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Musų Sąjunga Ir Jos
Šventasai Globėjas

romi planai apvainikuoti
Italijos karalių Viktorą
Emmenuelį UI Ethopijos
imperatorium, kaip tik italų kariuomenė užims ATrečios po Velykų savaitės trečiadienį katalikai
ddis Ababą.
švenčia Šv. Juozapo dieną. Mūsų LDS., pasirinkusi
Nors italų kariuomenė Šv. Juozapą savo organizacijos globėju, tuo būdu po
tapo laikinai sulaikyta de ra dienų ankščiau savo šventę turės, kaip socialistinių
speratiškai kovojančių e- internacijonalų sekėjai.
thopiečių nuo maršąvimo
Katalikai darbininkai turės čia netik laiko, bet ir
į jų sostinę, bet italai vistiek tikisi ją greit paimti esmės pirmenybę. Mūsų Globėjas buvo tikras fizinio
ir todėl karaliaus vainika darbo darbininkas, gyveno gana vargingai; socialistų
vimo planai, su Mussolinio tėvas Marksas gyveno buržujiškai ir buvo gana pasi
pritarimu, yra ruošiami. I turintis žmogus.
Mūsų užtarytojui yra paties Dievo sūnaus skirta
i
globoti ir visą Katalikų Bažnyčią, vadinasi visus 360
ITALŲ ORLAIVIAI
milijonų jos narių — Marksas dar nei pusės tiek nėra
“BOMBARDUOJA”
ADDI ABABĄ ATSIŠAU surinkęs.

KIMAIS
_____

Šv. Juozapas yra gyvas, gyva yra Jo dvasia viso
je Bažnyčioje (kuriai jau vien dėl savo globėjo darbi
Addis Ababa, Bal. 27 — ninkų reikalai netik nėra svetimi, bet yra labai arti
Italų orlaiviai skraidyda prie širdies); tačiau ypač gyva ji yra ir bus visuomet
mi virš Ethiopijos sostinės — tikinčiųjų darbininkų tarpe.
“bombardavo” ją ne bom-j
Markso dvasia — bet, kur ji? Kur jo siela, kurios
bomis, bet atsišaukimų la-l
jisai nepripažino ir į kurią netiki jo sekėjai? Juk jei
peliais.
gu jo mokslas teisingas, tai visas Marksas išnyko su
Tuose lapeliuose patarė jo mirtimi. Jo materijalinis kūnas — aklas įrankis e
ehtiopiečiams geruoju pa konominės aplinkumos ir ekonominių veiksmų — masiduoti, jei nepasiduosią terijalistinėj pasaulio vaidoj atliko savo uždavinį —
tai sunaikinsią
sostinę. ir išgaravo erdvėj. Jo prisikėlimas nebelaukiamas.
Lapeliuose italai
sako:
Tiesa, labai žymi pasaulio darbininkų dalis gar
“Mūsų misija yra užimti bina Marksą labiau, negu šv. Juozapą. Bet žmonijai
Addis Ababą ir Ethiopiją iš to nedidelis džiaugsmas. Kiek yra Markso pasekė
dėl civilizacijos. Jeigu jūs jų, tiek yra nelajmingų, apgautų žmonių. Jiems buvo
atiduosite savo sostinę be atimtas tikėjimas į augštesnį - dvasinį gyvenimą, apasipriešinimo, mes jos ne timta laimingos amžinybės viltis; buvo pakirsti jų
bombarduosime, o jei ne, dvasios sparnai; buvo įkalbėta, kad nėra darbininkui
tai viską sunaikinsime”. kilnesnių dalykų, kaip pilvo reikalai. Jiems išplėštas
Ęthiopiečiai, kad ir dėl didžiausias turtas tikėjimas. Vietoj Dievo meilės,
“civilizacijos*’ labo savo jiems buvo įkvėpta Dievo neapykanta. Vietoj tikėji
sostinę ruošiasi ginti iš mo į Dievą, jiems buvo duotas tikėjimas į žemiškąjį
paskutiniųjų. Jų kariuo rojų. Jų entuzijazmas buvo sukeltas tam rojui siekti.
menę jau dabar kalnuose Jie vedami iš kovos į kovą; per revoliucijas, kraujo
sulaikė italų galingą ir upes, milijonų žudynes jie tikisi prieisią laimės; per
motorizuotą armiją, ir pa žemišką pragarą pateksią į žemišką rojų. Tiesa, pra
rodo daug daugiau atspa garą ant žemės jau sukūrė, o rojaus dar nei ištolo ne
rumo nei italai tikėjosi matyti.
•
.
sutikti. Mat ethiopiečiai
Bet šv. Juozapas ir jų nepamiršta, ir už juos mel
nesusižavėjo italų nešamą džiasi, nes juk ir jie varguoliai darbininkai. Ir jiems
ja “civilizacija”, kurios jisai dvasinio atgimimo, malonės iš Dievo prašo. Pasijiems teko paragauti bom melskime už juos ir mes. Sau paprašykime dvasios
bų ir nuodingų dujų pavy- stiprybės, ištvermės; mūsų organizacijai — laimingo
dale, todėl pasiryžę ver augimo ir klestėjimo.
Uosis.
čiau kovoje žūti, nei būti
“apcivilizuotais”.

LANKYS BALTIJOS
VALSTYBES

APAŠTALIŠKASIS DELE

Maskva, Bal. 27 —Jungt.
Valstybių ambasadorius
Rusijai, William C. Bullitt, išvyko dešimties die
nų kelionei po|Baltijoą val
stybes. Prieš lišvyksiant ji
kelionę, ambasadorius kal
bėjosi su preąidentu Rooseveltu per dešimt minutų,
telefonu, kurs^naujai tapo
įvestas tarp ^laskvos ir
Jungt. Valstybių.

Italai Užėmė
Addis Ababa?
VENGRIJOJ AREŠTAVO Roma, Italija— Neofi
OAlVAr'IIT
90 NACIU
cialiai praneša, kad ket*
I

yirtadienio ryte Italijos
Budapest, Vengrija —
kariuomenė užėmė EthioVengrijos policija arešte- pijos sostinę Addis Ababa.
vo 90 nacių, kurie buvo Kitos žinios praneša, kad
padarę sąmokslą organi- Italijos kariuomenė arti
zuotai užpulti Budapeštą' Addis Ababa.
ir nuversti valdžią. Naciai i
buvę susitarę padaryti Bet kol kas gali būti tik
perversmą penktadi e n į, i italų propaganda.
I
-----------gegužės pirmą dieną.

LAIVYNAp KARO
PRATIMUOSE
OSE
San Pedro, C}alif., Bal. 27
— Jungt. Val^t. karo lai
vynas visai netikėtai susi
koncentravo Pacifiko van
denyne kariškiems prati
mams. Į pratimus įeina vi
sos rūšies karo laivyno
dalys su orlaivių nešėjais
ir ligonbutiniu laivu “Re-’
lief”.

ETHIOPIEČIAI SULAI
KĖ ITALUS PIETINĖJE
DALYJE

UŽSIBAIGĖŠKANDALIN
GA BYLA LIETUVOJE

Roma, Italija — Italijos
Kaunas — Didžiosios sa- ■ karo štabas praneša iš Evaitės šeštadienį Šiauliuo thiopijos, kad pietinėje Ese užsibaigė skandalinga ■ thiopijos dalyje arti Saša
“Maisto” bendrovės byla.; Benah įvyko smarkus su
Kaltinami buvo tos ben sirėmimas. Ethiopieči a i
drovės viršininkai, tauti-1 buvo neperlaužiami. Italai
KOMUNISTAI UŽĖMĖ
ninku šulai Jonas ir Pet buvo priversti pasitraukti
J. E. Amleto J. Cicognani ras Lapenai, J. Kubilius, iš Daga Modo. Šiaurinėje
BRAVORĄ
eina
Pranculis, kad iš “Maisto” Ethiopijos dalyje
Madrid, Ispanija — Ke Baltimore, Maryland — bendrovės pardavinėdavo kruviniausi mūšiai. Viena
letas šimtų komunistų, Šv. Tėvo Pijaus XI Atsto nepaprastai žemomis kai italų kariuomenės dalis
dirbusių Eagle bravore, vas J. V. Jo Ekscelencija nomis mėsą ir tokiu būdu jau tik 85 mylios nuo Ad
išėjo j streiką, dėlto, kad I Arkivyskupas Amleto J. padarė bendrovei apie du dis Ababa.
bravoro vedėjai atsisakė Cicognani atvyksta į šv. milijonų litų nuostolių.
prašalinti iš darbo du dar Alfonso lietuvių bažnyčią Lapenai gaudavo mėsą
bininku, kurie nepriklausė sekmadienį, gegužės X d. iš bendrovės už žemesnę
}SUteiV6“Sntvrrtthtrno "sa
 karną, negu pati bendrovė
šS-'f
’Pfl^Taudi
riai užpuolė bravorą ir jį kramentą 100 vaikučių. mokėjo. Už tokius išeikvo
nusavino. Valdžia visai jų Tai bus pirmą kartą šios jimus Jonas Lapenas ir
Vienna, Austrija
Vinetrukdė.
kolonijos Lietuvių istori Pranculis nuteistas 8 me soje šalyje nepaprastas
Komunistai nusavi n ę joj, kad Apaštališkasis tams sunkiųjų darbų kalė judėjimas. Jaučiamas pa
bravorą, prašalino direk Delegatas ne tik atlanky jimo. Nuteistųjų turtas vojus iš Vokietijos. Vidu
torius ir tuodu darbininku tų jų parapiją, bet dar ir konfiskuotas ir jie turi su je taip pat vyksta kova
ir pradėjo šeimininkauti sutvirtintų tikėjime mūsų mokėti padarytų nuostolių tarp fašistų ir centristų.
Vyriausybė pasiuntė pul
kaip savo įstaigoje. Tuo- vaikučius. ŠŠ. Vardo dr- per 700,000 litų.
jos
vyrai
sudarys
garbės
jaus ant visų trokų iškėlė
kongrešašIprieme kus kariuomenės į Vokie
sargybą
garbingam
sve

Oficialiai
raudonus Skarmalus. Tas
$803 MILIJONŲ MOKES tijos pasienį,
čiui.
Po
visų
apeigų,
šio
skelbiama, kad tai esąs
aiškiausiai parodo, kad
NIŲ BILIU
istoriško
įvykio
atminčiai,
paprastas
pasiruošimas
komunistei, kur tik gali
prieiti, nesiskaito su teisė bus traukiamas Jo Eksce Washington, D. C. —Bal. pavasario manievr a m s,
lencijos ir visų dalyvių pa 30 d. — Atstovų Butas : bet tokiam skelbimui matumu nei teisingumu.
veikslas. Apie patį Jo Ek 267 balsais prieš 93 priė žai kas tiki. Vokietija kal
scelencijos atsilanky m ą mė $803,000,000 valstybi tina Prancūziją už “išgąsKan. Prof. F Kemėšis Atstovaus LDS.
bus aprašyta plačiau kitą nių mokesnių bilių, ku dinimą”, o Prancūzija ir
STUDENTAI PROTES
savaitę.
riuos turės iškolektuoti iš Britanija kaltina viena kiTUOJA PRIEŠ VILNIE ir Darbininką Svetimšalių Konfer-joje
korporacijų ir jų šėrinin- tą.
ČIŲ PERSEKIOJIMUS
šeštadienį, gegužės 2 d. ninko” redakcija pakvietė Berlynas ,Bal. 28, Hitle ŽMOGVAGIS NUTEIS kų, kad subalansuotų biu Vokietijos ir Austrijos
ris paskyrė sporto dikta
pasienis išrodo j tikrą ka
džetą.
TAS KALĖJIMAN
Kaunas — V. D. Univer š. m., Hotel Washington, Gerb. Kanauninką atsto torių, kuris nors įeina į vi
Naujų mokesnių bilius ro lauką.
sitete įvyko didelis stu D. C. įvyks Konferencija vauti mūsų organizaciją daus reikalų ministerijos
Allentown, Pa. Bal. 29 — atiduotas Senatui, kur spė PIRMINIUOSE BALSA
dentų susirinkimas, parei svarstyti svetimšalių rei toje konferencijoje.
skyrių, bet turės valdžioje
kšti protestą prieš lietuvių kalus. Svetimšalių klausi Kan Prof. F. Kemėšis lygias ministeriui teises. Richard D. Tailor, 42 me jama, kad jis taip pat VIMUOSE PASISAKYTA
persekiojimą Vii niaus mas Jung. Valstybėse yra kvietimą priėmė ir sutiko Naujai paskirtu sporto tų, tapo nuteistas nuo 25 dauguma balsu bus priim
UŽ ROOSEVELTĄ
tas.
labai
svarbus.
Taip
vadi

iki
50
metų
kalėjiman
už
krašte. Studentija išnešė
dalyvauti toje tarptauti diktatorium yra Tschamnami
šimtaprocentiniai
Arezoliuciją, kurioje griež
nėje konferencijoje, kurio mer - Osten. Į jo kontrolę pavogimą 10 metų berniu GARNYS POŽEMINIA
Pereitą antradienį Masmerikos
piliečiai
labai
ko,
Henry
T.
Koch,
Jr.
Pa

tai pasmerkiama lietuvių
je dalyvaus ir kitų tautų pereina visos Vokietijoj
sachusetts ir kitose vals
ME TRAUKINY
kultūrinis, ir ekonominis dažnai primeta svetimša įžymūs mokslininkai, so esančios bile kokios spor vogtasis berniukas, suge
tybėse įvyko
pirminiai
terorizavimas Vilni aus liams įvairius nusikalti ciologai ir svetimšalių rei to organizacijos. Diktato bėjo pasiliuosuoti ir pa New York — Bal. 27 — balsavimai už atstovus į
krašte, be to, pareikšta vi mus.
kalais interesuoti piliečiai. rius turi teisę atleisti bile bėgti nuo savo pavergėjo, Policija pamačiusi pože Demokratų ir Respubliko
Foreign Language Inforkuomet šis buvo užsiėmęs minio gelžkelio stoty su nų partijų konvencijas.
sa eilė reikalavimų.
organizacijos
pirmininką
mation Service per 18 me
rašymu grąsinančio laiško sispietusį
būrį žmonių, Renkant atstovus, demo
tų veikia svetimšaliams BANDĖ PABĖGTI Iš bei direktorių ir į jo vietą jo tėvams, kuriame reika- manė> kad tei “hold up”. kratai balsavo už tuos, ku
padėti ir jų reikalus visuo NEPABĖGAMO KALĖ savo žmogų paskirti.
lavo $20,000 dėl išpirkimo gu revolveriais rankose rie remia prez. Roosevelt,
JIMO
/■' JO VIETĄ UŽIMA JO met gina Kongrese ir AKINIETIS LAIMĖJO
berniuko. Pabėgęs berniu- puolė į tą būrį ir pamatė... I respublikonai už tuos, ku
SENUS 16 M. AMŽIAUS merikos visuomenėje. Toji
RINKIMUS
kąs greit pasišaukė pagel- j garnį, kurs tūlai Rose Ga- rie remia gub. Landon,
organizacija šaukia konfe San Francisco, Bal. 27 —
bos~ pas kaimyną ūkininką ger> jg m atnešė tuo laiku respublikonų kandidatą į
Cairo, Egyptas, Bal. 29, renciją ir į ją kviečia vi Pirmas kalinys, Joe Bo- Melrose, Maks. — Kinie ir žmogvagis tapo greit kūdikį.
Drezidentus.
—Egypto karalius Fuad 1 sas įžymiausias organiza wers bandęs pabėgti iš ne tis Wonf Lei, marškinių suimtas ir nubaustas.
mirė nuo gangrenos įsime- cijas ir laikraščius.
pabėgamo federalio kalėji- skalbyklos savininkas lai
tusios į jo gerklę. Mirusio
Darbininku Radio Programa
LDS. Centras ir “Darbi- mo “Alcatraz” užsimušė mėjo rinkimus, kaipo de
SOVIETŲ
RUSIJA
PASI

karaliaus vietą užima jo ninko” redakcija gavo Šis kalėjimas randasi ant mokratų delegatas į jų
RAŠĖ SUTARTĮ SU
16 metų sūnus Farouk, kvietimą dalyvauti toje mažos salelės ir nuo jos į Mass. valstybės konvenci
šeštadienį, gegužės 2 d., š. m., 2 vai. po pietų įVOKIETIJA
kurs mokinosi Londone, konferencijoje. Kadan g i kraštą priplaukti žmogui, ją. Jis gavo vienu balsu
vyks Darbininkų Radio Programa iš radio stoties
Šiomis dienomis jaunasis dabar gyvena Washingto- savo jėgomis, esą neįma daugiau nei jo oponentas
WCOP, Boston. Programą išpildys Nashua Šv. Kazi
monarchas apleido Londo ne LDS. organizacijos į- noma.
Jame patalpinti airys James J. Reagan. Berlynas, Vokietija — miero parapijos Radio choras ir muzikai, vadovaujant
ną ir išvyko į Egyptą už steigėjas ir Garbes Narys garsūs
ir desperatiški ,, Tai pirmas......
kinietis, turbūt Bal. 30 d. — Sovietų vy- muzikui Jonui Tamulioniui. Kalbą pasakyti pakvies• _ • . a • 4 _ • • a.
••• W • W « •
imti Faraono karaliaus Kan. Prof. F. Kemėšis, tei tkriminalistai.
Jų tarpe ir jų šios šalies istorijoj įgi- riausybė pasirašė preky- tas kun. Dr.. A. Bružas, Nashua lietuvių parapijos
vietą.
LDS. Centras ir “Darbi- Al
|Į jo
jo tokį
tokį laimėjimą.
laimėjimą.
Capone.
Al Capone.
bos gutartį su Vokietija. | klebonas.
I

—

AUSTRIJA PASIUNTĖ
KARIUOMENĘ į PASIENĮ

HITLERIS PASKYRĖ
SPORTO DIKTATORIŲ

I

EGYPTO KARALIUS MIRĖ
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Penktadienis, Gegužės 1 d., 1936
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tJARKtNINKlS
8

ĮVAIRUS SKELBIMAI

VIETINES ŽINIOS i
TEATRAS
».. —.-. -. I
ĮVYKO KRAIČIO
VAKARAS
I “KNYGNEŠIO DUKTĖ”
♦

kai ir k.
Kun. F. A. Virmauskis
atskaitė jubiliejatams ju- !
biliejaus maldas ir atlaikė,
jų intencijai šventas mi
šias. Šiai iškilmei jie lau
kė savo giminaičio kun. P.
Lunskio, bet nesulaukė.
Po pamaldų ponai Mikulskiai turėjo pusryčius!
restaurante. Po tam atida
rę savo krautuvę “Roxbu- ry Hardvvare”, 1148 Co- I
lumbus Avė., Roxbury.
Jiedu visą dieną joje dir JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)
bo. Vakare abudu dalyva
vo parapijos .parengime, GRABORIUS
492 E. 7th St. Gegužės 3 d.
494 E. Broadway,
South
Boston, Mass.
jie kelia savo giminėms ir
i pažįstamiems jubiliejaus Office: Tel. S. B. 1437
Bes. 158 W. 7th SL
bankietą savo namuose,
Res.:
Tel. S. B. 3960
137 Concord Rd., Billerica, Patarnavimas
dieną ir naktį.
Mass.

