRMOJI 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
ti į Seimą bent po vieną atstovą. Didesnės kuopos 
tuti teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiekvieno 10 
narių”. Pilnateisiais nariais skaitomi tie, kurie 
yra pilnai užsimokėję mokesnius.

LDS. Centro Valdyba, • 
Kun. J. švagždys, Pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, Sekretorius.
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VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa 
sigaminti iš įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
228 puslapius.

!hl

Vilniaus lietuvaitė mu
zikos konservatorijos mo
kinė Marija Sabalytė gavo 
Vilniaus miesto Storastos 
pasirašytą sprendimą, ku- 

----r- - | riuo ligi balandžio 23 d. 
nantieji žmonės skundžia- ginti bylos kuri buvo Va-' Įsakoma jai išvykti iš Len- 
si, j°£ jy gyvenimas dabar rėnos miesto teisme svars-' k i jos valstybės ribų. Mies
tai kalėjimas.------------------- ----  T^_ ----1—_1_. -----1-J

Krūkių kaimo, 
valse., gyventojas, 
linskas kaip rašo

Į tomą. Pasibaigus bylai iš- to Storasta “atrado”, kad 
Varėnos ėjus adv. A. Juknevičiui iš ji esanti “nepilietė”. Sto- 
, V. Ži-. teismo salės policininkai ji' rasta pažymi, kad jo 
) “Viln. sulaikė ir surašė protoko-1 sprendimas yra galutinis.

Kada atsiguli i lovą pasilsėti 
po sunkaus dienos darbo ar miegi 
gerai ar vartaisi lovoje ir eini 
ieškoti vaistą, kad užmigus? -Jei 
negali užmigti, tai ieškok prie
žasties matrase. Geras matrasas— 
geriausias vaistas užmigti.

Simmons
mokėsite. Ateik į mūsų krautuvę ir nusipirk BEAUTY 
RĘST matrasą ant kurio miegodamas jausies kaip plau 
kiąs. Tis tamstą tikrai patenkins.

Daugelis žmonių nori geresnio miego ir poilsio. Tai
gi Įsigykite gerą matrasą, kuris suteiks jums geriausį 
polsi. Tamstos galite nusipirkti geriausi matrasą mokė
dami kas savaitė ar kas mėnuo ir nepajusite kaip išsi

F. rey
Furniture and Rūgs

416 Broadway, So.
M- SODth Boston 4701

Tel. STAdium 5050

Boston, Mass.
3 GIANITE ST. 

ųunrcY, MASS. 
Tel. GRAnite 3780

i



DARBININKAS

Ir po operacijų sugrįžo 
goninių K. Jankauskas ir M. Bla
ževičius. Sveiksta.

NASHUA, N. H.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

DARBININKŲ SEIMAS
Šios kolonijos lietuviai darbi

ninkai, vadovaujant kleb. kun. 
d r. A. Bružo, jau pasiruošę LDS. 
21 Seimui, kjiris įvyks birželio 
28 ir 29 d.d., Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijoj.

LDS 65 kp. susirinkime, kurią 
me dalyvavo ir kun. dr. A. Bru
žas, kalbėta plačiai kaip geriau
siai priimti atvykstančius garbin
gus svečius ir Seimo atstovus.

Seimo Komisiją sudaro šie: 
Kun. Dr. A. Bružas, p. T. Miku- 
čionienė ir p. K. Nadzeika.

Visais Seimo reikalais pataria
me kreiptis pas mūsų Vadą Kun. 
Dr. A. Bružą, 119 Temple St.

Jeigu kas iš atstovų ar svečių 
nori apsistoti privačiuose namuo
se laike Seimo, tai malonėkite iš 
anksto pranešti, o mes parūpin
sime vietą. Tuo reikalu rašykite 
kuopos raštininkui adresu: 
K. J. Nadzeika. 7 South St.. 
shua. N. H.

M r
Na

S. Sykes sūnus Bernardas. Due
tas — pianu ir klarmetu grojo' 
Genovaitė ir Vytautas Vasiliū
nai; monologą pasakė Vasiliūnas: 
dvi mergaitės — Joana Bruzgai- 
tė ir Karolina Warabow (grabo- 
riaus p. Warabow duktė) pašoko. 
Taipgi šoko Įvairius lietuviškus 
šokius mažos mergaitės tautiniais 
drabužėliais pasipuošusios.

“Vilnius” veikaliuką suvaidino 
berniukai (apsirengę kareiviais) 
ir p. O. Pazniokaitė ir p. Vilki- 
šiutė. Šis vaidinimas sudarė labai I 
patriotingą Įspūdi. Vaikučių dri- 
lius buvo Įdomus.

Labai gražiai vaikučiai suvai
dino “Mistiška Rožė”. Vaizdas iš 
Lietuvos kaimo, kur vaizduojant., 
ggrsi Panelės Švč. statula, vadi
nama “Mistiška Rožė”. Ši statu
la žinoma kaipo stebuklinga, nesi 
kas met šventės metu stebuklin
gu būdu būna gyva ir verčiau
siam jos garbintojui suteikia Ro
žę. Visi rengiasi ir 
Įvairias 
eiausiai.

NORWOOD, MASS.

Seselių išmokytos mergaitės pa
gražino iškilmes. Klebonui asista
vo kun. J? Powers ir altoristai.

Rožė.

LIETUVIŲ DIENA
Mūsii dvasios vadas draugijose 

ir šiaip, ragina kuodaugiausiai 
važiuoti į Lietuvių Dieną liepos 
5-tą, Thompson, Conn. Nežine, ar 
pavyks suorganizuoti autobusą, 
bet automobiliais rengiasi 
važiuoti.

daug

iš Ii

.Sekmadienį, birželio 6 d. Įvyko 
Šv. Jurgio parapijos sekmadieni
nės mokyklos užbaigimo vakaras, 
vadovaujant Seserims Nukryžiuo
tojo Jėzaus Vienuolyno iš Cam
bridge. Seserys per žiemą atvyk
davo sekmadieniais ir mokė vai
kučius katekizmo, lietuvių kalbos 
ir rašybos.

Mokyklos užbaigimo programa-1 
je vaikeliai pasižymėjo vaidini
mais. šokiais, dainavimu ir groji-' 
mu Įvairiais nstrumentais. Daina
vo mergaičių ir berniukų chorai.| 
“Tap dance” išpildė adv. B. ir

jam regėjimą. Toks tai 
suvaidinto reikaliuko.

O. Pa z-

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

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

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

Tel. 2-3381
Delivery

Domestič nn<1 
Tmported Branda

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtine, Vyną ir Altj.

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass. I

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

Washington St. 
Nonvood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

82 1VAI.NUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

•ASMMIAKAS PATARI AVIM AR

831 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone: 
Ofiso: Dezter 1952 

Namų: PI. 6286

I.

T

Dr. PRANAS ILKEVIČIUS, Jr„ 
gegužės 27 d. užbaigė McGilI uni
versitetą, Montreal, Canada ir 
gavo medicinos daktaro laipsnį. 
Jis yra sūnus Prano ir Rožės II- 
kevičių. gyv. Nashua, N. TI.. pa
vyzdingų šv. Kazimiero lietuviu 
parapijos narių ir “Darbininko” 
skaitytojų. Pažymėtina, kad visi 
tos šeimynos nariai yra pasiekę 
aukštesnį išsilavinimą. Dvi duk
teris yra baigusios slaugių kur
sus. o jaunesnysis sūnūs pernai 
baigė Marianapolio Kolegijoj 
aukštesnės mokyklos kursą. Jau
nam daktarui linkime geriausių 
sėkmių.

šventėje neša 
dovanas Panelei Šv<mi-' 
Ateina ir Pranukas, ak

las našlaitis, ir paaukoja Jai savo
širdį kaipo dovaną. Panelė prii
ma jo dovaną kaipo tinkamiau
sią ir suteikia mistišką rožę -- 
grąžiną 
turinys
Statulą reprezentavo p. 
niokaitė. Ji labai rimtai visą lai-; 
ką išstovėjo.

Programos vedėju buvo kleb. 
kun. S. P. Kneižis. bet pusiauį 
programos jis buvo iššauktas 
prie ligonio Į Cantoną, tai prog
ramos vedimą pavedė savo bro
liui Antanui.

