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Sekmadienį, bal. 

veik visas judėjimas bus 
pagal Dienos Šviesos Tau
pymo Laiką (Daylight Sa- 
ving Time).

Taigi šeštadienį, bal. 29 
d., eidami gultų, pasukite 
savo laikrodžių rodykles 
valandą pirmyn, būtent, 
jeigu suktumėte 10 vai. va
kare, tai pastatykite laik
rodžių rodykles ant 11 va
landos.

Visose katalikų bažny
čiose pamaldos įvyks pagal 
naują jį laiką.

Anglija Nori Sudaryti 
4—Valstybių Paktų

Londonas, Anglija, bal. 
27 — Didž. Britanijos val
džia ir diplomatai nori bū
tinai sudaryti keturių val
stybių sąjungą prieš fašis
tu “puolimą”. Nori įtrauk- 

| ti Prancūziją, Sovietų Ru
siją ir Turkija. Supranta
ma, Anglija būtų diktato- 

Irium. Kitaip ji visai neitų 
:į sąjungą.

detija Nori Pavergti Lietuvą

Gražus Pavyzdys

Šv. Petro lietuvių parapi
ja (Detroit. Mich.) turi tik 
apie šimtą šeimų. Toje pa
rapijoje parduoda 70 egz. 
lietuviškų katalikiškų lai
kraščių sekmadieniais prie 
bažnyčios (‘Darbininko’ 
25 egz.; ‘Draugo’ 15; ‘Ame
rikos’ 15; ‘Clevelando Ži
nių’ 10; ir ‘Garso’ 5). Be to. 
yra ir prenumeratorių.

Taigi Šv. Petro lietuvių 
parapijos veik visose šei
mose yra lietuviškas kata
likiškas laikraštis. Gražus 
pavyzdys.
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Darbdaviai Reikalauja Va; 
žyli Darbininkų Teises

Ministrų Kabineto Nariai 
Darė Pranešimus Provinci 

joje

Kaunas, balandžio 21 d. 
Ministro Pirmininko pava
duotojas Bizauskas gau
singam susirinkime pro
vincijoje darė pranešimą 
apie aktualiuosius politi
kos įvykius. Balandžio 23 
dieną tokius pat praneši
mus darė ministrai Mus
teikis, Bistras, Krikščiū
nas ir Tamošaitis. Visuo
menė į susirinkimus gau
siai rinkosi, visur pritarda
ma vieningo darbo vyriau
sybei.

Į
Į
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Vvashington, D. C. bal. 27
— Darbdaviu sąjunga rei- 

j kalauja, kad Jungtinių A- 
merikos valstybių vyriau- i 

i sybė išleistų įstatymą, ku
riuo būtų draudžiaba dar- 

I bininkams reikalauti uni
jos pripažinimą, ir kad 
darbininkų unija nereika
lautų visų darbininku prie 

• ics priklausyti. Prieš tokį 
' darbdavių reikalavimą 
darbininkai privalo pasi
priešinti, ir tai padaryti 

j uolesniu susiorganizavimu 
jį savąsias unijas. i

ROOSEVELTO PAREIŠKIMAS 
PAAŠTRINO EUROPOS 

PADĖTĮ
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Vilnijos vaizdai. Žavingas gamtos kampelis ties garsiąją Trakų pilimi.

Pastatė Tris Reikalavimus
Varšuva. Lenkija, bal. 27. Lenkiją), esančią tarp Rei- 

Vokietija pastatė Lietuvai cho ir sovietų Rusijos, 
tris reikalavimus, kaip e-' Toliau sako, kad išpildy- 
są pranešama iš Kauno, mas tų reikalavimų Lietu- 
Reikalauja štai ko: i vą pakreiptų į Vokietijos

pusę. Pastaraisiais laikais 
Lietuva esą nenorėjo tam
priai susirišti su Vokietija 
ir ieškojusi stipresnių ry
šiu su Lenkija.

Šių Varšuvos žinių nega
lima visai paneigti, netu
rint tikrų oficialių žinių iš 
Lietuvos.

1 Tiesa, prieš Klaipėdos 
netekimą, Lietuvos tauti
ninkų valdžia, tiksliai ar

i

1. Prekyba Lietuvos su Vo
kietija turi būti padidin
ta 25 nuoš.

2. Komercijinės Lietuvos 
sutartis su kitomis vals
tybėmis, įskaitant ir Di
džiąją Britaniją, turi bū
ti pertvarkytos, kad duo
tų tam tikras privilegi
jas Vokietijai.

O.
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Streiku /

Žymus Gydytojas Priėmė 
Katalikų Tikybą

I
i

Kariuomenės Vadas Genero* 
las Raštikis Grįžo Iš 

Iškilmių Berlyne
Kaunas, balandžio 24

Kariuomenės Vadas gene
rolas Raštikis grįžo iš iš
kilmių Berlyne.

d..

Chicago, III. bal. 27, — 
Žymus gydytojas ir auto
rius knygos “The Citadel”, 
rašo, kad jis buvo išauklė-i 
tas be tikybos. Jis buvo be
dievis. Be savo profesijoje 

i jis patyrė maldos galybę 
ir mokslas jį vertė pripa
žinti, kad yra Dievas. Apie 
savo gyvenimą ir atsiver
tima jis plačiai aprašo 
“This Week Magazine”.

f

Episkopatas Įsako Neduoti 
Sakramentų

Paieškojimas
Kas iš gerb. “Darbinin

ko” skaitytojų turite ko
kių nors žinių anie Stanis
lovą Čibirą (Stanley Chi- 
bir) maloniai nrašomi pra
nešti kun. P. M. Jurui, 94 
Bradford Str. Lavvrence. 
Mass.

St. Čibiras yra apie 45 
metus amžiaus, kilęs iš 
Kūjiškės kaimo, Daugėliš
kio parapijos, Vilniaus 
krašto. Amerikon atvykęs 
prieš D. karą, kurį laiką 
gyveno Chicagoje, New 
Yorke. o dabar, spėjama, 
Pennsilvanijoje.
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Vatikanas, bal. 27, Laik
raštis Osservatore Roma
no, pareiškė, kad Jungti- 

j nių Amerikos valstybių 
! prezidento Roosevelto at-

I Rooseveltas Pertvarko 
Vyriausybes Skyrius

VVashington. D. C. bal. 27

x Ori
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Vokietijos prekybos a- kajp kitaip, buvo besusiar- 
tinanti su Lenkija, neatsi- 
žiūrėdama ne į 
lietuvi a m s d a 
skriaudas.

t Bet mes labai 
me, kad Lietuvos 
vyriausybė siektų tamprių 
ryšių su Lenkija.

Lenkija, jeigu ji nori su
daryti tamprius ryšius su 
Lietuva, tai ji pirmiausia 

i turi grąžinti Lietuvai Vil- 
grįžti

ta Kaune, kuri supirki
nėtų maisto produktus 
viešuose Lietuvos jo- 
markuose.
Kaip praneša iš Varšu

vos, Lietuvos valdžia ofi
cialiai šių žinių nepatvirti
no, nė neužginčijo, ir esą 
nebuvo galima jųjų patik
rinti autoritetingose įstai
gose.

Kaune esą kalbama, kad niaus kraštą, t. y. 
Lietuva šių Vokietijos rei- prie Suvalkų sutarties, pa- 
kalavimų taip lengvai ne- sirašvtos 1920 m. 
priims, nes lietuviai žino, Taigi šios žinios apie Vo- 
kad tai esąs Vokietijos pir- kieti jos reikalavimus gali 
mas žingsnis monopolizuo- į būti tikros, nes dabar eina 
ti Lietuvos ekonominę gy- tarp Lietuvos ir Vokietijos 
vybę. prekybos derybos, bet gali

Vokietija jau turi preky- būti ir pramanytos, kaip 
bos sutartį su Rumunija, ir kad jau daug kartų lenkai 
dabar siekianti tokios pat yra sufabrikavę ir paleidę 
sutarties su Lietuva, kad į pasaulį.

i paskui galėtų suspausti Mes gerai žinome, kad 
stipriomis ekonominėmis lenkų svarbiausias tikslas 
replėmis “vienintelę stip-1 sukurstyti lietuvius prieš 
rią” valstybę (suprask Vokietiją.

Vilniaus 
romas

abejo ja- 
naujoji

Washington, D. C. bal. 27 
— Prezidentas Rooseveltas 
susirūpino, kad angliaka
siai taip ilgai nesusitaria 
su darbdaviais. Jis įsakė

jsinešimas į Europos reika----- Prezidentas Roosevel- Dr. John Steelman’ui va
lus, tik juos paaštrino, nes i tas pertvarko vyriausybes žiuoti į darbdavių ir darbi- vybę.
tai nebuvo tarpininkavi-i skyrius. Kaikurie sako, ninku pasitarimus ir visą 
mas, bet karštas šauks-i kad jis savotiškai sutvar-. daryti, kad streikas būtų 
mas. Tarpininkavimas tai- į kęs skyrius, turėsiąs didės-j greitai užbaigtas, nes in
kai privalo taikyti, o ne iš- nę galybę savo rankose, ir dustrijos ir miestai negavę 
šaukti kerštą ir neapykan- j tas jam pagelbėsiąs tre- anglių, sunkiai nukentės.

Minkštųjų anglių kasyk
lų darbininkai jau strei
kuoja nuo balandžio 1 die
nos. Dėl atlyginimo ir dar
bo valandų su darbdaviais 
susitarė, bet jie streikuo
ja dėl pagrindinių savo tei
sių. būtent, kad darbda
viai juos laikytu žmonė- 
mis. kad leistų jiems lais- 

Berlynas, bal. 27, — v o- vaj organizuotis i savo u- 
j niją, kad darbdaviai nepri
imtų darbininkų, jei tie 
atsisako prisirašyti prie u- 
nijos; žodžiu, jie reikalau
ja savo teisiu apsaugoji
mo. Darbininkai nestrei
kuoja vien dėl atlvginimo. 

[ savo į- 
gimtu teisiu, jie nori, kad 
darbdaviai nelaikytų juos 

; gyvuliais, bet lygiais sau. 
į žmonėmis. Jungtinėse A- 
Į merikos valstybėse pris- 

_ Į kaitoma apie 45 milijonus 
darbininku, iš to skaičiaus

tą. Taikos reikia ieškoti ] čiam terminui kandidatuo- 
taikiu būdu. 'ti į prezidentus.

Vokietijos Bankininkai Nesitiki 
Karo Europoje

Lietuvos Delegacija Išvyko Į
Hague, Olandija, bal. 27,j 

— Olandijos Episkopatas 
įsakė kunigams neleisti 
prie Šv. Sakramentų tu ka-] 
taliku. kurie viešai pritaria 
socializmo ar komunizmo 
principams. Katalikams, 
kurie pritaria laisvama
niams ar fašistams taip 
pat nevalia suteikti šv. 
kramentų.

Pasmerkė Bilių Prieš 
Darbininkus

sa-

VVashington, D. C. bal. 27 
— Kongrese buvo įnešta, 
kad išleistų įstatymą, 
draudžiantį Amerikos ne- 
piliečiams darbininkams 
užimti darbininkų unijose 
vadovybės vietas. Tačiau 
Darbo skyrius tokį įneši
mą pasmerkė, kaip netei
singą ir priešingą darbi
ninkų gerovei.

Į _____ _____ ,
kieti jos finansininkai pa-] 
reiškė, kad jie nesitiki ] 
greitu metu sulaukti karo! 
Europoje. Ir tai dėl to, kad 

tu Rusijos “likviduotojas”, Vokietija dabar turės įdė- 
Stalinas nuteisė 27 vyrus į ti daug turto į Rumunijos 
kalėjimą. Jie visi kaltinami industrijos išvystymą, to- 
už “prieš valstybinį veiki- liau. Hitleris bijosi netekti bet-ypaUngai * dėl 
mą”. savo galybės.

Stalinas Nuteisė 27 Į 
Kalėjimą

Maskva, bal. 27, — Sovie- j

ANGLIJA ŠAUKIA 310,000 
VYRŲ Į KARIUOMENĘ 

------- :--- «----- --------—
Londonas, bal. 27. — An-’ 

glijos vyriausvbė našaukė 
310,000 vyrų į kariuomenės 
pratybas. Taip pat norima 
išleisti įstatymą įsakant 
priverstiną kariuomenėje 
tarnybą. Manoma, kad An
glijos darbo partijos na
riai tokiam įstatymui bus 
griežtai priešingi.

f

Naciai Suareštavo Benedik- I Kaunas, balandžio 23 d.. 
.. i. : Lietuvos delegacija išvykotinUS • Vienuolius į Berlyną ekonominėms

------------ i deryboms.
Vienna, Austria. bal. 27,! 

Nacių vyriausybės įsaky- ] 
mu. suareštuota Goettwei-i 
go vienuolyno Benedikti
nai vienuoliai. Jie kaltina
mi už “nemokėjimą” tvar
kyti vienuolyno nuosavy
bės.

Paliko Stambų Turtą Kata* 
likų Labdarybėms

’ ■/ 11*J x lx I LHIllilKLl, LO bKdll ld UoKaune Atidaryta Italą Meno g milijonai tepriklauso
įminu Tiri o r>l\i t vn Ir o iParoda

Ispanijos Radikalų Vadas 
Atvykstąs Į Ameriką

VATIKANAS ATŠAUKĖ ATS
TOVĄ IŠ BERLYNO 

_______ «-------------------------
Londonas, bai. 27, -Lai' Sudarė Kataliky Darbininky 

kraštis Dailv Telegraph] 
praneša, kad Vatikanas at
šaukė savo atstovą, prela
tą Cesare Orsenigo iš Ber-‘Vadovaujant Katalikų ar- 
lyno. Kadangi prelatas yra kivyskupui Mathias. suda- 
65 metų amžiaus, tai ma- ryta katalikų darbininkų 
noma, kad jaunesnis bus sąjunga, nagai Popiežiaus 
paskirtas į jo vietą. ‘enciklikos nurodymų.

Sąjungą

■prie unijų. Iki darbininkai 
j nesusiorganizuos į savo 
teisėtas unijas, negalės ti- 

Kaunas, balandžio 24 d.,lkėtis geresnio gyvenimo, 
dalyvau jant Valstybės i 
Prezidentui, vyriausybės 
nariams ir visuomenės at
stovams, iškilmingai ati
daryta italų meno savaitės 
paroda.

Lenkija Nenori Rusijos 
Pagalbos

Madras, Indija, bal. 27,—

t
i

Seattle. Wash., bal. 27,— 
Hugh McSorley paliko 
šimtą tūkstančių dolerių 
Katalikų labdarybėms. Y- 
ra ir komunistų, kurie pa
lieka turtus, tik jie palieka 
ne vargšams šelpti, bet ko
munistų partijos reika
lams.

Varšuva, bal. 27. — Laik
raštis Express Poranny, 
pareiškė, kad Lenkija nie
ko iš Rusijos nesitiki ir 

; nenori matyti jos kareivių 
savo žemėje. Toliau laik- 

jraštis išradinėja, kad so-
Tali nas, bal. 24 — Sovie-! vietų Rusijos kariuomenė 

tų Rusija planavo turėti šiomis dienomis nieko ne
karo laivyno manievrus
Baltijos jūroje, Suomijos likvidavo 
įlankoje ir Rytų Prūsijos'riuomcnės vadus, dabar jis 
pakraščiuose, bet šiomis]neturis ka į jų vietas pa
dienėmis atšaukė neva dėllstatyti, gi kariuomenė be locvcles ir klausytis lietuviškos radio programos iš 
taupumo. vadų esą niekais |WCOP stoties, Boston, Mass.

Le Havre. Prancūzija. — 
Bal. 27. — Buvęs Ispani
jos radikalų vadas Jum] 
Negrin laivu Normandie 

•atvažiuoja į Ameriką. Kaip 
1 žinoma, Negrino valdžia 
'Ispanijoje padarė įvairių 
nusikaltimų, ir po užėmi
mo Barcelonos pabėgo iš bankoje padėjo Sl.280,000 
Ispanijos, kad nereiktu at- dolerių, kuriuos Ispanijos 
sakyti. Pabėgo ir Negri- radikalų valdžia pagrobė 
nas. ir išvežė iš Ispani jos.

Radikalai Siunčia Pinigus 
į Meksiką

Meksika, bal. 27. — Nar- 
co Bassols, Meksikos ats
tovas Paryžiuje, Meksikos

I

Rusai Atšaukė Manievrus

Darbininkų Radio Programa
reiškia, nes kada Stalinas 

vyriausius ka- Darbininkų Radio Programa įvyks šeštadienį, ba
landžio 29 d., 2 vai. po pietų.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki-



FVnktaŪKnis.Balandžio 2Š. 1939
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darbininkas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
VYSKUPAS RAGINA GINTI 

DARBININKŲ TEISES
VVashington. D. C. —Bal.'nedidelės, raudonos uogos 

27. — Darbininkų laikraš- turi nepaprastą saldinimo 
tis "Labor” įdėjo Amarilio ypatybę. Botanikai prami- 
vyskupo Lucey kalbą, ku- nė jas "stebuklingaisiais 
rioje jis ragina visus pagel- vaisiais”. Ir iš tikrųjų, tie 
bėti darbininkams susior- augaiai lUri tiesiog stebuk- 
ganizucNi į >a\o unijas. ijngą ypatybę: pasaldina 

“Kaikurie iš mūsų kreiva 
akimi žiūrime į darbininkų 
sąjūdį. Vieni juos kritikuo
jame, kiti pagyrimu žo
džius tariame, bet to neuž
tenka. Mes privalome būti 
su darbininkais. Kada Po
piežius sakė: "Eikite pas 
darbininkus, eikite pas be
turėtus”. jis nereiškė, kad 
mes eitume darbininkų 
veikimo kritikuoti, ar pa
smerkti. bet jiems padėti. 
Mes privalome visada būti 
su darbininkais, juos už
tarti, jų teises ginti, jų rei
kalavimus iškelti. Darbi
ninkai priklauso mums ir 
mes darbininkams. Katali
kų vadai privalo parodyti 
darbininkams, kad Bažny
čia yra ių užtarėja, jų tei
sių apgynėja”.

augalai turi tiesiog stebuk-

viską, net rūkščių rūkš- 
čiausius ir sūrių sūriau
sius valgomus daiktus ar 
gėrimus. Pvz.. su jais val
goma citrina pasidaro vi
sai saldi ir nepaprastai 
skani.

.Atrastajam augalui ski
riama didelė ūkinė reikš
mė. šiuo metu specialistai 
jau daro bandymus, ar ne
bus galima sistematiškai 
auginti tuos augalus, o 
taip auginant būtų galima 
kuo geriausiai juos stebėti 
ir ištirti. Be abejo, tas
"gyvasis sacharinas” su- • 
teiktų žmonėms didelę 
naudą ir daugelyje maisto 
dalykų sričių padarytų vi
sišką perversmą.