1.. ........................ .....
valdybai ir šio parengimo
komisijai už visą vakaro
ruošą
ypatingai už ’paBal. 29 d., 8 vai. vak., rūpinimą tiek daug bran
parapijos salėje, 492 E. gių dovanų skryniai, kor
7th St., įvyko pirmas vie tų ir ‘Beano’ laimėtojams.
STATOMAS SCENOJE LDS. 1-MOS KUOPOS
šas parapijos išvažiavimo Komiteto valdyba susideKraičio skryniai parengi- da įš pirmininkės ponios
mas — kortų ir “Beano” Cunienės, vice pirminin- I
lošimai, vadovybėje mote-į kės p. Siaurienės, rašti
r
jų ir merginų, kurias su- nįnkės p. Ivaškienės, kaorganizavo kun. F. A. Vir-|8ierės p. Marksienės ir kaŠV. PETRO PAR. BAŽNYTINĖJE SALĖJE, W. 5th ST. SO. BOSTONE
mauskis.
I—
sos globėjos p. Mikulskie
PRADŽIA 7:30 VALANDĄ*VAKARE
------ĮŽANGA 25c.
Parengimo tikslas buvo nės. Šio taip pasekmingo
sukelti kapitalo pirkimui vakaro darbščioje komisi S
puošnios skrynios ir jos joje buvo ponios: Petrei- E
brangiam kraičiui. Tiesa, kienė, Juškienė, Gailienė,
skrynia jau nupirkta ir Landžienė ir Likienė.
TAISOME IR PARDUODAME RADIOS
kraičio daug gaunama, bet Per vakarą skrynia su
GARSIAKALBIAI
TEL. SO. BOSTON 0558
dar daug reikia kol skry- daug kraičio" buvo išdėta
Inž. Stasys Beleskas, Sav.
343 W. Broadvay, So. Boston, Mass.
nia taps verta bųti para- salėje. Iki birželio 7 d., ji
VYČIŲ, CHORO, SODApijos išvažiavimo įžangos |jUS krautuvių languose,
LICIJOS SUSIRINKIMAS
pirmą dovaną. Parapijos Broadvvay.
Jos tikietai Cafe Royal (Motei Tourai- ’
moterys-merginos prie to gan sparčiai parduodami, ne) svetainę, Bostone, I
Bendras susirinkimas įeidamos rengia privativakarą skrynios tikietų kampas Boylston ir Tre-; Kas įdomiausia, kad šie
vyks šį sekmadienį tuoj
Sekmadienį,
gegužės
3
d.
nius ir viešus parengimus. ■ daugiausiai išleido ponia mont Sts.
met visas parapijos jauni
š. m., tuojaus po sumos, po sumos po bažnytinėje
Šis pirmas viešas skry- Gailienė,
mas
būtent:
vyčiai,
choras
Parapijos choras ir jo į
Šv. Petro lietuvių parapi salėje, Motinos dienos rei
nios naudai parengimas
ir
sodalicija
rengia
ben

vadas p. Rapolas Juška
jos bažnytinėje svetainėje kalu. Komisijas kviečiame
puikiai pasisekė. Susirin
dromis
jėgomis.
i užsitarnavo plačiosios vi
įvyko Šv. Kazimiero Vie-' dalyvauti.
ko1 tris šimtai skrynios
Ryte
visas
parapijos
P. Razvadauskas.
suomenės pritarimo jųjų
į
nuolyno
Akademijos
Rėfondo rėmėjų. Vieni lošė;
jaunimas pusė po devynių
“Beano”, Vyčių kambary, ! Balandžio 29 d. š. m.. 9 darbams, nes choras ir p. išklausys šv. mišių ir ben mėjų susirinkimas. Prašo 143 NAUJI ADVOKATAI
kiti lošė kortomis, salėje. vai. vakare, Cambridge Juška giedojimu ir daina drai eis “in corpore” pri me visų Rėmėjų ateiti, nes
BOSTONE
yra svarbių pranešimų ir
.Visų-ūpas buvo pakilęs. miesto ligoninėje mirė vimu tarnauja visiems, ir imti šv. Komuniją.
Balandžio 29, aukščiau i
. Kun. K. lenkus vadova-i Jurgis Kanevičius, 50 me ne tik Bostoniečiams, bet
reikalų.
Po
mišių
Įvyks
bendri
siame teisme, Bostone ta
Kviečia VALDYBA.
vo “Whist party”, ponai tų amžiaus. Jis mirė nuo ir visai Naujajai Anglijai. pusryčiai po bažnytinėje
po prisaikinti 143 nauji
Petreikiai ir ponios Juš- sužeidimo galvos. Pereitą To choro dalis narių suda salėje su Įvairia prograadvokatai.
Jų tarpe yra
kienė ir Landžienė vedė šeštadienį, bal. 25 d., už i ro ir Darbininko Radio !ma- Vakare 7:30 vai. įvyks 25 METŲ SUTUOKTU
22 moterys.
baigęs darbą Marlun Ba chorą, kuris per apie 50
VIŲ
JUBILIEJUS
“Beano” lošimus.
(teatras, keturių veiksmų
r
Garbė yra kraičio skry kery, Brighton, važiavo įi pusvalandžių žavėjo savo drama “Lietuvos didvy
Tel. TRO 9438
nios fondo komitetui, jo namus ir eidamas laiptais dainavimu visus Darbinin riai” ir Koncertas kurį iš Bal. 29 d., ponas Petras
į Kendall Square paslydo kų Radio programos klau
Mikulskis su savo žmona
pildys mūsų
parapijos
ant lupynos ir mirtinai su sytojus.
minėjo 25 metų sukaktį LUZACKAS ir SURVILAS
choras. Visi, o ypač jaunitrenkė galvą. Kanevičių į
Taigi’ šį vakarą visi su , mas ruoškimės gražiai ap savo sutuoktuvių. Iš ryto
Fotografuojam vestuves, šei
MUZIKAS "ligoninę nugabeno be są eikime
mynas, ir pavienius.
į Čafe Royaj, Bos- vaikščioti .Motinos dieną! 6:30 vaL giminių ir pažįsTaipgi, užlaikom geriausius
RAPOLAS JUŠKA U monės ir jis jos neatgavęs ! tone — į choro šokius.
tamų lydimi jiedu gavo
fremus paveikslams ir
Pranešėjas.
mirė.
Bažnyčios palaiminimą, iš
diplomams.
Rap
Moko muzikos, piano
875
Cambridge St.,
klausė
šv.
mišias
savo
in-.
Laidojamas iš šv. Petro
Daugiau
Vietinių
Žinių
Cambridge,
Mass.
ir dainavimo. Specia- par. bažnyčios šeštadienį,
tencijai ir priėmė ŠvenMOTINOS DIENA
y
7-tame puslapyje.
Į
les pamokas duoda gegužės 2 d., 9:30 vai. ryte
čiausį Sakramentą. 4£jo
i
vaikams.
L. Vyčių vietinė kp. I PIRKĖJŲ DĖMESIUI
su mišiomis Šv. Benedikto
MEAT MARKET
kiekvienais metais iškil
kapuose
Roxbury.
Adresas:
|;
Montelloj parduoda bu- I
Paliko nuliūdime žmoną mingai apvaikščioja Moti černę ir grosernę, namas
REAL ESTATE
933 E. Broadvvay,
INSURANCE
Antaniną, tris dukteris — nos dieną. Šiemet stengia- 7 kambarių su naujausiais
i
CONSTABLE
339 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS. ! ; Julę, Pranę, Albiną ir du
.
Just ice of the Peace
įtaisais
ir
2
karų
gara(Corner
Middle St.)
©®®a<se©s©©®©@©®©®e®®©®®®!
Visokios rūšies apdrauda ir tei
sūnų — Jurgį ir Algirdą ' Tel. So. Boston 0823
džių.
Priežastis
pardavimo
So. Boston, Mass.
LIETUVIS DANTISTAS
singas patarnavimus.
z
ir gimines.
— savininkas išvažiuoja Į i 598 E. Broadway, So. Boston
Geriausia ir šviežiausia Mėsa
Velionis paėjo iš Vilni
Žemos Kainos. Uždyka pristatome.
kitą miestą. Yra didelis
Tel. Šou. Boston 1761
I
Residence
:
sodas su 21 vaisiniu me
jos, Radonių parapijos.
Greitas Patarnavimas.
Arti Municipal Building
120 Marine Rd., So. 'Boston
Prisiekęs Advokatai
Priklausė prie • abiejų šv. 525 E. Broadway, S. Boston Į džiu ir daržas. Parduoda Namu tel.: Šou. Boston 2483-W
Valandos
labai pigiai. Norintieji pir
Kazimiero,
Saldžiausios Nuo 9 iki Ofiso
12 ryte ir nuo 1.30 ik) ;
I
--------------------------------------- Ę
Širdies V. Jėzaus R. K. ir i 5 ir nno 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-Į kti rašykite adresu: Dar a
Tel. S. B. 2305-11
Veda visokias provas. Daro vi
sus uždarytas subatos vakarais ir j bininkas I-A, 366 West
DACC MOTOR
LIETUVIS
Kęstučio draugijų.
nedėldienlaig, taipgi seredomis “nuo j
sus legalius dokumentus
Broadway, So. Boston, i
12-tos dieną uždarytas.
IvvdD PARTS Co
Laidotuvėse patarnauja
i
Taipgi nuima ir X-Ray
817 E St. (kampas Broadvvay)
Mass.
graborius p. D. A. Zalets- rši................................
Užlaikome visokiems karams
H
South Boston, Mass.
Išegzaminuoju akis Į
ir trakams dalis.
kas.
priskiriu
akinius Į
JONAS BATES išdirba
Telefonas: Šou Boston 2732
kreivas akis atitie-1
Lietuvis Dantistas
TAISOME BEAKI US
Pp- Kanevičiai *yra seni
iš geriausios rūšies mėsų |
einu ir amblijoniš-:
Namų: Talbot 2474
laikraščio “Darbininko’
Tel. ŠOU Boston 3735
skilandžius, dešras, beko koše (aklose) akyse sugrąžinu:
Šviesą tinkamu laiku.
Tel.
ŠOU Boston 9620
skaitytojai. Reiškiame gi
nus ir t.t. pagal lietuvių
J. L. BASAKARNIS, O. D. j
(GALINAUSKAS)
280 BROADVVAY, SO. BOSTON.
lią užuojautą p. Kanevičių
skonį.
| 447 Broadvay, South Boston |
Tel. So. Boston 2300
Jonas Bates, 327 Dor
šeimai.
t

i

Sekmadienį, Gegužės-Nay 3,1936

STANLEY’S RADIO SHOP

F. WAITKUS

SvtSšr8U tą dieną ap_ SVARBUS SUSIRINKIMAS

LIETUVIS GRABORIUS

4

409 WINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROivhridge 7880 .
Ofiso Tel. KIRkland 9221
A'amo Tel. TROivbridge 6434

i

A -f- A

I

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS

-1-------------------------------------

Tel. South Boston 0815

i

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,
So. Boston, Mass.

FOTOGRAFAI

Į

f

i
I

BRONIS KONTRIM

jOUEEN ANN LAUNDRY,
: INC.
Į

I Skalbiame ir prašiname visokius
drabužius. Mes paimame ir prista! tome drabužius visur, kaip tat:
• So. Boston, Cambridge, Brighton
Dorchester ir kitur. Pamėginkite
ir patyrsite, kad gaunate patarna
vimą už pigią kainą.

į

PETER KISIELIS

Kepame geriausios rūšies
duoną kaip rugynę taip ir
kvietinę, taipgi ir pyragaičius
iš geriausių miltų. Visose bučernčse reikalaukite K. Plevoko duonos. Mes tiesiai iš ke
pyklos pristatome duoną į na
mus.
K. PLEVOKAS, sav.
131 C. St., So. Boston, Mass.

X

DR. M. V. CASPER

1

II

JUOZAS B. GAILIUS

7-9 Ellery St., So. Boston
Tel. So. Boston 2923

LIETUVIŲ KEPYKLA

7Jl1IIHtllllllHllttltlHIHIHIHHIIIIIUH<l«'«UltllltllMtHllini

ADVOKATAI

LIETUVIU SKALBYKLA

I

OPTOMETRISTAS]

i

JUOZAS M. DILIS

i

DR. S. A. GALVARISKI

JOHN J. GRIGALUS

(GRIGALIŪNAS)
PAVASARIO PRAMOGA
ADVOKATAS
JAUNIMUI
598 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
Šv. Petro parapijos cho
Tel. 1761
Room 3 ras ir jo vadas muzikas
Residence:

16 Thomas Pk, Tel. S. B. 104S
—
-E

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadvvay,

South Boston, Maas

Rapolas Juška seniai dar-i
buojasi, kad choro rengia
mieji šokiai, gegužės 1 d., j
Cafe Royal, Hotel Tourai-i
ne pavyktų. Šiandien jau
viskas prirengta ir tik lau
kia jaunimo ir senesniųjų,
kad šį vakarą gausiai su
važiuotų, sueitų į puošnią
------------------- - ---- - --------

414 Broadvay, So. Boston

Tuojau paduok užsakymą užsi
sakant naują, puikų STEWARTWARNER RADIO.
Mes priimsime mamomis Tams
tų seną radio arba gramafoną ir
atroknojam nuo $10.00 iki $30.00.
8tewart - Warner Radios yra
geresni tuomi, kad pasiekia toliau
už kitus ir nedaro tiek braškėji
mo.
Mes duodame išsimokijimui ir
pastatom į namus už 50 mylių
tolumoj nuo Bostono ir įtaisome.
ROLAND KETVIRTIS & CO.
322 W. Broadvay, So. Boston.
Tel. SOUth Boston 4649.

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valu ūdos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki 6 ir nuo 6:3O iki 9 v. ▼.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną,
(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

GRABORIUS - UNDERTAKER
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
TeL Brockton 4110 |
16-18 Intervale Street,,
B----------------------------Montello, Mass. I 1

(REPSYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
278 Harvard Street,
kamp. Inman arti Centrai Sq!•»

C^b^dge, Mass.

Telephone
SO. BOSTON
1058

PASINAUDOK ŠIA PROGA

Tel. So. Boston 2660

JOHN REPSHIS, M. D.

I

chester St., So. Boston.