Pasibaigus programai, vaiku
čiai apdovanojo savo mokytojas 
Seseris dovanėlėmis. Tai buvo la
bai įspūdingas vaikučių atsisvei
kinimas su savo mokytojomis. 

RAP.

LIETUVIS IŠPIAUSTINĖTOJAS 
—

PAWTUUKET, R. I. gyvena 
labai gabus iš medžio išpiausti- 
nėtojas p. Mykolas Nosalius. pa
eina iš Rodunės parapijos Vigo- 
nių kaimo. Amerikoje pragyveno 
jau 25 metus. Rhode Island vals
tybėje. Daug metų dirbo audeny- 
čiose. Netekęs darbo pradėjo iš 
medžio išpjaustinėti įvairius pa
veikslus. stovylėles. lšpiaustinė- 
jimo darbe pasirodė tikras artis
tas. Jis yra išpiaustęs iš medžio 
du dideliu 8 pėdų aukštumo laik- 
lodžiu, kurie yra užpatentuoti 
\Vashingtone ir verti kelių tūks
tančių dolerių. Laikrodžius iš
pjaustyti p. Nosaliui užėmė apie 
20 menesiu sunkaus darbo. P-nas ‘ e . *
Mykolas Nosalius pasirodė nepa
prastų gabumų žmogus. Pas JĮ y- 
ra tikras muziejus. Patariame vi
siems lietuviams pas ji apsilanky
ti ir pamatyti lietuvio menininko 
darbą. Jo adresas: 24 Collins A- 
ve„ Paavtucket, R. I.

GREENFIELD, MASS.

)

Ponia Sukaravičienė išvažiavo 
Lietuvon. Jeigu jai ten patiks, 
tai pasiliks.

Po paskutinių Mišių Šv. Pran
ciškaus parapijos pikniko rengi
mo komisija turėjo pasitarimą 
dėl ruošiamo pikniko liepos 18-tą 
dieną. Sekantis susirinkimas Į- 
vyks birželio 20-tą po pirmų mi
šių, 
prie

Entuziastingai rengiamasi 
milžiniško išvažiavimo.

Svečių ir viešnių buvo iš visur. 
Komisijoje buvo: pp. Vaičiulie
nė. Tamošaitienė. Dedinienė. Gar
bė visoms, kurios taip gražiai 
darbavosi. A. Dėdinas.

PARAPIJOS CHORAS
Šv. Pranciškaus parapijos cho

ras entuziastingai rengia muzika- 
lę programą Federacijos Seimui, 
kuris Įvyks mūsų kolonijoj rug
piūčio 24. 25 ir 26 dienose. Lau
kiame labai daug atstovų. Daly
vaus ir J. E. Vyskupas M. Rei
nys. Be to. Naujoji Anglija yra 
labai viliojanti atostogų rezor- 
tais. Baltieji Kalnai irgi netoliau
siai nuo Lavvrenee. Mass.

LEWISTON, ME.
PAGERBĖ KUNIGĄ RYBOKĄ

Gegužės 29 dieną N. P. Paneles 
švenčiausios Draugija surengė 

.gražų bankietą Dvasios Vadą, 
kun. Ryboką pagerbti. Kun. Rv- 
bokas yra gimęs ir augęs Lewis- 
tone. bet dabar yra vikaru Rum- 
forde. Jisai letvistoniečius aprū
pina dvasiniai reikalais ir RjUi 
forde būdamas. Vakaro vedėja 
buvo V. Čiužienė. Programa su
sidarė iš dainų, muzikos ir kalbu. 
Kun. Rybokas sveikino visus ir 
dėkojo visiems už jų nuoširdu
mą. Ten buvęs.

LDS 113 kuopos pirmas susi-! 
rinkimas įvyko gegužės 23 d. 
pas p. J. Vaičiulį, kuopos pirmi
ninką. Nutarta surengti pikniką; 
LDS. naudai birželio 13 dieną p. 
Vaičiulio ūkyje . Taipgi nutarta 
važiuoti" bus’u į Marianapolio' 
Kolegiją — Lietuvių Dieną, lie
pos 5 d. Važiavimu rūpintis įga
lioti pp. J. Vaičiulis ir A. Dėdi
nas. Kitas kuopos susirinkimas 
Įvyks birželio 27 d. pas p. Vai
čiulį.

Pikniko rengimo komisijos 
smarkiai darbuojasi, kad tik pa
vyktų patenkinti svečius, šio 
pikniko komisijoje energingai 
darbuojasi p. Jonas Vaičiulis ir 
p. Aguonienė.

Jeigu kas iš mūsij apylinkės 
nori važiuoti į Lietuvių Dienų, 
liepos 5, Marianapolio Kolegijon. 
tai prašome tuojau pranešti pp. 
J. Vaičiuliui, A. Dėdinui, kad už- 
bitikrinti vietą bus’e.

Šv. Onos draugijos piknikas 
Franklin County parke pavyko.

LAWRENCE, MASS.
TRETININKŲ ARBATĖLĖ
Gegužės 23 d. Tretininkų drau

gija turėjo savo “arbatėlę”. Da
lyvavo daug žmonių. Klebonas 
kun. P. M. Juras skaitė Įdomią 
iliustruotą paskaitą.

Sekmadienį, gegužės 23 d. prie 
šv. Pranciškaus parapijos bažny
čios išdalinta “The Catholie 
\Vorker”. Klebonas kun. P. M. 
Juras svetainėje kalbėjo apie so
cializmą ir komunizmą ir įspėjo 
darbininkus nuo netikrų pranašų, 
kurie gražiais obalsiais eina į dar
bininkus.

So
pa- 
hu-

SODALIETĖS
Šv. Pranciškaus parapijos 

dalietės, gegužės 26 d. turėjo 
maldas ir susirinkimą, kuris 
vo labai entuziastingas.

Gegužės 30 d. Įvyko Sodalicijos 
savame vasarnamy) “House War- 
ming Party”, Komisija gražiai 
pasidarbavo: Alena Bucevieiutč, 
V. Marcinkevičiūtė, Cecilija Ba
cevičiūtė. Antanina Arlauskaitė. 
Vanda Baušaitė. Adėlė Bilevi- 
čiutė. Aldona Einoriutė.

Vasarnamį prižiūrėti apsiėmė 
Alena ir Cecilija Bucevičiutės, 
Valerija Marcinkevičiūtė, Aldona 
Einęriutė.

Vienbalsiai nutarė darbuotis 
planus rengiant Federacijos Kon
gresą. kuris įvyks rugpiūčio 24, 
25. 26 dd.

Sodaliecių atstovių priėmimui, 
supažindinimui etc. apsiėmė So- 
daliečių prefekte p. Emilija But- 
kcviėiūtė.

Norinčios praleisti atostogas 
maloniai kviečiamos į vasarnamį 
“Palangą”.

DIEVO KŪNO ŠVENTĖ
_ Ketvirtadienj; gegužės 27 d., 
7 valandą vakare įvyko procesi
ja su Švenčiausiu Sakramentu.

PASIŽYMĖJIMAS
Julė Andruškevieiutė už 

žymėjimą anglų klasėje šv. Mari
jos aukštoje mokykloje anglų 
kalboje gavo dū sidabriniu me
daliu: vieną “Boston Herald 
Grade Champion ir kitą “School 
Champion”. Tik trys lietuvaitės 
lanko minėtą mokyklą ir viena iš 
jų liko apdovanota medeliais.

pa si-

ALTORISTAI
Kas vasarą TFPČlis P. M. Juras 

duoda savo alt>»ristams “good 
times”. Birželio 6-tą. turėjo su
sirinkimą ir nusprendė išvažiuoti 
liepos 1-mą. tik neteko sužinoti 
kur. Mūsų parapijos altoristai 
pasižymi uoliu punktualumu. 
Draugijai pirmininkauja Edvar
das Riemietis. ZSTkrastijoj pagelb
sti Jurgis Pavilionis.

Aušrelė.

CAMBRIDGE, MASS.