ITALIJA IEŠKO ANGLIJOS 
PALANKUMO

Roma, Italija, bal. 27, — 
Italijos atstovas Anglijai 
sugrįžo į Londoną ir pa
reiškė, kad Italija nori su-

11

Katalikių Moterų Kongresas

Klaipėdos Krašte Pabėgėliu 
Būsią Ir Vilniu je

Klaipėdos kraštui perė
jus į vokiečių rankas, tūk
stančiai lietuvių pabėgėlių 
išsiskirstė po visą Lietuvos 
kraštą. Dabar lenkų laik
raščiai praneša, kad kai- 
kurie ketiną persikelti ir 
Vilniaus kraštan. Jau mi
nimos ir kai kurių pavar
dės — pirmiausia dr. J. Pa
jaujo, kuris priklausęs 
Klaipėdos krašte veikusiai 
lietuvių aktyvistų grupei.

t

— šiomis dienomis Klai
pėdoje. kaip rašo “Meme- 
ler Dampfboot”. nusinuo
dijo viena darbininkė. Lai
kraštis nerašo savižudės 
pavardės, bet iš vardo ga
lima suprasti, kad tai buvo 
lietuvė darbininkė.

Vytauto Universiteto Choras
Neatvyks

Turkijoje Uždrausta Mote 
rims Dažytis

Augalas, Kurio Vaisiai
Saldesni Už Sachariną

Šiuo metu Afrikos ato
grąžų krašte darantieji ty
rinėjimus botanikai sura
do nepaprastų, iki šiol vi
sai nežinotų krūmų, kurių

Praneša iš Lietuvos, kad 
Vytauto Universiteto cho
ras neatvyks dalyvauti 
Lietuvių Dienos Pasaulinė
je Parodoje programoje. 
Priežastis: Lietuvos vy
riausybė visai neprisideda 
finansuoti jų kelionę. Art. 
Kipras Petrauskas. Lietu
vos Operos įkūrėjas, žada 
atvykti tik rudeni.

Taigi gal ir neteks girdė
ti Lietuvos dainininkų bal
sų Lietuvių Dienoje.

METINIS
Marianapolio Kolegijos Studentų

VAIDINIMAS
DRAMA

U Z Tėvynės Laisvę”
MUZIKA — KALBOS — DAINOS

Bus vaidinama šiose lietuvių kolonijose:
NORWOOD. MASS. — Gegužės 7 d.. 7:30 vai. vakare, 

— Parapijos svetainėje.

-i' -

I LIETUVĄ per 7 DIENAS 
pasaulio greičiausiu laivu 

AOUITANiA Balandžio 29. Gegužės 17 
per Cherbourga ir Paryžių

Geriausi patarnavimai palaikomi šiame populiariame 
ekspresiniame laive

QUEEN MARY Gegužės 10. 24
r e perviršijamas gerumas patogumų, valgio ir patarnavimo

CDr,/”r A T T’C T TIT'rT ’t’IT ’ TėV\*T '

A t.šit ra ;kit savo gimines' Klauskit Cunard VVhite Star veltui 
knygučių: 'Kaip atitraukti gimines iš Europos”. 
Norint pilnų informacijų kreipkitės pas agentus: 

G. Kyoa. 14 Vernon St.. Worcester, Mass.
Anthony Sweetra. 135 Newbury St., Lawrence. Masf 

“Darbminkas”. 366 W. Broadway. So. Boston. Mass.

ir juos nebrangiai ir išsK 
mokėtinai ūkininkams 
parduoti. Jau paruoštas 
projektas tokiam fabrikui 
statyti. Fabrikui statyti 
bus įsteigta akcinė ben
drovė, kurios akcijų dalį 
paims ir vyriausybė. Vy
riausybė rūpinasi, kad 
bendrovė ne tiek žiūrėtų 
biznio, i 
žmonėms 
sąlygomis įsigyti radio im
tuvus.

Ties Babtais, prie Nevė
žio, jau statoma nauja ga
linga radio stotis, kuri šių 
metų rudenį pradės veikti. 
Pastačius naują radio sto
tį ir įsteigus radio imtuvų 
fabriką, radio plitimui Lie
tuvoje bus sudarytos visai 
palankios sąlygos.

Bal. 25. 26 dd.. Somerset pasako teisybę būtų mažu- 
viešbuėio svetainėje, Bos- mos skaitomi 
tone įvyko Katalikių Mote- arba tų asmenų, 
rų Lygos trečiasis metinis grupės irV
kongresas.

Kongresas pradėtas šv. 
mišiomis St. Clement’s 
par. bažnyčioje, Fenway, 
kurias atnašavo Lygos 
Dvasios Vadas monsigno- 
r’as Splaine. Bažnyčia bu
vo pilna moter ų ir mergi
nų atstovių iš Bostono die
cezijos parapijų.

Kongreso sesijos įvyko 
Somerset viešbučio svetai
nėje. Iš lietuvių parapijų, 
kiek teko sužinoti, dalyva
vo šios: iš Latvrence — p. 
P. Šakienė; iš So. Bostono 
— pp. B. Cūnienė ir F. Za- 
letskienė; iš Montello —pp. nelaimė. Bet jeigu tik dar-, 
J. Jakavonytė ir mok. L. bininkai 
Šukytė; iš Norwood — po- tai Anglijos ir Prancūzijos 
nia E. Sykes ir p. A. Knei- bankieriai. 
žienė.

Monsignor'as Splaine, 
kuris kartu su J. E. Kardi
nolu O'Connell buvo nuvy
kęs į Vatikaną, suteikė 
Kongresui Šv. Tėvo palai
minimą.

Įžymus Katalikų Bažny
čios vadai ir profesoriai 
skaitė įdomias ir turinin
gas paskaitas.

Kongresas užsibaigė J. E. 
Kardinolo O’Connell palai
minimu ir pamokslu ir pa
laiminimu Švč. Sakramen
tu.

Bal. 26 d. vakare. Somer-j 
sėt viešbutyi. įvyko šau-i 
nūs bankietas. kuriame' 
principaliu kalbėtoju buvo 
Teisėjas John A. Mathews 
iš Newark, N. J., kurs gi
męs ir mokslus baigęs 
Massachusetts valstybėje.

Teisėjas Matthevs kal
bėjo tema: “Karas ir joni 
įsitraukimas”. Kalbėjo la
bai energingai ir įtikinan
čiai, kad Jung. Valstybės 
neturi jokio reikalo kištis 
į Europos reikalus. Jis pa
reiškė, kad Anglija ir 
Prancūzi ja tais pačiais šū
kiais. kaip ir 20 metų atgal, 
“gelbėkite demokratiją” 
nori įvelti Jung. Valstybes 
į Europos karą, kuri su
daro didelį pavojų ne tik 
Amerikos <......................
bet ir krikščionybei.

"Laikas atėjo viešai kal
bėti apie šią karo propa
gandą. Aš kaip vienas iš tų 
mokslininkų. inteligentų 
amerikiečių, negaliu leisti 
tiems propagandistams, 
prisidengusiems demokra
tijos skraiste, falsifikuoti 

. (iškreipti) istoriją, ir gra-i 
‘sinti, kad tie. kurie drąsiai?pritaikintus radio imtuvus

i

priešais to 
, rasės, 

arba interesų”, 
sako teisėjas Matthews.

Teisėjas Matthews ragi
no visus, kad piliečiai aiš
kiai pasisakytų prieš karą, 
kuris yra niekas daugiau, 
kaip bankieriu interesu gy
nimas, kad Jung. Valsty
bių Kongresas žinotų pilie
čių nusiteikimą, ir kad jis 
(kongresas) priimtų tokį 
neutralumo įstatymą, kokį 
yra parašęs Jurgis Wa- 
shington.

Teisėjo mintys supuola 
su kun. C. E. Coughlino 
mintimis.

Karas yra baisi žmonijos

Panaikinus Turkijoje 
moterų veidų šydus, tur- 
kūs pradėjo nepaprastai 
dažytis. Nors ir seniau da- 
žydavosi, tačiau, ir panai
kinus haremus, pastarai
siais metais- nepaprastai 
padidėjo įvairių rūšių kos
metikos suvartojimas Tur
kijoje. Veido dažai, lūpų 
pieštukai, pudra, kvepalai 

j ir kitokia kosmetika kas- 
■ met vis sudarė didesnę po
liciją naujosios Turkijos 
užsienio prekyboje. Pirma
sis prieš tai reagavo Kema- 
lis Ataturkas. Jis uždraudė 
dažytis mokytojoms ir mo
kinėms visose mokyklose, 
o taip pat ir visoms viešųjų 

! įstaigų valdininkėms. Ta- 
! čiau kosmetikos pozicija 

, Turkijos užsienio preky
boje nesiliovė didėjusi.

Dėl to šiomis dienomis 
turkų valdžia ėmėsi visiš- 

i kai radikalios priemonės— 
i visiškai uždraudė mote- 

vartoti kosmetiką, 
tam už- 

"GRIPSHOLM”.' draudimui grasina negai-

daryti santykius su Angli
ja. Tačiau Anglija nesitiki 
atitraukti Mussolini nuo 
Hitlerio, bet tikisi, kad dėl 
savo apsaugos jis neįleis 
Hitlerio karo laivų į Vidur
žemio jūrą, ir tai Anglijai 
būtų didelė pagalba.

Informacijos Vykstantiems 
| Lietuvį

I

i 

I

kiek patarnautų Vą, švedų Amerikos Linija, iš- 
> palengvintomis plauks iš New Yorko gegužes 31

d. per Gothenburgą. Švediją, 
moderniškam motorlaivyje — 
“GRIPSHOLM”. Keleiviai į Lie
tuvą vykstanti šiam laive, bus 
nukeldinti tam uoste, kuris bus 
parankiausias ir patogiausias, 
iš ten pervežami į Kauną. Šioji 
ekskursija tinka keliauti į Lie
tuvą visiems keleiviams, kurie 
nori parvykti pačiam gražiau
siam laike Lietuvoje — pavasa- i 
ry.

Antroji ekskursija išplauks: f„ 
liepos 1 d. tam pačiam moder.;Kuslz.eilSUSlaS 

; niškam M. S. ‘ uitu , i----------- «=> _
per Gothenburgą — Stockhol- ■ iestingai bausianti pinigi- 

Įmą ir iš čia laivu “Marieholm” nėmis baudomis. Dar ne- 
į parankiausią ir patogiausią žinia, kaip tos bausmės 
uostą, iš čia pervežami į Kauną.1 bus vykdomos, tačiau gali- 
Antrą ekskursiją vadovauja mas daiktas, kad policinin- 
Vladas Mučinskas, Švedų Ame- kaį tiesiog gatvėse stab- 
rikos Linijos lietuvių skyriaus nusidažiusias moteris

- ims pinigines baudas at
skirai už nusipudravimą. 

kasta per 10,400 tonų auk-j lanko mokyklą, būtent jų va'-1^^‘ “Akt'ai *už antai 
SO. Nuo 1870 iki 1900 metų I kai. Toji ekskursija plaukia .X

vieniai ir pavienės keleivės kvie- ^ŪS labai nepatenkintos 
čiami irgi dalyvauti. ; kosmetikos uždraudimu, O

V. Mučinskas, turkai savo nuomonės iki 
š. A. L. Liet. skyr. ved. šiol nepareiškia.

40,500 Tonų Aukso

Ameri-Šiais metais pirmoji 
kos Lietuvių ekskursija j Lietu- 

iš-

i

pro-Berno universitete 
fesorius Velteris ekonomi
niame žurnale parašė pla-Į 
tų straipsnį apie didžiuo
sius aukso klodus, kurie 
jau iškasti ir kurie dar te
bėra žemės gelmėse. Velte- 
rio statistikos duomenimis 
iki 1870 metų viso buvo iŠ- . viams, kurie turi šeimas ir jos

i
I rikos Linijos lietuvių
■ vedėjas Amerikoje. Antroji ek- į J 
I skursija atatinka tiems kelei-

iškasta 5,800 tonų. Aukso | tuo jaus po mokyklų sezono. Pa- 
kiekius nepaprastai padi-' 
dino naujų aukso klodų: 
suradimas Afrikos Trans-Į 
valyje ir Alaskoje.

Remdamasis Birdu ir ki
tais Pietų ašigalio tyrinė
tojais Velteris sako, kad 
netrukus iškasto aukso 
kiekis nepaprastai padidė- 
siąs. Pietų ašigalio žemyne 
po storu amžinojo ledyno 
sluoksniu slepiasi neišma
tuoti milžiniški aukso klo
dų plotai. Netrukus su 
naujais ledų tirpinimo a- 
paratais ten bus nusikelta 
ir pradėtas auksingų plotų 
eksploatavimas. Tokia ek
spedicija jau ruošiama ir 
netrukus išplauks į nežino
mąsias sritis ieškoti auk
so.

Šiuo metu pasaulio vals
tybių bankų rūsiuose sle- 

> piama per 40.500 tonų auk
so. “A.”

išeis prieš kara,

komunizmo ir 
fašizmo vykintojai ir krau
jo ištroškę instigatoriai ne 
tik neįvels Jung. Valsty
bių į karą, bet ir Europos 
imperialistai neturės gali
mybės pradėti karą.

Beje, teisėjas Matthews 
į priminė, kad George Wa- 
i shington griežtai atsisakė 
I trečiojo termino. Tuo da- 
įvė suprasti, kad ir prez. 
Rooseveltas nekandidatuo- 

l tų trečiam terminui.
i Lietuvoje Statys Radio 

Aparatų Fabriką
i iRadio reikalai Lietuvoje 

nėra tinkamai sutvarkyti. 
Tuo tarpu gyventojuose 
radias randa vis didesnio 
susidomėjimo. Provincija, 
ypač kaimas, skubiausiai 
įvairias naujienas gali 
gauti tiktai per radią, nes 
ten laikraščiai skaitytojus 
negreit pasiekia. Be to, 
žmonės labai įdomauja 
muzika, paskaitos ir kita.

Radio abonentų skaičius 
pastaraisiais laikais spar
čiai auga. Kas mėnuo įsi
registruoja po keletą tūk
stančių naujų abonentų., 
Dabar bendras abonentų 

iškaičius jau siekia 65.000.j 
demokratijai.; Radio aparatus pardavinė- 
Tvnyh^i. i ja įvairios užsienio firmų

atstovybės. Už aparatus i 
Lietuva užsieniams kas-j 
met išmoka po kelis mili- ■ 
jonus litų. Taigi yra gy- į 
vas reikalas įsteigti Lietu
voje radio aparatų fabriką, i 
Toks fabrikas turėtų ga
minti pirmiausia sodžiui!

I

1

TEISMAS ĮSAKE NETRUKDY 
TI KATALIKŲ VEIKIMO 

-------------------------------------------------------------3> 
įIšvyko į Lietuva Chicago, III. bal. 27, — 

________ Aukščiausias valstybės tei
smas įsakė Winnetka mie- 

Balandžio 15 d. švedų Ameri- ! sto valdybai netrukdyti 
kos Linija laivu “Drottning- katalikų veikimo. 
holm” iš New Yorko per Go- 
thenburgą. Švediją išvyko se
kami keleiviai: Fenny Hirsch- 
bergienė. Jedvyga Šimkaitė, Po
vilas Kvederas. Petras Baranau
skas. Nuo Švedijos vyks 1934 
m. pastatytu laivu S.S. “Marie- 
holm” į parankiausią ir pato
giausią uostą, iš čia pervežami 
iki Kauno.

V. Mučinskas,
Š. A. L. Liet. skyr. ved.

Katali
kai norėjo statyti savo pa
rapijos mokyklą, bet mies
tas nedavė leidimo, saky
dami, kad pastačius moky
klą toje vietoje, kitų žmo
nių nuosavybės neteks di
džios vertės. Tačiau teis
mas pareiškė, kad tai yra 
neteisinga, nes miestas 

įstato savo mokyklas, o tik 
i išranda priekabių neleisti 
. katalikams turėti savo mo- 
! kyklą.

Pirkimo išlygos geros — Įmokėsite $3.00, o likusį balansą 
išsimokėti, mokėdami $1.00 Į savaitę.

I 

galėsite j

g
turėti 
suau- 
jauni- 
rašyti

loma proga — įsigykite typvvriterį šiandi 
nėlę ir Į tolimus miestus tokiomis sąlygomis —

Rašomoji mašinėle y- 
ra labai naudinga 
kiekvienam, kaip 
gusiems, taip ir 
mui. Kas moka
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū- 

ien. Mes galime parduoti maši- 
■ duodami išsimokėjimui.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

A
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Laisvamanio Nesąmonės Apie 
Ispaniją

Amerikos Lietuvis” atsidėjęs gina buvusį bolše
vikų frontą Ispanijoj. Jis teigia, kad Ispanijos parla
mente (cortese; buvę tik 4 komunistai. Iš to daro iš
vadą, kad “republikoniškoji” Ispanijos vyriausybė to
li gražu nebuvo komunistinė, ir kas ją kritikuoja, tas 
yra fašistų ne tik užtarėjas, bet ir samdininkas. Tą 
komplimentą ponas redaktorius suteikė man, nes, jo 
manymu, aš uoliai gyniau fašistų frontą ir už tai ga
vęs užmokėti.

Ponas redaktorius, be abejo, mokytas žmogus. Jis 
daug žino, bet šio to ‘r nežino. Pavyzdžiui, apie Ispani
jos padėtį jis kažką kažkur lyžtelėjo ir autoritetingai 
sprendžia, kad vis tai ką jis sako, yra neužginčyjama 
tiesa. Bet faktinai Ispanijos parlamento narių sąraše 
nesimatė nė 4 komunistų, nes jie dirbo paslaptai “v 
podpolje”, kaip jie patys pasisako. Parlamentas mirgė
te mirgėjo visokiais “istals”, kurie iš tikrųjų buvo ko
munistai. Tas didžiumoj bedieviškas .Ispanijos parla
mentas išleido naują konstituciją, pažodžiui nurašytą 
nuo Rusijos sovietų konstitucijos: ant popierio švieti
mas liaudies, praktikoje — plėtimas komunistinės li
teratūros; ant popierio laisvė ir lygios teisės, prakti
koje — vergija ir bolševikiškas valdančiosios klasės į- 
sigalėjimas, be šešėlio bet kokio teisingumo; ant popie
rio atskyrimas bažnyčios nuo valstybės, klaikiam gy
venime — deginimas bažnyčių ir žudymas kunigų ir 
vienuolių, be skirtumo amžiaus ir lyties. Vien tik mo
teriškos lyties vienuolių nukankinta ir nužudyta į 
15,000. Tokių žiaurinybių nei turkai su totoriais nėra 
padarę. Sakysite, kad valdžia jų nežudė. Kol kas nėra 
tam įrodymo (nors Calvo Soltelo nušovė Azanos poli- 
cistai), bet valdžia puikiai apie tai žinojo, nes parla
mente tie dalykai ne kartą buvo pranešami. Parlamen
tas į tai nereagavo, nebent tuo būdu, kad į sportuo
jančio delegato krūtinę buvo atremta keletas revolve
rių.

Tokia tai buvo bendrafrontinė Ispanijos vyriausy
bė. Jeigu ji tyčia nestabdė tų baisenybių, tai ji žmog
žudžių bendramintė ir bendradarbė: jei nepajėgė sus
tabdyti, tai ji buvo visiškai netinkama kraštui valdyti. 
Ir tokią valdžią užtarau ia Worcesterio “Amerikos Lie
tuvis”!