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

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS

LAIKRODININKAS

I

I

; £X3e0CX3CXXXXK300CX3^^

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų
Agentūra.
Taisome visokią išdlrbysčią auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street
ir E. Eighth St.
SOUTH BOSTON, MASS.
Joa. Kapočiunas ir Peter Trečiokas
savininkai
r<l|l

illw

Gauk

>.s_>

OK

FREE INSPECTION
------ at the ------

NORTON SQUARE GARAGE

OK

Tel. KIRkland 9221
413 Windsor St., Cambridge, Mass.
Dabar
Prieš Lietuvių Bažnyčią
Dabar
JOHN J. POWELL, 8av.
offictal Brukę & Llght Statini No. 30054
Brokai adjusteil 75c. and up — —motor tuned up.
*

•

motor
partsco.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Specialis Išpardavimas

BATERIJOS ..... $3.95
ĮMAINANT IR SENĄ
BATERIJĄ

S. BARASEVlGlUS IR

Uždedame Brake Bands
Dabar nupigintomis kainomis.
Tel. ŠOU Boston 9620
Tel. ŠOU Boston 3735
280 BROADWAY, SO. BOSTON.

SŪNUS
i SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBE8

LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston
- Tel Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390

PRIE GERO GYDYTOJO
REIKIA KREIPTIS

,■■■

GET YOUR STICKER KABLY!

l

nncc
nUoo

Parduodu įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

delei pagydymo visokią
kraujo, nervą ir chroniš
kų ligų. Kurie kenčiate
nuo reumatizmo, skaudu
lių, vočių, sutinimų arba
šiaip kokių kūno ligų, tu
rėtumėt kreiptis tuojaus.
Atminkit, pasiteiravimas,
patarimas dykai visą šį mėnesį.

Dr.Grailj,327B^,{£,.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie-

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2587
1

,

Minim

i

SOUTH BOSTON
STOVE EXCHANGE
8PECIAL18 ItPARDAVIMAS
Naują Pačią ir Aliejinių Burnerią.
Garantuoti Aliejiniai Burnerlal—$7.75
Dalys visokią išdirbysčią
Pečiams ir Aliejiniams Šildytuvams.
Pečius parduodame, perkam ir mainom
OHarfima patiesalai ir matrosai

—-——J 260 Broadvvay, So. Boston, Mms.
.......................................................................

^eaMadieait OtftHr I t. K&

DARBININKAS

Gyvenimo Varguose
Šv. Juozapas nebuvo Jė- prieglaudos. Naktis. Oras
zaus Kristaus tėvas, bet šaltas. Jis žino, kad Mari
tik globėjas, nes Jėzaus jai atėjo laikas gimdyti
tikrasis tėvas yra Dangiš pasaulio Išganytoją, o vi
kasis Tėvas. Jėzui Kristui sų miestelio namų durys
atėjus ant žemės reikalin jam uždarytos. Jis netur
ga buvo apsauga ir globa. tingas, negali didelių pini
Šv. Juozapui reikėjo rū gų mokėti, o iš pasigailė
pintis Jėzaus ir Marijos jimo niekas jų nepriima.
gyvenimu. Jis sunkiai dir “Priimk mus, štai mano
bo juodą dailidės darbą,’ moteris...”
kad šventoji šeimynėlė ga
lėtų pragyventi. Aukščiau “Nėra vietos. Kas man
siojo planai niekada ne- darbo su tavo moterimi”,
klysta. Jei Jis savo Sūnui Savininkas užtrenkė duskyrė šv. Juozapą globėju, i rjs- Neradę prieglaudos,
tai nėra abejonės, kad jo išėję iš miestelio prisidorybės buvo didelės, jo '&laudžia.
kūtėje,
gyvenimas skaistus ir
ton
pasaulio Iššventas. Nors Jis mirė ganytojas... Bet ką šv.
prieš 2000 metų jo gyveni- Juozapas, ar jis keikė ant
mo dorybės stovi prieš (to,^urie jam duris užtrenmūsų akis, Jo gyvenimo 'kė? Ne, jis ramių ramiaupavyzdys moko mus gy- 1 sias. Jis nesiskundžia, ne
pyksta... Arba kada reikė
venti.
Sunkius laikus gyvena- jo naktyje bėgti nuo Ero
me. Ekonominė krizė pa- do kareivių į tolimą Egip
veikė visus. Milijonai žmo tą ar nedaug vargo buvo
nių vaikščioja be darbo ir Juozapui? Bet jis visa
kenčia šaltį ir badą. Iš vi kantriai iškentė, Yra sasur girdime nusiskundi koma, kad nėra nė vieno
mus, kad sunku gyventi. žemiško vargo, kurio šv.
Ir sunku. Sunku, ypač dar Juozapui nebūtų tekę iškęsti. Ir iškentė — vis
bininkui žmogui.
Šv. Juozapo gyvenimo kantriai. Dabar jis yra
pavyzdys, tarytum, gaivi garbėje pas Dievą. Gyve
nančios saulutės spindu nimo vargai ir sunkumai
lėlis, ateina į mūsų gyve- jam yra žinomi. Mūsų malnimą ir sunkumus paleng- dos i $ mums daug padės.
vina, vargus pasaldina.
“Šv. Juozapai, darbininJuk visas jo gyvenimas ke, ateik mums į pagalbą
T.
buvo vargingo darbininko gyvenimo varguose”,
gyvenimas. Tik pažvelgki--------------me į vieną jo gyvenimo Menkas tas dailės kūrimetą. Kai ciesorius įsakė nys, kuris neįstengia sulaikiekvienam eiti ir užsira- kyti žmogaus bent pusvašyti į savo tėvų miestą, landį nuo niekingų minčių
Juozapas atėjęs su Marija ir nedorų darbų.
į Betliejų neranda nakčiai
Dž. Leopardi.

__ __________________

__ ______ _ __

_ ____

vaite) Žilevičiaus, barito
no solo išpildė Eduardas
Benešiunas. Jis buvo pri
verstas sudainuoti ‘Geriau
diena’ Kačanausko.
‘Palankoj, palankėj’ —
Šimkaus; ‘Whispering HoI pe’ — Hawthome duetą
sudainavo Ona Valiukonytė ir Ona Mažeikaitė. Ara
bų šokis — piano skambi
no Z. Saliokiutė.

V”____

SPECIALUS PRANEŠIMAS!
Brockton, Taunton, Providence, R. I.
IR APYLINKES KOLONIJŲ LIETUVĖMS
Trumpoje ateityje, Ponas Koraitis, I. J. Fox Lietuvią Ats
tovas, lankys Brockton, Taunton, Providence, R. I. ir apylin
kės lietuvią kolonijas su dideliu kailinių pasirinkimu. Kaip ka
da lietuvėms gyvenant šiose kolonijose nėra patogu atvažiuoti
i Bostoną, kad galėtumėt pasinaudoti I. J. Fox kailinią nupi
gintą kainą išpardavimu, tai Ponas Koraitis atvažiuos tiesiog
i kiekvienos lietuvks namus kas tik parašys jam laišką arba
atvirutę.

“Kur giria žaliuoja” —
Navickio; “Trys Sesutės
Lietuvėms gyvenančioms šiose kolonijose jap pasiąsta tūks
tančiai LAIŠKŲ apie Pono Koraičio apsilankimą. Gavęs nuo
kaip lelijos”; “Mano sie
Tamstos laišką, ar atvirutę Ponas Koraitis atvažiuos į Jūsą na
loj šiandien šventė” — Tamus su kailiniais ir savo namuose salėsite apžiūrėti, pasimieBernardas J. Koraitis
llat
- Kelpšos, duetą sudai
ruoti kailinius BE JOKIŲ JUMS IŠLAIDŲ IR OBLIGACIJŲ.
navo Griškoniai. Gitara
ADRESUOKITE LAIŠKĄ
solo skambino Ona Mažei
P-lė A. Koraitytė
AR ATVIRUTĘ ŠITAIP:
kaitė. “Vasilkeliai” — Ku
Mr. Bernardas Koraitis
previčiaus, soprano solo—
P-lė A. Koraitytė
sako:
I.
J.
Fox,
Ine.,
P.
čeladienė. “Vaikščio
“Parašyk atvirutę I. J. Fox, o
411
Washington
St.
p. Koraitis asmeniai atsilankys
jau” (iš operos Lietuvai
Boston, Mass.
su dideliu kailiniu pasirinki
tė) — Žilevičiaus; ‘Šokim,
411 xvashington STREET
mu’’.
Žilevičiaus;
šokim’
“Piauti linksma ” — PoČ. Šaduikis jteliai; f) Himnas Lietuva Sodalietės turi užsikvietę ciaus, sudainavo choras.
garsiojo ir plačiai žinomo;
Tėvynė Mūsų.
Koncerto programai pa
Programa visiems labai Jono Bulovo orkestrą. Or-| sibaigus šv. Vincento pa
patiko. Publikos buvo pil kestra gros lietuviškus ir; rapijos Dramos ratelis su
Malonu man melstis tarp medžių žalių
na svetainė. Čia reikia pa amerikoniškus šokius.
vaidino labai juokingą ko
prieš, baltą Marijos stovylą;
Todėl
Sodalietės
nuošir

minėti, kad Seselės Kazimediją “Gyliukingas Vy
ir laimina žemė saulėtekio tylą,
džiai
visus
kviečia
atsilan

mierietės labai gerai išla
ras”. Visi vaidintojai ge
ir žvilga prieš saulę žemčiūgai gėlių.
vino vaikučius
į tokį kyti į jų vakarėlį ir ūžti- j rai atliko savo roles. Žy
Tada spinduliai ją apspito ratu
trumpą laiką. Už tai Sese krina visiems kuolinks- mesnes roles vaidino: V.
ir aukso vainikas ties Jąja iškilo;
lėms Kazimierietėms ta miausį laiką.
Griškonis, J. Greblikas, K.
išvydęs tai varpas nuo bokšto prabilo —
riame nuoširdų ačių. Taip Tad iki pasimatymo ge-; Popikas, ir Pranas Mažei
atsakė varpeliai glūdučių baltų.
gi------dėkojame
klebonui
kun.
o
. <
v.
gūžės 3 d. Šv. Kazimiero ka. Šis vakaras buvo su
“Avė, Marija” glūdučiai kartoja,
i.J. A.
' Karatai
~
‘....................
.
uz gražius par. svetainėje 7;30 val.| rengtas paminėti vienų
“Avė” vėjelis po orą nešioja,
ir naudingus patarimas.
metų muz. L. Šorio darvakare.
baltavilnius debesius varsto.
Valio, šv. Jurgio mokyk
j
buotės šioje parapijoje.
Sodalietė.
Žaltys išsigandęs daugiau nesiraitė;
la!
Ten buvęs.
Muz. Šorys tiek daug pa
ir žiūri į dangų šventoji Mergaitė,
sidarbavo šioj parapijoj
I
ir žemei palaimą Ji barsto.
muzikos srityje, kad šian
dien šv. Vincento choras
Sekmadienio vakarą, ba-,gan lengvai lenktyniuotis
Gegužės 3, š. m., Šv. Kalandžio 19 d. Girardvilie- su kitais didesniais cho’zimiero parapijos Sodaliečiai turėjo progos išgirsti rais šioje apylinkėje. Veitės rengia labai įdomu va
, savo karėlį. Proerrama susidės labai gražų koncertą, kuri kalą prirengė kun. M. Dauatsilankymu, iš kalbų, dainų ir labai prirengia gabus muzikas mantas, šios parapijos kleL. Šorys. Visi klausytojai bonas, kuris pats yra bai77
K. .Vidikauskui
ir juokingo teatro.
-----------—
__
Gerb. F
...............
gerėjosi gražiomis daino- gęs dramos mokslą. PatarJuozapo Marijos Vilos. Įjejįau]įjllkej
įspūdin
Sodaliečių naujai susi- mis, gera muzikos inter- tina ir kitoms kolonijoms
akademikės gavėnios sek
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖS madieniais suvaidino vei gus veikalo aprašymus tvėręs choras pamargins pretacija. Programas susi- pasikviesti šį milžinišką
laikraščiuose, visiems biPirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kalą “PONCIJA” Phila- lietų ir lioterijos darbuo- programą savo gražiomis dėjo iš šių kūrinių “Vienas chorą su koncertu ir Šv.
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
parapijose.
tojams, ir automobilių au- ir ža vejančiomis daino žodis ne šneka” Šimkaus; Vincento ratelį su vaidini-^
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai delphijos
mis. O, svarbiausia dalį ‘Sugrįžk Sūnau Lietuvos’; mu, nes »jie tikrai gali užpatarnauja. Nuėję į bile kuria krautuvę pasakykite Dėkui Gerb._ Klebonams kotojams, kurie pašventė programos išpildys mūsų ‘Pasisėjau žalią rūtą’ — imponuoti visą publiką.
už malonų priėmimą ir pa.- savo iaįką ir gazoliną nukad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
,
kaip chorui,
garsinimus. Taip-gi dėkui vežti ir parvežti akademi- gabios artistės, Sodalietės, Neimanto išpildė Šv. Vin- Linkėtina
kurios
suvaidins
labai
juo

cento parap. choras.
taip ir šiam dramos ratePOVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET Gerb. Kleb., kurie mus kes
kingą
trijų
aktų
komediją,
Serenada — Reisą, smui- liui dar daugiau darbuotis
pakvietė ir į tolimesnes, Brangūs geradariai, linPovilas Baltrašiūnas, Sav.
48 Crescent Avenne.
“
Nelaimingas
Buickas
”
.
ka
solo išpildė gražiai ir meno srityje. Tai tiek šį
Telephone Columbia 6702
490Broadway, Tel.S.Boston3120 kolonijas. Gaila, kad ne- kime jums gausių malonių
galėjome visur pribūti iš
Viešpaties neišsemiamo Po vaidinimo galėsite vi- artistiškai L. Levulis. “A.- kartą iš šios apylinkės,
29 Savin Hill Avenne,
Gama.
DORCHESTER. MASS.
priežasties mažai laiko ir; iždo ir stengsimės Tams- si linksmai pašokti, nes lenutė” (iš Operos LietuK. ŠIDLAUSKAS
negalėjimo važiuoti.
45 Hampden St..
!toms maldomis atsilyginti
918 E. Broadway
TeL HIGhlandi 4855
Dėkui
parapijiečiams
už
Jums labai dėkingos,
Telephone South Boston 9367
R0XBURY. MASS.

Gegužes Rytą
%

GIRARDVILLE. PA.

Pennsylvamjos Žinios

DĖKUI, GERADARIAMS!

s

Šv. Kazimiero Seserys
(Viloje)

b*

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
Kas norite įsigyti gero,
ADRESAI
SHENANDOAH, PA.
gryno bičių medaus, galite
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PASALPINS
DRAUGUOS VALDYBA

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 1298
yi<v-pirm. — Ona JanMenė,
1428 Columbia Rd-, S. Boston, Mass.
Prot Ražt — Elizabeth Oialis,
111 H. St So. Boston, Masu.
Tel. ŠOU Boston 9282 •
Fin. RaJR. — Marijona Markonlutė,
29 Whipple Are., Roslindale, Mass.
TeL Parkvay 0558-W
Iždininke — Ona Staniu liūtė,
105 West «th St, So. Boston. Mass.
Tvarkilarė — Ona Vizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. Mana.

Pirmininkai* Juozas Švagždys,
*601 6th SL, So. Boston, Mass.
Vice-PIrm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd.. So. Boston, Mass.
l’rot. RaM. Jonas Glineckls,
• ,
5 Thomas I’k.. So. Boston, Mass.
Fin. RaAt. Aleksandras IvnAka,
1514 Columbia R<L S. Boston, Masa
Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Bosren St., So. Boeton, Mass.
'Miiršalka Jonas Zaikis.
• 7 IVfnfleld St.. So. Boston, Mass.
Ttmngija laiko snsirinkimns kas tre
čia nedėldienf kiekvieno mėnesio,
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492
E. 7th St., So. Boston, Mass.
12L,"1 ’“*'*• >»*•*"”“>«« —

Draugija aavo susirinkimus laiko kas. Visais draugijos reikalais kreipkitės
antra utarninką mėnesio.
1 nas protokolu raktininke.

gauti “Darbininke”. Parsi75c. Šv. Jurgio Mokyklos Mo
duoda nebragiai
Skl. kymų vakarėlis įvyko ba
kvorta.
landžio 26 d. Cooper High
L St. LIQUOR STORE School auditoriume.
PROGRAMAS
Parduodam geriausius įvai
Vakaro vedėjas klebonas
riu rūšių TONIKĄ, DEG
TINE, alų ir VYNĄ.
kun. J. A. Karalius. 1. KleVisokio** jtalpof*: Bonkoms,
bdno Prakalba. 2. Nepa
Gorčiais ir Bačkomis. Vist] U.
prastas siuvėjas — kome
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairinusias.
dija; 3. Močiutės — Mažy
POKILIAMS,
VESTUV R M S,
tės Mergytės; 4. Fau DriNAMUOSE VAIftfiMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
lius — vidutinių sk. mer
mažinamos. Pristatom greitai ir
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
gaitės; 5. Solo šokis — E21 vak.
velyn Gabis; 6. Katytės —
Palaukit SOU-th Boston 4147
Mažyčiai mokymai; 7. Ar
PAS STRIGUNĄ
kliukų Drilius — Vidutinių
105 L ST., SO. BOSTON. MASS.
sk. Berniukai; 8. Darželis
— Aukštesnių sk. Mergai
Vienatini* bonseotas FlorioCt
tės; 9. Solo Šokis — VaTeleffrapk Delivery itaryt
lare Tamulonis; 10. JeruSo. Bottono
zalis Pentamina — Dides
Pristatome gėles
Bile kada
Telegrafu
Bile kur
nės mergaitės; 11. Lazde
THORNTON’S
lių Drilius — Aukštesnių
FLOVVER 8HOP
sk. Berniukai; 12. Dainos:
John J. Hayes, savininkai
a) Pasveikinimas; b) Vie
Vestuvių bukietai lr Pagrabų gėlės
nas žodis; c) Oi Dainos
—mūsų specialyM
TeL ŠOU Boeton 3198
Dainelės; d) Mūs Lietu
111 Dorehester St 8o. Boston.
vaitė; e) Labanakt! sve-

DARBININKO

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Pastaraisiais laikais So. Bostone nebuvo nei vieno lietuvio lai
vakorčių agento, kuris galėtų savo tautiečiams patarnauti.
“DARBININKAS” norėdamas padėti lietuviams, įsteigė lai
vakorčių skyrių.
“DARBININKO” Laivakorčių Agentūros vedėju yra A. Peldžius, “Darbininko” administratorius, kuris per keletą metų vedė
laivakorčių skyrių prie dienraščio “Draugo”, Chicagoje.
“DARBININKO” Laivakorčių Agentūroje bus pardavinėjama
laivakortės geriausių ir patogiausių linijų.
• “DARBININKO” Laivakorčių Skyrius aprūpins važiuojančius
į Lietuvą visais dokumentais, kokie yra reikalingi kelionėje.
Per “DARBININKO” Agentūrą galite važiuoti bile kada ir
kokiu tik laivu norite.
Taigi, jei manai važiuoti į Lietuvą aplankyti savo giminių,
draugų, ar pažįstamų, kreipkitės į “Darbininko” Laivakorčių Agentūrą, kuri Tamstai nuoširdžiai patarnaus.