S

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine

oofiHis
from u.s. government
PUBLIC WORKS ADMINISTRATION HOUSING DIVISION 
buys v/estinghouse refrigerators to meet rigid 
economy reouirements in low-rent housing

To provide modem, safe food-keeping 
facilities at lowest cost in 34 low-rent 
housing projects in 26 cities, the Hous
ing Diyision of tie U. S. Public Works 
Administration late in 1936 called for 
sealed bids from leading refrigerator 
manufacturers. Bids were based on 
initial p r ice added to cost of elec- 
tricity for ten y sars. Westinghouse 
won ... though four other manufac
turers ąuoted lower unit prices. Low 
eurrent consumption made possible by 
Westinghousefeatures, convinced Gov
ernment buyers that on a 10-year basis 
it costs less to own a Westinghouse.

Be sure to see the nezv

WESTINGHOUSE
Kitchen-trroved Refrigerator

BETTER FOOD PROTECTION — demon- 
•trated by te,u on milk. mest and leftovera 
... GREATER CONVENIENCE — ihown 
by aavinga in time, trouble, and money ... 
FULL POWER — aafe temperatūra, even 
in tropica, with mecbaniam running lesa than 
half time... FASTER FREEZING —ice 
cubea in 70 minute, or leaa, certified... 
GREATER ECONOMY — Meter testą ahow 
that eurrent coeta only alightly more per day 
than a postage stamp, even on hottest days.

kiM.
r,,d ••Untifl, 613 ‘MI-

'"ientoy ntmh Mm >Maani
P9rf°',mance

92 High Street Boston, Mass
Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas

Telefonas LIBerty 2337 /

❖❖❖❖

NO VE NU UŽBAIGIMAS
Prie V. J. širdies Novtna baig

sis penktadienio, birželio 11. va
kare. Bus iškilmingas šeimų pa
aukojimas Saldžiausiai Jėzaus 
Širdžiai. Todėl visos šeimos pasi
rūpinkite dalyvauti.

Šv. Antano Novena baigsis bir
želio 12, vakare. Sekmadienį po 
kiekvienti Mišių bus teikiama Šv-. 
Tėvo palaiminimas — visuotiniai 
atlaidai tiems, kurie lankėsi į pa
maldas per tas novenas.

Kadangi Tėvelio Bružiko jau 
paskutinės Minijos paskutiniai 
šios parapijos lietuviams žodžiai, 
skatinama visiems ateiti, 
per tas paskutinias dienas.

miero par. metinis piknikas. Tai
gi visi yra prašomi iš anksto 
rengtis prie šio pikniko, nes bus 
daug Įvairumo ir šokiai; taipgi 
dovanų.
Parke, 
sigmond

Pikniko vieta Maironio 
Shrewsbury, prie Qu:n- 
ežero.

Koresp. M. Y.

VASARINĖ EKSKURSIJA Į 
LIETUVĄ LIEPOS MĖN. 2 D.

Ekskursiją vadovaus Vladas P.
Mučinskas

ypač

PARAPIJOS PIKNIKAS
Birželio 13, Voses Pavilion. 

Maynard. Mass. įvyksta Cambrid
ge lietuvių parapijos piknikas. 
Šio išvažiavimo pelnas skiriamas 
išdekoravimui bažnyčios. Nuošir-Į 
džiai visi iš visur prašomi daly
vauti šiame piknike. Ten bus 
daug linksmumo bei malonumo. 
Bus duodama $20.00 dovanoms.

Kvieslys.

WORCESTER, MASS.
_ f . .

SVARBUS ŠV. VARDO JĖZAUS 
DRAUGUOS SUSIRINKIMAS

Svarbus Šv. Vardo Jėzaus dr- 
jos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, birželio 12 d., bažnytinėje 
svetainėje, 7:30 vai. vakare.

Visi nariai yra prašomi atsi
lankyti, nes bus svarbių svarsty
mų apie ateinantį pikniką, kurs 
įvyks birželio 27 d., Maironio 
Parke. Taipąi bus ir kitų svarbių 
svarstymų.

Antroji švedų Amerikos Lini
jos ekskursija į Lietuvą išplauks 
liepos mėn. 2 d. modemiškam 
motorlaivy GRIPSHOLM. 
kursi jos maršrutas: Nevv York— 
Gothenburg — Kalmar — Klai
pėda. Išplauks pačiam vasaros 
gražiausiam laike. Puiki kelionė 
per Atlantą. įdomus vasaros vai
zdai pervažiuojant iš Gothenbur- 
go į Kalmarą, geležinkeliu apie 
7 valandas laiko per gražiąją ir 
Lietuvai draugingą Švediją.

Ekskursiją vadovaus Švedų A- 
merikos Linijos Lietuvių Sky
riaus vedėjas p. Mučinskas. Ne
vėluokite užsisakyti laive vieta*. 
Atminkite, kad liepos mėn. dar 
yra didelis turizmo judėjimas.

Ekskursijos Organizatorius.

BIUDŽETAS
304 MILIJONAI LITŲ PAJAMŲ 

IR IŠLAIDŲ

5. Klaipėdos kr. gub....  343.766
6. Valst. Kontrolė........ 1.131.967
7. Krašto aps. minist. 81.085.000
8. Vidaus reik. min. 27.950.660
9. Finansų min......... 30.832.874

10. Žemės ūkio min ... 35.788 128
11. švietimo min........... 45.107.903
12. Teisingumo min..... 12.334.352
13. Susisiekimo min..;.. 58.712.133
14. Užsienių reik min. 4.982.065

Balandžio mėn.27 ir 28 d. sei
mo plenumas svarstė Lietuvos 
valstybės biudžeto 1937 m. įstaty
mą.

Seimas išklausęs Biudžeto Ko
misijos pirmininko kalbą. 1937 m. 
valstybės biudžetą priėmė 303. 
440.109 litų sumai. Tiek numatv- 

Ek.s- ta gauti pajamų ir tiek pat pa-
I
I

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Į

daryti išlaidų. Paprastųjų paja
mų sąmata siekia 255.570.652 li
tus ir nepaprastųjų 47.869.457 li
tus; paprastųjį] išlaidų numatyta 
241.620.093 litai ir nepaprastųjų 
61.820.016 litų, čia dedama lente
le rodo 1937 metų valstybės biu
džeto pajamas ir išlaidas minis
terijom is;

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

Akis-Ausis, Lowell, Mass. — 
Koncerto aprašymas tilpo kito 
mūsų korespondento. Taigi Tams
tos šj kartą netalpinsime, nes tai 
būtų atkartojimas to paties Įvy
kio.

WS. Skyriaus raštininkui, So.
Boston — Žinutės suvėluotos  ̂
netilps.

Pajamos litais
1. Prezidentūra ...........  1.281
2. Ministerių Kabinetas 375.006*
S. Seimas ............................. ...........
4. Valstybės Taryba ..._....... 500
5. Klaipėdos kr. guhem. 512.700
6. Valstybės Kontrolė.... 190.713
7. Krašto aps. minister. 500.000
8. Vidaus reik, min.... 3.437.300
9. Finansų minister. 213.058.813

10. Žemės ūkio min.... 24.951.718
11. Švietimo min. ----- 2.668.455
12. Teisingumo min...... 7.338.900
13. Susisiekimo min..... 49.523.226
14. Užsienių reik, min....  881.500

Išlaidos litais.
1. Prezidentūra —......  265.R05
2. Minist. Kabinetas.... 3.810.198

~3. Šeimos ............  784.655
4. Valstybės Taryba __ 310.104

A. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius ir 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

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

TeL Derter 0156

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office:

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005



Penktadienis, Birželio 11 d., 1937

BIRŽELINES SUTUOKTUVES

**•••*» •. - Jk » %
kėši kun. Daumantas iš Girar-* 
dville pas savo motinėlę. Ji djt" 
bar sunkiai serga. Būdamas Det
roite kun. Daumantas laufe-si 
pas Šv. Petro par. kleboną, ku
ris jį nuvežė pas Bizauskus, kur 
kun. Daumantui pp. Bizauskai 
dovanojo jam du dideliu indu 
dėl darželio. Kun. Daumantas 
tuos indus išsivežė į savo para 
pij*-

DARBININKAS

Pennsylvanijos Žinios
C -lįfcį.

lietuvių parapijos klebonas iš Ma
hanoy City, Pa.; sekretoriavo ė-

šeštadienį, birželio 5 d. 9 vai. 
ryte su šv. miniomis įžengė mote
rystei! Pijus Matulevičius. Jis pa
ėmė sau už žmoną p-lę Rožę Te
resę Hoffman, slaugę iš New 
Yorko. Liudytojais buvo sesutė ir 
žvogeris jaupojo, ponai Schlaef- 
ieriai. Kun. Antanas Dubinskas 
atnašavo šv. Mišias.