Kai dėl mano “fašistinio” nusistatymo, tai ponas 
redaktorius tur būt skaitė “Darbininką” su tokio “iš- 
minčio” akiniais, kurs iš anksto žino, kas ten parašy
ta, vadinasi, visai kaip ir neskaitė. Kitaip jis būtų pa
stebėjęs mano griežtą pasmerkimą Etiopijos puolimo 
(aš vis pranašavau, kad ir nevykusiai, jog italų armija 
tenai žlugs), sunaikinimą Austrijos ir Čekoslovakijos, 
Lietuvos tautininkų režimą, japonų įsibriovimą į Kini
ją. Pagaliau aš gi pavadinau Hitlerį tarptautiniu ban
ditu (tas žodis spaudai netinkamas, bet jis įrodo mano 
link Hitlerio nusistatymą). Už tokius dalykus fašistai 
vargu pinigais užmokėtų — greičiau kulkosvaidžiais 
pavaišintų. Tai kas gi mane papirko? Logiškai išeitų, 
kad Stalinas — už Hitlerio pasmerkimą. Bet Stalino 
politiką Rusijoj ir Ispanijoj aš nuolatos tiek vainoju, 
kad net pats ponas redaktorius už tai ant manęs įtūžo. 
Tokiais atvejais kalbėti apie papirkimą gali tik žmo
gus turįs arba pakrikusią galvoseną, arba tiek neap
dairus, kad nesidrovi atskleisti savo paties, nesakysiu 
mužikiškai gobšią, bet mažių mažiausiai nesukultūrin
tą sielą. Jeigu jau tingite perskaityti oponento raštus, 
tai bent pagalvokite, ką pats rašote. K.

; Manau, kad New Yorko 
; apylinkėse gyveną lietu
viai žurnalistai patieks 
mūsų spaudai smulkme
niškų žinių iš Kazimiero 
Krušinsko gyvenimo, nes 
jiems tai prieinama. Aš 

i šiuo rašiniu noriu bent 
trumpai įvertinti mūsų 
brangaus jubiliato visuo- 

! meninę veiklą.
Kazimier as Krušinskas; rūmas daug prisidėjo, kad 

darbavosi Amerikos lietu- ; išlaikyti organizaciją čie- 
vių katalikų visuomenei! lybėje. Jei Sus-mas būt tu- 

i ><er keturiasdešimtį metų, : rėjęs daugiau Krušinskų 
Vadinas, nuo pat atvykimo, savo eilėse, be abejojimo, 
į naująją tėvynę — Ameri-; jis šiandien būt žymiai 
ką, nuo jaunų dienelių. Jis1 gausingesnis ir stipresnis, 
dirbo daug, ištikimai, iš-į Tiesa, nemažai jaunų ir 
tvermingai ir pasekmingai, gabių žmonių rašydavos į 
Jis lietuvis — stiprus, kai organizaciją, tačiau jie ar- 
ąžuolas; jis katalikas—są-jba tingėdavo dirbti, arba 
moningas, praktikuojan-i norėdavo ją išnaudoti tik 
tis, veiklus ir kovojantis. • savo naudai, arba neištver- 
Krušinskas dirba Lietuvai, davo. Bet p. Krušinskas 
taip, kaip dirba idealistai i organizacijos nariu ir tai 
tautos veikėjai ir vadai, į darbščiu nariu išbuvo per 
neieškodami už savo dar- Į 
bą jokių tuščių garbių ar 
medžiaginio atlyginimo. 
Jis dirba katalikišką dar
bą taip, kaip reikalauja 

i Katalikų Bažnyčia: ne tik 
žodžiu, bet uoliu veikimu 
ir ypač gražiu pavyzdžiu a- 
paštalauja. Jie niekuomet 
nėjo ir neina į jokius kom
promisus: geriau asmeniš
kus nuostolius pakėlė, ver- 

į čiau skaudžiai nukentėjo, 
bet pasiliko ištikimas lie
tuvybės ir katalikybės i- 
dealams. Tuo atžvilgiu jis 
buvo nepalaužiamas. Ir di
džiausios gyvenimo audros 
jo nusistatymo nepalaužė. 
O juk buvo jo gyvenime 
tokių momentų, kuomet ne 
tik tautos ir tikėjimo prie
šininkai, bet ir saviškiai, 
“bičiuliai” kėsinosi jį pa
žeisti kaipo lietuvį veikė
ją... Bet, jis atlaikė. Dėl to 
mes, svietiškiai veikėjai, 
jo bendradarbiai galvas 
lenkiame prieš jį. Kaži-; 
miero Krušinsko darbštų-į 
mo ir patvarumo pavyzd 
džiai visus drąsina, aksti-’
na.

I Krušinsko asmuo tam
priai yra surištas su visu’ 
mūsų tautiniu ir visuome-

— Vykdomojo Komiteto 
(centro valdybos) sekreto
rium; buvo jo vyriausiuo
ju vadu — centro prezi
dentu; buvo jo padėjėju; 
užėmė ir kitas centre vie
tas. LRKSA jam teko va
dovauti tikrai audringais 
ir pavojingais laikais, ku
kiuose ėjo barniai, kovos. 
Jo taktingumas ir pat va-

I
I

keturiasdešimtį metų. To
kiais nariais Sus-mas di
džiuojasi, nes tai jos šulai, 
jais ji savo ateitį remia.

i

j

Pradžios mokykla Užulėn, Ukmergės apskrity. Panašių mokyklų Lietuvoje y- 
ra apie 900. Bet dar didesnė pradžios mckyklų dalis tebėra skurdžiose patalpose. 
Kas atsimena, gali palyginti, kokios buvo mokyklos rusų laikais ir kokias dabar 
statosi Lietuva VDV.

džiaugiamės p. gas ūkinės veiklos organi
zavimas ir tvar kymas pa- 

mu, taip reikia džiaugtis ir gal vieningą planą. Toks 
jo šeimyniniu gyvenimu, vieningas ir tikslingas pla- 
Jo šeima lietuviška, kata- nas tegali būti sudarytas 
likiška, pavyzdinga. Ponia vadovaujant vyriausybei, 
Krušinskienė — ištikima o jis gerai vykdomas tega- 
žmona, pavyzdinga moti- Ii būti, jei tautos ūkinė vei- 
na, auklėtoja, šauni savo kla bus vykdoma asmenų, 
darbštaus vyro talkininkė suinteresuotų ne vien sa- 
ir akstintoja prie visuome- vo, bet visos tautos ūkio 
ninio pasiaukojimo. Kru- pažanga.
šinskai išaugino ir gražiai, skaudi cij kuri 
išauklėjo dvi dukreles - taulos ū([is turf kelti d-f 
Teresę (Baranauskienę) Klaip6dos netekimo> turi ir 

tą gerą pusę, kad ji sudaro 
progą ne tiktai nusikraty
ti, arba nebeatnaujinti tų 
nesveikų tautos ūkio reiš
kinių, kurių nebuvo iš-

Amerikos lietuvių katali
kų ir Lietuvos gyvenime 
labai svarbų vaidmenį yra 
suvaidinusi Amerikos Lie
tuvių R. K. Federacija — 
mūsų veikimo centras. 
Vienas iš to centro steigė
jų ir stiprių jo palaikytojų 
yra K. Krušinskas. Jis da
lyvavo ALRK Federacijos 
steigiamąjame kongrese jose. Jis dirbo visur, kur 
1906 m., Wilkes Barre, Pa. tik matė, kad darbas neša 
Nuo pat pirmos susiorga- naudą katalikybei ir tau- 
nizavimo dienos p. Krušin- tai. Jis dedasi prie parapi- 
skas pasiliko ištikimu fe- jų organizavimo, prie auk

štesniųjų mokyklų stei
gimo, prie lietuviškos, ka
talikiškos spaudos palai
kymo ir prie kitų tautinių mas jam sveikatos dar il- 
ir kultūrinių reikalų. Kur gai gyventi ir darbuotis 

nepriklausomy-1nepasisuksi, visur rasi jo.Dievui ir Tėvynei!
" -............................ ..... ‘ ’ i. ] Leonardas Šimutis, j

Lietuvos kultūrinis ir ūko- Kaip 
nominis gyvenimas, Kazį Krušinsko viešuoju veiki- 
Krušinską matome pirmo
se veikėjų, aukotojų ir ko
votojų eilėse. Tiems tau
tos darbams dirbti Federa
cija suorganizuoja Tautos 
Fondą, Amerikos Lietuvių 
Tarybą ir tose tai organi
zacijose matome Jubilie- 
jatą dirbant ir daug ir tik
rai nuoširdžiai. Per daug 
metų jis sėkmingai suko 
Federacijos ratą, būda
mas jos sekretorium. Ne
be reikalo jis yra pakeltas ir Juozefą (mokytoją), ku- 
Federacijos garbės nariu, rios taip pat, kaip ir jų tė- 

Būtų galima suminėti ir vėliai, sąmoningos lietu- 
daugiau Jubiliato nuopel- vaitės katalikės, kurios ne 
nų, nes jis veikė ir kitose tik domisi lietuvių visuo- 
organizacijose bei draugi-; menės veikla bet ir pačios "KliTpėdos“’ėrašte

i susikūrusiuose ūkinės vei
klos židiniuose, bet taip 
pat, gal būt, imtis priemo
nių tuos nesveikuosius 
reiškinius pašalinti ir iš 
visos Lietuvos.

Pirmutinis uždavinys 
šioje srityje yra taip suor
ganizuoti ūkinę veiklą, kad 
ji visur būtų suderinta su 
valstybės interesais ir su
darytų valstybei patvarią 

; atramą, tai yra, kad aps
kritai ir atskirose srityse 
ūkinė veikla visų pirma 
nesudarytų pagrindo pa- 

netekimasi kurių taip pat nereikia pa- turėjo, nes tai sakydami matuotiems socialiniams 
, silp-

derantu, jos organizato
rium ir vadu. Kai reikėjo 
rinkti aukas nuo karo nu- 
kentėjusiems Lietuvoje, 
kai reikėjo vesti kovą dėl 
Lietuvos i 
bės, kai reikėjo stiprinti,darbų ir nuopelnų

toj veikloi dalyvauja, teik
damos džiaugsmo ir tė- 

ivams ir mums visiems, ku
rie trokštame, kad ir jau
noji mūsų karta būtų lie
tuviška ir katalikiška.

Nuoširdžiai sveikinu 
Į Veikėją Veteraną, linkėda-

Kaip Lietuva Pergyveno Klaipėdos Netekimą
Klaipėdos

Lietuvai yra moraliai tiek'likti neatsvertų ir neįver- mes turėjome galvoje ge- nepasitenkinimams, 
_ i i _ i J • _ a J — 1  i nno f rm r/n n oro „ a; «—1 -1resnį, nuolat pažangą da- ninantiems valstybės ir 

Visiems yra aišku, kad rantį gyvenimą.
> netekimas yra P’

> smūgis Lietuvos venimo pažanga šiandien ge tinkamas sąlygas lietu- 
» nusiminimo, nes valstybės ir tautos ūkiui, nuo Lietuvos nebepriklau- vių tautos kultūriniam ly- 

neviltis ir nusiminimas vi-: šiuo metu spaudoje jau so. Gyvenimas parodys, giui kelti, 
siškai nieko negali patai- pasirodo provizorinių to kaip tai atsilieps jos pa
šyti. Nors pasiguodimas smūgio įvertinimų. Tačiau žangai. Lietuvos pažangai 
tuo, kad ir kitiems nėra į tą dalyką reikia žiūrėti Klaipėdos netekimas yra 
geriau, taip pat nedaug te- gana kritiškai. Valstybės didelis stabdis, ypač kad 
padeda, bet vis dėlto tas ir ypatingai tautos ūkio tos pažangos atrama buvo 
faktas, kad mes su Klaipė- nuostolių dėl Klaipėdos ne- į Klaipėdą stipriai orien- 
da nustojome žymiai ma- tekimo apskaičiavimas yra tuota (nukreipta). Bet kol 
žiau, negu nustojo čekų labai komplikuotas (sūdė- Lietuva nepriklausoma, 
tauta per paskutinius ke- tingas) dalykas. Apskritai, kol jos ūkinis gyvenimas 
lis mėnesius, duoda pa- visai tikslaus tokio apskai- yra dar tiek pajėgus, kad 
grindą ir akstiną sukaupti čiavimo negali būti, bet ir gali pakelti net ir tokius 
jėgas išlaikyti ir sustiprin- apytikris apskaičiavimas nuostolius, kurie šiandien 
ti tam, kas mums dar yra negali būti padarytas labai susidarė, tai turime pajėg- 
likę. greit, nes net ir esami duo- ti surasti i

Pereinant prie tvarky-, menys dar nėra gamtiniai, savo ūkio pažangai, 
mosi naujoje padėtyje, rei-' Viena yra aišku, kad dcL -----
kia ramiai 
žvelgti Klaipėdos nustoji- 
mo pasekmes ir sudaryti 
nors apytikrį jų balansą. 
Nes tos pasekmės įvairio
se mūsų valstybės gyveni
mo srityse sudarė naujų 
situacijų: įnešė kai kurių 
naujų apsunkinimų, bet 
drauge ir palengvinimų,

skaudus, kad apie tą daly- tintų, 
ką sunku ramiai ir kalbėti. gyventojų medžiaginį pa- 

Klaipėdos tolimesnio gy- jėgumą, sudarydama drau-niniu sąjūdžiu Amerikoje. Bet moralinį smūgį tenka Klaipėdos 
Tauri Tėvynės meilė, gilus pakelti be nevilties, be per-, didelis^ _ s 
religingumas, troškimas didelio 
savo tautiečiams visoke
riopos gerovės, vedė gar-

! bingąjį Jubiliatą visą poil
siui skirtą laiką paaukoti 
darbui tautos gerovei kelti 
ir Dievo garbei didinti. Dėl 
to jis didžiausiu atsidavi-1 
mu organizuoja savo bro-! 
liūs ir sesutes į lietuviškas, 
katalikiškas organizacijas, 
jiems visa širdimi padeda, 
vadovauja. Neapsiėjo be 
jo mūsų didžiųjų organi
zacijų seimai, konferenci
jos. Neapsiėjo dėl to, kad 
jis buvo vienas iš tų orga
nizacijų vadų, organizato
rių, palaikytojų.

Vartydami Lietuvių R. K. 
Susivienymo Amerikoje 
istoriją, Kazimiero Krušin
sko vardą randame pačių 

(pirmųjų ir žymiųjų veikė
jų eilėse. Jie veikia kuopo
se, apskrityse ir centre, 

i Daug metų buvo pačioje 
šios organizacijos širdyje

i I

i
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i
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Amerika” nuoširdžiai pareiškia, “kad vieninteliu 
‘užnugariu’ ar už jo ‘pasislėpusiu’ minėtose pastangose 
yra ne kas kitas, kaip tik Tėvynės ir Tautos meilė”. 
Nėkiek ir niekad neabejojome dėl to kilnaus “A-kos” 
motyvo. Jos vadams galima tik prikišti (jei taip tiks
lu išsireikšti) vien meilės perteklių, ne jos trūkumą. 
Bet meilė tai kilnių kilniausia dorybė. Ji turi tokį sa- 
votumą, kad, anot Šv. Pauliaus, ...“visa nukenčia, visa 
tiki, visako viliasi, visa pakelia”. Taip ir kilus bendro 
fronto klausimui, meilei jau antru kartu (pirmiau 
daug, daug kartų daugiau) tenka nusivilti, tad belieka 
dar paskutinis jos ypatumas — visa nukentėti bei pa
kelti. Ji, žinoma, viską ir pakels — nusivylimus, įtari-

i

I 
I

nėjimus, net puolimus, bet ateity ji pasirūpins įsigyti i 
patikimą talkininką — atsargumą.

“A-kos” akimis žiūrint, bendro fronto užnugary 
nieko kito nebuvo, kaip tik meilė. Tačiau busimųjų jos 
talkininkų eilėse, kaip dabar ima vis aiškiau pasireikš
ti, be meilės deklaracijos, būta dar kito, netapatingo 
meilei dalyko — šalto asmeninio išrokavimo. Bet — 
tuo klausimu jau pakankamai pasisakyta. K.

Ūkinės veiklos uždavi
niai dideli ir darbo dirva 
plati. Reikia išlaikyti Lie
tuvą ūkiškai pajėgią ir tą 
pajėgumą stiprinti. Reikia 
pagerinti plačiųjų Lietu
vos piliečių sluoksnių so- 
sialinę gerovę. Reikia rem
ti ir sudaryti sąlygas lietu
vių tautos kultūriniam ki
limui, nes tik aukštesnio 
kultūros laipsnio pasiekusi 
lietuvių tauta galės tikriau 
išlaikyti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Klaipėdos netekimas iš 
vienos pusės šiuos uždavi
nius apsunkino, bet iš ki
tos pusės ir padarė juos 
aktualesnius. Jei viso to 
reikėio ligi šiol, tai dabar 
to reikia dvigubai.

Šių uždavinių linkme tu
ri persitvarkyti visi ūkinės 
veiklos dalyviai. O ūkinės 
veiklos vadovybei, kuri 
šiuo metu tegali būti vals
tybės vadovybė, teks rū
pintis, kad tie ūkinės veik
los dalyviai, ypatingai 

, būtų 
ir jo ekspan- tokie, kuriems pirmoje ei-

greit, nes net ir esami duo- ti surasti ir kitų atramų■ 1 — 1 • _ X_ __ •
-v • ’ • I

Lietuvos ūkinis gyveni-;
ir šaltai per- Klaipėdos netekimo visas mas jau yra pakankamai 

ūkinis gyvenimas susiau- gajus, kad gali išsilaikyti, 
rėja, sumažėja reikalavi- aplinkybių susiaurintose I 
mai, užsimojimai, galimy- ’ ribose ir sumažintame in- 
bės, sumažėja ūkinio gy-, tensyvume, o taip pat ieš- 
venimo intensyvumas. i koti ir rasti naujų kelių iš 

Vis dėlto, net ir neturint-susiaurintų rėmų išsiverž- 
tikslių duomenų, galima; ti ir augti. Todėl visos ū- 
matyti, kad tas susiaurėji- kyje dirbančios pajėgos 
mas nėra tokio laipsnio, j turi šiandien panaudoti 
kad Lietuvos ūkinis gyve-|savo sumanumą perorien-' 
nimas to smūgio nebepa- tuoti ūkinei veiklai ir nau- 
keltų ir visai griūtų. j joms sąlygoms ją priderin-

Tiesa, mes esame pratę | ti taip, kad susidarytų 
pareikšti, kad Lietuva ne-naujos ir sveikos jo augi- svarbesnėse srityse, 
gali gyventi be Klaipėdos,! mo atramos f- " ------ ' ’ ’ ’
Klaipėda negali gyventi be, si jos keliai. 'Įėję rūpi ne kiti, o minėtie-
Lietuvos. Tas mūsų pa ei-į Tam tikslui dabar labiau,1 ji ūkinės veiklos uždavi- 
škimas savo pateisinimą nei kada nors, yra rcikalin-j niai. \'DV.
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Worcester, Mass.
Sv. Kazimiero Parapija
Moterų Sąjungos 5 kp. susi

rinkimas įvyks pirmadienį, ge
gužės 1 d., bažnytinėje svetainė
je. tuojau po gegužinių pamal
dų. Susirinkimas svarbus. Bus 
pranešta apie Motinos Dienos 
minėjimą, šioje šventėje visos 
narės dalyvaus “in corpore” šv. 
mišiose ir vakare vakarienėje 
motinas pagerbti. Tai mūsų me
tinė vakarienė, kurioj kviečia
mos visos dalyvauti.

Todėl kviečiame visas Sąjun- 
gietes dalyvauti susirinkime, 
kad sužinotumėte kas bus daro
ma Motinos Dienoje. .Tuoj pa su
sirinkimo turėsime “beano par- 
ty” ir gegužės mėnesio baliuką 
su užkandžiais. Iki pasimatymo. 

Valdyba.