‘DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

¥

mS

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

i

■

t

■Mfl

I
i

DAKBIJUMtAS

TELEPHONE
2680

366 VV. BROADTCAY
SO. BOSTON, MASS.

jokių unijų nepripažinti
ir neįsileisti. Dėlto ir ten
ka ypač tose pramonėse sijų korporacijoms,
gamated Clothing Wor- anas ligšiol dar nesuorga neužilgo laukti ilgų ir sun rias sudaro darbdavių,
kers) Sidney Hillman, kad nizuotas darbininkų mi kių streikų, nes tik strei darbininkų ir techninio
aktingai dalyvautų šio ru nias į judėjimą įtraukti. kais darbininkai galės įti personalo atstovai; pasau
dens prezidento rinkimuo Jie daro spaudimą į Fede kinti tų pramonių valdo lėžiūros, apšvietos, religi Prieš dvejus metus Lie
se. Tos naujos Sąjungos racijos tuzus, kad anuos į vus, jog unijos yra reika jos reikalais rūpintis pa tuvoje buvo pradėtas kelti
I
priešakin pastatė G. L. savo tarpą priimti, išduo lingos. .
vedama tam tikriems Kul- vietos pavadinimų ir paNuostabu, kad komunistai, užuot skelbę pasauli
Berry, didelį prezidento dama čarterius pramoni
nę revoliuciją, apsidengė demokratiška skraiste ir
Kad Lewis ir Hillman tūros Rūmams; pagaliaus vardžių atlietuviniino klau
Roosevelto rėmėją ir ger nėms unijoms. Tačiau šie
grynai politikos reikalams simas. Mat, Lietuvai daukviečia visus į bendrą frontą demokratinei tvarkai
bėją. Taigi sąjunga, be a- spiriasi visomis keturio sukūrė “Nepartišką Dar renkamas politinis parla-! gel metų esant svetimoje
Lietuvoje palaikyti. Nuo kada komunistai virto demo
bejo, turės gerą pasitikėji mis, nes, mat, tada jie ga bo Sąjungą” — iš to or mentas. Net ir mažutėje valdžioje vietovardžiai ir
kratais? Savo politinėje programoje jie niekad nėra mą iš administracijos.
Amerikos darlėtų, netekti savo šiltų vie- ganizuotam
...
mūsų Lietuvoje tie klausi i pavardės buvo sulenkintos
vartoję žodžio “demokratija”, nebent tik tuomet, ka
tų. Toksai Tobin’as, 137.- ^lnmkų
mai jau yra labai aktua- arba surusintos. Pav., iš
Demokratų rinkiminės 000 vežikų
v•
da norėjo ją paneigti bei išjuokti. Esminis komunistų
.vadas, gauna:
daug naudos. Savo po_
_
lūs ir gyvai spaudoje dis- t lietuviškos pavardės Juš
principas yra diktatūra. Prie to dar jie prikergia žo kovos vadas Jim Farley algos metams SM.OOO ir “
Partijos”,
šYemet" ikiTIdens^Ti-'^0^**)- Žinoma, to- ka buvo padaryta lenkiš
dį “proletariato diktatūra”, kad jų viešoji iškaba gra jau buvo besiruošęs kreip
ekspensus.
Jo
6
lokaliniai
ninkai vis viena nebebūtų! kiVacijolla!inę. s^tvark5 koji Juškevičius^ arba iš
žiau atrodytų. Tas išorinis pagražinimas teikiamas tis į vežikų (Teamsters)
vice
prezidentai
gauna
al

galėję suorganizuoti. Tad ^rąštaj galės tik la^sniš- lietuviško upelio pavadini
tik pasauliui, nes namie bolševikai proletarus ir dar unijos vadą Dan Tobin,
gos
po
$12.000
metams*).
bininkus taip pat spaudžia, kaip ir buržujus. Tikru kad su jo pagelba sudary
pradžiai tokia nepartiška kai pilnai įvykinti. Ir Eu mo “Viltis” buvo padary
Ir
kiti
amatinin
k
ų
moje tai pas juos yra diktatūra komisarų ant prole ti darbininkuose organiza
sąjunga galės atlikti už ropoje dar tik darbo pra tas lenkiškas pavadinimas
unijų
bosai
gauna
panatarų. Apie demokratiją Rusijoje ne nesapnuojama. ciją, kuri paremtų rinki
davinį politiškos darbinin- džia. Bet nors jau prade- “Nadieja” ir tt.
Ten nėra lygaus ir slapto balsavimo, nė laisvės žodžio muose Roosevelto kandi šiai dideles algas, gurias kų mokyklog visi darbi.'dama. Amerikoje šis klau- Pavardėms įr vietovar
sudeda unijistai. ...
.
.
simas dar rimtai nei neišbei rašto, nė susirinkimų, nė sąžinės laisvės, nė nuosa datūrą. Vežikų unija yra jiems
štai tau ir darbininkų va- kviečiJ£ balsuo’ti
^. kaltas, žmonės dar tebe- džiams atlietuvinti prie
vidaus reikalų ministeri
vybės, nė pasirinkimo darbo, nė teisės auklėti vaikus iš tarpo amatninkų unijų
kurįs
is n0. gyvena senais, jau atgy jos buvo sudaryta tam ti
kitaip negu valstybė įsako, nė laisvės gyventi žmogui (craft union), priklausan dai. Vienam is jų buyo^^
vento
pasiūlyta
vieta
įr
t
*
is
darbo
kaip tinkamas — žodžiu, pasaulio istorijoj nėra buvę čių Am. Darbo Federaci
rais ir pastangomis darbo: ventais obalsiais ir vis dar . kra komisija, kurion įėjo
apie politiškas parti-j valdžios, mokslo ir organi
tokios valdžios, kuri taip griežtai paneigtų demokra jai. Tobin’as — aršiausias Darbo vice - sekretoriaus žmonės vis dėlto pasitiki,
—
tai
nesutiko
priimti,
nes
zacijos atstovai. Dvejus
nors šiaip jau ir mato kai- ias tesvajoja.
tiją, kaip bolševikai. Tai kaip iš komunistų lūpų gali priešininkas pramoninių
tuo
būdu
būtų
žymiai
su^
ur
į
uos
nemažus
jo,
kaipo
Bet
politiškos
partijos
unijų.
Tuo
tarpu
abudu
ametus dirbusi, komisija
išeiti demokratiški šūkiai? Tas taip nenatūralu, kaip
nie kiti vadai Lewis ir mazejusios jo pajamos. ^^zidento trūkumus. Są-! su savo niekumet neišpil- ligšiol jau suspėjo atlietu
vilkui lieti ašaras del sugautojo ėruko.
Hillman stovi priešakyje Pramoninių unijų komi- junga anaiptol nemano dė- domais pažadais, įnešė i vinti pusę Lietuvos vieto
Kad suprastume tokią nenormalią priešginybę, naujo pramoninio unijų
tetas su Lewis u priešaky* j.įg neį į Demokratų, nei į daug demagogijos ir ko- vardžių ir pavardžių. Vie
turime atsiminti, kad bolševikai kalba apie demokra judėjimo, apie kurį “Dar
je ruošiasi pirmon vieton kur}ą kitą politikos parti- rupcijos. Su jomis susijusi tovardžiai jau visiškai at
tiją ne Rusijoje, tik kitose šalyse. Tas jiems nieko ne bininke” ne sykį man teko
suorganizuoti plieno, auto- ją, tuo jyg įr pabrėždama, demokratija susilaukė la- lietuvinti aštūoniose aps
kainuoja. Jie žino, kad Amerikoje demokratija yra rašyti.
mobilių, cemento ir kitų jog jį ateityje kaip tik no- bai sunkios krizės. Ieško- krityse. Pavardės atlietu
toks populiarus ir visiems prieinamas arkliukas, kad
didziųjų pramonių darbi- rės savo partiją sudaryti, ma sėkmingų vaistų. Ban- vintos ligi “1” raidės. Tai
ant jo tik nenorintieji nejodinėja. Jie, žino, kad Ame Lewis’o sudarytas pra ninkus į industrijines uni
yra padarytas labai dide
rikos lietuviai labai pageidauja, kad Lietuvoje įvyktų moninių unijų komitetas jas. Vien plieno pramonė Minėtoji nepartiškoji są doma surasti nauji svei- i lis darbas, Manoma, kad
demokratinė tvarka. Tai kodėl gi nepasinaudojus tin dar visiškai neatsiskyrė galėtų lengvai duoti 400.- junga ir galės būti tos kesni pagrindai.
Darbo partijos” užuomaz- Reikia manyti, jog jeigu pavardžių ir vietovardžių
kama proga ir neiškėlus demokratinės vėliavos, kad nuo Am. Darbo Federaci 000 unijistų ir automobi- “ga
Europos bandymai nusi atfietuvinimo darbas per
galėtų pagauti į savo tinklą mažiau susipratusius ar jos, tačiau, reikia manyti, lių pramonė — bent 450.-;
_ dvejus metus bus visiškai
visai nesusipratusius lietuvius? O sykį susidėję su ko jog tasai atsiskyrimas ne 000. Jeigu tie 850.000 pri-j Kai ateityje susidarys seks, kad ir Amerika ne baigtas.
munistais, mūsų žmonės, ypač tamsesnieji, ne taip užilgo įvyks. Prie Am. sidėtų prie anų 1,000,000, i tvirta “Darbo partija” su truks gerais pavyzdžiais
Šis darbas dabar varojau greit jų nusikratys. Gi komunistų vardas, kaipo Darbo Federacijos dabar pramoninių unijų darbi- daugeliu milijonų narių — pasekti. O nesveikų pūlių
, . .
.i,
tai
l<xi aisn.u.,
aišku, naa
kad ji
ji ii
ir bus
uuo na
čia 'jau
jau ii
ir uičx
čia aaug
daug piioin
prisirinko. mas visu smarkumu dėl
priklauso apie 3 milijonai I . kovotojų už laisvę ir demokratiją, savaime pakils.
■ninku,
kurie
jau
priklauso
stipriausia
p^yška
jėga,
Senaisiais
pagrindais
i ei- to, kad norima į naujuo
darbininkų; iš tų apie 1
Tai pirmuoju žvilgsniu atrodo kaip gudri strate milijonas ir 100 tūkstan- ; Federacijai, tai jau jų bū- prieš kurią negalės atsi- nant vargu ar bebus gali- sius Lietuvos pasus, ku
gija, bet iš tikrųjų čia negudru, nes padėta. Kas per įčių prie pramoninių uni j tų persvara prieš amatų laikyti jokios kapitalistų ma atgyti.
Uosis, rie jau bus šiemet išduo
daug, tai šelauk. Bolševikai pertempė stygą. Jie, ma jų. Bent 36 milijonai dar unijistus. To bijodami Fe organizacijos. Organizuoti---------------dami, įrašyti tik lietuviš
tomai, mūsų visuomenę skaito mulkiais, nieko nenusi- bininkų galėtų būti dar fį-i deracijos Prezi d e n t a s darbininkai galės naujai **) žiūrėk šių metų “Naujo- kus vietų pavadinimus, ir
manančiais apie tikrąjį bolševizmo veidą. Tas jų pri- trauki į& unija s" pintiną r- Green ir kiti tūzai, kaip pertvarkyti visą šalies so- !jlos komiįvos” zurna^ xx- 8’
atlietuvintas žmonių pa
Hutcheson^
(
Frey,
Woll,
sidangstymas demokratijos principais atrodo kaip bo Federacijai anaiptol
cialinę ir ekonominę sąkainuojl
Jo8 adrf. vardes. Naujiems vidaus
skaudus pasityčiojimas iš sveiko visuomenės proto. nerūpėjo juos įtraukti. Pa Tobin — jų į Federaciją tvarką.
« Naujoji Romuva”, Kaunas. pasdms jau pagaminta
Ar gi ištiesų bet koks protaująs lietuvis nors momen veldėjusi velionies Samue įsileisti nenori, charterio Tenka kiek apgailestau- Laisvės ai. 31. Lithuania.
1.910.000 blankų, kurios
tui patikėtų, kad bolševikas gali būti demokratu? K. lio Gomperso dvasią ii’ neišduoda ir dėlto, tur | ti, kad Amerika, kuri tur
išsiuntinėtos apskričių ir
būt, įvyks skylimas. Pra tais ir tekniška pažanga
GEGUŽES
24
DIENĄ
.
valsčių
savivaldyb ė m s.
mintį, kad Amerikos* dar
moninės
unijos sukurs'■ taip toli užpakalyje paliko
BUS DARBO RŪMŲ
Kai tik bus paskelbtas
bas turi remtis tik kvalifi
naują Darbo Federaciją, j ]
RINKIMAI
Europą — tačiau sociali
| naujasis vidaus pasų įsta
kuotais darbininkais (skilkuri, nėra abejonės, atei- j nio, gal ir iš viso kultūri
tymas gyventojams pasai
led labor) ir kad nekvali
t
tyje
žymiai
pralenks
seną

nio progreso atžvilgiu nuo Lietuvoje Darbo Rūmų Į ir bus pradėti išdavinėti.
fikuotų darbininkų nėra Į
ją, nors jai ir teks daug Europos atsiliko,
Tsb.
rinkimai jau paskirti. Jie
ko paisyti (to heli with
dirbti
ir
kovoti.
Juk,
pa