Sekmadienį, birželio 6 d. 5 vai. 
p.p. p-lė Ona Mastauskaitė, gerai 
žinomų parapijiečių Jurgio ir 
Elzbietos Mastauskų duktė, paė
mė sau už vyrą Vineą Define, 
Šv. Jokūbo parapijos jaunikaitį 
Kun. Dubinskas. Bažnyčios vardu 
priėmė jų įžadus, o brolis jauno
jo Gerardas ir ponia Aldona Gra
jauskienė buvo liudytojais. A- 
biem porelėm linkime ilgiausių 
metų ir gražaus gyvenimo.

statydamas pats sau klausimą ar 
nebus tik gražiausia lietuvių baž
nyčia Amerikoj? Kviečiame gert). 
Daktarą ir mūsų viengentį misi- 
jonorių mūs vėl bet ilgesniam lai
kui atlankyti.

Užperęitą sekmadienį parapi
jos draugijii piknikas pavyko. 
Dalyvavo daug žmonių.

ŠIS-TAS
Trečioji šv. kelionė į Pranciš

konų Vienuolyną Wasjiingtone 
gražiai nusisekė. Diena buvo sau
lėta, graži ir virš 150 asmenų 

i dalyvavo šioj dvasinėj puotoj. 
Šventkėleiviai grįždami atgal sus
tojo valandėlei prie Katalikų U- 
niversiteto, kad apžiūrėti ir pasi
gerėti Amerikos Šventove stato
ma Marijos garbei.

Sekmadienį, šv. Antano dienoj, 
parapijiečiai atmins savo dvasios 
vadą kun. Antaną Dubinską, pri
imdami šv. Komuniją jo intenci
jai. Jau 7 metai kaip kun. Du
binskas darbuojasi mūsų parapi
joj. Jo darbas yra kuklus, gal 
kam nematomas, bet visų gerų 
žmonių didžiai įvertinamas.

Sekmadienį 8:30 vai. šv. mi- 
, . . , . 'šios bus atnašaujamos už mūsų
keturių metų lauktą ir t ...... «. ....■mokvklą baigiančius vaikučius.

RUGPIŪČIO 15 D., 23-ČIOJI 
LIETUVIŲ DIENA

MT. CARMEL, PA. — šįmet ir nauJai vėl delegatų iš-
pirmasis istorines Lietuvių Die-j rinkta p-le M. Leskauskaitė iš 
nos Pennsylvanijos kietųjų ang-j Carmei, Pa., kuri jau keli 
lių apylinkės lietuvių visuotinas, me^ kaip sėkmingai ir sugabiai 
delegatų suvažiavimas įvyko ba-j adieka Lietuvių Dienos sekreto- 
landžio 4 d., Šv. Juozapo lietu-! riavimo pareigas. Susirinkimas 

vių parapijos salėj, Mahanoy Ci- ^uv0 8ana gyvas ir įvairus, šį 
ty. Pa. Susirinkimą atidarė, pirm.! kart^ daugumoje buvo čia augę 
J. Spūdžiui nepribuvus, kun. jaunuoliai, kuomi mes labai di-, 
Česna, Šv. Juozapo lietuvių par. datuojamos, kad mūsų jaunimas 
klebonas i 
ir pakvietė kun. J. Sukevičių, 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių para
pijos kleboną atkalbėti maldą.
Susirinkimą vedė tiksliai ir ra
miai kun. P. Česna, Šv. Juozapo

BIRŽELIO 10 D.
•Kaikuriems pereitas ketvirta

dienis buvo tik paprasta diena, 
bet ne mūsų energingam jaunuo
liui Juozui Kvedarai. -Jis tą rytą 
gavo 
gan sunkiai uždirbtą High School, 'Po mišių bus traukiamas ju pa- 
diplomą. Per keturius metus Juo-i ‘

, ; _ „ -v. veikslas.zas lankė Ksaveriečių Brolių Mt. 
St. Joseph’s College, kur jis ne 
tik atsižymėjo moksle, bet taipgi 
dainoje ir atletikoje. Juozelis yra 
sumanus, malonaus būdo jauni
kaitis, todėl jisai turi daug drau
gų ir prietelių, kurie džiaugiasi 
draug su juo, jo laimėjimais ir 
linki jam siekti aukščiau. Excel- 
sior, Juozai! Mūsų kolonija ir 
mūsų visa tauta laukia tavęs nu
veiksiant įžymius darbus.

SVEČIAI» w-. — * » 
Pereitą antradienį netikėtai at- 1 

silankė malonus svečiai, būtent, 
kun. dr-as Končius ir Amerikoj i 
Saleziečių misijonierius kun. 
Drazdys. Grįždami iš Washing- 
tono jie negalėjo pravažiuoti Bal- 
timore, neaplankę mūsų gerb. 
išeivijos patriarkos Klebono kun. 
Lietuvniko. Kun. Drazdys ypač 
gėrėjosi mūsų puikia bažnyčia,

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

________________________________________

Parko paėmimo komisija iš
rinkta iš sekančių asmenų:’ kun. 
P, česna Ir kun. K. Klevinskas.

Į Spaudos komisiją įėjo sekau-’ 
ti asmenis: kun. J. P. Klimas, šv. 
Kryžiaus Lietuvių parapijos vi
karas, Mt. Carmei, Pa., kuriam ta 
garbė tenka jau antri metai ir 
kun. J. Sukevičius. Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos klebo
nas, Tamaųua. Pa., kurie užimda
mi tą svarbų darbą, pasižadėjo 
plačiai rašyti, apie Lietuvių Die
ną lietuvių ir anglų spaudoj, kai 
daugiau žmonių sutraukus į tas 
iškilmes, kurias kasmet suplauki.: 
apie 50,000 tūkstančių žmonių, ir 
kad parodžius kitų tautų žmo
nėms, kad mes lietuviai vieningai 
ir tikslingai sugebame sugyventi 
savo ir kitų tarpe.

Šių metų Lietuvių Dienos die
notvarkei numayta Šv. Mišios 
parke, jei tik J. E. Kardinolas, 
Philadelphijos Arkidiecezijos ar
kivyskupas duos leidimą. Šv, Mi- 
šios laikomos parke ne vien tik 

j dėlto, kad palaikius tradiciją. Bet 
kad davus progos tiems, kurie va
žiuoja ar tai iš vakaro ar tai ank
sti rytą į parką išklausyti šv. 
Mišių, nes tą dieną pripuola Šve. 
Marijos į Dangų Ėmimo Švente 
(Žolinė). Toj dienoj kiekvienas 
katalikas privalo išklausyti šv. 
Mišių. Svarstant koncerto ir pra
kalbų klausimą pasireiškė svi- 
ruojančių minčių, bet dangun::! 
delegatų stipriai pareiškė, kad 
reikia turėti... nes kitaip Lietu
vių Diena nustotų daug savo iš
keltos ir veikiamos reikšmės. 
Tadgi koncertas ir prakalbos nu
tarta turėti toj dienoj. Lietuvi > 
Dienos koncerto reikalu rūpintis 
išrinktas'muz. J. Sliuželjs iš Ma
hanoy City, Pa.. Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos vargonininkas. 
Jam pavesta suorganizuoti chorus 
su vąrgonininkų pagalba. Muz. 
J. Sliuželis. yra jaunas, darbštus 
ir gabus muzikas. Tvarka ir mar
šrutas Lietuvių Dienai bus pas
kelbtas anglu ir lietuvių spaudoj 
po antro Lietuvių Dienos reikalų 
susirinkimo, kuris įvyks birželio 
mėnesyje, Šv. Kazimiero lietuviui 
parapijos salėj, St. Clair. Pa.