Moterų Sočiai klubo šokiai į- 
vyks balandžio 29 d.. 8 vai. va
kare, Lietuvių Ūkėsų klubo sve
tainėje. 12 Vernon St. Nuošir
džiai kviečiame visus dalyvauti.

Kviečia Valdyba.

šeštadienį, bal. 15 d.. Aušros 
Vartų bažnyčioj įvyko iškilmin
gos jungtuvės.

Kleb. kun. K. Vasys moterys
tės ryšiu surišo populiarę vietos 
slaugę, p. Adelę Balaukaitę su 
oficieriu V. Samborskiu iš toli- 

jmos Wyoming valstybės. Prie 
■didžiojo altoriaus šv. mišias at
našavo pats klebonas, o prie šo
ninių altorių kun. K. Krušins- 
kas ir kun. J. Bakanas. Prita
riant smuiką ir vargonams, p. 
M. Čižauskienė giedojo “Avė 
Maria” ir su p. Olšausku duetą. 
Bažnyčioje buvo daug jaunųjų 
giminių ir pažįstamų. Po “me
daus mėnesio”, praleisto šiltuo
se kraštuose, jaunieji apsigy
vens Centennial Wyoming. kur 
jaunasis turi gerą poziciją.

Bal. 18 d. iš Aušros Vartų baž
nyčios. amžinastin išlydėta se
nutė Marijona Savickienė. Ve
lionė buvo našlė, sulaukusi 70 

įmetu amž.

USRElNINkAD

DEVYNIŲ METŲ SAPNAS 
TAMPA TIKRENYBE

skui vadovaujant, atkalbėjo ro- 
čančiaus dalį už mirusios vėlę. 
Palaidota trečiadienį. Už abiejų 
apleidusių mūsų tarpą vėles tar
kime dievobaimingą Amžinąjį 
Atilsį. Lai abi ilsisi Viešpaties I 
ramybėje!

PR1EŠ-GEGUŽINIS 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, po novenos 
maldų, Altoriaus ir Rožančiaus
dr-ja laikė savo mėnesinį susi-

Bay Statė Merchants 
National Bank

pa-

Leonardas Giknis: Martynas
Bistrickas, vice-pirm; Jonas Le-1 rinkimą. Kadangi šis buvo pas-
kavičius, raštininku: ir Juozas kutinis prieš gegužės mėn., tai 
Zakarka, sūnus, tvarkdariu. Po moteris nutarė paaukoti iš dr- 
rinkimų, kun. Dubinskas pa- jos iždo $15.00 gėlėms papuošti 
šventino naujai įsigytą dr-jos 
vėliavą. Kun. dr. Mendelis vedė 
atkartojime šš. Vardo dr-jos 
priesaikos. Po pirmam susirin
kimui. kun. Dubinskas susirin-. Pranciškonų V ienuolyną, 
kusius jaunuolius pavaišino pi- 
ragu, šalta koše ir Coca-Cola. į

OF

Aušros Vartų Parapija
Šiomis dienomis mūsų kleb. 

kun. K. Vasys gavo iš Lietuvos 
liūdną žinią, kad jo vyresnysis 
brolis Simonas mirė.

Gerbiamam Klebonui, jo nu
liūdimo valandoje visa parapija 
reiškia užuojauta.

Laukiamas parapijos metinis 
“Minstrel Show” jau čia pat. 
Beliko vos kelios dienos iki geg. 
3 d., kada mūsų jaunimas, kaip 
ir kitais metais, linksmins visus 
savo šposais ir dainomis. Po 
programos, prie geros orkes- 
tros, įvyks šokiai. Tat jauni ir 
seni yra kveičiami atsilankyti, 
nes bus visiems juokų. Kviečia
me ir iš apylinkių miestų, mies
telių. Užtikriname visiems vie
tas. nes vakaras Įvyks didžiulė
je Mechanic Hali, viaurmiesty. 
Iki pasimatymo geg. 3 d.

Kvieslys.

Parapijos choro narės. Onos 
I Giraitės mamytė, sunkiai susir- 
i gus. randasi Mass. General Hos- 
pital. Boston. Mass. Linkėtina p. 
Čirienei greitos ir stiprios svei- 

{ katelės.
_________

Parapijos Moterų ir Merginų 
■Socialio klubo pirmas po gavė- 
• nios susirinkimas su pasilinks
minimu įvyko bal. 24 d. Čia pa
sirodė mūsų darbščių komisijos 
narių gabumai. Įvairūs užkan
džiai ir skanumynai buvo “first 
class”. Tat tenka komisijai iš
reikšti dėkingumo žodį už jų rū
pestį ir triūsą.

Mot. S-gos 69 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadienį. 

! geg. 1 d.. 7:30 vai. vak. Kadan
gi Worcesterio S-gietės ruošiasi 
prie savo organizacijos jubilieji
nio seimo, tai bus įdomu išgirs
ti rengimo komisijos raportai. 
Kviečiamos skaitlingai susirin
kime dalyvauti. S-gictė.

Detroito Žinios
Sv. Petro Parapija

Gegužinės pamaldos įvyks du 
kart į savaitę: trečiadienių ir Į 
penktadienių vakarais. Žmonės! 
turėtų gausiai lankytis į pamal-1 
das. nes tos maldos yra Jėzaus 
ir mūsų visų dangiškos Motinos 
garbei. Marija turi didelę gaię.' 
ir Ji. kaipo gera Motina, išklau-j 
so visų maldų ir išprašo savo į 
Sūnaus mums gausių malonių, j

Labai yra geras dalykas pra
leisti valandėlę bažnyčioje ir 
dalyvauti vakarinėse pamaldo
se. Mes nors valandėlei atsi
traukiame nuo pasaulinių var
gų. skurdo ir rūpesčių ir pasi
kalbame su savo Sutvėrėju. To
dėl neapleiskime Gegužinės Pa- 
m aidi į.

ir naudingai praleido laiką, lai
mėjo puikias dovanas.

Šv. Vardo draugija nuošir
džiai dėkuoja visiems už para
mą. nes to vakaro pelnas paskir
tas baseball'ininkų įrankiams 
supirkti. Labai malonu, kada 
savieji remia savuosius. Pelno 
liko nemažai.

pp. Stasys Vasiliauskas išvy
ko su žmona į Cleveland daly
vauti savo dėdės a. a. D. Bro- 
cezaus laidotuvėse, kuris mirė 
bal. 21.

šią savaitę Šv. Vardo draugi
ja surengė kortavimo ir kauliu
kų metimo vakarą. Susirinko 
nemažai žmonių ir visi linksmai

p. Pranas Karcinskas. p. J. 
Ramanauskienės dėdė, gyv. 
Distel St., sunkiai sužeistas au
tomobiliu. Jis jau senas žmogus, 
ir pragyvenimui užsidirbti par
davinėjo laikraščius. Nors ir 
nedaug uždirbdavo, bet iš to 
vis išsimaitindavo. Eidamas ga
tve arti City Hali patiko nelai
mę. Automobilius jį pertrenkė,

COKE SiAHDiEN on the
Price

PROTECTION PLAN
Dcl Skubaus Patarnavimo 

Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

496 First Street, So. Boston, Mass,
Tel. SOUth Boston 1540

Lawrence, MassachuseltsMarijos altorių per Josios gra
žųjį mėn. Taipgi buvo nutarta 
dalyvauti gegužinėj procesijoj 
ir rengti šv. kelionę į Tėvų

Wa- 
shingtone. Kelionė įvyks šešta
dienį. birželio 10 d. Bilietai bus 

Kun. dr. 
Mendelis vadovaus šventkelei- 
viams.

Founded 1847

The Only Hational Bank in Lawrene
Jonas Lekavičius pagrojo armo-Rik $1.25 į abi pusi.
nika ir visas būrys sudainavo 
kelias dainas. Nuotaika buvo 
kuopuikiausia. Kaip Organiza
torius, taip kun. Dubinskas su Š1S-TAS

Member of Federal Reserve Insurance Corporation

Devyni metai atgal, kuomet 
kun. Antanas Dubinskas paėmė 
vairą ŠŠ. Vardo vyrų dr-jos į 
savo rankas, tai jis jau tuo lai
ku svajojo apie ŠŠ. Vardo dr-jos 
jaunamečių kuopą, susidedančią 
iš parapijos berniukų nuo 13 iki 
18 metų amžiaus. Ta jo svajonė 
įvyko tikrenybe pereitą penkta
dienio vakarą, bal. 21 d. Tą va
karą į šv. Alfonso svetainę su
sirinko virš 50 minėto amžiaus 
berniukų iš visų Baltimorės 
miesto kampų, išklausė kunigų, 
arkivyskupijos organizatoriaus i
p. Ullricho ir Valerijono Straz-!savo Padėjėjais Valerijonu Stra- 
dausko. ŠŠ. Vardo dr-jos pirmi-'zdausku- J° broliu Antanu ir 
ninko. kalbų ir laikė pirmą sa-1 Feliksu Rekumi buvo pilnai pa- 
vo naujai įkurtos dr-jos susirin- tenkinti vaisiais šių pirmų pa- 
kimą. Išrinkta valdyba. Daugu- stangų. Linkime naujai kuopai 
ma balsų išrinktas pirmininku j au&ti ir klestėti, kad tas pirmu- 
____________________ j tinis 50 jaunuolių būrys sudary- 
ir pusgyvį paliko gatvėje. Nu- tų branduolį Katalikiško \ eiki- 
vežtas į Receiving ligoninę, ne-1 mo mūs’4 parapijos jaunamečių 
manyta, kad išliks. Klebonas: tarpe.
buvo nuėjęs į ligoninę, bet ne- ■ -------------
galėjo susikalbėti. Bet dabar,! STAIGERIS-MILUNAITYTĖ 
rodos, pasveiks. Linkime pa-; Sekmadienį, bal. 23 d. prieš 
sveikti. i mišias 10 vai. priėmė moterys-

tės sakramentą Tomas Staige-Pereita savaitę mirė Magdale-. , ,_ ____________________ ris, jaunikis su p-le Ona Milu- 
naityte. Liudytojais buvo jauno
sios sesutė Konstancija ir Bene
diktas Klišis. Kun. dr. Mendelis 
atnašavo šv. Mišias ir suteikė 
jaunavedžiams bažnyčios teikia- 

raZdllykL? ta? išplatini Tie-s Priminimą. Ačiū Dievui,
tuviškų katalikišku laikraščių. į mūsų parapijoj kaip ir išnyko

Pereitą savaitę klebonas vie- P°PietiniaišliubaL Keli metai 
šai pareiškė, kad dauguma žmo-1 at^al šliūbas su mišiomis, tai 
nių yra gerais ir dorais todėl,Įbuvo nepaprasta retenybė. Sian- 
kad skaito gerus katalikiškus idien labai ^tas - kurs pr iima 
laikraščius. Visi gerai žinome. | moterystės sakramentą be mi- 
kad žmones suklaidina šlykšti į *' 
bedieviška spauda. NebereikalojLinkime jiems metl* ir
yra sakoma, kad plunksna yra dauS Dievo malonių jų naujame 
galingesnė ir už kardą. Į gyvenime.

Šioje mažoje parapijoje dau-! 
guma žmonių skaito lietuviškus ! A' A' SALOM^ I\ AŠKEVI- 
katalikiškus laikraščius. Kait 
kurie yra užsiprenumeravę, o i 
dauguma nusiperka sekmadie- »usn atsiskyrė su šiuo pasauliu 
niais prie bažnyčios. Štai kiek Salomėja Daškevičienė. Mirė 
ir kokių laikraščių parduodama auka širdies ng°s- Palaidota iš 

Šv. Alfonso bažnyčios pirmadie
nį, bal. 24 d. Kun. Dubinskas at
našavo šv. mišias, o Juozas Ka- 
šinskas. jaunasis parapijos gra- 
borius. rūpinosi laidotuvių tvar
ka.

Pereitą savaitę mirė Magdale-1 
na Belkevičienė. 83 m. amžiaus. į 
Palaidota iš Šv. Jurgio par. baž
nyčios. Ji gyveno su savo duk
teria. Amžina atilsį.

Šioje parapijoje yra labai ge-

prie bažnyčios sekmadieniais: 
“Darbininko” 25 egz.: “Drau
go” 15; “Amerikos” 15: Cleve- 
lando Žinių” 10: “Garso” 5. Iš 
viso 70 egzempliorių.

Kadangi šioje parapijoje yra 
apie šimtas šeimynų, tai labai 
didelis nuošimtis skaito lietu- 
viškus katalikiškus laikraščius. 
Tikimės, kad su laiku ir visas 
šimtas skaitys. Velijam. kad ir 
kitos parapijos turėtų tiek šei
mų. skaitančių katalikiškus lai
kraščius.

Mes turime užlaikyti mūsų ka
talikiškus laikraščius, nes laik
raščiai palaiko ir stiprina mū
sų išeiviją katalikybėje ir tau-
tybėje. Kur nėra katalikiškų

I ISofija Matukaitienė namie, o 
Paulina Razauskienė Franklin 
Souare ligoninėje sveiksta. 
Taipgi Sakalauskų mamytė jau
čiasi šiek tiek geriau. Juozas 
Miliauskas nuo Bayard St., irgi 
daug sveikesnis. Rankos, kurios 
buvo skaudžiai apdegusios, pra
deda gyti.

Jaunamečių naujai sutverta 
ŠŠ. Vardo dr-ja dalyvavo viso 
Baltimorės miesto viešam pasi
rodyme Katedroje pereitą sek
madienį. Su jais sykiu buvo 
kun. Dubinskas ir valdybos na
riai senesniųjų Jėzaus Vardo dr- 
jos skyriaus.

Kun. dr. Mendelis vėl pradėjo 
laikyti paskaitas antradienio 
vakarais parapijos salėj. Šį kar
tą į 6 savaites mano atkartoti 
katalikams ir nekatalikams vi
sas svarbesnes Katalikų tikėji
mo ir dorovės dėsnius. Pirmą 
vakarą virš 200 asmenų klausė
si paskaitos.

Zakristijonų sūnus Antanas! 
Ivoška pereitą sekmadienį su j

g

I
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Lawrence Co-Operative Bank
Ėst. 1888

Merrimack Co-Operalive Bank
Members of the Federal Home Loan Bank System

Lawreoce, Mass

Sveikiname naujavedžius. savo giminaičiu Sijavičiu išvyko 
į Brooklyną pagelbėti jiems va
saros metu.

Jurgis Jakaitis, Baltimorės 
lietuviškos orchestros vadas, šią 
savaitę pasidavė operacijai Ma- 
ryland University ligoninėj. 
Jurgiui linkime greito pasveiki
mo.

Šv. Tėvui rinkliava — Šv. Pet
ro skatikas — buvo pagarsinta 
ateinantį sekmadienį per visas 
mišias. J. M. Arkivyskupas 
Curiey šią vasarą vyksta Romon 
ir asmeniai įteiks savo žmonių 
aukas.

Laiške, kurs buvo pasiųstas 
________ Stebuklingo Medalikėlio Nove- 

A. A. ELENA SAKEVIČIENĖ nos lankytojams pažymėta, kad 
Po ilgos ir gan sunkios ligos i mėnesių mūsų bažnyčion 

sekmadienį, bal. 23 d. miesto Ii-j buvo net 40 protestantų, kurie 
goninėje, mirė žmona, per ilgus Parėjo j Katalikų tikėjimą. Ta- 
metus buvusio bažnyčios kolek- me pačiame laiške paminėta, 
toriaus. Juozo Sakevičiaus. Ve- kad dabartiniu laiku virš 9,000 
lionė turėjo virš 60 metų am- ■ žmonių atsilanko kas savaitę į 
žiaus ir per daugel metų buvo i novenos pamaldas, tarp kurių 
kankinama aukšto kraujo spau- randasi 2,000 nekatalikų - pro- 
dimo. Pašarvota pas Juozą Ka- testantų. Z v, a lgas.
šinską. Kadangi velionė buvo iš- ■

Visai netikėtai, nė kiek nesir-

tikima Altoriaus ir Rožančiaus
1 Remkite tuos profesio-

laikraščių, arba yra jų mažai, i dr’j°s ir Utinės Tretininkių j nalus ir biznierius, kurie 
įnirome rzoy'o tai antrūHionin va- ! <_ ’-nlki «-»ten žmones ir katalikybėje ir i kuopos narė, tai antradienio va- ■ save skelbimais remia

i Sears, Roebuck & Co
f r • ' •

Everything for Farm and Home

Essex Street Lawrence, Mass

REMKITE TUOS PROFESIONALUS IR BIZNIERIUS, KURIE SAVO 
SKELBIMAIS REMIA “DARBININKĄ”.

F. M. & T. E. Andrewr , < »,« t . ? r > - >

REALTORS— INSURANCE
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Bay Stage Bldg.,

>l!

Lawrence, Mass

—

Darbininką.”.kare tų dr-jų narės, kun. Dubin- <r
tautybėje yra silpni, ypatingai________________ ____________________ ________________
tas pastebima mažesniose kolo- i

Tari alraitvlri- r į t y j ■

—

nijose. Tad remkime, skaityki- * 
me ir platinkime lietuviškus ka- $
talikiškus laikraščius. 4

i
CUT-RATE

Gegužės mėnesyj, kun. V. Ma-
sevičius.
klebonas.

Į Lawrence. Mass.

Šv. Petro parapijos
ves rekolekcijas Šv

Onos par. bažnyčioje. Pamoks
lai bus sakomi kas vakarą per

i visą savaitę. Šv. Onos par. yra
seniausia ir viena iš didžiausių
Detroite.

I
Nors klebonas kun. Masevi

čius savo parapijoje turi daug
i

I

darbo, bet kada jis buvo susir-
l
gęs. tai iš Šv. Onos parapijos

■ kunigai jam patarnavo ir jį pa-
vadavo. Nedažnai pasitaiko.
kad lietuvį kunigą kviestų ves
ti rekolekcijas svetimtaučių pa
rapijos bažnyčioje. Velijam kle
bonui geriausių sėkmių
kilniarrte darbe.

tame

The Fashion Center for VVomen’s, Misses’,The Fashion Center for Women’s, Misses’,

Children’s, Infants’ Apparel, 

Sportswear and Furs
Children’s, Infants’ Apparel

Sportswear and Furs

237—241 Es$ex St•r La wrence, Mass.Lawrence, Mass.
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KOMUNIZMĄ I

8. Ar Bažnyčia Veikė Pagal Savo 
Mokslą

Juk ne kas kitas, kaip ta pati krikščionybė garbi
na žmogaus Sūnų, kuris iš meilės žmonėms tapo Žmo
gumi, pasidarydamas “staliaus Sūnumi”, net pačiu 
“Staliumi”. Juk tik krikščionybė pripažino rankų dar
bui tikrą jo vertę, tam kadaisia taip paniekintam ran
kų darbui, kad net kilnus, atsargus ir savo žodžius ap
svarstęs Markus Tullius Cicero, reikšdamas visuotinę 
savo laikų pažiūrą, nedvejojo parašyti šituos žodžius, 
kurių šiandien gėdytųsi kiekvienas sociologas: “Visi 
amatninkai turi negarbingą užsiėmimą, nes dirbykla 
negali turėti nieko kilnaus”.