Amerikos darbininkai y- C‘Labor’s Non - Partisan them!
i Europoje jau visa eilė įvyks gegužės 24 d. Rūmų i
kaip buvo kaiku
-------------vyzdžiui,
ir
Plieno
ir
Auto

kraštų
netik
ruošiasi,
bet
j
rinkimo
darbui
tvarkyti
Tarp
praeities, kuri ne
ra priešaušryje savo poli League”). Kas tai per Są rių vadų išsireiškiamą) —
mobilių
pramonini
n
k
a
i
jau ir vykdo
naują, teisin- | dabar ujau sudaromos tam begrįš, ir ateities, kurios
tinės “Darbo partijos” kū junga ir kodėl ji atsirado? Amerikos Darbo Federaci
v
griežčiausia
spirsis,
kad
jgą ir pažangią politinę są-. tikros komisijos. Lietuvos nežinome, yra dabartis,
rimo.
Ją sukūrė ant greitųjų an ja ir po šiai dienai laikosi
Prieš porą savaičių įsi glekasių unijos vadai John tos pačios taktikos. Dabar] •Žiūrėk “Harpers Magazine”, ;j tvarką. (Italija, Austrija, darbo žmonės Darbo Rū- kur turim atlikti savo pa
kūrė Vašingtone “Nepar- Lewis ir suvienytas dra Lewis ir Hillman nori pra May 3936 m. ‘ ‘ American Labor i Šveicarija, Olandija ir k.) • mų rinkimų laukia labai reigas.
tišką Darbo
Sąjunga” bužių unijos vadas (Amai- dėti didelį sąjūdį, kad ir Leaders” p. 694.
Socialiniai bei ekonominiai, nekantraudami.
Tsb.
A. de Gasparin
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Daniel A. Lord, S. J i savo buveinę, o po to, Dievo Motina, su kūnu ne kur kitur, kaip jik danguje yra amžini Ma
ir siela, buvo paimta tiesiog į dangų tam, kad rijos namai.
gyventų amžinoj Sūnaus karalystėj.
SENOVĖS PADAVIMAS
Mirtis tik trumpam laikui įveikė Išganyto 1
jo kūną; Marijai mirus, giltinė savo nugalėji fji Tradicija apie Marijos dangun Ėmimą jau
mu irgi ilgai nesidžiaugė. Juk Dievo Motina į seniai paskendus šimtmečių miglose. Tačiau tu
dangų buvo paimta.
VERTE — GINTARAS
rime davinių, kad senų senovėje garsūs Rytų
(Kun. J. Karaliaus premijuotas vertimas)
Kristaus pasiuntiniai,, atsiklaupė prie ka Bažnyčios šventieji sakydavo Žolinės šventei
po, pakėlė savo akis aukštyn, kur dabar Mari- pamokslus. Be to, 7-am ir 8-ame amžiuje, šv.
ja gyveno su Savo Sūnumi. Jiems atsikėlus, vi Andriejus Kretėnas, šv. Jonas Damaskietis, ir
(Tęsinys)
sus apėmė džiaugsmas. Ištikro, buvo kuo ir iš Jeruzalės šv. Modestus iškalbingai išsireiš
TUŠČIAS KAPAS
džiaugtis, nes Marijai buvo suteikta didelė kė apie Žolinės šventę, šalia to, Europoje, šv.
«
Grigalius iš Tours irgi minėjo tą šventę, lyg
Tarno draugai mielu noru nulydėjo jį ligi garbė, o antra vertus, Jos kūnas buvo relikvi kad būtų visur švenčiama, o jis žiūrėk, gyve
kapo. Atritę akmenį, visi pro vėsią, tamsią an ja per daug skaisti pasilikti, kad ir gražiausioj no laikotarpyj nuo 539 m. ligi 594 m.
gą įžengė vidun. Visi staiga sustojo. Gal būt, pasaulio skrynioj.
Katalikai, kaip jau žinome, kartais apvaikto jie ir laukė. Tiesą pasakius, Kristaus pa
Nuo to laiko, krikščionys daugiau nebeieš
siuntiniai visai nemanė, kad plėšikai būt pavo kojo Marijos kūno, nes gerai žinojo, jog Jos ščioja šventę pirm negu ta tiesa yra Bažnyčios
gę Marijos kūną, bet susyk blykstelėjo jiems į siela vėl buvo suvienyta su kūnu, o abu dabar paskelbta kaipo tikėjimo dogma. Pav. Apaš
talai ir artimesnieji jų įpėdiniai atnašaudavo
galvą mintis, kad čia stebuklo būta, ir tai pa pas Dievą yra”.
šv.
mišių auką jau iš pat pradžių. Dar ir šian
našaus Jos Sūnaus prisikėlimui iš kapo.
Taip ir baigėsi šv. Juvenalio kalba.
dien tebėra liekanų, kurios aiškiai nurodo ku
Nes kapas buvo tuščias. Toj vidtoj kur Ji
PATENKINTAS CIESORIUS
riomis Mišių maldomis jie naudodavosi. Tailsėjos, ten dabar žydėjo gražios gėlės. Jokio
Taigi, toksai yra padavimas, kurį šv. Juve čiaii, teologai, tik daugeliui laiko praslinkus,
dvokiančio kvapo. Priešingai, visas kambarys
apsvarstinėjo šv. mišias ir net pavadino jas
buvo pakvipęs gėlių, ir kažkokiu nežemišku nalis pakartojo ciesoriui Marėinui ir jo žmonai “Mišiomis”. Ištikro, ginčai bei nesusipratimai
— Pulkerijai — kuomet juodu sėdėjo vyskupų
kvapsniu.
paprastai kįla tik tada, kuomet prieštarauja*
tarpe, Kalcedono Santaryboje.
Bet Marijos kūnas buvo dingęs.
Imperatorius, pritarimo dėliai, kelis kartus ma tam, kas buvo dar nuo seno įtikėta arba
AIŠKU, KAIP DIENA
linktelėjo galvą. Taip; viskas išėjo kilo pui daroina.
Iš pradžių, žmonės su dėkįngumu vartoja
Apaštalams tas stebuklas savaime buvo aiš kiausiai. Gi kitaip ir būti negalėjo. Kai juodu
Dievo
dovanas. Jo apreiškimus ir tiesas jie pri
kus: Kristaus danguosna paėmė Savo Motiną. išėjo iš susirinkimo, kartu dilte išdilo visos vil
Pagal Jo įsakymą, Marijos siela sugrįžo vėl į tys surasti žemėj nekaltą Marijos kūną. Todėl, ima už tikrą pinigą — be jokios abejonės. Ney

_

Svč. Marijos Dangun
Ėmimas

mato nei reikalo, nei prasmės laužyti sau gal
vas, arba kruopiai išgvildenti tas tiesas, ku
rios jiems ir savaime aiškios.
,
* Iš PRADŽIOS
Tad. nenuostabu, kad krikščionys senų se
novėje minėjo Žolinės šventę. Tais laikais my
lėti Dievą daug buvo maloniau negu.apie Jį
rašyti: jiems daug buvo įdomiau Mariją pa
gerbti, nekaip paaiškinti to pagerbimo priežas
tis.
Daviniai aiškiai įrodo, būk Palestinoj, iš kur
šv. Juvenalis ėmė tą gražų padavimą, Marijos
dangun Ėmimo šventė buvo minima jau prieš
6-tąjį šimtmetį. Kiek metų dar prieš tai ji bu
vo švenčiama, niekas nebežino, nes jokių faktų
neturime. Gal plėšikai ar persekiotcFjai sunai
kino visus apie tai užrašus.
Vienok, tiena mes jau žinome; šventės ne
lengvai įsigyja būtybės reikšmę. Į naujenybes,
keistenybes tikintieji šnairomis žiūrėdavo. Tai
gi, jei šventė buvo minima prieš 6-tąjį amžių,
galima prieiti išvadą, kad buvo 'ji švenčiama
kelis šimtmečius prieš tai.
Jau 600 metais randam, būk ta Marijos
šventė Prancūzijoj ir Vokietijoj būvo paminė
jams. Įdomu sužinoti, jog tą šventę Prancūzijon įvedė senovės vienuoliai iš Aigipto. Iš to
lengva įspėti, kad aigiptiečiai - vienuoliai jau
šventė Marijos šventę ilgus amžius prieš 600
metus.
(Bus daugiau)
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Penktadienis, Gegužes 1 3., 1633

kėjimo dvasia yra meilės dvasia. Šv. Bernardas, ly
gindamas Motinos ir Sūnaus meilę, kalba, kad Sūnus
Marijai, Gegužes Karalienei iš meilės mirė, o Motina, negalėdama kartu mirti, iš
meilės kentėjo. Kam gi, rodos, Ji turi nekaltai kentė
CHORO KLUBO
VESTUVES
Sveika, Marija, Gegužės Karaliene! Tai yra Ta ti? Dėl to, kad Ji amžinai mums liktųsi kilniausias
VAKARAS
šeštadienį, balandžio 25
vo mėnuo, Skaisčiausioji Marija! Visa gamta jungia pavyzdis vargingam mūsų gyvenimui šioje ašarų pa
Šv. Kazimiero parapijos d., Šv. Kazimiero parapi
si pagerbti Tave, Meilingiausioji Marija! Laukai su kalnėje, kad Ji mums būtų amžinoji paguoda, kad
jos bažnyčioje Moterystės
žaliuoja -javais, gražios ir žalios lankos sagstosi gė tarp vargų ir kančių galėtume meilingai atsikreipti į choro metinė vakarienė ir Sakramentą priėmė p. An
lių kvepiančiais žiedais, miškai ir sodnai skleidžia gailestingą Kankinių Karalienę ir, kad pamiltume Jos šokiai, Hotel Mayfair įvy tanas F. Kulesza, gyv. 47
puikius savo lapus ir gimdo akį traukiančius žiedus, Dieviškojo Sūnaus Širdį, kuri trokšta visiems gelbėti, ko balandžio 23 d. Virš 300 Lafayette St. su p. Elzbie
žmonių buvo susirinkusių.
dangus pasidaro giedresnis, upių, ežerų ir jūrų van jei tik į Ją atsikreiptume ir garbintume.
Šv. Bažnyčia, skirdama Kankinių Karalienei šį Svečių buvo iš Providence, ta A. Krukonyte, gyv. 50
duo tampa tyresnis ir įgauna melsvą spalvą, kvapios I
Waverly St. Moterystės
gėlės darželiuose pražysta, vilioja žmogaus akį ir ku Gegužės gražųjį mėnesį, kuriame ir visa gamta Jai Boston, Hartford ir Lo- Sakramentą suteikė kun.
tena uoslę, gyvulėliai savo gyvumu ir paukšteliai link nusilenkia, išskleisdama visas savo grožybes, todėl, ji well. Vakaro vedėjas buvo Aug. Petraitis.
smais savo čiulbėjimais ir plasnojimais linksmina taip pat nori ir trokšta, kad ir mes Mariją gerbtume Julius Bačkauskas.
Liudininkais buvo: p-lės
žmogų. Tos visos grožybės žmogų verste verčia rim iš nuolankios širdies paeinančiomis ir karštomis mal Šio parengimo komisijo Pranciška Daučiunaitė, P.
čiau pagalvoti apie Sutvėrėją ir iš širdies gilumos, domis, kad savo vargus ir kentėjimus Jai aukotume, je buvo: Petras C. Parulis, Lučinskaitė ir J. Kulesza;
kad Ji, Dievo Motina ir mylimiausioji mūsų Motina, p-lė Ona Lukosevičiutė, ppilnos dėkingumo, Jam duoti širdingas dėkas.
galėtų juos sudėti į pervertą ir plačiai atidarą mūsų lė Angelą Stakeliunaitė, pabroliais'buvo: A. ZineKatalikų Bažnyčia Gegužės mėnesį skiria Švenč. Brangiausio Išganytojo Širdį, melsdamiesi:
muz. Juozas K. Žemaitis, vičius, P. Toczko ir A.
Marijos, Dievo Motinos, garbei, tų visų grožybių Ka
—O, Marija, Dievo Sūnaus Motina ir Kankinių Bernardas Dusevičius ir Krukonis. “Medaus mėne
sį” išvyko praleisti į New
ralienei. Ją Viešpats Dievas išaukštino viršum viso Karaliene, neapleisk mūsų ir užtark mus pas savo Stasys Valinskas.
Yorką ir Washington.
sutvėrimo, padarydamas Ją žemės ir Dangaus Kara Sūnų, Kurs mus priimtų į Jo Švenčiausios Širdies
liene ir skirdamas Ją mylimiausia mūsų Motina. Vieš Valstybės karalystę, kur palaiminti galėtume amži Šv. Vardo Jėzaus Draugi
Rudys - Gražinienė
pats Dievas Švenč. Mariją labiausiai numylėjo. Jis nai gyventi...
jos Vakarėlis
Pirmadieni, balandžio 27
Ją sutvėrė visiškai nekaltą, kurios pirmpradės nuo
šeštadienį, balandžio 25 d., Šv. Kazimiero parapijos
dėmės nė mažiausias taškas nepalytėjo. Ji prasidėjo
d. įvyko šv. Vardo Jėzaus bažnyčioje Moterystės Sa
ir gimė nekalta ir skaisti, laisva nuo pirmpradės nuo
draugijos vakarienė ir šo kramentą priėmė p. Marti
dėmės, ir visą savo gyvenimą buvo laisva nuo pagun
kiai Lietuvių Ūkės svetai nas Rudys su p. Jieva Gradų visokios rūšies. Ji tarpininkavo mūsų Atpirkimo
nėje. Dalyvavo virš 300 žiniene. Moterystės sakra
darbe. Ji turėjo visas dorybes visoje pilnumoje. Ar ŠV. PETRO PARAPIJA būtų kas iš tėvų suvargę ir žmonių.
»
negalėtų savo vaikelių ap
mentą suteikė kun. Aug.
kangelas Gabriėlis, apreikšdamas Jėzaus Kristaus ĮPereitą savaitę kilo gais rūpinti, tai tepraneša kle Rengimo komisijoje bu Petraitis.
sikūnijimo paslaptį, kad Ji taps Dievo Sūnaus Motina,
vo: Jonas Kundrotas, Juo Liudininkais buvo: p. Ci
išvydęs Ją pilną Dievo malonių, nulenkdamas galvą, ras p. Adomaičių namuo  bonui.
se, Evans Avė. Spėjama, I Kurių tėvų vaikai lig šiol zas Ivaška, Vaclovas Ba ną. Rudienė ir p. Andrius
pasveikino: “Sveika, Marija, malonės pilnoji!”
kad gaisras prasidėjo nuo nebuvo katekizacijos mo rysą, Juozas Jurkėnas, Jo Mikulis.
Tačiau, Nekalčiausioji ir Skaisčiausioji Marija, elektros vielų. Visas viršu
kykloje, tai prašome jų nas Daučiūnas ir Jonas
kartu yra ir Sopulingoji Motina, nes dar nebuvo nė tinis namų aukštas sude
KRIKŠTAS
dabar nei nesiųsti, nes ne Reinikis.
vieno žmogaus ir nebus iki pasaulio pabaigai, kuris gė, nes viršutiniame aukš
bėra laiko juos prirengti.
Richard Puzar
tiek kentėtų, kiek Marija kentėjo. Tik atsiminkime te gaisras prasidėjo. Tai įSUSIRINKIMAI
Kasmet
pasitaiko,
kad
tė

Antanas ir Pranciška
Jos sopulius, kada matė savo Sūnų visą sukruvintą, vyko prieš 11 vai. ryte.
vai prisiunčia savo vaikus Penktadienio vakare, 8:- (Jerusevielutė) Puzar a i
kai susitiko Jeruzalės gatvėse, kareivių vedamą kalti Gaila, kad rakandai nebu-'
keletą
savaičių prieš Pir- 30 vai. įvyks Šv. Onos dr- neseniai susilaukė gražų
prie kryžiaus. Sūnus ir Motina pažiūrėjo vienas į an vo apdrausti. Pp. Adomai—, Komuniją, bet toki jos susirinkimas bažnyti sūnelį, kurs balandžio 26
trą ir skausmų jūra užpylė jų širdis. Tas Sūnus, kurį čiai turi daug nuostolių. '1 vanėje svetainėje.
___ t_
mažutėlį nešiojo ant rankų, supo, valgydino, bučiavo, Žmonės turėtų apdrausti vaikai nei nesuspėja reika
' d., tapo apkrikštytas varlingų
maldelių,
išmokti.
Antradienio vakare, 7:3C j du Richard - Pranciškus.
dabar visas nukankintas. Jo veidas tik viena žaizda, savo rakandus, nes negali I
I
vai., iVyks Studentų orga Krikštino kun. Pranas
o galva erškėčiais' nusagstyta. Bet, Nekalčiausioji žinoti kada gaisras gali i
Gegužės pirmą dieną, 3 nizacijos susirinkimas mo Skrodenis. Krikšto tėvais
i
Marija ir Sopulingoji Motina nesirūstino- ant Jėzaus kilti.
vai. po pietų įvyks Marijos kyklos svetainėje.
buvo: p. Elzbieta Puzariežudytojų, tik jų apgailestavo ir už juos meldėsi. Ji vi
apkarunavojimas,
kaip
ge