Pelnas Lietuvių Dienos pirma
me susirinkime, po trumpų, bet 
reikalingų diskusijų, nutarta de
legatų daugumu, kad ir šiem* t 
kaip ir pereitais metais, skirti se
sutėms vienuolėms. būtent: Šv. 
Kazimiero ir Šv. Pranciškaus se
sutėms vienuolėms. Viena dėlto, 
nors, tiesa, visos mūsų katalikiš
kos įstaigos Amerikoj, kuriose y. 
ra sėjamas į jaunimo širdis tikė
jimas ir lietuvybė, vertos mūsų 
didžiausios paramos, kad jos šioj 
Pennsylvanijos lietuvių apylin
kėj daugiausia darbuojasi auklė
jime mūsų kūdikių, o antra, kad 
jos nieko negauna iš daromų pra
mogų kitose kolonijose tikslu pa
remti mūsų katalikiškąsias ir 
aukštesnes įstaigas.

Spaudos Komisija.

PHILADELPHIA, PA.

mel, Pa., kupina lietuviškos dva
sios, gabi ir didžiai mylinti lietu
viškos plunksnos dirvoj dirbti, 
nors Amerikoj yra gimusi ir au
gusi; sekr. - pagelbininku — K. 
Bigelis iš Si. Clair, Pa., kuklus 
ir mylintis lietuvybės dvasią ir 
darbi} jaunikaitis; iždininku — 
N. Lapinskas iš Mahanoy City 
Pa., kuris jau kelioliką metų 
kaip sąžiningai eina Lietuvių die
nos iždininko pareigas; iždo glo
bėjas: kun. P. Česna, Šv. Juoza
po par., Mahanoy City, Pa. ir 
kun. K. Klevinskas, Šv. Pranciš
kaus par., Minersville, Pa., kurie 
šios apylinkės lietuvių visuome- 
niame darbe kaipo veikėjai yra 
visiems gerai žinomi. Kun. P. 
Česną galima pavadinti Lietuvių 
Dienos patriarku.

i

iš Mahanoy City. Pa.,’ * kie*W anglių apylinkės įeina 
l į mūsų išeivijos viešąjį darbą. Y- 
i ra vilties, kad šiais metais Lietu

vių Diena, kuri tapo nutarta su
važiavusių delegatų šiame susi
rinkime vienbalsiai laikyti rug
pjūčio 15 d., kaip ir buvo laiko
ma per dvidešimts du metu, bus 
viena iš įvairiausių ir sėkmin
giausių.

Šių metų Lietuvių Dienos val
dyboj įeina sekanti asmenis: Sta
sys Petruškevičius iš Mt. Carmei, 
Pa., kuris jau daug kartų yra bu
vęs Lietuvių Dienos pirmininku; 
vice - pirm. J. Žukauskas iš Haz- 
leton, Pa., jaunas ir uolus Ame
rikoj gimęs lietuvis; sekretorium 
p-lė M. Leskauskaitė iš Mt. Car-

i

kuris vaikas neišlaikė kvotimų.

Rodonių vaikai dar tebelaiko
mi miesto prieglaudoje. Mes tu
rime tuos vaikus išimti ir atiduo
ti į gerus katalikiškus namus, 
kur jie gautų katalikišką išauk
lėjimą. Prašome atsišaukti pas 
vietinį kleboną, jeigu kas norėtų 
paimti tuos vaikelius. Vyriausią
mergaitė, 12 metų amžiaus, pasi- tai jau čia jo paties kaltė, 
ima p. J. Lapkauskai. Geri žmo-į ___________
nės. Mergaitė turės gerus namus.1 Birželio 1 d. palaidotas iš šv. 
Antroji yra 10 metų, o berniukas Jurgio par. bažnyčios Matas Ba- 

į ronis, 48 m. amžiaus. Laidotuvių 
----------------- pamaldose vietiniam klebonui pa-

Katekizacijos kvotimus Detroi- gelbėjo kunigai Masevičius ir 
to universitete beveik visi mūsų Silvius. Dalyvavo daug žmonių, 
vaikai išlaikė. Taigi nors čia mo- Jis buvo gerai pažįstamas savo 
kyklos ir nėra, bet vaikai tikėji- parapijoje ir geras darbininkas, 
mo dalykuose gerai stovi. Jeigu Amžiną atilsį!

Po valdybos išrinkimo, sekė 
komisijų rinkimas. Tapo išrink
tos sekančios Lietuvių Dienos rei 
kalu rūpintis komisijos: Parko 
paėmimo ir Spaudos komisija. 
Buvo iškeltas taip pat aktyvus 
klausymas ir apie Sporto komisi
ją, beį jos išrinkimas ir darbuotė 
aptarti „tapo atidėta iki kito Lie
tuvių Dienos susirinkimo. Išrink
tųjų komisijų svarbiausias tiks
las ir darbuotė, kaip praeityj taip 
ir dabar, yra uoliai dirbti Lietu
vių Dienos labui.

i

Pirmadienį, kun. Dubinskas iš
vyksta į šv. Marijos Seminariją 
savaitės rekolekcijoms. Kun. Kle
bonas dėl nesveikatos yra paliuo- 
suojamas nuo šios pareigos.

Šią savaitę užsibaigė 9 antra
dienių novena prie šv. Antano. 
Sekmadienį, Paduvos Stebukla
dario dienoj, 4 vai. po pietų bus 
ypatingos paamldos po kurių bus 
Šventinamos šv. Antano lelijos.

Antanui Strazdauskui penkta
dienį, birželio 4 d. buvo padaryta 

‘Skaudi ir gan pavojinga operaci- 
įja ausies. Ligonis jaučiasi pakan
kamai gerai ir mano už savaitės 
ar 10 dienų grįžti namo.

Už savaitės laiko, sekmadienį

1
j

I
į
birželio 20 d. įvyks ANTRAS pa- į 

T\ilryiilru« Mic iuvariavimuc

1

rapijos piknikas. Šis išvažiavimas 
yra ŠŠ. Vardo vyrų dr-jos glo
boj ir bus laikomas paprastoj 
vietoj, Arion Parke.

Pradedant kitu sekmadieniu 
bažnyčioj prasidės vasarinė tvar
ka, visos mišios sekmadieniais 
bus skaitytos, palaiminimas su 
ŠŠ. Sakramentu bus teikiamas po 
mišių 8:30 vai. ryte, o ketvirta
dieniais nebus šv. valandos iki 
rugsėjo mėn. B. K.

X

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

Šv. Petro parapijos pirmas šių 
metų piknikas įvyks sekmadienį, 
birželio 13 d., Beechnut Grcvc. 
Jeigu būtų lietus, tai piknikas į- 
vyks parapijos svetainėje. Para
pijos klebonas ir rengėjai nuo
širdžiai kviečia visus atvykti Į šį 
pikniką. Bus orkestras šokiams; 
užkandžiai ir gėrimai skanus, pa
tarnavimas malonus. Bus ir kito
kių Įvairybių.

priimti Šv. Komuniją. Jaunimas, 
kuris tas pareigas atlieka 
da nesusilpnėja tikėjimo 
kuose.

nieka-
daly-

Pereitą sekmadienį 30 vaikučių 
priėmė Pirmą Šv. Komuniją šv. 
Petro par. bažnyčioje. Iš tų visų 
vaikučių tik trečia dalis jų tėvų 
priklauso prie parapijos. Vienų 
tėvai atšalę tikėjime, kiti sve
timtaučiai pavargėliai, kurių vai
keliams reikėjo ir drapanėles pa
rūpinti. Dievas pagelbsti tiems 
žmonėms, kurie ir patys mažai ką 
turėdami pagelbsti kitiems. Lai
mingi tie žmonės, kurie turi 
krikščionišką širdį. Tokių perna
šai turime šioje parapijoje.

Pereitą šeštadienį įvyko uni
jos masinis susirinkimas Baby 
Creek parke. Tai buvo protesto 
mitingas prieš Fordą, prie kurio 
dirbtuvių įvyko skerdynės. Daly
vavo keletą tūkstančių žmonių. 
Mitingas buvo tvarkus, linijos 
vadai stengiasi suorganizuoti 
Fordo darbininkus, bet kol kas 
nevyksta, nes Fordas labai prie
šinasi CIO unijai.

Jau yra paskirtas vyskupas 
Detroitui. ši diecezija padalinta 
į dvi dali. Arkivyskupas Mooncy 
iš Rochester paskirtas į Detroitą, 
o vyskupas Albers iš Cincinnati 
į Lansing, kur bus nauja vysku
pija. Detroite dėl to neįvyks jo
kių permainų.