Mūsų Garbės Reikalas Tėvu Pranciškonų Ordino 0. F. M •I

Keistas tas Amerikos gy-| Lietuvos, kuris čia būtų iš- 
venimas, keisti ir jos žmo-įmokęs chorus perstatyti 

Nors šios šalies išsi- Lietuvos liaudies gyveni- 
vystyme lietuviai emigran- mo motyvu pagrįstą veika- 
tai yra suvaidinę nemažą lą Pabaigtuvės, su muzika 
vaidmenį, bet dar labai ne-: ir šokiais. Taip pat buvo 
seniai amerikietis lietuvio kalbama ir apie Universi- 
neatskyrė nuo slavo. Šian- teto ar kurio kito žymaus 
dien Amerikoj lietuvio var- choro atsiuntimą iš Kauno, 
das jau plačiai pagarsėjęs, Aplinkybėms susidėjus, 
tačiau mūsų tauta dar nė-i taupant kiekvieną centą 
ra iškovojusi sau prideran- i Lietuvos ansigvnimo rei- 
čios garbės ir įvertinimo, kalams, nuo abiejų šių da- 

_ ..... ■ , Todėl
pastangas, vartoti visas!mums patiems teks visą 
kuitūringas priemones I Lietuvių Dienos programą 
tam visuotiniam pripaži- į užpildyti. Darbas ir atsa- 
nimui iškovoti. Tai mes į komybė žymiai padidėjo, 

įgalime atsiekti, parodant į Laimė, kad iš Lietuvos at- 
Lietuvos, kaipo jaunos vai-įsiusta tautinių šokių mo- 

Ištikimai sekdami savo principus, Bažnyčia at- stvbės, padarytą nepapras- Į kytojja, Universiteto lekto- 
jino žmonių draugiją. Jos įtakai veikiant iškilo tai didelę pažangą visose rė p-lė M- Baronaitė. Ji jau

nes.

i čios garbės
Mūsų pareiga — dėti visas lykų atsisakyta, p r» <“» vn c* i r a 4-z-

naujino žmonių draugiją. Jos įtakai veikiant iškilo 
nuostabios artimo meilės institucijos, galingos įvairių 
rūšių amatninkų bei darbininkų korporacijos; tiesa, 
pereitojo amžiaus liberalizmas iš jos tyčiojosi, nes jos 
buvo vidurinių amžių organizacijos, tačiau jos impo
nuoja mūsų laikų žmonėms, taip, kad jie stengiasi į- 
vairiuose kraštuose jas, bent pagrindinę jų idėją, ko
kiu nors pavidalu atgaivinti. Nors kitos srovės ir truk
dė Bažnyčios veikimą bei stabdė jos išganingą įtaką, 
tačiau ji iki mūsų laikų nepaliovė įspėti klystančius. 
Užtenka tik priminti, su kokia tvirtybe, energija ir pa
tvarumu mūsų pirmatakas Leonas XIII reikalavo dar
bininkams susidraugavimo teisės, kurios viešpatau
jantis tada galinguose valstybėse liberalizmas atkak
liai priešinosi jiems suteikti. Ir dabartiniais laikais 
Bažnyčios mokslas daro didesnės įtakos, nekaip iš pa
viršiaus atrodo; ji eina iš idėjų pranašumo prieš fak
tus.

Galima, be baimės prasilenkti su tiesa, pasakyti, 
kad Bažnyčia, kaip ir Kristus, visais amžiais žengia da
rydama gera žmonėms. Nebūtų nei socializmo, nei ko
munizmo, jei tautų vadai nebūtų paniekinę Bažnyčios 
pamokymus bei jos motiniškus įspėjimus. Bet tačiau 
jie norėjo, atsistoję ant liberalizmo bei laicizmo bazės 
pamatų, pastatyti kitus socialinius pastatus; šie iš 
pradžių atrodė galingi bei didingi, tačiau greitai pasi
rodė neturį tvirtų pamatų, ir jie sugriuvo vienas pas
kui kitą negarbingai, kaip turi sugriūti visa, kas nėra 
pastatyta ant vienintelio pamato — Jėzaus Kristaus.

Vaistai Bei Priemonės
Tokia yra, Šlovingi Broliai, Bažnyčios doktrina, 

vienintelė doktrina, kuri, kaip visokiose srityse, taip ir 
socialinėje, gali atnešti tikrą šviesą; vienintelė išganin
ga doktrina komunistinės ideologijos pavojaus aki
vaizdoje. Tačiau yra reikalinga, kad šitoji doktrina 
pereitų į gyvenimo praktiką, einant šventojo Jokūbe 
pasakymu: “Būkite žodžio vykdytojai, ne tik klausy
tojai, klaidinantys patys save”. Štai kodėl skubiausias 
šių dienų uždavinys yra energingai imtis deramų ir 
vaisingų priemonių, kad nukreiptume bręstantį ir grę
siantį perversmą. Mes tvirtai tikime, kad bent tas į- 
karštis, su kuriuo tamsybių sūnūs dirba dieną ir naktį 
savo materialistinės bei bedieviškos propagandos dar
bą, sukels šviesos sūnų širdyse tokį pat, ir net dar di
desnį šventą užsidegimą dieviškojo Majestoto garbei.

Kas gi reikia daryti, kokias priemones pavartoti 
kad apgintume Kristų ir kirkščioniškąją kultūrą nuo 
šito baisaus priešo? Kaip tėvas savo šeimos rate, taip 
ir mes norime, taip sakant, intimiai pakalbėti čia apie 
pareigas, kurias uždeda Bažnyčios vaikams didžioji 
šių dienų kova, kartu tėviškai kreipdamiesi ir į tuos 
Bažnyčios vaikus, kurie yra nuo jos nutolę.

Krikščioniškojo Gyvenimo 
Atnaujinimas

Kaip ir visais, net pačiais audringiausiais Bažny
čios laikais, taip ir šiandien svarbiausia priemonė yra 
nuoširdus privatinio ir viešojo gyvenimo atnaujinimas 
pagal Evangelijos principus visiems, kurie didžiuojasi 
priklausą Kristui, kad jie tikrai būtų žemės druska ir 
žmonių draugiją apsaugotų nuo visiško sugedimo.

Su giliu dėkingumo jausmu Šviesos Tėvui, iš ku
rio nužengia kiekvienas geras davinys ir kiekviena to
bula dovana, Mes visur matome džiuginančius šite 
dvasinio atgimimo ženklus: matome ji ne tik daugel} 
ypatingai išrinktų sielų, kurios paskutiniais laikais y- 
ra pakilusios iki aukščiausio šventumo laipsnio, o taip 
pat ne tik vis augančiame skaičiuje sielų, kurios kil
niai siekia tų šviesos aukštybių, tą dievotumo atgimi 
mą, apsireiškiantį jausmu ir veiksmu, matome visuo 
se visuomenės sluoksniuose krikščionišką atgimimą..

Klausimai Apsvarstymui
1. Kaip Bažnyčia senovėje išlaisvino vergus?
2. Kokias draugijas Bažnyčia įsteigė darbinin

kams? Kaip jos vadinosi?
3. Ar žmonės pildo Bažnyčios nurodymus? Kaip 

elgiasi tautų vadai?
4. Koki yra pagrindinė priemonė pagerinti ir su 

tvarkyti žmonių gyvenimą?

gyvenimo srityse.Į A.
Bet ar mes galime nu

samdyti visą milžinišką a- 
merikiečių spaudą, kad ši 
ištisomis dešimtimis pus
lapių kas savaitę rašytų a- 
pie Lietuvą? Ar mes galim 
tas mases gyventojų nu
vežti į mūsų tėvų žemę ir 
ten jiems viską parodyti ir 
išpasakoti apie mūsų tau
tos nuveiktus žygius ir a- 
teities aspiracijas? Aišku, 
to padaryti negalime.

Bet Lietuva, daug kas
dieninių rūpesčių turinti ir 
savo sunkiai uždirbamą 
centą taupanti, vistik to 
reikalo nepamiršo. Ji nu
tarė paaukoti nemaža e- 
nergijos, daug lietuviškų 
litų tam, kad Amerikos gy
ventojai daugiau sužinotų, 
apie mus, lietuvius, apie 
mūsų tėvynę, —- Lietuvą. 
Ji nutarė dalyvauti New 
Yorko Pasaulinėj Parodoj, 
kurią lankys milijonai a- 
merikiečių ir kitų konti
nentų svečių. Jie čia ras 
gražų, skoningai įrengtą 
Lietuvos paviljoną, iš ku
rio susipažins su mūsų 
tautos kultūra, namatys 
mūsų valstybės atsiektą 
pažangą visose gyvenimo 
srityse ir, pagaliau, patirs 
kokią didingą ir gražią 
mes turime praeitį.

Tam pasirodymui Lietu
va stropiai ruošiasi. Pavil
jonas jau pastatytas. Ke- 
jos dešimtys didžiulių dė
žių eksponatų jau atvežta 
ir iškrauta. Jau antrą kar
tą čia atvyko iš Lietuvos 

’ architektas inž. Alg. Šal
kauskas ir parodos vyriau
sia direktorė p-lė Avietė- 
aaitė, kurie čia tvarko vi
sus reikalus.

Bet ar mes, Amerikos lie
tuviai, jausimės tinkamai 
.šnaudoję progą savo ir sa
vo tautos vardui pakelti 
svetimųjų akyse, jei pasi
tenkinsime tik pavoljonu? 

I Paviljonas kalbės daugiau 
jž Lietuvos, o ne Ameri
kos lietuvius. Tad ar mes 
neturime susirūpinti tuo, 
kaip mes toj parodoj pasi- 
’odysime ?

Būtinai — tai mūsų pa
reigos ir garbės reikalas. 

1 ir Pasaulinės Parodos ren- 
į ?imo komitetas, atsižvelg
iamas į tai, kad Lietuva 
ialyvauja parodoj, mums 

• Juoda gerą progą pasiro- 
! lyti: labai patogiu metu, 
I sekmadienį, rugsėjo 10 d., 
! )askyrė Pasaulinės Paro- 
į los Lietuvių Dieną.

Lietuvių Dienos progra- 
nai stipriai ruošiamasi, 

j Foje pasižadėjo dalyvauti 
wie 70 lietuvių chorų, su 
įpie 3000 dainininkų. Cho
rai jau kuris laikas ruo
šia Lietuvių Dienai dainų 
programą; komp. J. Žile
vičius tuo reikalu lanko at
skirus chorus ir prižiūri jų 
pasiruošimą. Reikia tikė- 
is. kad chorai sau ir mums 

Tėdos nepadarys.
Mums buvo pažadėta at

siųsti specialu dirigentą iš,

V •

Misijos, Jų Ską^ius. Misijonieriai, Broliai ir Visas 
Pranciškonų Veikimas, Visame Pasaulyje.

(Tęsinys)
VI.

ŠIAURINĖS AMERIKOS 
MISIJOS

(P. S. Šios misijos, nėra; 
po Šventosios Tikėjimo i 
Propagandos Kongregaci- į 
įjos gioba ir jurisdikciją.). Į 
I 37) Kanada. Tobique Mi-

mini kilties Indėnų pri-• 
klauso Amerikos, Šv. V. Jė
zaus Širdies Provincijai 
turi 2 vienuolynus ir 3 mi
sijų rezidencijas, su 10 ku
nigų ir 8 broliais sėsliais.

39) Naujoji 
Šiaurinė Arizona: Ši misi- l ..........
ja yra paskirta Nevajos 
vietiniams, ir priklauso A-

trukdo ir didžiausias vieti
nių žmonių neturtas!

42) Brazilija. (b.) Pal- 
_ mas Misija: Ši misija yra

(įsteigta vos tik 1933 m., ir 
11 pavesta globoti Brazilijos. 

Šv. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Provincijai, 1 
d. rugpjūčio, 1936 m. Tėvas 

Meksika ir Kazimieras Saboia Bandei- 
ra. O. F. M., buvo nominuo
tas pirmu Apaštališkuoju 
Administratoriumi. Čia 

i ir 1 Pranciškonų 
Ordino vienuolynas.

VII.
KITOS MISIJOS 

AFRIKOJE

43) Rytinė Afrika. Mc-

I .7 .. . : ' ' vietiniams, ir priKiauso a- namini:
sija. Si misija, tarpe Malė-į merįjcos šv. Jono Krikšty- randasi 
cites kilties Indėnų, pri- tojo Provincijai. Ji suside- Į Ordino 
įklauso Kanados Provinci-; ja -į g misijų rezidencijų,!

ruošia atskiras vaikų ir su
augusių grunes, kurios ga
lės paįvairint Lietuviu Die
nos programą. Reiktų, kad 
daugiau jaunimo tuo susi
domėtų ir kitose kolonijo
se.

jai, ir susideda iš 1 vienuo
lyno, su 6 kunigais ir 3 bro
liais sėsliais.

38) Wisconsin ir Michi- 
gan: ši misija tarpe Meno-

su 20 kunigų 
į sėsliais.

40) Pietinė 
Kalifornija:

ir 9 broliais

Arizona iri
Misija pri- j

klauso Kalifornijos Pro-‘zanbique Misija: Šią misi- 
vincijai ir susideda iš 7 mi- J4 ne Pranciškonų Ordinas 

’’ ‘ Tačiau vyskupas, 
ir didesnė pusė (21 kuni
gas ir 8 broliai sėsliai), y- 
ra Pranciškonai, — Portu
galijos, Lusitania Provin
cijos nariai. Pereitaisiais 
metais, J. M. vyskupas Ra- 
phel D’Asuncavo, O.T.M., 
persikėlė į Cape Verde (pa
ti Vakarinė Afrikos dalis), 
o sekuliaras Tėvas Theo- 
dosius Ciemens, iš Gouveia 
Provincijos, buvo nomi
nuotas Prelatu Mozambi- 

!que Misijai. Ji turi 16 
Pranciškonų Ordino misi
jų rezidencijų.

44) Vakarinė Afrika. — 
Portugalų Gvinijos Misija: 
Ši misija ir visas joje misi- 
jonierių darbas. — tai tik
ras misijonierių kryžiaus 
kelias ir Golgota! Viena, 
kad čia europiečiams yra 
begalo nesveikas klimatas, 
o antra, — visi vietiniai 

darbą begaliniai gyventojai yra pasiskirstę 
į 24 taip vadinamų Tribes- 
monų kiltis, kurių kiekvie
na turi su visu skirtingus 
papročius ii- kalbą. Misiją 
sudaro 5 kunigai, 2 broliai 
sėsliai, ir 2 misijų reziden
cijos.

I 
čių iš Lietuvos į Pas. Paro- ___ ___________________ , _
dą neatvyks dėl esamų ne- sijų rezidencijų, su 15 ku- Įsteigė, 
pastovių aplinkybių. Tai- nigų ir 9 broliais sėsliais, 
gi, jų priėmimu atskiroms ju visu misijinis darbas, y- 
kolonijoms netenka rūpin- ra tarpe Papajos, Apaches 

ir Pimas kilties Indėnų.
VII.

KITOS MISIJOS PIETI
NĖJE AMERIKOJE

41) Brazilija, (a.) Santa- 
rem Misija: Ši misija yra 

, Šv. An- 
kelti ameri-1 tano Provincijai Brazilijo- 

kiečių tarpe. Ar mes patys 
mokėsime dirbti taip, kad 
nepadarytume nei sau. nei 
Lietuvai gėdos? Amerikos 
lietuviai — New Yorko Pa
saulinės Parodos Lietuvių 
Diena yra mūsų garbės rei
kalas. Tad, visos kolonijos 
į darbą. Visais reikalais ra
šykite: i

Worias Fair Lithuanian kalbas ar bent jų tar- 
Day Committee, 16 W.: mes- kiekvienas misijonie- 
75th St., New York City. rius privalo mokėti Ir su-

Kazys P. Vilniškis, prasti. O antra, — misijo- 
P. P. L. D. Prop. Komis., nierių

__  tis. Užtai suburkime visas
Tačiau vykstant į atski- jėgas ir eikime į talką Pa-' 

ras kolonijas tautiškų šo-i saulinės Parodos Lietuvių ■ 
kių mokyti bus atsižvel- Dienos Komitetui, kuris 
giama pirmiausia į tai, ar (rūpinasi Lietuvių Dienos j 
ta kolonija rūpinasi Pašau-1 pasisekimu ir artimai ben-Į 
linės Parodos Lietuvių 1 dardarbiau ja su Lietuvos j 
Dienos rėmimu. Visos, di- paviljono vadovybe.Lvienos rėmimu. visus, ui- pa. vii jono vauuvyue. |icm ivusija. oi n
desnės ar mažos kolonijos! Lietuva atėjo į pagalbą1 pavesta Vokiečių, 
turėtų kelti fondą Lietu- mūsų vardą d--------

vių Dienai remti. Visokios 
chorų sutikimo, dirigento 
po kolonijas važinėjimo,į 
gaidų spausdinimo, siunti-' 
nėjimo ir kifos išlaidos tu
rės būti padengtos mūsų 
pačių, kadangi Lietuva

‘ tam reikalui jokių fondų 
nepaskyrė; ji net paviljono 
kai kurias išlaidas mažina, 
kad tik sutaupytų keletą 
litų, kurie po Klaipėdos ne
tekimo pasidarė reikalin-

, gi...
Turimomis žiniomis, sve-

, je. Ji turi 14 kunigų ir 1 
■brolį sėslį, su 5 misijų re
zidencijomis. Katalikų

! skaitlius yra 144,000. Ka- 
takumėnų, — 400. Čia mi
si jonieriams darbuotis, at
sižvelgiant į didelį vieną 
nuo antros misijų reziden
cijų tolumą, mišrias Indė- 

mno b i a!/vmn o c m : cr i
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Važiuokite Su Darbininko Ekskursijomis

*

e

GEGUŽĖS-MAY 13, North German Lloyd, laivu EUROPA.

GEGUŽĖS-MAY 31 d. Švedu Amerikos laivu “GRIPSHOLM*■ * r t ' » y <

iš New Yorbo be persėdimo Į Klaipėdą.
I

J. Butkevičius.
Bus daugiau

BIRŽELIO-JUNE 22, Holland-America linijos laivu STATEN- 
DAM, per Rotterdamą.

LIEPOS-JULY 1, švedu Amerikos laivu GRIPSHOLM.

LIEPOS-JULY 13, Holland-America linijos laivu STATEN- 
DAM.

Manantieji vykti į Lietuvą, nelaukite ilgai — pradėkite 
ruoštis kelionei dabar. Ypač Lietuvos piliečiai turėtų iš anks
to rūpintis kelionės reikalais, nes jiems reikalinga atlikti daug 
formalumų; kaip tai: išgauti reentry permit (grįžimo doku
mentai), Lietuvos pasas, išpildyti Income taxai ir t. t. “Dar
bininko” Laivakorčių Agentūra parūpins savo keleiviams vi
sus reikalingus dokumentus dovanai. Prašome užsisakyti vie
tas dabar. Kurie iš anksto padaro rezervacijas tie gauna laive 
geresnius kambarius už tą pačią kainą.