sus skausmus ir sopulius aukojo Dievui už nusikaltė
i nė ir p. Juozas Puzara.
Ponia Saparauskienė, i
lius, kad Kristaus Kančia ir Jos sopuliai nenueitų nie gyv. Woodmere St., sun gužės mėnesio Karalienės.
Iš LIETUVOS
Dalyvaus Sodalicijos naN. A. VARGONINKŲ
kais, bet būtų išganingi nemirtingoms sieloms.
SALDAINIS!
kiai susirgo. Vietinis klen.Cįr choraį Dalyvaukį.
KONCERTAS
Jėzus, Dievo Sūnus, mirė ant Kryžiaus. Marija sto bonas. ją aprūpino Sakrą- ime
ir pasikeiskime
Ką tik gavome iš Lietu
vėjo po Kryžiumi. Po Išganytojo mirties buvo trys į- mentais. Nors sunkiai ser
prie mūsų Motinos, Globė vos skanių saldainių. Dė • Sekmadienį, gegužės 3
vykiai: nuėmimas nuo kryžiaus, apraudojimas ir pa ga, bet yra viltis kad ji
jos. ‘
d., Šv. Kazimiero parapi
žutė 2 svarai — $1.10.
laidojimas. Krikščionių menininkai atvaizduoja me pasveiks. Linkime išsveikUžsisakykite ‘Darbininke’. jos svetainėje įvyks Nau
Į
niškus vaizdus. Sopulingoji Motina yra labiausiai ti.
Jaunimo draugijos susi
jos Anglijos Vargonininkų
branginamas krikščionių paveikslas. Prof. Dr. B.
rinkimas įvyks pirmadie
NEBŪK ŽILAS
Koncertas 7:30 vai. vaka
Martmanas rašo, kad Sopulingosios Motinos paveiks Pereitą savaitę išvežta nio vakare,'8 vai. Visas Stebuklingos gyduoles, kurios ]»tlas vakarinėje Europoje vaizdžiai tapomas ir turi gi Providence ligoninėn p. P. Jaunimas turėtų ateiti, nes naikina žilimų, plaukų slinkimą ir re.
Dalyvaus sekantieji mu
šias gyduoles privalėtų
lios, sujaudinančios prasmės. Tame meniškame pa Zimnickienė. Ji jau ilgas įturime keletą svarbių da plaiskanas.
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slenka
zikai :
arba plelskanuoja plaukai. Jos atitai
veiksle Išganytojo Kūnas guli Marijos prieglobstyje: laikas kaip serga, bet tik lykų išspręsti.
so žilus plaukus koki buvo, l>et nėra
R. Juška, So. Boston; A.
'galva, liemuo, rankos ant Jos kelių ir rankų, o kojos dabar reikalas vežti ligo
oažai. Nėra nieko už jas geresnio
Visminas,
Lavvrence; A.
žemyn nuleistos. Čia Marija ryškiausiai matė tas žai ninėn. Ligonė, rodos, jau Antradienio vakare į- iki šiol išrasta. Specialiai supažindi
nimui pasiūlome didelį $2,00 pakelį
zdas, nuo kurių Išganytojas mirė. Tų žaizdų buvo dau čiasi geriau, iir yra viltis, vyks parapijos komitetų už $1.00. Užsisakyk šiandien ir :;u- Šlapelis, Norwood; J. Sta
dolerį. Jeigu nebūsite pilimi čiokas, Athol; N. Karbau
gybė, didelių ir mažų: nuo plakimo, nuo apvainikavi kad ji pasveiks, To mes susirinkimas. Visi daly taupyk
patenkintas, jums pinigai bus sugrų- skas.
Cambridge; J. Tavaukite.
mo erškėčiais, nuo vinimis prikalimo prie kryžiaus. jai linkime.
žintl. Reikalaujame gentų.
mulionis, Nashua; J. Bal
VAIJDRTONE HERB ('O.. Uept JI
Ji matė ir stabmeldžių viršininko Longino atvertą Jė
BOX p<>.~>, ęLĮNTO.X\ JNtHĄNA
sis, So. Worcester ir Juo
zaus šoną (Jon. XIX, 33). Marija galėjo įsižiūrėti i1 Pereitą savaitę pas vie- Kitą sekmadienį Šv. PetPą*- bažnyčioje bus iš- Ekskursijos | Lietuvą zas K. Žemaitis, WorcesBrangiausio Sūnaus užgesusias akis, kurios taip ne tinį kleboną lankėsi kun..
ter.
seniai buvo gailestingumo ir gerumo dangumi visiems Zaikauskas, kuris pereitų kilmingai paminėta Moti
Taipgi išgirsime muzikų
nusidėjėliams ir kenčiantiems. Ką bloga padarė tos metų pabaigoje apleido St. i nos diena. Visas jaunimas
chorą ir pavienius dainuo
išklausytų šv.
rankos, kurios dabar taip žiauriai sulaužytos ir išsu Louis parapiją, ir jo vietą teateina
jant. Sykiu su jais daly
kiotos? Kuo kaltos tos kojos, kurias taip negailestin i užėmė kun. Vincius. Kun. mišių ir priimtų šv. Komu
vaus Šv. Kazimiero para
gai prikalė prie Rankinių medžio? Tai visa matant, So Zaikauskas lankėsi pas vi niją savo motinėlių intenpijos choras ir vietiniai
pulingosios ir Nukryžiuotojo Motinos kančios buvo sus šios kolonijos klebonus iijai. Tą dieną bus pasa
solistai.
bendra - kentėjimas. O bendra-kentėjimas yra sielos ir pareiškė, kad jis gegu kyta atitinkami pamoks
Kviečiame visus atsilan
kančios. Taigi, pildėsi Simeono žodžiai, kad Marijos žės mėnesį vykstąs į Lie lai Motinos garbei.
kyti.
\
Rengėjai.
širdį pervers skausmų kalavijas. Juo labiau nemato tuvą. Pasisvečiavęs pas
BALTASIS ŠVEDŲ
mi kalavijo ašmenys, juo tykiau jis veikia, juo skau- kun. Masevičių, išvyko įl
TĖVO KAZIMIERO
GEGUŽINES PAMALDOS
LAIVYNAS
»
desni. jo smūgiai. Tokios žaizdos neužgyja ir po mir Cleveland iš kur važiuos į
ŽVIRBLIO, O. P.
Per C»lke*brrĮe. SveJije
Išplaukta iš New Yorko
ties. Meilės žaizdos užgyja, bet sielos žaizdos — nie New York. Prieš išvykimą
Gegužinės pamaldos šv.
MARŠRUTAS:
GEGUŽĖS
29,
1936
M.
kada! Marija, Sopulingoji Motina, kiek daug kentėjai! iš Detroit, kun. Čižauskas
Kazimiero bažnyčioje bus
Modernišku motorlaiviu
Gegužės
3
—
5,
Šv.
Kry

Be to, Sopulingoji Motina yra ir Kankinių Kara pavežiojo kun. Zaikauską
laikomos kiekvieną vaka
GRIPSHOLM
žiaus
bažnyt.,
4557
So.
lienė. Kankinimosi yra laisvas pasiaukojimas. Kanki ir aprodė miestą.
rą 7:30 vai. Sekmadieniais
TIESIOG J KLAIPebĄ
Wood
St.,
Chicago,
III.
niai išlieja kraujo ir daug kenčia. Bet yra ir dvasios
bus laikomos tuojaus po
Laivo nemainant
Gegužės
10
—
24,
Nekalto
Šią
ekskursiją
vadovaus
p.
Pr.
Zaborskis
Kitą
sekmadienį,
šv.
kankinimosi. Čia neliejama kraujo, bet pamažu, ty
mišparų.
,
švedų Amerikos Linijos. Klaipėdos
kiai bei slaptai kenčiant mažinamos gyvybės sultys. Jurgio parapijos klebonas Prasidėjimo bažn., 2745
Kiekvieno kataliko pa
skyriaus vedėjas.
44th Št., Chicago, III.
Antra ekaknrti'a iiplanka
Tai yra tikrai karžygiškas kankinimosi! — Tokia kun. J. Čižauskas minės 15
reiga
ateiti į šias pamal
LIEPOS 1 D. I KLAIPĖDĄ
metų
kunigavimo
sukakBirželio
4
—
13,
Šv.
Antakaržygė kankinė buvo ir Švenč. Marija. Kai Jėzus
das, kurios bus Švč. Mari
Per GuMnri-fltciM*
tuves.
Sodalicijos
draugi
00
bažn.,
1515
So.
50th
AKristus buvo vedamas nukankinti, paskui JI sekė di
Ekskursiją vadovaus p. Vi. Mučinskas. jos garbei.
M. Y.
Švedų Amerikos Linijos centralihėje raš
i.,
Cicero,
III.
ja
rengia
vakarėlį
kleb
ve
T
"
delė minia liaudies ir moterų, kurios dejavo ir raudo
tinėj Ne«- Yorke Lietuvių skyr. vedėjas.
kuris gerbiamų Ekskursijas užgyrė Lietuvių Laivakor
jo. Atsigręžęs į jas, Viešpats Jėzus tarė: “Jeruzalės kun. Čižauską pagerbti.' Jeigu
čių Agentų Sąjunga Amerikoje.
POPE OPTICAL CO.
dukters, ne manęs verkite, bet velyk verkite pačios Linkime kun. Čižauškui ii- klebonų norėtų kviesti su ' Kiti ilptaukimai ii Neut Yorko
misijom bei rekolekcijom, DROTTNINUHOLM .... gegužės 1«.
Albert R. Barker
savęs ir savo vaikų” (Luk. XXIII, 27-28). Jėzus Kris giausių metų!
prašoma
kreiptis
šiuo
aKada
Jums reikalingi aki
KUNGSHOLM .................. birtelio 4
tus nepasmerkia raudojimo ir ašarų, bet duoda su
niai,
leiskite
mums išegzami
DROTTNINGHOLM
....
Birželio
1O
šv. Petro parapijoj vai ’dresu: 259 North 5th St., GRIPSHOLM ..................... Lieta* 1- nuoti akis ir pritaikinti aki
prasti, kad visada reikia žinoti, dėl ko verkti. Mūsų
nius. Mes --pSIkėome dirbtinas
ašaros turi paraginti mus įsigilinti į save, pažinti sa kučių Pirma Komunija į- Brooklyn, N. Y.
Platesnių Žinių apie eldąursfj*». bro- •
■- -- StOrėlių ir lafvakortSij malonėkite akis.
ve. Kūno kiekviena kančia turi būti ir sielos kančia. vyks gegužės 31 d. Prane
Katalikas, kurs neremia kata- kreiptis | vietinį laivakorčių agentų, 397 Main St.
Tel. 6-1944
O sielos kiekviena kančia turi būti tikėjimo kančia. šame iš anksto, kad moti . likiškos spaudos, neturi teisia va- arba
_
Wo
rcester,
Mass.
SWEDISH AMERICAN LINE
Krikščionių visos kančios turi būti kankinių kančios. nėlės turėtų laiko B&VO dintis geru Bažnyčios vaiku.
ASY&ia 8t.^ Webster, Mass.
154 Bvylston St, Boston, Mass.
Kankinių visos kančios kyla iš tikėjimo dvasos. O ti- vaikelius prirengti. Jeigu
Vyskupas Kettteris.

Kun. A. T. (Samata)

Worcester, Mass.

CHESTNEY’S
CANTEEN

Geriausia lietuv i š k a
užeiga, kur užlaikomi
skanūs valgymai ir gėrymai.
90 Millbury St.,
Worcester, Mass.

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ
Naujos Rūšies Radio

MAGIŠKA AKIS
METALINĖS TŪBOS
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.

Worcester, Mass,

M. A. CIVINSKAS A CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas-

Detroito Žinios

340-342 Harding St.
VVORCESTER, MASS.
Atdara
Dieną ir Naktį
<

< -

—1

GREENWOO DAIRY
Mūsų pienas ir smetona
užganėdina visus.
WORCESTER,
MASS.
Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios

Krautuvės

Užlaikome puikiausiu drabu
žiu visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL
BIAMAS MAŠINAS.

372-376 Millbury St.
VVorcester, Mass.
rr

MAHOGANY
RENDEZVOUS
LIETUVIŠKA UŽEIGA
Užkandžiai, šokiai ir Gėrimai
Vieta

karams parkint

EELiN ROJ(’EWIUH. SAV.
139 Washington St.
Worcester, Mass.

1

r.

PIRMUTINE.
LIETUVIŠKA
UŽEIGA

I

.■

Tel.
Dial-5-5898

Tel. 3-5710

į

I

*

I

• y

Užlaikome skanius gė
rimus visokių rūšių.
MILLBURY CAFE
B. Zavorsktfs, sav.
185 Millbury, St.,
VVorcester, Mass.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY
Baldai, Kilimai. Naminiai
Rakandai, Radios ir Elektrikiniai GRUNOVV Šaldytuvai.
GLENW00D ir ATLANTIC
Virtuvės Pečiai

Geros rūšies baldai už žemiau
sių kainą. Mokant tuojau arba
išsimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St,
■

VVORCESTER, MASS.
■■ '
■ *

NATIONAL BOTTUNG
COMPANY
Lozoraičiai — Savininkai
Išdirbame gerus minkštus gė
rimus. Geriausias patarnavi
mas vakarėliams ir pikni
bei išvažiavimams.
Tel. 3-6535

495 Millbury 8L,
VVORCESTER. MASS.

Penktadieni* Gegužė* i d-, 1984

DARBININKAS

6.

tariato” diktatūra yra vi i ką užsitraukė sau sarma kų Jaunimo klubas. Jau vyko Naujos Anglijos L. mas su Švč. Sakramentu,
siškai pavergus darbinin tą. Jeigu norėjo surengti turi apie 40 narių.. Darbuo Vyčių Apskričio suvažia-'o po to bankietas.
kus.
prakalbas Lietuvos ir jos jasi uoliai po katalikiška vimas. Westfieldiečiai pri Klebonas kviečia L. Vy
Haverhillio lietuviai aiš piliečių gerovei, tai galėjo vėliava. Dieve jiems pa ėmė kvietimą ir sekanti čių 96 kp. narius, Sodalicidalyvavo suva jos, šv. Kryžiaus parapi
kiai pasakė p. Pruseikai, pasikviesti Lietuvą mylin dėk augti ir tobulėti.
I asmenys
čius
ir
jai
gero
velijančius
žiavime
—
panelės Bronė jos choro ir bendrai visą
kad “mes nenorime fašis
tinės diktatūros, bet dar kalbėtojus, kurie būtų tei PARAPIJOS PIKNIKAS Jonaitytė, Ona Jonaitytė jaunimą tame bankiete
labiau kratomės komunis singai nušvietę Lietuvos Pavasarinis parapijos ir Alena Mereškevičiutė, dalyvauti.
tinės diktatūros”. Komu I stovį, bet tik ne komunis- Piknikas šiemet įvyks bir- Edvardas Gudauskas, Juo Mūsų klebonas labai įnistai nori nuversti Lietu tus, kurie Lietuvą ir lietu- želio 28 dieną, Lawrence’o zas Sabonis,
ir Jurgis vertina jaunimą.
Užtat
vius
šmeižė
kovojant
dėl
Palangoje.
Birželio
19
dievos valdžią ne, kad atsta
Naudžius. Dėkoja širdin- jaunimas jam turėtų atsityti demokratinę tvarką, nepriklausomybės ir tebe- ną, buvo parapijos darbuo- gai Vyčiams už pakvieti- dėkoti darbu parapijoje,
bet kad sukiršinus Lietu šmeižia visus tuos, kurie tojų susirinkimas. Jame mą ir malonų priėmimą,
vos piliečius kelti revoliu trokšta Lietuvai gerovės dalyvavo daug naujų pajė-; Viskas atrodo, kad čia bus
P-lė K. Žilinskaitė šią
sudaryti tai dienai komisijos ir paruošti tinkami pla-! ciją ir ant griuvėsių pasta ir savo tautiečiams lais- gų- Visi uoliai pasiryžo j įsteigta Vyčių kuopa,
savaitę užprašė šv. mišias
nai, kad toji Lietuvių Diena būtų kuopasekmingiausia.! tyti kruvinojo Stalino dik- vės.
veikti, kad piknikas būtų I
' už vėles skaistykloje. Tai
’ N. A. L. R. K. Fed. Apskr. Valdyba:
Prakalbose Buvęs, sėkmingas ir pelningas.
tatūrą.
PRANEŠIMAS
| gražus pavyzdys. Ji yra
A. Zaveckas, pirm.,
-------------- Dieve padėk!
Vietinis.
Pruseika pabaigęs kalbą
Edvardas
Gudauskas, šv. Kryžiaus parapijos
B. Jakutis, sekr.
išsitraukė iš kišenės popirm. Jaunimo Klubo pra-Į choro narė,
pieros šmotą ir sako —
neša, kad mėnesinis susi
ninkai, šokikai, muzikai, “Štai rezoliucija, kurią pa
rinkimas įvyks pirmadie Pereitą žiemą pridarė
MIR£
----------komikai ir tt. Pageidauti rašė Gedimino klubas, ir I
nio vakarą, gegužės 4-tą, daug nuostolių darželių
Balandžio 22, mirė Do- Balandžio .26, čia lankė- 7:30 vai. vakare. Šita tvar-( savininkams. Labai daug
na, kad užsiregistruotų tik šis susirinkimas užtvirtins
NAUJOSIOS ANGLIJOS lietuviai. Rašant savo už
mininkas Eidintas. Velio- si tVorcesterio sąjūngieALRK FEDERACIJOS siregistravimus reikia pa balsavimu, kad visi Ha nis ilgai sirgo vėžio liga, čių skrajojanti grupė ir ka duos nariams progos rožių nušalo. Jurgiui SpurAPSKRIČIO PROTO duoti per laišką savo var verhill lietuviai sutinka, Su bažnytinėmis apeigo- išpildė gražią, turiningą dalyvauti šokiuose, ku-1 giui taip pat padarė daug
riuos Easthamptono Lie- į nuostolių, Jis čia turi grakad rengimo komitetas pa
KOLAS
dą ir pavardę, ką gali iš sirašytų rezoliuciją”. Skai mis tapo palaidotas bal, programą. Buvo dainų: tuvių klubas rengia gegu 1 žų darželį. Žiemos šalčiai
pildyt, ir kiek laiko už to rezoliuciją, kurioj rei 25. Laidojimo patarnavi- solo, duetų, kvortetų ir žės 5-tą, Pulaski salėje.
nušaldė apie 50 rožių. Bet
“Mūsų visų mylimame
mišė Laiškus prašome sių kalaujama sušaukti Ame mą suteikė graborius D. kalbų.
jis ir vėl prisodino naujų.
laikraštyje “Darbininke”
sti šiuo adresu: Mr. P. rikos Lietuvių "Kongresą Zaletskas.
Programą atidarė 58 kp. Lietuvių Kolegijos artistai
No. 34, bal. 28 d. tilpo
Jančiūnas, 106 Bellevue (Tą patį, kurį socialistai-: Balandžio 23, po trum- pirm, p-lė Jadvyga UtkiuSekmadienio
vaka r ą, Naujiena! Patariame viNaujosios Anglijos ALR.
avė., Montello, Mass. arba komunistai šaukia Cleve- pos ligos mirė Alice Tala- te ir pakvietė worcesterie- studentai iš Marianapolio siems užsisakyti gegužės
K. Federacijos Apskričio
“Darbininkas”, 366
W. lande, birželio 20-21 dd.); la - Vasiliauskienė Mass. tęs. Pirmiausiai kvartetas, suvaidino komediją “Nėra 10 dienos “Darbininką”,
protokolas metinio* suva
Broadway, So. Boston, pasiųsti protestus Vokie Women’s Hospital. Ji buvotšurį sudarė p-lės Bronė
nes tame numeryje tilps
žiavimo, įvykusio kovo 29 Mass.
Sekretorija-tas tijai, Lenkijai ir Lietuvai, dar jauna moterėlė, tik 25 Sidabraitė ir Anelė Sida- Pinigų” ir dramą, “Už Šv. Kryžiaus parapijos is
slėptoji Brangenybė”.
d. š. m., Cambridge, Mass.
—
m. amžiaus. Iškilmingai su braitė, ponios Viktorija
Jurgis Spurgis.
kaip
fašistinėms
valsty