Tą patį sekmadienį įvyko pa
maldos po pietų ir laike kurių 
vaikučiai buvo priimti į draugi- 

bemiukai į Šv. Vardo, o 
.itė8 į Marijos. Klebonas’ bet i 

, kad svarbiausias, kyti. 
atlikti tų draugijų Į

Fordo dirbtuvėse dabar dirba 
4 dienas į savaitę. Tai daro to
dėl, kad palaikyti per vasarą vi
sus darbininkus darbe. Automo
bilių dirbtuvėse kasmet per kele
tą mėnesių atleidžia darbininkus. 
L-'- žįmąjj^stengiasi visus palai- 
’—1. Tm gerai darbininkams. I

jas:
metįgaitės į M;
jiems paaiškino,
dalukas, tai atli 
pareigas, ypatingai kas mėnuo’ Užpereitą savaitę Detroite lan r
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Per visą gegužės mėnesį kun. 

A. Bublys, MIC. Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje sa
kė pamokslus apie dangiškąją 
Motiną Mariją, šį mėnesį taip pat- 
yra pamaldos j. Saldžiausiąją 
Širdį. Daug žmonių naudojasi 
Dievo malonėmis.

Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje dabar vyksta misijos., Jau
nas iškalbingas misijonierius 
skelbia Dievo žodį. Žmonės gau
siai susirenka j bažnyčią. F. K.

PHILADELPHIJIEČIŲ 
DĖMESIUI

Kaip jau yra žinoma iš laik
raščių, čikagietis, Ignas Sakalas 
ir kiti (kituose miestuose) yra j- 
galioti rinkti eksponatus į Lietu
vos muziejų. Tai savaimi supran
tama, kad tiems rinkikams yra 
reikalingi ir padėjėjai. Tad Ph:- 
ladelphijoje tokiu padėjėju jau 
yra apsiėmęs būti visiems čia 
gerai žinomas veikėjas, Kazys 
Dryža. Todėl kas iš viengenčių— 
philadelphijiečių turi kokį nors 
daiktą tinkamą padėti į Muziejų, 
o pats nenori“ baderuotis” su jo 
siuntimu, tai tepaduoda; Kaziui 
Dryžai, 243 Dickinson St.,. o jis 
tą daiktą persiųs, kur reikia.

K. Vidikauskas
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Rytinių Valstybių Žinios
ROCHESTER, N. Y.

PAAUKŠTINIMAI

Jo 
pa-

kurią Jo Ekscelencija atsilankys. 
Taigi vietos ir apylinkės lietu
viai turėtų skaitlingai susirinkti 
į bažnyčią, kad parodžius sava 
meilė ir pagarba Lietuvos aukš
tam svečiui.

Pasakykit visiems savo kaimy
nams ir pažįstamiems, kad ateitų 
į Šv. Kazimiero bažnyčią, penk
tadienio vakarą birželio 18 d.

Seimininkėms Didelė Pagelba

.v

Ar- 
yra 
pa- 
bu-

Pereitos savaitės bėgyje 
šventenybė Pijus XI paskelbė 
aukštinimus, kurie suteikia dide
lę garbę Rochesterio Katalikų 
diecezijai. J. E. Diecezijos Vys
kupas, Arkivyskupas Edw. A. 
Mooney yra iškeliamas iš Ro
chesterio ir paskirtas arkivysku
pu naujai sutvertos Detroito 
kidiecezijos. Jo Ekscelencija 
labai žymus žmogus ir pirm 
skyrimo Rochesterio vyskupu
vo Apaštališkas delegatas Japoni
jai, yra žinomas kaipo katalikiš
kos akcijos vyskupas ir gerbia
mas netiktai tarpe katalikų, bet 
ir kitų tikėjimų žmonių. Visi ap
gailestauja Jo iškėlimą, bet sykiu 

su džiaugsmu vėlina Jam pasek
mių naujoje ir aukštesnėje vieto
je. Taipgi kun. Walter A. Foery 
liko paskirtas penktuoju Syraeu- 
se diecezijos vyskupu. Naujas 
vyskupas yra žinomas labdarybės 
dirvoje. Yra dirbęs per 16 metų 
kaipo vikaras ir vėliau klebonu i- 
talų Mt. Carmel parapijoje, kur 
buvo labai mylimas, ir kada Vys
kupas iškėlė į šv. Rožančiaus pa
rapiją, jo buvę parapijiečiai pra
šė vyskupo, kad sugrąžintų my
limą kleboną, bet žinoma paliko 
naujoje vietoje, iš kurios yra pa
keliamas Vyskupu. Jo konsekra
cija įvyks rugp. 18. Po konsekra
cijos į trumpą laiką apleis Ro- 
chesterį, kad užimti Vyskupo so
stą naujoje diecezijoje.

Šv. Kazimiero parapijos metinis 
piknikas įvyks birželio 27 d. Lie
tuvių Darže, Burr St. Morris 
Cove. Taigi jau metas pradėti 
ruoštis, ir stengtis padaryti jį sė
kmingu. Jeigu norime pasekmių, 
tai reikalinga, kad visi parapi
jiečiai stoti} j darbą, nes tik vie
ningo darbo vaisiai būna gausūs.

Korespondentė.
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HARTFORD, CONN.
Čionai nepaprastai uoliai ren

giasi į trilypę Gegužinę. Hartfor- 
diečiai nenori pasiduoti kitoms 
kolonijoms.

Pereitą sekmadienį, birželio 6 
dieną prie vienos airių bažnyčios 
įvyko negražus darbas. Kai žmo
nes bažnyčioje meldėsi, tai pikta
dariai supjaustė automobilių pa
dangas. Apie 20 žmonių rado sa
vo automobilių padangas supjau
stytas.

Bnys 4hia n«w EASY WASHER faaturing the new 

1EASY Damp-Dryer that whirls 
water from the clothes without 
sgueezing through a wringer.

2 EASY 3-Zone Turbolator 
washing action that wa«hes 
ALL the clothes ALL the time.

į

V.v
s

Just a few extra cente a week now buys a washer 
that te complete in every respect . . . the new 1937 
EASY Washer with the Damp-Dryer method of 
•pinning water from the clothes—obsoletes the 
old-fashioned wrin<jer—guarantees absolute per
sonai safety—savęs washing time and labor. Also 
features the new tub-through washing action of 
the EASY Turbolator—inereases washing capac- 
ity and speed—savęs soap and hot water.

EASY
WA5H ER

r
Įsigykite naują EASY WASHER

Sulaikytas ir kaltinamas pade
gime šv. Brigvtos R. K. bažny
čios, kur ugnis padarė nuostolių 
apie $40.000.00 liko miesto teis
mo išteisintas, bet prokuroras 
pranešė, kad tas dalykas bus pa
vestas grand jury ištirti.

LAIKU 
Šv. Jur- 
bus lai- 

sekančir.

PAMALDOS NAUJU
Laike vasaros mėnesių 

gio bažnyčioje pamaldos 
komos sekmadieniais
tvarka: Pirmos mišios 7:30 vai. 
iš ryto vietoje 8 vai. ir antros mi
šios 10 vai. vietoje 10;30.

Vyturys.

MARIJOS VAIKELIŲ ŠVENTĖ
Švč. Trejybės liet, parapijos 

Marijos Vaikeliai šįmet nepapras
tai minėjo savo metinę šventę. 
Pirmiausia po pietų įvyko vaini
kavimas Švenčiausios Panelės sto- 
vylos. Vainikavimo Marijos Vai
kelių pirmininkė Agnė Kasmonai- 
tytė, o jai asistavo Marė Kedytė 
ir kitos mergaitės. Po visam bu
vo užkandžiai Mokyklos saliukė- 
je. Dalyvavo apie 70 narių, tarp 
kurių ir svečiai kunigai Ambotas 
ir Kripas, Brolis Jonas Banys, p. 
Giedraitienė, Ona Pgžliūtė, 
zas Kasmonaitis, Edvardas 
čiūnas ir 
Pugžlienė

Valio, 
Vaikeliai, 
didėja ir

Juo- 
Mou- 
buv.jkiti. Šeimininkės 

ir Vismontienė. 
hartfordietės, Marijos 
kurių skaičius vis auga 
gražėja.