“Darbininko” Laivakorčių Skyriaus vedėjas yra A. Gei
džius, kuris yra patyręs šioje biznio srityje per daugelį metų. 
Visais kelionės reikalais kreipkitės:

HDarbininko" Laivakorčių Agentūra
366 W. Broadway So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 2680
★

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką ji? užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

Juozas Kasinskas s 
!' Ine. S
;l Laidotuvių Direktorius s 
Įi Patarnavimas Dieną ir Naktį J 

;! 602 Washington Blvd. < 
;! BALTIMORE, Md. į 
!; Telephone Plaza 8595 5 

Limosinai dėl visokiu reikalų. ? 
■: <

Keliaukite i Lietuvą

HOLLAND-AMERICA LINE

r

Balandžio 
. Balandžio 

Balandžio 
Balandžio

X. 
15. 
21. 
29

S. S. Nieuw Amsterdam 
Flagship of the Holland-America 

Line
Šiuo iaivi; Hpiauks iš Xew Yorko

Gegužės-May 23 d., 1939
Lietuvos Vyčių ekskursija per 

ivotierdanią ; Lietuvą.
Kiti įšpla.’kimai iš New Yorko: 

VEEN’DAM 
Z A INDAM 
STATENDAM 
NOORDAM
NE1V AMSTEROAM Gegužės 
ZAAN'OAM Gegužės
VOLEN L)A M Gegužės

Visais kelionės reikalais kreip
kitės pas vietinius mūsų autori
zuotus agentus arba i

HOLLAND-AMERICA LINE 
555 8oylston Street. Boston. Moss.

13.



Penktadienis,Balandžio 28 1939 darbininkas 6

— ca GREENFIELD, MASS
I KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ j 
I KOLONIJOSE j 
Į......  . ------------- —J

MONTELLO, MASS
DARBININKAI MINĖS SAVO

GLOBĖJO ŠVENTĘ
Balandžio 30 d. LDS 2 kuopos 

nariai iškilmingai minės savo 
organizacijos globėjo šv Juo
zapo šventę. 9 vai. ryte visi su
sirinks į Šv. Roko lietuvių para
pijos bažnyčią išklausyti šv. mi
šių ir priimti bendrai šv. Komu
niją. Vakare, parapijos svetai
nėje įvyks svarbios prakalbos. 
Kalbėtojai plačiai kalbės apie 
katalikišką spaudą ir šių dienų 
svarbiuosius klausimus. Kadan
gi mūsų organizacija leidžia lai
kraštį "Darbininką", tai tą va
karą bus proga susipažinti su 
laikraščiu visiems tiems, kurie 
dar jo neskaito.

nams. Taigi mūsų visų parapi
jiečių pareiga gausiai į tą vaka
rą ateiti ir paremti jų kilnų su
manymą.

šv. Roko par. bažnyčioje įvy
ko šv. misijos nuo kovo 27 d. i- 
ki Velykų Misijonierius kun. J. 
Morkūnas. MIC pasakė turinin
gus pamokslus. Ragino visus 
skaityti ir platinti katalikišką 
spaudą. Visi parapijiečiai linki 
Tėvui misijonieriui sveikatos ir 
dėkuoja už gražius pamokslus.

Supažindinant NAUJĄ

UNIVERSAL ELEKTRIKINĮ PEČIŲ

KEPTI, VIRTI ir ŠUTINTI 
ELEKTROS Būdu t
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šv. Roko parapijos choras, 
vadovybėje gabaus muziko J. 
Vaičaičio, rengia koncertą ir 
vaidinimą gegužės 28 d.. Šv. Ro
ko parapijos naujoje svetainė
je. Pelną skiria naujiems vargo-

Bai. 21 d. šv. Roke parapijos 
bažnyčioje įvyko 40 valandų at
laidai. Užsibaigė bai. 23 d. Pa
mokslus sakė šie kunigai: kun. 
J. Vaitekūnas, kun. K. Urbona
vičius ir kun. J. Bakanas. Atlai
da: užsibaigė iškilmingais miš
parais ir procesija.

J. Jeskelcvičius.

TIKTAI S2’95 |M0KETI

$29.90 Pilnai įrengtas su pakoja ir Virimo 
Įrengimais

(Reguliarė kaina $34.90)
LABAI PRIEINAMAS IŠSI MOKĖJI M AS

Edison Service Kostumeriams
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Mažai kainuojant jums yra proga turėti dideli pa- 
rankumą ir švarų elektrikini pečių su kuriuo galėsi
te virti, kepti ir šutinti. Universal Elektrikinis Pe
čius patenkins Jus per visą gyvenimą.
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LDS 113 kuopos mėnesinis su-l 
įsirinkimas įvyko pas A. Dedi-I 
■nūs. 55 Mill St. (Kada? Red.lJ 
1 Susirinko daug narių. Apkalbė-I 
į ta rengiamos gegužinės reika
lai. Gegužinė įvyks birželio 4 d., 
Franklin County parke. Visi pa-Į 
sižadėjo darbuotis LDS 113 
kuopos naudai. Nutarta atsi
šaukti į visas LDS kuopas, kadi 
pagelbėtų mums sustiprinti vei
kimą. Išsiuntinėjome laiškus iri 
po knygutę tikietų. gal mums 

. geraširdžiai draugai pagelbės, oį 

. mes jiems gal gada atsilyginsim 
I me.
I Kitas LDS 113 kp. susirinki-] 
I mas įvyks birželio 25 d. pas ppj 
! Kastantus Dėdinus, Fairvieui
Street gražiame sode.

A. Dedi naši

| VEDYBINIO GYVENIMO 
SUKAKTIS

Gegužės 1 d.. 7:30 vai. vakare, 
šv. Roko par. svetainėje įvyks 
susirinkimas, kuriame bus to
liau svarstoma, kaip sėkmingiau 
prisirengti prie GEGUŽINĖS, 
kuri įvyks gegužės 30 d., š. m.. 
Romuvos Parke. Montello. Mass. 
Pereitame susirinkime šiuo rei
kalu buvo išrinkta prezidiumas 
ir komisijos, kurios jau darbuo
jasi ir žada patiekti raportus iš 
savo nuveiktų darbų. Taipgi šia
me susirinkime bus papildyta 
darbininkų štabas, ypač šeimi
ninkių ir kitokių patarnautojų 
bei specialistų savo srytvse.

Kviečiami dalyvauti visi Mon
tello ir Brocktono bei apylinkės 
lietuviai katalikai ir paduoti 
savo sumanymų dėl naujoviškų 
dalykų. Rap.

NORWOOD, MASS

♦

♦

$

*

Tobulas valgys su mažai darbo
Pečius išbandytas ir aprobuotas Edison Friendly 
Kichen.
Labai lengvai operuojamas
Lengvai panešamas. Gali padėti bile kokioje virtu
vės vietoje... gali pasiimti į vilą ar kempę.
Parankus pagelbininkas pečius prie Jūs dabartinio
Įsigyk dabar už specialę mažą supažindinimo kainą

AT YOUR

Edison Shop
AND ELECTRICAL DEALERS

BOSTON EDISON COMPANY

3:3;
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bus’ SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI!
Moterų Sąjungos 27-tos kuo- 

susirinkimas į-

nes
Progra- 

viduram- pos mėnesinis

n
,į

j

i ;

5 L
.1

Balandžio 22 d., Knights of 
‘ Columbus svetainėje įvyko ba
lius pagerbti pp. Albertą ir Ma
tildą Tamulius, mininčius savu 

i 25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Dalyvavo apie 150 drau- 
gų-ių ir giminių ir jubiliejatus 
apdovanojo sidabrinėmis dova
nomis.

pp. Tamuliai apsivedė sausic 
23 d., 1914 m. ir visą laiką gy
veno Greenfielde. Išaugino šei
mą lietuviškoje dvasioje: tris 
dukteris — Jedvygą. Elzbietą ii 
Aleną, ir du sūnų — Edvardą ii 
Vvtautą.

I

vakarėlyje dalyvauti.
daug įvairumo, juokų.
moję dalyvaus jauni.
žiai ir senesnieji, kurie nesiskai- vyks gegužės 2-trą. Šv. Jurgio
to artistai, bet mėgėjai.

biausia tiems, kurie atsilankė į i 
tą parengimą. LAWRENCE, MASS.

LDS ŠVENTĖ
Sekmadienį, balandžio 30 
vai. ryte. Šv. Jurgio lietuvių 

bažnyčioje įvyks

d..
|8

■ par. bažnyčioje įvyks LDS 3 
kuopos užprašytos šv. mišios už 
LDS narius.

Visi nariai kviečiami dalyvau
ti Šv. mišiose ir bendrai priimti 
šv. Komuniją mirusiųjų ir 
vųjų narių intencijai.

gy-

Pereitą sekmadienį įvyko Mo
terų Sąjungos kuopos vakaras. 
Judamus paveikslus: Popiežiaus 
Pijaus XII vainikavimas ir ki
tokius rodė kleb. kun. S. Knei-•

žis. Sąjungietės užsitarnauja pa
gyrimo už to vakaro surengimą. 
Komisijoje buvo pirm. p. Tvas- 
kienė. p. E. Sykes. adv. B. Sykes 
žmona, ir p. A. Kneižienė.

par. bažnytinėje saleje. 7:30 vai. 
vakare.

NASHUA, N. H

N.B.

va- 
par. 

svetainėje. St. .James Avė. įvyks 
Federacijos skyriaus rengiamas 
mėgėjų (amateur) vakaras. 
Programoje dalyvaus įvairūs 
mėgėjai: dainininkai-ės. muzi
kai įvairiais instrumentais, šo
kėjai. vaidintojai. Mėgėjams, 
geriausiai pasirodžiusiems pro
gramoje skiriamos trys dova
nos. Įžanga 35c.: vaikams 10c.

Pelnas skiriamas laikraščio 
“Darbininko" Intertype Fondui.

Rengėjai kviečia visus Nor- 
tvoodiečius ir iš apylinkės tame

Tą pačią dieną. 7:30 vai. 
kare. Šv. Jurgio lietuvių

Antradienį, bai. 25 d. parapi
jos svetainėje įvyko Sodalicijos 
vakarėlis — Whist partv. Soda
lietės gražiai darbavosi ir lai
mėjusius apdovanojo gražiomis 
dovanomis. Vakarėlis pavyko.

Vakarėlio rengimo komisijoje 
buvo Sodalicijos pirm. Ona Gai- 
dulytė. Anelė Aidukonytė. Ona 
Pazniokaitė. Joana Cižiūtė. An
gelė Rukštelytė. Anelė Okulavi- 
čiūtė.

MARGUČIŲ VAKARIENĖ
Balandžio 16 d.. įvyko Moterų 

Sąjungos 58-tos kuopos taip va
dinama margučių vakarienė, 
bažnytinėje svetainėje.

Laike vakarienės buvo muzi- 
kalė programa. Pirmiausia kuo
pos pirm. p. A. Sveklienė pasa
kė įžanginę kalbelę ir pakvietė 
kuopos dvasios vadą kleboną 
kun. Pijų Liutkų atkalbėti mal
delę ir būti to vakaro vedėju. 
Po vakarienės prasidėjo muzi- 
kalė programa.

Pirmiausia J. Skirkevičius. į
Jr. 13 metų amžiaus gabus ar- dienos vakare 
monistas. sugrojo maršą ir ki- žmonių atėjo gana daug, ir or
tą puikų muzikos kūrinėlį. Dai- ganizacijai liko nemažai pelno, 
navo solo p. O. Skirkevičienė. Minėtame parengime daugiau- 
ir p. O. Virkauskaitė porą dainų, šia darbavosi šie asmenys: pir-. 
Duetą
skaitė ir p. O. Skirkevičienė ir ana 
taipgi 
tukas. 
čienė.
tra. A. Lastukas sudainavo dai- Marčiulionienė. M. Raugalienė, 
nelę. Visiems dainininkams-ėms R. Mačiuvienė. J. Jaruševičius, 

kuri akompanavo p. R. Atkinaitė. O. Stančienė. Ad. Šaukis. J.

MIRŠTA LIKTUMAI
Šiomis dienomis mirė 3 lietu

viai: a. a. Antanina Lukoševi- 
: čienė. Petras Grigas. I kurį lai- 
Į ką gyvenęs Detroit. Mich.). ir 
M. Grigas. Jono Grigo. LDS 65- 
tos kuopos nario brolis.

Ilgamečiui Jonui Grigui. LDS 
65-tos kuopos nariui dėl mirties 
jo mylimojo brolio, reiškiame 

' nuoširdžią užuojautos žodį.
LDS 65 Kuopos Valdyba.

I
Šv. Pranciškaus parapijos 

choras, vadovaujant muz. P. Sa- 
kui, balandžio 23 d. suvaidino 
antru atveju “Stefanijos Vestu
vės“. Žmonių atsilankė nedaug, 
tad ir pelnė nedaugiausiai.

Tą patį veikalą sekmadienio 
vak., balandžio 30 d., vaidins 
Haverhill. Mass.

p. Albertas Tamulis yra vie
nas iš Saldžiausios Širdies V. J. 
draugijos organizatorių.

Šis balius buvo tikras surpri- 
zas pp. Tamuliams. Svečių ii 
viešnių buvo iš Greenfield. Tur- 
ners Falls, Erving, Orange, A- 
thol. Fitchburg. So. Deerfield, 
Whately. Sunderland, Amherst, 
Keene ir kitur.

Mes Greenfieldiečiai linkime 
pp. Tamuliams. LDS 113 kp. na
riams ilgiausių metų.

A. Dėdinas, 
I
I
II

I

LDS Centras taip pat reiškia 
gilią užuojautą p. Jonui Grigui.;

I HAVERHiLL, MASS.
Balandžio 19 d. Įvyko Lietu

vių R. Katalikų Veikimo Cent
ro centinis jomarkas. Nors tos 

labai lijo, bet

Visi Į Mėgėjų (Amateur)
VAKARAS

SVEIKSTA
p. Versiackienė. p. Jurgio Ver- 

siacko. buvusio LDS Centro 
Valdybos nario žmona, po ope
racijos baigia pasveikti. Jau 
šiek tiek vaikščioja namuose. 
Linkime pasveikti.

sudainavo p. O. Virkau- mininkai kun. J. Daunis. p. Jo- 
Jakavonytė, darbininkai: 

pp. A. Zautra. ir A. Las- R. Jankauskienė. O. Radzukie- 
Kvartetas: O. Skirkevi- nė. Adolfas Musick, M. Kriau- 

O. Virkauskaitė. A. Zau- čiūnienė, O. Kirpšuvienė. A.
M. Raugalienė.

Palangoj darbas eina sklan
džiai. Apie dešimts vyrų, vado-; 
vybėje P. Razr.ausko. šeštadie-; 
nį. balandžio 22 d., padarė daug 
gražaus darbo, kurio Palangoj; 
po įvykusios audros, netik ke- j 
liūs reikia taisyti, bet ir mišką 
valyti.

2 Asmeniškai Lydimos

Išplauks Iš New Yorko
Per Gothenburg-ą. Švediją 

PIRMOJI GEGUŽĖS-MAY 31 D.
ANTROJI LIEPOS-JULY 1 D.

SEKMADIENĮ,

Balandžio-April 30,1939
Šv. Jurgio par. Svetainėje

St. James Avė., Norwood, Mass.
7:30 VAL. VAKARE 

Mėgėjų vakarą rengia ALRK Federacijos Skyrius. 
Pelną skiria “Darbininko” Intertype Fondui

p. Leokadija Gaidulytė.
baigia slaugės mokslus Bostono Kalbas pasakė šie svečiai: Bielskis. V. Butkiūttė. 0. Jurke- 
Miesto ligoninėje, dabar atosto- kun. J. Bucevičius: kuopos kvo- 
gauja namuose (Nomvoode). tėjas Dr. Kazimieras Umpa: lai- 
Šią savaitę vyksta į New Yorką dotuvių direktorius Kazimieras 
pas gimines.

p. Gaidulytė užbaigs slaugės miesto valdžios narys: p. Vin- džiaugiasi turėdami tokį darbš- 
mokslus gegužės mėnesį šių cas Mitchell. Real Estate biznie- tų vadą, 
metų. Džiaugiamės, nes turėsi- rius. 
me naują katalikę profesionalę, 
kuri daug veikia šioje kolonijo
je-

Kazlauskas: p. Tarnas Grigas,

p. Cvilikas. studentas, gyv. 
Folan Avė., pirko Oldsmobile 
automobilį.

Šio vakaro programa bus įvairi ir įdomi. Dalyvaus 
mėgėjai ne tik vietiniai, bet ir iš kitų kolonijų: So. Bos
tono. Cambridge. Stoughton. Brockton ir kitų. Mėgė
jai dainuos, šoks, vaidins, gros įvairiais instrumentais. 
Mėgėjai bus įvairaus amžiaus: nuo 6 iki 70 metų am
žiaus. Senesnieji dainuos seniausias lietuviškas daine
les, dainuotas Lietuvoje, gros seniausius muzikos kū
rinius: jaunesnieji šių dienų.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia visus ateiti pamatyti 
ir pasiklausyti programos. įžanga tik 35 centai.

p. J. Mackys. gyv. St. James 
Avė., išmainė savo automobilį į 
naują.

Linkime geriausių sėkmių su 
naujais automobiliais.

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Katalikų Susivienymo apskričio 
suvažiavime. So. Bostone, vie
tinę kuopą atstovavo p. V. Ku
dirka. jo žmona ir p. A. F. Knei- 

j žys. CSN.

__________________

Šv. Pranciškaus parapijos j 
choras, susirinkime, balandžio 
16 dieną nutarė rengti šokius. 
Išrinko komisiją, kurion įeina: 
P. Sakas. A. Jodka. A. Padvais- 
kas. J. Blazevičiūtė. J. Savičiū- 
tė. M. Rudytė ir J. Zinkevičiūtė. 
Šokių pelną skirs kelionei į Pa- ’ 
saulinę Parodą New Yorkan.

Gegužės 21 d., choras ruošiasi 
prie milžiniško koncerto parapi- Į 
jos naudai, sumažinimui skolų. Į—

Vaikučių pirmoji Komunija ; 
šiais metais įvyks gegužės 21 d.:

vičienė. P. Sviskas.
Mūsų dvasios vadas kun. J. 

Daunis labai daug prisidėjo dar
bu ir patarimais. Katalikai

rius. ir klebonas kun. dr. P. -------------
Liutkus. Visų kalbelės buvo tu- į Balandžio 30 d. įvyks vaidini- 
riningos. Linkėjo Sąjungietėms mas. Lawrence lietuvių parapi- 
ir jų organizacijai gerovės, kad į jos choro 

j ir toliaus jos darbuotųsi taip . veikaliuką
gražiai ir vieningai. 1

Šeimininkės buvo šios: A. Va-
■ livonienė. R. Grigienė, J. Andri
kienė. S. Augunienė. J. Rasi
mavičienė. A. Stanulienė. A. 
Sveklienė. M. K. Zapėnienė. M.
Borak, P. Lutkienė, ir T. Mit- 
chell'ienė. Prie stalų darbavosi 
visos jaunesnės sąjungietės. 
Daug pagelbėjo pp. A. Zapėnas

■ j ir A. Atkinas. Kuopos valdyba
visų narių vardu reiškia širdin- ką” sužinos teisingų žinių iš vi- 
giausią padėką už jų prielanku- so pasaulio ir pasiskaitys turi
mą. Dar kartą ačiū visiems, ku- ningų ir pamokinančių straips- 

. rie ir kurios pasidarbavo, o la- nių. Raporteris.

mėgėjai suvaidins 
“Stefanijos Vestu- 

■ vės”, vadovybėje muziko P. Sa
ko. Rengia Lietuvių R. Katalikų 
Veikimo Centras. Vaidinimu 
daugiausiai rūpinasi kun. J. 
Daunis.

, Teko sužinoti, kad Lietuvių 
i Piliečių Gedimino klubas užsi- 
' prenumeravo metams laikraštį 
“Darbininką". Malonu pastebė
ti. kad skaitydami “Darbinin-

Antrą 
vadovaus 
Mučinskas. 
Amerikos 
lietuvių
vedėjas Amerikoj.

ekskursiją 
Vladas 
švedu 

Linijos 
skyriaus

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo Žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

f

I

Pasimirė Stanislava Šarkofs- 
ka. (Jakutytė), 19 metų am
žiaus. Palaidota balandžio 22 d. 
Paliko kūdikėlį mėnesio am
žiaus. Aušrelė.