Žmonės gausiai susirinko torija.
Nutarimuose nepažymėta,
trejomis
mišiomis
tapo
Putelienė
ir
Magdalena
Dibėms. Bet kada vienas iš
kad Lietuvių Dienos Ko
ir džiaugėsi studentų geru
REDAKCIJOS
klausytojų pareiškė, kad palaidota bal. 27. Šv. My-Jonienė sudainavo Moterų vaidinimu.
mitetas nesulaužo rezoliu
’
kolo
kapuose.
Dideliame
:
Sąjungos
Himną.
YpatinATSAKYMAI
Lietuva ir lietuviai turi
cijos, Katalikų Seimelio
•
nuliūdime
paliko
savo
vygai
gerai
pasižymėjo
so

dar vieną priešą, kuris
L. Vyčių 26 kp. šokiai
priimtos vasario 22 d.,
rą Feliksą, mažą kūdikėlį listės p. V. Putelienė ir pknisa
Lietuvos
pamatus,
1936 m., So. Boston, Mass.
Worcesterio L. Vyčių 26 Bronei, Lexington, Mass.
ir
senus
tėvelius.
Gražulė
B.
Sidabraitė.
P.
Putebūtent, kruvinojo Stalino
kp. bankietas ir šokiai į- — Sąjungiečių vakaro ap
Su gilia pagarba,
i
laidojimo
patarnavimą
su;
lienė
dainavo
solo
dviem
Haverhill, Mass. — Bal. diktatūrą. Tai turime pa
vyks šeštadienio vakarą rašymas tilpo “Darbinin
Vladas Paulauskais,
teikė
graborius
A.
Overka
atvejais
ir
buvo
iššaukta
26 d. Lietuvių Gedimino siųsti ir sovietų Rusijos
gegužės 23 d., 7 vai. vaka ko” No. 33. Tamstos nedė
ex-pirmininkas”.
,
ir
sūnūs.
Lai
Visagalis
jos
atkartoti.
P.
Putelienė
neklubas surengė prakalbas. komisarams protestą. Pru
re Mayfair Hotel. Vienam sime, nes įdėjus būtų tik
Žmonių buvo apie 60. Pra seika susinervavęs* sako: vėlei būna gailestingas su-: tik turi gražų, išlavintą asmeniui įžanga
$1.50. pakartojimas.
kalbų tikslas buvęs išaiš “Tai tada turėtume siųsti i teikdamas amžiną atilsį. balsą, bet ir gera kalbėto Kviečia Westfieldo Jauni
P. J. ja.’P-lė B. Sidabraitė, nors
kinti žmonėms “Amerikos Prancūzijai ir Popiežiui”
Jeigu laikai save netur
| dar jauna, bet turi stiprų mo klubo narius, kaipo
; Lietuvių Kongreso” reika Yla išlindo iš maišo. Išei
būsiančius Vyčius atsilan tingu tik dėl to, kad netu
PARENGIMAI
i balsą. Ji taipgi pasakė kallingumą. Rengėjai kalbė- na, kad Rusijos komisarų
kyti ir linksmai praleisti ri to ar kito daikto, kurio
LDS Naujos Anglijos tojų pasikvietė p. Leoną diktatūrą ir jos budelių LDS. 8 kuopa gegužės 3(bą. Iš jos kalbos galima vakarėlį.
Jurgis Jonas. trokšti, žinok, kad šykš
Apskričio rengiamojoj Ge- Pruseiką, bolševikų pas- kruvinus darbus užgįria. d. minės Šv. Juozapo šven-,,spręsti, kad ateityje sątuolis ir gobšas, nors sken
gužinėj, geg. 29, 30, 31 dd. tumdėlį, kurį, kaip bolę iš Jiems ne Lietuvos žmonių tę. 9 vai. sekmadienio ryte i jungietės susilauks įžydėtų turtuose, visada bus
Romuvos parke, Montello, vienos vietos į kitą mėto. laisvė, ne Lietuvos nepri visi dalyvaus šv. mišių au- mios veikėjos. P. M. Dilodidžiausias skurdžius.
koje ir “in corpore” eis nienė iššaukta atsiprašė
Mass. dalis programos per
klausomybė
rūpi,
o
tik
su
La Bruyere.
Pruseika labai gudriai
publikos turinti slogas ir Atvykus į šią koloniją
prie šv. Komunijos.
paskutines dvi dienas bus
kiršinti
žmonės
ir
Lietu*
kalbėjo, bet visų susirin
Gegužės 10, sekmadienio, negalinti dainuoti solo, bet klebonautų kun. L. Pras- į
patiekta įvairių mėgėjų
'' j kusių žmonių jam nepavy- vą atiduoti kruvinajam i ryte 9 vai. jsv. Vincento j užtai pasakė turiningą kal- paliui, lietuvių katalikų
pasirodymo formoje.
sko suklaidinti. Jie sako: Stalinui. Be to, bolševikai draugija iš Brighton daly- bą. P. Dilonienė savo kal
Reiškia yra organizuoja
veikimas padidėjo. Kun. L. j BROCKTON GARAGE
gražiais
žodžiais
kalba
j
.“Mes norim, kad Lietuvos
Brocktone Fordų Pardavėjai
ma “amateur” programa.
katalikus, kaip brolius, vaus iškilmingai šv. mišio- boi kvietė ir ragino visas, Prasapalius ne vien moka
valdžia
duotų
laisvę
spau

STASYS W. STRIPINIS
se ir šv. Komunijoje. Po ypatingai čia augusias palaikyti senuosius para
“Amateur” programos ve
bet
paslėpę
laiko
braunin

Lietuvis Astovas
dai ir organizacijoms”.
piet bus atitinkama prog-, moteris ir merginas tapti pijiečius, bet patraukia Tel. 1550
dėju yra pakviestas gabus
gą,
kardą,
kuriuo
nukapo

389 Warren Avė.
Brockton, Mass.
Moterų Sąjungos narėmis. naujus.
jaunuolis Jančiūnas
iš Vadinasi, jei dabartinė tų galvas kiekvienam ka rama lietuvių salėje.
tautininkų valdžia duotų
Montello. Į šią programą
talikui, kaip kad padarė Po piet geg. 10, Motinos Dainavo duetus p-lės Si- Bal. 19 d. š. m. kleb. kun.
laisvę
spaudai
ir
organi

Tel. 3368
dienoje Cambridge lietu dabraitės, ponios Dilonie L. Praspalius surengė pie
kviečiami įvairus sportizacijoms, tai Pruseika bū Rusijoje, įvedę sovietus. vių parapijos svetainėje į-(nė
ne ,i ir Putelienė.
y-utenene.
tų patenkintas. Bet jis su Pruseikos pareiškimas sių vyks Motinų pagerbimui Turėjome garbės išgirsti tus altoriaus tarnautojams
sigriebęs sako: “arba bent sti protestą Popiežiui yra graži pramogėlė. Kamba kalbas mūsų Gerb. Centro ir trustysams. Taipgi pa-i
LIETUVIS GRABORIUS .
atstatytų buvusią demo ne kas kitas, kaip keršiji riuose bus paroda mokyk pirm. p. T. B. Mažeikienės. kvietė ir altoriaus tarnau
P. A. Sykes ir B. G. Sykes
Taipgi užlaikome visokios
tojų tėvelius.
kratiją”. Įdomu nuo kada mas katalikams.
LIETUVIAI ADVOKATAI
rūšies rakandų.
los
vaikų
įvairių
darbų:
P.
Mažeikienė
yra
didelė
Šv. Kryžiaus parapija
Kada susirinkusieji už
Ofisas: SANBORN BLOCK
bolševikai pasidarė toki
Laidotuvių Įstaiga:
piešinių, siuvinių, rašinių idealiste ir pasišventusiai
Washington St.
demokratai? Jeigu taip, protestavo, kad visų Ha- ir tt. Įžanga į pramogą ir dirba visuomeniniame dar auga ir stiprėja, dėka nau-j 124 Ames St., Brockton, Mass.
Norwood, Mass.
jojo klebono kun. Praspa-j
tai Pruseika turėjo kalbė verhillio lietuvių vardu parodą dykai.
Gyvenimo vieta:
Tel. Norwood 0330
be,
o
ypatingai
Moterų
liaus
darbštumui
ir
ener

komunistai
neturi
teisės
25 Enterprise St., Brockton
ti
ir
apie
sovietų
Rusiją,
Gyvenimo Vieta:
Gegužės 10, 7:30 vai. va Sąjungai.
32 tVALNUT AVĖ.
kur nėra nei spaudos, nei priimti tokios rezoliucijos, kare įvyks labai gražus Taipgi kalbėjo klebonas gija.
Tel. Norwood 1020
Bal. 26 d. kleb. kun. L.'
žodžio laisvės, kur “prole- nes tik vienas Gedimino koncertas, kurį išpildys di- kun. Dr. Bružas ir ragino
klubas tai sumanė, tai tik j
Praspalius surengė pietus j
dysis
bažnytinis
chorasvisas
savo
parapijietes
ra

savo vardu ir gali pasira
Šv. Kryžiaus par. chorui. ;
(WRUBLIASKAS)
vadovaujant
M.
Karbaus

šytis
į
Moterų
Sąjungą.
šyti ir protestuoti. Tada
Gegužės 3 d. kleb. kun. LIETUVIS GRABORIUS IR
Baigiant kvartetas su L. Praspalius rengia ban
atsistojo vienas iš Gede- kui. Lai nei vienas nelieka
BAL8AMU0T0JA8
mino klubo rengėjų ir pa- namie, o visi ateina pasi dainavo keletą dainų. Vi kietą visam lietuviškam
1000 WashingtOB St.
NORWOOD, MASS
1 reiškė, kad klubas jokių klausyti gražaus, linksmo, soms dainininkėms akom jaunimui. Tą dieną klebo
muzikalio
parengimo.
Įpanavo
p.
A.
Milienė.
Pro

TEL. Norvood 1503
rezoliucijų nerašė. Taigi
nas šv. mišias atnašaus
žanga
nedidelė.
Vieta
mo

gramą
vedė
p.
V.
Liutkiepaaiškėjo, kad Pruseika
Montello Office:
parapijos jaunimo intenci
kyklos
svetainėje.
nė.
.
10 Intervale 8t.
atsivežė rezoliuciją iš
jai. Suma 11 vai. 2:30 vai.
Gegužės
17,
Šv.
Stepono
Užsibaigus
programai,
TEL. Brockton 2005
Brooklyno ir ją bandė pri
Kaip Tai:
po pietų įvyks palaiminidraugija,
ir
Darbininkų
p.
T.
Mikučionienė
užkvie

mesti visiems Haverhill
Radio komisija rengia tė Worcesterietes pas p.
lietuviams.
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darbininkas
Rakauskas. Daug kredito
priklauso šiai komisijai už
šokių surengimą.
Valio Vyčiai!
Rap.
PADĖKA

džio 18-tą, Copley Plaza
viešbučio “Foyar” svetai
nėje.
Apie 8:30 valandą vaka
re jaunimas būriais rinko
šv. mišių laikomų narių si į svetainę. Pirmiausiai
Naujos Anglijos Vyčių
intencijai. Šv. mišios pra pasirodė jaunimas iš Athol, Mass. Iš Worcester, Apskričio metimai šokiai
sidės 8:30 vai.
Vakare bažnytinėj salėj Mass. abiejų kuopų daug įvyko šeštadienį, balandžio
įvyks
įvairi programa. jaunimo atvyko automo 18, Copley Plaza “Foyar”
Sekmadienį gegužės 3 Programa susidės iš teat biliais. Taipgi Norwood’as, svetainėje. Jaunimo atvy
d., pripuola Šv. Juozapo ro “Knygnešio duktė”, kal Providenee, R. I., labai ko iš visos Naujos Angli
mūsų organizacijos globė bos, solo, duetų ir t. p.
puikiai pasirodė. Provi- jos.
jo metinė šventė. Visi LDS
denciečiai po pietų dalyva- Šokių Komisija širdingai
Vakaras žada būti įdo
organizacijos skyriai tą mus ir įspūdingas. Įžanga, vo Darbininko Radio prog-. dekuoja visiems nariams,
dieną apvaikščioja iškil tik 25c. Todėl visi LDS na ramoje, vadovaujant mu kurie prisidėjo prie šių šo
mingai minėdami bažny riai ir prieteliai, rėmėjai ir zikui Giedraičiui.
kių, pardavinėjant tikiečiose su pamaldomis ir
Lawrenciečiai
pi
r
m
ą
tus; taipgi p-nams Zaletsšiaip žingeidaujantieji yra
kartą pasirodė šokiuose!i kams už gražią taurę ir
vakare salėse su įvairiais kviečiami į šį vakarą.
gausiausiai ir gavo didelę, I aptiekoriams Šidlauskams
kukliais parengimais.
; LDS. 1-mos kp. vald.
gražią taurę, kurią įteikė už įdėjimą ir laikymą tau
LDS 1-ma kp. So. Bos i
________
p-nai Zaletskai.
tone irgi minės iškilmin . VYČIŲ APSKRIČIO
rės lange. Taipgi dėkuoja
Taipgi
buvo
užsiregis

gai.
Darbininkui už talpinimą
METINIAI ŠOKIAI
travę
jaunimo
iš
Hartford,
aprašymų į “Darbininką”,
PAVYKO
8:00 vai. ryte visi LDS.
Conn., Montello, ir Port- o ypatingai už skelbimą
1-mos kuopos nariai kvie
land, Maine. Ištikrųjų, dar per Darbininkų radio ir
čiami atvykti į bažnytinę Naujos Anglijos Vyčių
tokių šokių nebuvo, kad iš : mūsų pirmininkui Pranciš
salę, iš kur visi maršuosi- Apskričio Metiniai šokiai
apylinkių miestų ir vals kui Razvadauskui už uolų
me į bažnyčią išklausyti įvyko šeštadienį, balantybių būtų suvažiavę tiek pasidarbavimą šokius ren
daug jaunimo.
giant.
Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
Buvo jaunimo ir iš Ha- Visiems atsilankusiems
verhill, Cambridge, Ros- iš visų kolonijų į šokius ir
Didelės permainos vajaus fronte *— kun. J. Bru- lindale, Hyde Park, Dor- vietiniam jaunimui, profe
- žikas pirmoje vietoje. Kilmoniutė pralenkė L. Kumpą. chester, Mattapan, Jamai- sionalams ir biznieriams
Visa eilė kontestininkų eina pirmyn.
ca Plain ir Bostono. Profe šokių Komisija taria lie
Elizabeth, N. J. — Kun. Nashua, N. H. — Šią sa sionalų ir biznierių irgi ne tuvišką ačiū.
Šokių Komisija.
J. Bružikas, buvęs ketvir vaitę didelį pasisekimą tu mažai pasirodė.
tose kontestininkų eilėse, rėjo Nashuiečiai K. Na Margumynai ir “grand
IŠ ŠV. VINCENTO A
šią savaitę padarė visiems dzeika. Jisai gavo 1600 march” buvo šokių papuo PAULO DRAUGIJOS '
surprizą. Jisai prisiuntė balsų ir tuomi pralenkė J. šalas. Orkestras patenki
Sekmadienį, balandžio
didelį glėbį naujų “Darbi Jeskevičių, kuris ir gi šio no ‘jaunimą.
Šokių Komisijos ved. p- 26, 1936, šv. Vincento A
ninkui” skaitytojų ir atsi mis dienomis gana smar
lė
F. Grendeliutė, pranešė, Paulo Draugijos, Bostono
stojo į pirmąsias kontesti kiai pirmyn pasivarė.
kad liko gražaus pelno.
vyskupijos, parapijų Kon
ninkų eiles. Tik nežinia,
Šią savaitę didelį žings Šokių komisiją sudarė Į ferencijų atstovų įvyko
kaip ilgai galės vajininkų
priešakyje būti, nes Kib nį padarė M. Kilmoniutė šie: Grendeliutė, Sandaitė. bertaininė bendroji šv. Komoniute tėra pasilikusi tik V. Brazauskas ir F. Kon Palilionis, Grilevičus ir P. munija ir bendri pusryčiai
drotas.
500 balsais.