NEW HAVEN, CONN. i I

GERB. MIKALAUSKAMS 
SURPRIZAS

Skalbtu vą, kuris atliks Jums darbą elektra — nereikės 
rankomis mazgoti. EASY skalbiamos mašinos yra vienos iš geriausių skalbiamų mašinų. Taigi, 
paveskite darbą elektrikiniai mašinai, kuri išskalbs drabužius kuopuikiausiai. Nereikė Jums mo
kėti bilų skalbykloms ir drabužiai bus daug švaresni. Nelaukite nieko, ateikite į mūsų krautuvę 
šiandien !

Union Electrical Supply Co. Ine.
Boston, Mass.
Prezidentas ir Kasininkas

92 High Street
Samuel Kaufman,

Telefonas LIBerty 2337
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LIETUVOS VYČIŲ EKS
KURSIJA Į LIETUVĄ

ATVYKSTA GARBINGAS SVE
ČIAS, JO EKSCELENCIJA

VYSKUPAS MEČISLOVAS 
REINYS

Penktadienį, birželio 18 d. at
vyksta į mūsų koloniją aukštas 
svečias Jo Ekscelencija Vilkaviš
kio vyskupas Mečislovas Reinys. 
7:30 valandą vakare iškilmingai 
bus atlydėtas garbingas svečias į 
bažnyčią, kur Įvyks pamaldos, 
pamokslas ir palaiminimas.

Mūsų kolonija bus pirmutinė Į

Šiomis dienomis mokyklos sa
lėje įvyko malonus surprizas 
gerb. Mikalauskams. Sekmadienio 
vakare suruošta p. Mikalauskus 
pagerbti vakarėlis, kur susirinko 
pilnutėlė salė žmonių. Vakaro ve
dėja ponia Zaliuonienė pakvietė 
kalbėti sekančius: Vasiliauskas 
(iš Waterbury), Vaičiuliai (iš 
Greenfield, Mass). Ambrasienč, 
kun. Kripas, (kunigas Ambotas 
negalėjo atvykti, nes turėjo pa
mokslą sakyti Neiv Gavėne per 
keturdešimtę... bet dovana jį at-

stovavo), Gaubienė, Stankevičie
nė, Leonaitis, Mazalienė, Šlekys, 
Al. ir Jos, Povilioniai, Petrukevi- 
čienė, Venskunas, Endreliūnienė, 
ir Strazdas. Paskui kalbėjo patys 
solenizantai Petras ir Ona Mika
lauskai. Jie dėkojo visiems už 
malonų, draugišką snrprizą. Dai
navo Matas Kripas, 
(lobą broliai
Telegramais sveikino 
čiai, Kauniečiai ir

grojo
Tareila ir 

ir dainavo. 
Bartusevi- 
Kundrotai.

Vienu žodžiu vakaras buvo links
mas. Pp. Mikalauskam įteikta 
daug dovanų. Prano Paktno or
kestras, rodos, grojo šokiams.

GILDOS ŠOKIAI

I

apylinkės lietuvius, kurie jungia-} Hartfordo anglų laikraščiuose Į site parke. Tad iki pasimatymo. 
Nevv Britainiečiai, kurie norite 

važiuoti bus’u, tai ateikite prie 
Šv. Andriejaus lietuvių par. baž
nyčios ir gausite bus’ą, kuriuo 
nuvažiuosite už 10 centų. Bus’ai 
nuo bažnyčios pradės eiti 12 vai. 
po pietų. KOMISIJA

******^ ‘u.-,, v r     •

si j draugija* ir nesigėdyja lie- tilpo du paveikslai iš LaSalette,( 
tuvių vardu viešai pasirodyti.’ tai graduantų klasė su vyriausiu 
Daug lietuvių gyvena Hartfordo Kolegijos viršininku kun. dr. My- 
priemiesčiuose ir va!do gražius ū- kolų Cibulskio; kitas paveikslas, 
kius. Valio. Pirmininkas Bronius tai foreign Mission Guild su ka- 
Matulis praneša, kad skaičius vis pelionu kun. dr. Lutku. Visuose 
auga, ir kad manoma išpiešti. laikraščiuose dažnai matome lio- 
veikimą ir didinti narių skaičių.1 tuvių veidus su gražiais aprašy- 
Matyti ten yra gražaus jaunimo, mais.
kurį mes dažfiai ir Hartforde ma-i ---------------------

tome. Taigi, lietuviai namie ir' MrUf DDITAIM PflMN 
svetur kelkime savo varda gražiai liUii DilIlAlllj UUIilli" ielgdamiesi ir vieningai darbuoda- ___________
mies.

Savo 25 metu gyvavimo Jubi
liejų šiais metais švenčia dvi į- 
žymios kat. jaunimo organizaci
jos — Lietuvos Vyčiai Amerikoje 
ir Pavasarininkai Lietuvoje. Tą'į- 
vykį abi organizacijos rengiasi 
labai iškilmingai apvaikščioti. 
Lietuvos Vyčiai savo sukaktuves 
apvaikščios savo Jubiliejiniame 
25-ame Seime, kuris įvyks š. m. 
rugpiūčio 3 — 4 — 5 d.d. Day- 
tone, Ohio. kur dalyvaus ir Pa
vasarininku Protektorius J. E. 
vyskupas M. Reinys.

Gi Lietuvos Pavasarininkai sa
vo Jubiliejaus iškilmingą apvaik- 
ščiojimą turės ateinančių, 1938 
metų vasarą, kada ši didžiulė or
ganizacija turės savo Jubiliejini 
didžiulį kongresą, kada ir visa 
Lietuva iškilmingai švęs savo Ne
priklausomybės 20-ties metų su
kaktį.

Taigi ateinanti 1938 metai bus 
Lietuvos visokiausių iškilmių me
tai, su įvairiausiais apvakščioji- 
mais, kongresais, milžiniška dai
nų švente ir kitokiomis iškilmė
mis. Tad, kad pilnai išnaudojus 
tą nepaprastą progą ir ypač, kad 
atsilyginus Pavasarininkams už 
jų delegacijos atsilankymą Ame
rikon 1936 metais, Lietuvos Vy
čių 24-tas Seimas vienbalsiai nu
tarė rengti 1938 metais didžiulę 
ekskursiją j Lietuvą ir skaitlin
gai dalyvauti jų Jubiliejaus ap- 
vaikščiojime.

Kad ši ekskursija būtų sėkmin
ga, skaitlinga ir linksma, Vyčiai 
jau dabar visu smarkumu jai 
ruošiasi ir registruoja visus tuos, 
kurie mano ateinančią vasarą 
vykti Lietuvon ir norėtų būti Vy
čių ekskursijos dalyviais. Iki šiol 
jau didelis skaičius vyčių ir pa
šaliečių yra pareiškę noro su ta 
ekskursija važiuoti ir jos pasise
kimas užtikrintas.

Taigi visi, kurie tik ketina, 
mano ir norėtų ateinančią vasarą 
vykti su šia jaunimo rengiamąja 
ekskursija Į Lietuvą yra prašomi 
jau dabar užsiregistruoti arba su 
Įvairiomis informacijomis kreiptis 
pas A. J. Mažeika, 145 Taylor 
St., Brooklyn, N. Y. kur visi pa
klausimai su malonumu bus atsa
kyta ir informacijos suteikta.

TRILYPĖ GEGUŽINĖ

CAMDEN, N. J.
LDS. N. A. APSKRIČIO 

METINIS SUVAŽIAVIMAS

BROCKERT’S ALE

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

i

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

60 Ellsvorth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

Hartfordo parapijos Moterų 
Gildąs turėjo savo metinius šo
kius šeštadienio vakarą. "VVethers- 
field Country Club. Susirinko 
pilnas klubas. Buvo nemažai ir 
svetimtaučių. Teko matyti ir gir
dėti, kad liko pelno ir visi bei 
visos turėjo gražų linksmą laiką. 
Dabar turės Dog Roast, Tvarkū- 
nų farmoj, Windsor, Conn. Be 
ti Gildąs rūpinasi netik “good 
times”, bet ir labdarybe. Lanko 
vargingesnes šeimynas ir jas šel
pia. Aprengė Pirmai Komunijai 
du vaikučiu. Valio, 
Gildąs!