GRIPSHOLM geg. 4, liepos 24
Drottningholm Geg. 13, Birž. 12
KUNGSHOLM birž. 3, rugp. 19

Kreipkitės j savo vietinį agentą, ar

Swedish American Line
154 Boylston St., Boston, Mass

Draugijų Valdybų Adresai

i

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,

564 E. Broadvvay. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona I Vaškienė.

44 0 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

4115 IVashington St.. Roslindale, 
Tel. Farkvvay 0558-W 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
105 West 6th St., So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienfi,
111 H St.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

!
i

I

SV. JONO EV. BL. PA&ALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. | 

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Iždininkas. Andrius Zaleskas,
702 Fifth St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, j 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 J 
E. 7th St., So. Boston. Mara
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vietinės žinios!I■
šių savo intencijai priimtų 
ir Šv. Komuniją.
‘ LDS 1-mos kp. Valdyba.

Plekavičius, 264 W. 4th St., 
naujasai biznierius.

Ona Staniuliūtė, savininkė va-

SUS. LIET. ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJA SO. BOSTON, MASS

t ir KaiP Jau žiDote> kad draugijos jubiliejinė vakarienė įvyks Gegužės-May 7 d., 1939 m., 6 vai. 
"" ‘ i j - r vakare, Lietuvių salėj kampas E ir Silver g-vių. Vakarienės tikslas, pagerbti draugijos veteranus,

Columbia Road, aukoja dešrų- jaUg dirbusius dėl brangios mūsų draugijos.

GRABORIAI

LDS 1 -mos Kuopos Hariu 
Dėmesiui

Turint minty LDS orga
nizacijos Globėjo Šv. Juo
zapo šventę, veržiasi nuo
širdus priminimas visiems! 
LDS nariams, kad nors! 
vieną kartą į metus susi-' 
tiktų visi, kaip vienos šei-į 
mos nariai ir pagyventų į

LANKĖSI
Antradienį, bai. 25 d. “Darbi

ninko” redakcijoj lankėsi p. 
muzikas J. Žemaitis, Šv. Kazi
miero par. vargonininkas, iš 
VVorcester ir p. Grigaitis, coun- 
cilmanas.

Muzikas Žemaitis yra Chorų 
bendromis mintimis; ben- i jungos Centro ir Apskričio 
drakupinos meilės savo or-j Pirm^n*n^as- Jis neseniai laiikė- 
ganizacijai nuotaika. To-Įs* ^ew ^or^e Lietuvių Dienos 
dėl bendro susitiko proga į PasaulinėJe Parodoje reikalu, 
ir yra tiekiama kiekvie- jDau" dilba, kad Dainų Šventė 
nam nariui ateinantį sek
madienį, balandžio 30, š. 
m., būtent, yra užprašytos 
LDS 1-mos kuopos gyvųjų 
ir mirusiųjų narių intenci
jai šv. mišios, 8:30 vai. ry
te, Šv. Petro par. bažny
čioje, W. 5th St., So. Bos
ton, Mass. Šia proga ir yra 
kviečiamas kiekvienas L. 
D. S. narys ateiti 8:00 vai.
į bažnytinę svetainę, iš-Į ku L šv. Petro lietuvių par. baž- 
kur susitvarkę maršuosi-j nyčioje įvyks pamaldos prie Pa-i 
me išklausyti šv. mišių, nos Marijos, gegužės mėnesio iš- 
Būtų gražu ir kilnu, kad vakarėse, 
nariai klausydami šv. mi-

I pavyktų.
\Vorcestery su savo choru iš

pildys Vytauto Kantatą. Gegu
žės 27 d. atvyks su savo radio 
grupe iš pildyti Darbininkų Ra- 

programą.dio

ŽINUTĖS
Balandžio 30 d.. 7 vai. 

(Dienos

DAKTARAI

nuo
V

Lietuvis Dantistas 
A. L Kapsčius 

251 W. BROADVVAY,
So. Boston. Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dienų 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų 

(pagal sutartį)

Tel. TRO'.vbridge 6330.

JchnRepshi$,M.D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir G — 8.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis 
OPTOMETRISTAS

Išegzaminucju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir ambiijoniš-

:ose (aklose) akyse sugTųžin 
šviesų tinkamu laiku.

J. L Pasakantis, 0. D.
447 BROADWAY, So. Boston.

ADVOKATAI
I

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadvvay) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

John L Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

533 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

Columbia Road, <
kių. Kunigo Prano Aukštikalnio
tėveliai paaukojo elektrikinį lai- rys, daktaras kvotėjas, Povilas J. Jakimavičius (Jakmauh), draugijos legalis patarėjas adv. A. 
krodį.

Buvo tartasi apie
Klaipėdos pabėgėlių. Palikta sa-1
vanoriams ;
savo aukas per vietos skyriaus j 
iždininką Vladą Brazauską. Fe
deracijos skyrius rūpinasi su- Genevičių L. Piliečių klubo salėje ir pas kitus valdybos narius.

Nieko nelaukdamas pasipirk sau bilietą, nesvisiems užtikrintas “good time”.
Be to, primenu, kad naujų narių vajus dar tebėra galioje, noriu paklausti, ar jau atlikai sa- 

užduotį ? Kelius narius prirašei prie draugijos ?
Iki pasimatymo

A. P. Nevieta, Sekretorius.
____ ____ _______________________________________a ..........  - ....

Svarbus Lietuvių Dienos Reikale 
So. Bostono Kolonijos Susirinkimas

Vakarienėje dalyvaus Massachusetts valstybės sveikatos komisijonierius musų draugijos na-
__ _

0. Šalna, pakviestas Lietuvos generalinis konsulas iš New York’o, pasamdyta gera orkestrą, kuri 
šelpimą visus užtektinai palinksmins.

__ _____ . Į Paimtos abi salės, nes manoma, kad vienoje, nebus galima sutilpti. Viskas jau beveik pri-1'
■a n k < »t~n p rn s" s i i st i rengta, tik beliko įsigyti bilietą ir sulaukus Geg. 7 d., visiems iškilmingai dalyvauti. Kol kas bilie- 

J tai parduodami tik nariams ir jų šeimoms. Bilieto kaina $1.00 ypatai.
Bilietų galima gauti pas A. P. Nevierą, Diamond Cafe, 305 Broadvvay, So. Boston: Stasį Moc

kų, 726 7th St., So. Boston, Mass; Vaclovą Balutį 361 j Mercer St., So. Boston, Mass. Pas Juozą

kelti fondą pabėgėliams sušelp
ti.

Kun. J. Daunis šią savaitę tu
ri atostogas. Jis vieši pas savo 
tėvelius, Marine Road, So. Bos
tone. Rytais laiko šv. mišias šv. 
Petro par. bažnyčioje.

vo

S.Bara$evjau$lrSūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2637.

IŠ LDS 1-mos KUOPOS 
VEIKIMO

JosephV.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dienų ir Naktį- 
Residence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Bai. 25 d. atvyko South Bos- Antradienį, bai. 25 d., š. m., 
tonan kun. Ignas Abromaitis iš g-oo vaL vakare, Šv. Petro par. 
Bloomfield. Conn. Jis laikė lie- saiėje, 492 E. 7th St.. So. Bos- 
tuviams rekolekcijas No. Brook- ton> Mass. įvyko LDS 1-mos kp. 
field. Mass. Lankėsi Nashua, N. mėnesinis susirinkimas. Tarp 
H. Pernakvojęs klebonijoje, Tė- svarbiųjų reikalų išklausy- “ *^*"1^**—^ “7** !
vas LaSalletis lankėsi “Darbi-L raportas iš įvykusių L Vyčių!4 d’’ Marianapolio Kolegijos Parke, Thompson, Conn. Į 
ninke” ir išvažiavo su vizitą į>šokių. Raportą išdavė J. Kum- J susirinkimą yra kviečiami visi tie, kurie tik prijau- 
Providence, R. I. pa, pra neidamas, kad šokiai pa-i čia “Darbininkui” ir Marianapolio Lietuvių Kolegijai;

šv. Petro parapijos vaikų pir- vyko įr pramatoma apie šimtinė ir nori, kad Lietuvių Diena puikiai pavyktų. Pasitiki-1 
ima Šv. Komunija ir Sutvirtini-' 
[ mo Sakramentas bus teikiamas 
I aukščiau iš priežasties arkivys-
; kupo Spellmano išsikeiimo j 
New Yorką. Vaikučiai prieis iš
pažinties geg. 12 d., 4 vai. p.p.., 
pirmą Šv. Komuniją priims ge- 

;gūžės 13 d., 7:30 vai. ryte; po' 
;to jie turės užkandžius; 10:30j 
• valandą, tą patį rytą, J. E. Vys-; 
I kūpąs Rice. S. J.. D.D., raišio-1 
nierius ką tik konsekruotas, su
teiks Sutvirtinimo Sakramentą.'

i

va k., 
šviesos Taupymo lai-

Tuojau po pamaldų, bažnyti
nėje salėje, W. 5th St.. jauni- 

Imas, vadovybėje Seserų moky- 
Į tojų, atkartos gražų veikalą a- 
; :»ie pamotės varginamą kantrų 
! našlaitį, kurs “Stebuklingos Ra- 
! dastos” pagelba tampa doru ka- 
iraliumi. Pelnas šio įdomaus ir j-
vairaus teatro bus Seselėms mo
kytojoms bei 
Elmhurst, Pa.
pasilinksminti,
paremti vienuolių darbus.

Masonai visados veikia maso- 
niškai. Šiomis dienomis jie ban
do prie save pritraukti south- 
bostoniečių lietuvių vaikus. Jų 
vienoje radio sukaktuvių kny
gelėje yra keli atvaizdai buvu
sių katalikų. Jų tėvai (katali
kai) susilaukė ašarų už leidimą 

'savo vaikų dalyvauti visur. Tei- 
: “su kuo 

taikomą pamokslą ir priims šv. i draugausi, toksai paliksi”. 
Komuniją. Vakare galės daly
vauti pamaldose ir parengime.

1 Kun. Virmauskis lankėsi —
i
i “Klaidų Pinklėse” teatro prak- 
į tikoje ir padėkojo kun. K. Jen- 
i kui ir parapijos gabiam jauni
mui, kad parapijos naudai mo
kosi virš minėtą klasišką veika
lą suvaidinti.

—
Į Bai. 26 d., Tretininkai savo, 
susirinkime nutarė dalyvauti į gijai, ir kad prie to pelno pada- 
parapijos išvažiavime (birž. 18: rymo labai daug prisidėjo auko- 
d. >. Išrinko prie stalų dirbti į 
komisiją: E. Jankauskienę, P. 
Kazmauskienę. J. Kalendrienę, 
S. Gelžinienę, M. Navickienę ir
Antaniną Pavilonienę.

Ši Brolija rengia judamų pa
veikslų vakarą, geg. 29 d.

Daug dvejopų duonų ir pyragų i 
paaukojo išvažiavimui Juozapas džiai dėkuojame. Ieva Sandienė.

našiaitnamiui.
Kviečiame visus 

pasimokyti ir

i

Tą pačią dieną iš ryto 8:30 
vai. LDS kuopos nariai išklau
sys savo intencijai šventas mi- J < 

j šias, išklausys metinei šventei į singas yra posakis:

Ketvirtadienį, gegužės 4 d., 7:30 vai. vakare, “Dar
bininko” salėje, 330 “E” St. įvyks svarbus veikėjų su- 

^sirinkimas Lietuvių Dienos reikale, kuri įvyks Liepos 
"‘i4 d., Marianapolio Kolegijos Parke, Thompson, Conn.

i

pelno. me, kad šis susirinkimas bus gausus kaip suaugusiais,
Ilgai svarstyta LDS org. šven-1 taip ir jaunimu. Šiame susirinkime bus sudaryta įvai-1 

tės minėjimo reikalas. Nutarta rios komisijos ir pasitarta, kaip sėkmingiau suruošus 
pranešti visiems nariams atvi- i Lietuvių Dieną.

Laukiame skaitlingai atsilankančių.
ADV. A. J. JANKAUSKAS,

L. R. K. Federacijos 3-čio sk. pirmininkas
r STASYS GRIGANAVičIUS,
LDS 1-mos kuopos pirmininkas

ELZBIETA NANARTAVIČIENĖ,
Marijonų Kolegijos Rėm. sk. pirmininkė

ANTANAS PELDŽIUS,
“Darbininko” Administratorius.

rutėmis ir kviesti visus narius 
“in corpore” dalyvauti maršavi-1 
me į bažnyčią ir išklausyti šv. 
mišių.

Pageidauta, kad “D-ko” salei 
būtų rengiamas kaip galima 
greičiau iškilmingas atidary
mas.

Nutarta ir palikta valdybai; 
kuogreičiausiai susitarti su Fe-' 
deracijos ir Marijonų Rėmėjų 
valdybomis, kad kuogreičiausiai 

; sušauktų vietinį L. Dienai susi- 
I rinkimą komiteto išrinkimui.

Nutarta LDS 1-mos kuopos 
susirinkimus laikyti “Darbinin- 

Į ko” salėje. Rap.

Gegužės 2 d., 11 vai. ryte, Fa- 
nuel Hali, Bostone įvyks taxpa- 
yer’ių masinis susirinkimas, kad 
užprotestuoti keliamus mokes
nius (taxes).

PAMINĖTINA,

arbatėlėje pas pp. Sandus, 
gyv. Dorchesteryj padaryta ne
mažai pelno Marianapolio Role-

kad

<
I

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORVVOOD, MASS.
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

PERSIKĖLĖ I NAUJĄ 
VIETĄ

Marketas. valgomųjų 
krautuvė, kurios sa- 
yra p. A. Baltrušiū-

greit prabėgo, kad kai kurie iri 
pirmai valandai atėjus nenoro
mis skirstėsi. Vienas vaikinas ir 
dvi merginos niekaip negalėjo 
suprasti kaip galėjo taip greit 
prabėgti laikas. Daug kas klau-1 

; šia, kur tas laikas taip greit bė- į 
’igo? Broadv:ay 300.;
,--------------------------------- -------- ■

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

CAMBRIDGE, MASS
r

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

mis ir darbu p. Juzė Pivariūnie- 
nė. gyv. Mattapane. Taipgi gra
žiai darbavosi ir p. Al. Vasi
liauskaitė iš Dorchester.

Taigi prie jau paskelbtų Ma
rianapolio Kolegijos rėmėjų 
skelbiame p. Juzę Pivarunienę ir 
p. Vasiliauskaitę ir jom nuošir-

Perkins
produktų 
vininkais 
nas ir p. Klinga, kuri ilgus me-'
tus buvo prie Perkins Sq., So. 
Bostone, perkelta į naują vietą, 
būtent, 753 Broadway, kampas

; L St., So. Bostone.
Naujoje vietoje dar geriau

i galės aptarnauti visus savo se- 
: nuosius ir naujus kostumerius 
valgomaisiais produktais. Savi
ninkai kviečia visus ateiti ir pa-

■ matyti naują vietą.

iI

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

LDS 8 kuopos šv. mišios įvyks 
sekmadienį, balandžio 30 d., 9 
valandą. Pageidaujama, kad vi
si nariai-ės dalyvautų “in cor- 
pore”. Visi malonėsite susirink-t 
ti 8:30 vaiandą į bažnytinę sve-j 
tainę, kur gausite gėlių, ir susi- * 
tvarkę eisime į bažnyčią.

Kviečia visus VALDYBA t 
I 
•IZAIJAS SAKO:

I

perIr pranašas paklydo 
stiprius gėrimus: jis iškly 
do iš savo kelio; jis klai 
džiojo įsivaizdavime ir at 
sidūrė teisme.

i j

♦

I

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

-J

SVEIKATA—TURTAS
NAUJA LIETUVIŲ 

KRAUTUVĖ GELBĖK

1939 Nauji Nash Automobiliai

Šio mėnesio pradžioje pp. Pet
ras Vaičiūnas ir Alfonsas Jara-. 
mavičius atidarė naują, moder-Į 

j nišką valgomųjų produktų krau
tuvę. kampas O ir Fourth Sts..' 
So. Bostone. Krautuvę pavadi
no: O ir Fourth Street Market. 

i Savininkai kviečia visus ateiti ir 
pamatyti.

SAVO

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiųskit vardų ir adresų, mes 
prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.

412 W. BROADWAY, 
SO BOSTON, MASS.

KAS, KUR?

Residence:
16 Thornas Pk., Tel. S. B. 1043

A. J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAS:

6 Beacon St., Boston.
Room 627. Tel. CAP 6154

NAMŲ:
101 Baxter St.. So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 4673
I

NASH automooiliai yra įrengti moderniškiausiai.
į. turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 9
* juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis p 
' į yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už W

aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. *
* Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- d

■ draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie * 
1 jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — *
* PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

' Boston Street Garage 1
119 Boston St., Dorchester, Mass. |

TEL. GEN 9296 |

Kiek laiko atgal p. Alena Ja- 
sionytė, gyv. Norwoode, buvo 

i krikšto motina savo brolio sū
naus So. Bostone. Raporteris 
parašė žinutę ir permainė iš A- 
lenos į Aleksandrą. Daug kas 
klausia, kas atsitiko, kad p. A- 
lena Jasionytė ne pavardę per
mainė, bet vardą.

Suprantama, kad vardą per-; 
mainė ne pati Jasionytė. bet ra
porteris, nes vardas nemaino
mas. Kas kita su pavarde.

Dial Norwood‘\

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayView MctorSemce
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8t’n St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką-
Savininkai.

_____________i

I
 Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu

i įvertini sveikatų ir jų brangini, tai 
■ prižiūrėk jų. Jausdamas skausmus, 
i kaip tai: reumatizmų, rankų kojų gė- 
i limų. nikstclšjimų. nuovargį, šaltį, 
i ranku-kojų tirpimų, dieglius, tuojaus 
I reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
, MOSTIES. sudarytos iš daug skirtin- 
' gi; gamtos elementų iš tolimų svieto 
; kraštų, girių, visokių medžių aliejų. 
I šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin- 
! gų šilumą, šildydama kaipo saules 
1 spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 

; snio Galinga Mostis tūkstančiams pa- 
! gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- 
1 TUOJ AM. kad, pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinant.

Kaina 75c.. $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš Skirtingu pasaulio kraštų, 
kuriems pageibėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti- 
‘ krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa - 

tai visada klausk taip: DE- 
KEN S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašvta 
DEKEN’S OINTMENT. tai tik tada 
aplankysite tikrąją Deksnio Galingą. : 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų. 
(28-28)'

I 
i
i
i

; sėkmės.

I

Kas atsitiko, kad p-lė “Lou” 
po švenčių negalėjo dirbti? Nu
ėjus į darbą buvo labai nusimi
nus ir užsimąsčius.

Vyčių šokiais turi būti visi 
buvo patenkinti. Laikas taip 

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

i

VALGOMOJI daiktų krautuves
Pirkti pas biznierius mėsų, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję į bilę kurių krautuvę pasakykite, kad jų skelbimų 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
• P. Baltrušiūnas ir p. Klinga. Sav. 

753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON. MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 

; rai verti skaitytojų paramos. 
I Visi skelbkitės “Darbininke”.