TRUMPOS ŽINUTĖS
Pavyzdingos Lietuviškos 

Katalikiškos Porelės 
Džiugu ir malonu matyti, kad 

tarpe ištautėjančių arba mišrių 
porelių, kurių yra nemažai, atsi
randa laiks nuo laiko gražių, pa
vyzdingų lietuviškų katalikiškų 
porelių, kurios gvarantuoja Die
vui, tautai ir lietuviškai parapi-! 
jai paramą. Lietuviškos porelės 
yra pavyzdys jaunimui, kad ver
ta apsivesti su savaisiais lietu
viais katalikais. Štai kelios tokios 
porelės: Stasys Morkus su p-Ie 
SukodalskaittT; KazVs Šimkus su

Hartfordo Seimą Dilijonaite. Tai gražiausios 
I porelės, kuriomis galima tikrai 
■ džiaugtis ir didžiuotis. Jos tikrai 
Į bus prie lietuviškos parapijos irPIRMOJI KOMUNIJA

Šįmet mūsų Sesutės lietuvaitės rodys kelią mūsų jaunimui. Gai- 
labai gražiai prirengė nemažą la kuomet mūsų jaunimas apsi- 
būrelį mergaičių ir bernaičių prie veda su nesavaisiais, nekatalikais. 
Pirmos Komunijos. Buvo gražus Dieve padėk visom s porelėms, 
įspūdis bažnyčioj. Tėveliai džiau- liet duok mums pavyzdingų lietu- 
gėsi su vaikučiais ir Pats Kristus viškų, katalikiškų porelių kuo- 
džiaupėsi matydamas tas jaunu-; daugiausiai. Dar dvi tokios pore- 
tėles skaičias sielas priimančias lės apsives, tai Vincas Kripas su 
Komunijoje savo Dievą pirmą Adele Kazakevičiūte, p. Strelčiū- 
kartą. nas su Ona Samolyte. Palinkėsi

me ir joms iš anksto gražiausio 
■pasisekimo.

Vincas šeigis, Mirusiųjų Atmi
nimo Dienoje buvo parvažiavęs

SOUTH WINDS0R 80CIAL
CLUB

Aną sekmadienį Wappinge,
Hills Grove, lietuviai iš South1 pas tėvelius į Hartfordą. Jisai 
Windsor ir apylinkės, kurie tu- darbuojasi Roehester, Nevv York 
ri savo lietuvišką draugišką klu- insurance kompanijoj. Gerai atro- 
bą, turėjo pirmą pikniką - balių, dė ir buvo malonu jį matyti. 
Diena buvo puiki; suvažiavo 
daug žmonių. Visi bei visos gra- horsebaek riding, tennis”, šokius 
žiai linksminosi: užkandžiavo, ir tt. Keney Park. Teko girdėti, 
šoko, dainavo, vaikštinėjo. Vienu kad visi bei visos turėjo “good 
žodžiu tenka pagirti Hartfordo time”.

Vyčiai turėjo “dog roast,

I
Sekmadienį, birželio 13, įvyks

ta LDS., LRKSA ir LRKMS. 
Conn. apskričių išvažiavimas-ge- 
gužinė, Schuetzen parke, Barm;- 
dale. Kviečiame minėtų organiza-' 
cijų narius(es) ir visą lietuvių 
visuomenę. New Britainiečiai yra 
pasiruošę visus atsilankusius ma
loniai sutikti ir pasitarnauti.

Programoje pasižadėjo daly
vauti šie chorai: Šv. Cecilijos 
choras, vad. K. Žalnieraičio (Ncw 
Britain); Šv. Cecilijoj choras 
(Hartford, Conn.); Šv. Kazimie
ro par. (New Haven); taipgi lau
kiama iš Waterbury Šv. Juozapo 
par., vad. komp. Aleksio choro ir 
Bridgeporto parapijos, kurie pe
reitais metais 
rodė.

Visiems bus 
gražių dainų, 
mūsų parapijų chorai. Gros šau
nus orkestras, J. Aukščiūno veda
mas. Be to, bus įvairių sportiškų 
žaidimų. Sveikinimai, dainos ir 
kalbos bus perduodamos garsia
kalbiais. Bus užkandžių ir. gėri
mų. I

Taigi visi pasinaudokime proga 
linksmai ir maloniai laiką pralei
sti sekmadienį, birželio 13 d. 
Parkas atdaras nuo 12 vai. vidu
dienį.

Kelrodis: Atvažiavusieji per 
Plainville ir New Britain keliu, 
privažiavę Bamsdale pasukite į 
dėžinę į kalną ir važiuokite tie
siog į parką; atvažiavusieji per 
New Britain centrą, važiuokite 
West Main St. tiesiog per tiltą. 
Fįrivažiavę Bamsdale pasukite į 
kairę ir važiuokite . kalną ir bū-

Gegužės 30 d. įvyko Dievo Kū
no šventėje procesija, 
je dalyvavo kleb. kun.

i su Švč. Sakramentu ir 
kuriuos labai gražiai 
Sesutės Kazimierietės. Po proce
sijos įvyko pamaldos. Žmonių bu
vo pilna bažnyčia. BUVĘS.

labai gražiai pasi-

proga pasiklausyti 
kurias sudainuos

Procesijo- 
Virbickas 
vaikučiai, 
prirengė

HARRISON-KEARNY, N.J r

Gegužės 23 dieną parapijos 
choras turėjo savo metinį koncer
tą ir šokius. Koncerto programoj 
dalyvavo ir Elizabeth, N. J. cho
ras, vadovybėje komp. J. Žilevi
čiaus. Pradžioje koncerto vietos 
klebonas kun. L. Vaicekauskas 
pasakė kalbą. Vietinis vargoni
ninkas p. F. Hodelis vedė prog
ramą, o jo brolis, muz. J. Hode
lis, kuris tą dieną buvo atvažia
vęs, akompanavo.

Choras gražiai pasirodė, išpi1- 
dydamas pagarsėjusius kurinius 
J. Žilevičiaus, St. Šimkaus, A. A- 
Jeksio, A. Pociaus, Neimanto, 
Gudanavieiaus, ir Vanagaičio.

Solo ir duetuose pasirodė P. 
Rimšintė, O. Adomaitė, O. Maši- 
nauskaitė, V. Kemesiutė, J. Pum- 
puriutė, J. Balčiūnaitė, M. Sta- 
nionis, M. Kazlauskas, ir p. Mi- 
ler. Malonų įspūdį sudarė grupė, 
kuri sudainavo “Oi Dievulėliau, 
ką reikės daryti!“.Sudainavo še 
si Jankauskų šeimynos nariai; 
V., A., J., H., E., M.

Iš Elizabeth, komp. J. Žilevi
čiui vadovaujant, solistai pasiro
dė: p-lė Bruzgaitė, V Barauskas, 
ir panelės Buiniutės. Komp. Ži
levičius taipgi dainavo.

Galutinai susijungę alpi chorai 
sudainavo keturias daineles. 
Žmonės šiuo pasirodymu giliai

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. 
LDS. N. A. Apskr. Vald.—

Kun. S. Kneižis,
Dvasios Vadas

Jonas Kumpa,
Pirmininkas

Tarnas Versiackas,
Sekretorius.

KUNiGŲŠEiMAS
A.L.R.K. Kunigų Vieny

bės metinis seimas šau
kiamas š. m. liepos 28 d. 
Seserų Pranciškonių vie
nuolyne. South Hills, Pitt- 
sburgh, Pa.

Seime dalyvaus garbin
gasis svečias, J. E. vysku
pas Mečislovas Reinys.

Seimas prasidės iškil
mingomis pamaldomis 9 
vai. rytą. Visiems seimo 
dalyviams nakvynės ir 
valgis parūpinta ten pat 
vienuolyne.

Visi kunigai kviečiami 
dalyvauti šiame svarbia
me seime.

Kun. Jonas Balkūnas, 
K. V. Centro Pirmininkas.
buvo sujaudinti.

Širdingą padėką tariame vedė
jui muz. F. Hodeliui. jo broliui, 
J. Hodeliui, komp. ..J. Žilevičiui 
ir taipgi nhicsn choram. y

Korespondentas.