Peter P. Plevack
(PLEVGKAS)

Septyniais būdais stogų dengė jas. 
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METU PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broad way, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdlr- 

byščių čcverykua: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Station

119 Boston St.,
DORCHESTER

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojant 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.

Queen Ann Laundry, Ine
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite ši darbų mums. ■
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Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN.

Andrew Wilson Co

616 Essex Street Lawrence, Mass.

%%%%%%%%% <

WATERBURY, CONN<•

Roofing and Sheet Metai Work

Bal. 21 d.
Studijų
Studentai 
jaunuolės 
klausimą.
mūsų jaunimas 
vauja su senesniaisiais.

Conn.. bal. 22. Buvo daug žmo
nių švč. Trejybės Gildąs veikia 
labdarybės dirvoje, Kalėdose 
dalina suvargusioms lietuvių 
šeimynoms ir ligoniams Christ-

LINKSMAS DAINŲ IR JUOKŲ , 
VAKARAS - MINSTREL I 

SHO\V mas Baskets.I

Balandžio 30. sekmadienio va
kare. 7 valandą, parapijos mo
kyklos salėje įvyksta parapijos 
naudai linksmas dainų ir juokų 
vakaras arca Minstrel Show.; 
Rengia parapijos jaunimas, ga-: 
bioie vadovvbėie vargonininko ' 
Justo Balsio. Jaunimas senai 
rengiasi ir žada atsilankusiems 
linksmą laiką, pinigo vc-rtę. ir 
tuo pa'iu paremsite savo para
piją. P ) Minstrel Sho-.v bus šo
kiai. Gros Prano Bakeno orkes
tras.

Taigi Hartfordo ir apylinkės. 
lietuviai, lietuvaitės, malonėkite 
atsilankyti į šį linksmą vakar ą.'

ŠV. JUOZAPO DRAUGIJOS
BALIUS

Juozapo draugija rengia 
linksmą balių ši šeštadienio va
karą. balandžio 29. parapijos 
mokyklos salėje. Komisija kvie
čia visas ir visas dalyvauti.

K ETl ■ RDEŠIMTES ATLAIDAI 
MŪSŲ BAŽNYČIOJE 

Keturiasdešimts Valandų at
laidai mūsų bažnyčioje įvyks ge
gužės 7. ir tęsis per tris dienas, 
būtent, gegužės 7. 8 ir 9 dieno- ~i mis. Bus svečių kunigų pamoks- 

7 lininkų ir padės klausyti išpa
žinčių. Geriausia proga atlikti 
išpažintį, o ypatingai tiems ir 
toms, kurie dar nėra atlikę Ve
lykinės. Kleb. kun. Ambotas 
nuoširdžiai kviečia Hartfordo ir 
apylinkės lietuvius, vyrus, mo
teris ir jaunimą atsilankyti ir 
naudotis 40 valandų gausiomis 
Dievo malonėmis.

komiteto susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir vienos autobusų 
kompanijos įgaliotinis trans- 
portacfjds reikalu ir pasiūlė sa
vo autobusus važiavimui į Lie
tuvių Dieną. Transportaci jos 
komisija: V. Urbonas. A. Mar
kevičius. J. Stadalius įgalioti i 
sužinoti, kuri kompanija sutiks 
pigiausiai vežti, bet duoti pir
menybę kompanijai, kurioj dir
ba daugiausia lietuvių.

Nutarta surengti vakarėlį, ge
gužės 19 d. Išrinkta komisija: 
U. Siridinskaitė, S. Tutoraitytė, 
J. Raugalis. J. Marcclynas ir M. 
And r i kytė.

Komp. A. Aleksis pranešė, 
kai gavo padėkos laišką nuo 
Centro Komiteto pirm. p. J. B. 
Laučkos. Gauta Pasaulinės Pa
rodos ženkleliai, ir jie išdalinti 
platintojams. Komisijoje yra 
katalikiškų draugijų atstovai, 
bet pasižadėjo atsiųsti atstovus 
ir politiniai klubai.

Wm. J. Burbeck Co
MILK & CREAM

22 Sheldon St., Tel. 1654 Lowell, Mass•f

/

ŠVČ. TREJYBĖS VYRU KLU
BO VAKARIENĖ

Cegužės-Mav 4. šios parapi
jos vyrų klubas rengia linksmą 
metinę vakarienę, parapijos mo
kyklos salėje. Bus svečių kalbė
tojų ir gardžiu užkandžių, taip
gi ir programa. Kalbės be- vieti
nių. rodos, kunigas Gradeekis ir 
advokatas Povilaitis.U;

PP. LEONAIČIAMS 
SURPRIZAS

Pereitą sekmadienį, vakare, 
balandžio 23. duktė (Mrs. Cre-
lanl ir Antanas Aukštakalnis ir; 
prieteliai surengė “surprise” 
halių — vakarienę pp. Leonai- 
čius pagerbti jųjų 25 metų si-j 
dabrinio vedybinio gyvenimo1 
proga. Atsilankė beveik pilna 
salė giminių ir prietelių netik iš 

bet ir iš toliau, kaip 
Haven. New Britain, 
(New Jerseyi. Gran-

š?

Iš LDS VEIKLOS
Pereitą sekmadienį įvyko LDS 

5-tos kuopos mėnesinis susirin-: 
kimas. Nariai atsilankė labai 
skaitlingai ir svarstė dalykus 
rimtai.

Studijų Ratelio organizavimo 
komisija raportavo, kad jau su
organizavę Studijų Ratelį ir į- 

' vykusios pirmos pamokos 21 d. 
bal. mėnesio. Dalyvavę daug 

I žmonių, ypatingai jaunimo. An- 
tras Studijų Ratelio vakaras į- 
vyks bal. 28 d. vakare, Šv. Juo
zapo parapijos senos mokyklos 
kambariuose. Kviečia atsilanky
ti kuo daugiausiai jaunimo ir 

(suaugusius į šį pamokų vakarą. 
Yra labai svarbu ir naudinga 
kiekvienam- žmogui, kaip jau
nam. taip ir suaugusiam tokie 
susirinkimai.

Pasilinksminimo vakaro ren
gimo komisija pranešė, kad dir
ba smarkiai. Pardavinėja įžan
gos bilietus. Kuopos rengiamas 
pasilinksminimo vakaras įvyks 
gegužės 13 d., 48 Green St. sve
tainėje.

Kuopa užprašė šv. mišias už
i visus gyvus ir mirusius kuopos 
narius. Mišios įvyks ateinantį 
sekmadienį 10 vai. ryte.

Visi kuopos nariai-rės 
čiami ateiti į bažnyčią 
klausyti šv. mišių.

Hartford. 
tai: New 
Eliza beth 
by ir tt.

Buvo daug kalbų - linkėjimų. 
"Vakarą vedė ponia Kaunietie- 
nė. Dainavo Matas Kripas ir Jo
nukas ir Mikutis Kripukai. Va
lerija Kaunietytė. Dalyvavo ir 
vietiniai kunigai, klebonas ku
nigas Ambotas ir kun. Kripas.

Buvo ir orkestras, ir gardžiai 
pavalgę, gausių kalbų ir linkėji
mų paklausę, smagiai šoko. Lin
kime pp. Leonaičiams ir šeimy
nėlei visa gera.

įvyko pirmas LDS 
ratelio susirinkimas, 

ir Moterų Sąjungos 
diskusavo svarbų 
Džiaugiamės, kad 

aktyviai dalv- 
Kitas

susirinkimas Įvyks gegužės 5 d.. 
Studentų kambaryj.

Krepšinio kovos momentas. Europos vicemeiste- 
ris, Lietuvos moterų krepšinio valstybinė komanda at
kakliai iškovojo pergalę prieš Latviją 27:7.

i

i

na kilnių darbų. Yra daug to- Kripą, Vaškelį, Karloną, Gau- 
kių. kurie maudosi saliūnuose ronską, Karkauską, Starkų, 
prie baro, bet kad ką gerą pa- Gradeckį. Žmonių buvo kaip per 
matyli ar pasiklausyti, tai visai kokius atlaidus, 
nenori. Lietuvi, susiprask! Ne
kask pats sau duobės.

1 
LOWELL PHOTO STUDIO |

J. A. Deslodges, Prop. 3
712 Merrimack St., Tel. 8728 Lowell,Mass. '
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\ PLAZA LUNCH \
\ 19 Merrimack St., Tel. 4965 Lowell, Mass. į/ Ą

Globė Furniture Co.
Furnishings for the Entire HomeBalandžio 23 d. įvyko šv. Var

do draugijos vakarienė savo 
kambariuose. Toastmasteriu bu
vo p. M. Virbickas^ Kalbas pa
sakė Šv. Vardo draugijos Dva
sios Vadas kun. B. Gauronskas. 
kun. E. Gradeekis, kleb. kun. J. 
Valantiejus, komp. A. Aleksis, 
J. Grebliūnas. V. Meškunas. Dr. 
M. Aukštakalnis, V. Kenausis, 
A. Muraška. J. Stokes, šv. Var
do draugijos skudučių beno ve
dėjas, J. Dubauskas, A. Dereš- 

, kevič-ius. A. Jurkūnas, J. Ado
maitis. J. Vitkauskas. A. Vitu- 
rys. A. Šambarys. P. Ramanau
skas. P. Jakubauskas. Po vaka
rienės ir kalbų, p. J. Damulis 
parodė judamus paveikslus apie 
Popiežių Pijų XI ir Popiežiaus 
Pijaus XII karūnaciją, kun. Ig
noto primicijas ir kitus gražius 
vaizdus.

Visi dalyviai buvo patenkinti 
programa.

Be to, nufilmavo visus daly
vius.

Visiems, ypač jaunimui patar
tina priklausyti prie šv. Vardo 
draugijos. Vienas iš jaunuolių 
išsireiškė, kad priklausydamas 
prie Šv. Vardo draugijos, 
vardu gavo gerą darbą, nes visi į 
labiau įvertina priklausančius gos apskričio suvažiavimo ir 
>rie šios kilnios draugijos. j pirm Grigienė išdavė raportą 

iš bunco vakarėlio. Kuopai liko 
gražaus pelno.

Sąjungietės nutarė minėti 
Motinos Dieną gegužės 14, 8 vai. 
ryte su šv. mišiomis. o po mišių 
turės bendrus pusryčius, para
pijos svetainėje.

p. P. šalinskienė kvietė Sąjun- 
gietes į bunco party, kuris į- 
vyks gegužės 2 d., 8 vai. vakare. 
Šalinskų įstaigoje. 84-02 Jamai- 
ca Avė. Kviečiame visas Sąjun- 
gietes ir viešnias atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. Rašt.

PARAPIJOS BAZARAS

i Pereitą savaitę lankėsi pas 
kleboną kunigai svečiai: J. Ke
mėšis iš Elizabeth, N. J.. Lauri
naitis iš Brooklyn. N. Y., ir Ri- 
bokas iš Maine valstybės. Iš pa- 
saulionių lankęsis pas muz. A. 
Stanišauską muz. Karšauskas iš 
Plymouth, Pa., V. Kvetkauskas 
iš Wilkes - Barre, Pa. Susivieny- 
mo Amerikoje reikalais, J. Kru-

Jau du vakaru įvyko parapi
jos bazaras. Dar įvyks balandžio 
28 ir 29 dd. Patartina visiems 
ateiti ir paremti Šv. Andriejaus 
parapiją. Bazaras įvyksta para
pijos svetainėje. Pelnas skiria
mas bažnyčios langų Pagražini- p Ski-

imui. Bazare pamatysite misų ^ė iš Newarko. Jos užkvietė 
jaunimą darbuojantis. Yra aš-įmuz A Stanišauską birželio 4> 
tuoni stalai papuošti su įvairiais | • vestuves 
laimėjimais ir rankų išdirbi- Į _________
niais. Be to, yra skanių užkan- 

j džių. kuriuos pagamina Šv. Ro
žančiaus draugijos sumanios ir 
gabios šeimininkės.

f I

184-192 EssexSt., Lawrence, Mass
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ŠVČ. TREJYBĖS GILDĄS 
(Moterų ir MerginųI 
METINIAI ŠOKIAI

Šįmet švč. Trejybės Gildos 
metiniai šokiai įvyko Indian 
Hill Country Club. Newington.

i

i

kvie- 
ir iš-

■J. Totilfis.

Nors jau buvo rašyta apie šv. 
Juozapo parapijos vakarienę, 
bet tame aprašyme buvo pralei
sta keletos kalbėtojų pavardės, 
būtent, kalbėjo pp. K. Jasaitie
nė. A. šambarys, A. Staškevi
čius, P. Drevinskas ir laidotu
vių direktorius J. Delnikas.

Balandžio 19 d. įvyko Pasau
linės Parodos Lietuvių Dienos

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

I
Motinos 

įeina labai 
studijuoja dainas ir vaidinimą. 

■|Į komisiją įeina: mok. Tamu- 
■ šiūnas. Ribokas, Mockevičius,
pp. šumskvtė ir Jakštytė. Moti- 

. nos Dienos minėjimas įvyks ge- 
Balandžio 19 d. įvyko Moterų gūžės 14. parapijos salėje. Bilie- 

Sąjungos 29 kuopos mėnesinis tus galite gauti pas choristus ir 
Isusirinkimas, parapijos svetai- klebonijoje. Pelnas parapijai, 
nėję. Dalyvavo nemažai narių.! 
Išdavė raportą iš Federacijos

Dienos parengimas 
sklandžiai. Choras

B

EDVVARD D. McINTOSH, Principai

BROOKLYN, N. Y

Vaikučių choro parengimas į-. ------------------------------------------------------------z ----- ------ -------------------------------J - V UlAUVltj cnvi k Uv,lill<W

susirinkimo ir darbuotės. Taipgi vyksta balandžio 30. Bus dainų.' 
vaidinimas ir šokiai. Parapijos 
naudai. Paremkite jaunųjų pa
rengimą. o.

Provides Complete Office Training 
Produces Competent Office VVorkers 
The Mclntosh School Can Help You

301 Essex Street Lawrence, Mass.

Balandžio 30 d. Moterų Sąjun
gos kuopa rengia balių, 48 
Green St. svetainėje pagerbti 
atstoves. 5:30 vai. po pietų į- 
vyks vakarienė, o 8 vai. vakare 

; prasidės šokiai.
i ‘

B. Šalkauskas. LDS narys, 
kurio žmona ir duktė serga, per 

i kiek laiko buvo be darbo ir gy
veno skurde ir varge. Bet šio- 

1 mis dienomis gavo darbą dirb
tuvėje ir džiaugiasi. Bet liūdi 
žmogus dėl dukters susižeidimo 

i ir žmonos ligos. Mes taip pat 
džiaugiamės, kad p. Šalkauskas 
gavo darbą, ir tuo pačiu reiškia- 

i me p. Šalkauskui ir jo šeimai 
užuojautą.

HEW BRITAIN, CONN

BR1DGEPORT, CONN

PRANEŠIM/XS
, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV .

Ii
Excel Liquor Company

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANGU
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PITONE
So. Boston

2271

Telefonas
Worcester, 5-4335

DŽIAUGĖSI VAIDINIMU
Balandžio 23 d., Marianapolio 

Kolegijos studentai suvaidino 
keturių aktų dramą “Už Tėvy-

' nės Laisvę”. Studentai labai ga
biai
taip, kad 
ir ašaras. 
Studentai 
sužadino 
jausmus.

į sudainavo
Įsu Studentais buvo atvykęs ir 
kun. J. Morkūnas. MIC ir pasa
kė gražią kalbelę. Dėkojo daly
viams už teikiamą paramą Ko
legijai. Gaila, tik kad žmonių, 

i buvo neperdaugiausiai. Mat 
FI mūsų žmonės dar visi neįverti-

ir jausmingai suvaidino, 
kai kuriems ištraukė 

Visi džiaugėsi, kad 
gražia lietuvių kalba 
dalyvių patriotinius 
Tarpuose Studentai 
keletą dainų. Kartu

Bal. 22 d. įvyko šv. Jurgio dr- 
Korcap. jos metinė vakarienė. Žmonių 

buvo daug. Programai vadovavo 
draugijos pirmininkas, p. A. 
Tuska. Vakarienėje dalyvavo | 
parapijos kunigai, kleb. kun. J. 
Kazlauskas, kun. V. Ražaitis, 
muz. A. Stanišauskas. ir dauge- į 
lis biznierių, tarpe jų buvo ir 
jaunas graborius p. Romas.; 
Draugija gyvuoja jau 46 metai i 
ir yra daug nuveikusi Bridge- 
porto kolonijoje. Rengimo ko-į 
mitete daug darbavosi p. Mi- 
nalga ir Masaitis, abu geri darb
štūs draugijos nariai ir seni pa- 
rapijonai.

Moterų Sąjungos Conn. 
Apskričio Kuopoms

Šiuomi pranešu visų kuopų ži-1 
niai. kad Moterų Sąjungos i 
Conn. Apskrities pusmetinis su
važiavimas ivvks balandžio-Ap- 
ril 30 d.. 1939, Vyčių Name. 
Grecne gatvės. Waterbury. Ct. 
Prasidės 1 :00 valandą po pietų

Kadangi šis suvažiavimas bus 
priešseiminis ir priešgegužinis. 
tai svarbu, kad visos kuopos 
skaitlingai atstovių atsiųstų 
Kviečiu kuopas gaminti įneši
mus seimui ir apskričiui. Reikia 
apsvarstyti naujų narių vajaus 
eigą mūsų kuopų tarpe.

M. Joknbaitė. Į € - . . .. I
z 
* 

i

i z z

Liquor — Beer — Wine

Wm. E. Berard, Pres.— Ferdinand W. Bechard

Tres., Louis J. Bechard, Sec’y

613 Merrimack St., Tel. 544, Lowell,Mass.
XXXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Mot. S-gos Conn. Apsk. rašt.

kuris tik 
Jei ken-

United Cloak and Suit Co
Harry Bass, Prop.

117 129 Centrai St., Lowell, Mass.

* I

J '

*
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Mūsų kleb. kun. J. Kazlaus
kas tai tikrai yra geros širdies 
žmogus .tikras dvasios vadas, 
sielų ganytojas. Jis pakvietė net 
aštuonis svečius kunigus sau į 
pagelbą velykinių išpažinčių 
klausyti; kunigus — Ambotą

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me 
todą nuo Reumatizmo, 
kuri noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, 
pareikalaus
čiate skausmą sąna
riuose. jeigu jie sus
tingę. arba labai jau 
siųs, jeigu turit k“n 
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro- 
pt išbandyti paprastą, 
kuris pagelln-jo -’im-

pasiųsim jums I’H.NA 
----------- IŠRAN- 

nandotl 
tą galėsit daryti už mažus

pilių Metodą, 
tams.

Mes noriai 
l’iikelj. 7 dienoms DYKAI 
DYY.MI'T, ir jeipn norėsite 
dangian.
ki.štns. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsa '.tnš 
tais. Pasiųsk savo varčių ir adresų 
tnojan i

ROS S E I’RODrCTS CO. Dept X-9 
27i*8 W. Farwell iv* Chloago Iii.

i

įz Quality Wine Store Domestic & Imported Liquors 
I

\ 350 Merrimack St., Tel. 160> z
1 <XX%XXXXXXXX%XX%XXXNXXXXXXXXXXXXX%XXXKXXK%XKXXXXXXXX t

Arthur L. Turcotte
“VVhere your grandfather used trade"

Lowell, Mass

!
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