VIETINĖS ŽINIOS

ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖ IR
JOS MINĖJIMAS

I

I

KONTESTANTININKŲ STOVIS:
Kun. J. Bružikas ........................... ;............... ........ 30,000
M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 29,500
Leonardas Kumpa, Brockton, Mass................ .. 28,000
Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass................. ;........ 25,000
J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest. 19,685
O. Saurienė. LDS 1-mos kp. kontestantė ....... 16,935
J. Glavickas, 108-tos kp. kont.............................. 16,350
F. A. Kondrotas, Phila. Pa........... ................... 15,900
A. J. Paleckis, Hartford, Conn............................. 13,625
VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas.... 12,950
V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kont...................... 12,150
B. Mičiunienė, New Britain, Conn........................... 9,875
K. Nadzeika, Nashua, N. H..................................... 9,850
J. Jeskevičius, LDS 1-mos kp. kont..................
8,600
J. Makštutis, Scranton, Pa.................................. 7,050
K. Vosylienė, LDS 1-mos kp. kontestantė.......
7,050
Paula Glugodienė, Cleveland, Ohio ,............... 6,500
F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont.................. . 5,740
V. Butrim, Rochester, N. Y.................................
5,700
A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont......................
6,235
Vytautas Andjurgas, Phila. Pa......................... 4.200
M. Kauklys, Keamy, N. J..................................
3,375
J. J. Naudžius, Westfield, Mass.........................
3,000
M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont.................. 2,775
2,600
V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas ...........
M. JJrmonienė, LDS 7-tos kp. kont. .................
1,800
1,800
A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass......................
Jieva Lukošiūtė, Chicago, UI......... ...................
1,225
1.200
Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass. ...................
900
P. Palevičius, LDS 7 kp. kont.................. _....
...
900
Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y. .............
800
A. Delinas, Greenfield, Mass.................. ..........
700
Mrs, Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont..............
690
H. A. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont...............
T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa.................
600
S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest. ................ ... 600
Ė

-

-

SVARBUS PRANEŠIMAS KONTESTININKAMS
Einant LDS Centro Valdybos nutarimu “Darbi
ninko” kontestas turėjo baigtis balandžio 30 d., bet
daugelis “Darbininko” platintojų - kontestininkų pra
šė kontesto vedėją, kad pratęsus “Darbininko” vajų
iki Naujosios Anglijos LDS gegužinės, kuri įvyks Ro
muvos parke, Brockton, Mass. LDS Centro Valdyba
su tuo sutiko ir dabar “Darbininko” vajus yra pratę
stas iki gegužės 31 d. 12 vai. nakties.
Taigi, gerb. kontestininkai-kės turite dar gražios
progos padirbėti “Darbininko” vajuje ir laimėti ski
riamas dovanas. Į N. A. LDS Apskr. parengimą suva
žiuoja daug žmonių, kur kontestininkai galės nemažai
gauti balsų.
Vajaus Vedėjas.
H

50
PILNA1

ĮPILKITE MAN

BROCKERT BREWINGCe.,Inc.
81 Lafayette St.,
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-1125

skaičius liudija, kad minė
toji brolija pirmąjį savo
gyvenimo, Mt. Carmely,
istorijos lapą atvertė gar*
bingai. Valdybon išrinkti
šie asmenys: Pirm. Mary
tė Bučinskaitė, vice-pirm.
Juzė Laurinaitytė, sekre
torius — Genė Pranckaitytė, iždininkas — Juozas
Janulevičius. Brolijos stei
gėjas kun. Dr. J. Končius.
Pasekmingesniam broli
jos obalsių plėtimui skirta
trečias mėnesio sekmadie
nis, kuris pavadinta Eucharistiškuoju. Tame sek
madieny Šv. Mišios - suma
prie įstatyto Šv.- Sakra
mento ir vakare adoracija.
Dieve padėk ir toliau paį sėkmingai plėsti Eucharistišką Kristaus karalystę!
Rap.

BOSTONO APIELINKCS ALAUS PARDAVĖJAI, KREIPKITĖS S
CHARI.ES VAYSHVILLE, Brockert Ate Distribator. Tel. Ded. 1731 8
arba pas I’elnj šiitą, juirtlavėjas;
Tel. South Boston 9836.
5

*

SIERA IR SIRAPAS
Dr. John L. Rice
New Yorko Miesto
Sveikatos Komisijonierius.

su programa — Draugijos kunigai: Berry, Daily ir
;Sullivan.
Rap.
reikalai.
Šv. mišios buvo atlaiky
MIRĖ KERDIEJIENĖ*
tos šv. Kryžiaus Katedro
Ketvirtadienio ryte, bal.
je, Bostone, 8:00 vai. ryto. 30 d. mirė Ona KerdiejieAtstovų nuo įvairių konfe nė (Liutkevičiutė), gyv.
rencijų
prisirinko
per 652 Broadway, So. Bosto
pusantro šimto. Nuo Šv. ne. Sirgo širdies liga la
Petro liet. par. konferen bai trumpai. Paliko nuliū
cijos dalyvavo p. Širka, p. dime vyrą p. Joną KerdieKumpa, p. Kavolis ir p. jų, spaustuvininką ir du
Žuromskis Jr.
sūnų.
Atstovams pasisotinus
Laidotuvės įvyks šešta
patiektais užkandžiais bu dienį, gegužės 2 dieną iš
vo patiekta ' veikiančios šv. Petro parapijos bažny
B. vysk. Centro valdybos čios 8:30 vai. ryte.
raportai. ‘ Gražias kalbas Patarnauja graborius p.
pasakė žymūs * kalbėtojai' Juozas Kasperas.

Pagal kalendoriaus tai
jau pavasaris. Mūsų mo
čiutės su pradžia pavasa
rio valydavo ne tik visą
namą nuo viršaus iki apa
čios, bet ir žmogaus kūną
dėl ateinančių lengvesnių
dienų. Ir todėl, visi šeimy
nos nariai turėjo, ar jie
taip norėjo daryti ar ne,
sekti regularišką sieros ir
sirapo kursą. Kiti žmonės
vieton sieros ir sirapo var
tojo sasparilą. Visų buvo
pripažinta, kad kūnas rei
kalavo pavasario apvaly
mo. Net iki šių dienų žmo
nės šitą praktiką vartoja.
Bet ją verta užmiršti, kaip
mes užmiršom
ir atmetėp
me senovišką tikėjimą į
KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ! raganas, velnišką akį, ir
burtus. Tas vis
KOLONIJOSE
i visokius
kas priklauso praeičiai.
Sveikatos atžvilgiu pa
žis pranešė bažnyčioje, vasaris yra labai sunkus
kad šiais metais ne tik laikas. Oras vis mainosi.
bažnyčios stogas bus už Saulė šildo ir oras šiltas
Sekmadienį, bal. 19 d. šv. dengtas, bet taipgi išma- vieną dieną, o jau sekan
Jurgio par. bažnytinėje liavos bažnyčios vidų. Tai čią dieną lija, arba baisus
vėjas pučia. Sveikas pro
svetainėje Įvyko Naujosios
tas dėl apsirėdymo yra
Anglijos Lietuvių Vargo ryti į vienus metus.
nininkų koncertas. Pro
Rap. svarbus dalykas. Jeigu
mes tik atsimintume dėvė
gramą išpildė vargoninin
ti tokius drabužius, kokių
kų choras, vadovaujant
oras reikalauja, tai viskas
muzikui Rapolui Juškai,
būtų gerai. Patartina pa
vargonininkai solistai, šv.
vasarį visuomet turėti vir
Jurgio parapijos Šv. Ceci
Š.
mėn.
19
d.,
t.
y.
sek

šutinį žiponą, kad nors ir
lijos choras ir solistės, va
madienį,
■
vietos
lietuvių
per šilta jį apsivilkti, ir
dovaujant muzikui Anice
tui Šlapeliui. Žmonių buvo parapijos salėj įvyko stei kad nors diena būna graži.
pilna svetainė. Įžanginę giamasis Šv. Sakramento Maisto klausimas irgi
kalbą pasakė k,leb. kun. S. brolijos susirinkimas. Įsi svarbus. Būtinai reikia
rašiusių milžiniškas narių vartoti daugiaus žalių dar
i P. Kneižis.
žovių. Žiemos metu gal ne
Pertraukoje kalbėjo mu ŽOLYNŲ ARBATA
buvo galima vartoti tiek
zikas p. A. Visminas iš
daug žalių daržovių, tai
Lawrence, Vargonininkų
išmintinga šeim i n i nk ė
Sąjungos kuopos pirmi
pradės su pavasariu pra
ninkas. Jis ragino užsipre
tinti jos šeimyną vartoti
numeruoti “Muzikos Ži
lengvesnį maistą.
nias”. Programos vedėju
Pavasaryje vaikus reikia
buvo Vietinis vargoninin
Vidurių užkietėjimas yra moti pratinti ilgesnį laiką išbū
kas p. A. šlapelis.
na visokių ligų. Kad išvengti tas ti ore, kad gautų kiek tik
Koncerto programa bu nelemtai! ligas, tai yra privalu galima saulės spindulių,
išvalyti ir sutvarkyti vidu
vo turininga. Mūsų muzi mas
rius. Natural-Lax-Herb Tea yra kad jų kaulukai ir dantys
kai užsitarnauja plačio sutaisy ta ir 12-kos Natūralių žo išsivystytų, kaip reikia. •
ir šaknų. New Yorko Mies
sios visuomenės paramos lynų
Kitais žodžiais, vieton
to Sveikatos Skyrius Išbandė ir
už taip gražų ir naudingą pripažino, jog Natural-Lax-Herb sieros ir sirapo ir sasparidarbą, lietuvinimą ir lavi Tea yra viena iš geriausių — la, vartokime daugiaus
paliuosavimui, išvalimui ir su
nimą mūsų jaunimo.
tvarkymui
pairusiu vidurius. šviežio oro, saulėkaitos,
Pakelis arbatos kainuoja 50e. ar gero maisto ir tinkamus
3 pakeliai už $1.25. Prisiųskite
Šiomis dienomis pradėjo ba
Money Order už vienų arba tris drabužius.
»
i

NORWOOD, MASS

MOUNT CARMEL, PA.

1. Jūs Gaukite šių EASY Prosų. — Pilno dydžio
EASY Prosas, kuris veikia automa
tiškai. Prosas, kuris pilnai automatiškai ope
ruojamas. Nesudaro daugiau jokių kiiflčių —
masina operuojama pirštais. Paspausk rankelę
ir turėsi abi rankas liuosas prosijimui.
2. Įsigykite Šitą EASY Plovyklų _ Nauja 1938
EASY Plovykla su nauju TURBOLATORIUM,
.^A^Y Plovyklai duoda galimybės skalbti
3-ZONE.
J^TWte
KABY Gręžtuvų. — Automatiškas
EASY Gręstuvas turi - balloon typo ruolitu,
strike-type saugų paliuosavimų, greitai dirba
ir yra saugus operuoti. Naujo stiliaus ir gra
žiai atrodo.
Langvi Išsimokajimai Edison Service Klijantama
V ĮSOSE EDISON SHOPS ir pas Eleetrikinius ir
Kontraktorius Dylerius

a.

The Edison Shops
39 BoylMon St. Boaton
ir 32 kitose parankiose vietose

HANcock 3300
AtcĮva 8:30 iki 5:15 pp. kasdien ir Šeštadieniais

■> •

*

dengti Šv. Jurgio parapi pakelius, o mes jums už tai pa
per paštų NATURALjos bažnyčios stogą. Visą siųsime
Kaip laimingas tasai,
LAK-HERB TEA. Reikalaujame
medžiagą stogui aukojo agentų. Geras pelnas. Rašykite kuris negimė vergu, ir ta
Bird & Sons kompanija. Šiaip:
sai, kuris išmokytas nebū*
John
W.
Tai maždaug $500.00 auti svetimos įtakos įrankiu.
‘ka. Kleb. kun. S. P. KneiUotou.

.

..........
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susirinkime pereitą sek
madienį štai ką padarė —
1. Paaukavo $25 gėlėms,
kad papuošus Marijos al
torių gegužės mėn.; 2. Nu
pirko naują gedulingoms
mišioms mišiolą; 3. Už
prašė egzekvijalnas mi
šias šeštadienį prieš Moti
nų Dieną už visas miru
sias motinas, ypač tas, ku
rių niekas neatmena; 4.
Motinos Dieną nutarė vi
sos eiti prie šv. komunijos
už savo mamytes; 5. Ren
gti išvažiavimą pas Sese
rys Kazimierietes Villoj
Juozapo Marijos.

Rytinių Valstybių Žinios
AMERIKOS LIET. KAT. STUDENTŲ IR
PROFESIJONALŲ SEIMAS

NEW BRITAIN, GONN.
tent, p. O. Sintautienė,

Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų ir Profe IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS gyv. Hartforde.
Palaidotas iš šv. Andrie
sijonalų Sąjungos Centro Valdyba šiuomi praneša, APSKRIČIO SUVAŽIA
VIMO
jaus par. bažnyčios, bal.
kad STUDENTŲ IR PROFESIJONALŲ SEIMAS į- Į

vyks š. m. Liepos (ĮJuly) 7 ir 8 d. (antradienį ir tre Balandžio 26 d. įvyko 25 d. su trejomis šv. mi- SENI GIESMININKAI tos pusės cenos KUMPIS,
Moterų Sąjungos apskri šiomis, kurias atnašavo
čiadienį), Marianapolis College, Thompson, Conn.
•----------Jonas Letkauskas, pakelia
lauktos lenktynės XxU.25d.ULd
nušauta gyvūną,
kurs vieVisi Amerikos Lietuviai Katalikai — Dvasios Va čio suvažiavimas Šv. An- kleb. kun. A. Vaškelis; Ilgai
©
VUlIlcį, Klllb
Vi“"
dai, Profesijonalai, Visuomenės Vadai, Alumnai, Stu- ^rmjaus parapijos sveta.1- jam asistavo kun. V. Kar tarp Senų Giesmininkų ir toj kiškio pasirodo tik padentai ir Studentės ir tt. visose Amerikos Lietuvių
Jankių kauskas ir kun. P. P. Kar- Moterų Choro įvyko sek- prasta pelė. Kumpis ir
aItorių madieriį, balandžio 26 d. Strielčius pabaikauja ir
Kolonijose, kurie yra susirūpinę mūsų tautos ateitimi, ! kuopų 17 atstovių ir 3 vie- lonas
: atnašavo šv. mišias kun. vakare. Dėka art. Jono Či- gražiai padainuoja. Jiems
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiame nepaprastai iš šni°sApskričio
pirm.
p.
V.,
j. Ambotas ir kun,E. Gra- žausko pastangoms ir pa- išėjus, įeina Adomaitis su
kilmingame Lietuvių Katalikų šviesuomenės suvažiar
Petraitienė pradėjo sesi-|deckis
mišių varg. sišventimui 12 vyrų, kurie savo sūnumi nuo Glyndon ?rm0S sv* Komunijos
vime.
Visuomenei pranešama, kad seime dalyvaus gar jas, kurias atidarė malda . K žalnieraičiui vargo- sudarė Senų Giesmininkų Avė. Tėvas smuiką, o gū^misios sekmadienj geg o
bingieji Lietuvos Pavasarininkai svečiai — Dr. J. Lei- kleb. kun. A. Vaškelis. naįs pritariant, giedojo trupę, programa buvo juo- nūs armonika groja. Žmo- ' d. bus 8 vai. ryte. Tą rytą
Operos artis- kinga ir įdomi. Miliauskai, nėms taip patiko, kad net 25 berniukai ir mergaitės
mona^ ir adv. J. Laučka, ir skaitys paskaitas.
, Gerb. klebonas
. . atkalbėjęs
.
_Metropolitan
____ ,_________________
pirmą
Visos Studentų ir Profesijonalų kuopos privalo mald4, sveikino sąjungieQna Katkauskaitė iš tėvas ir sūnus, pradėjo va- kelius kartus plojimu rei- mūsų parapijos
Hartford
atsiųsti į Seimą kuodidžiausį skaičių savo įgaliotų de ; tęs ir linkėjo sėkmingos Hartford.
karo iškilmes. Tėvas su- kalavo, kad daugiau jie kartą priims Jėzų į savo
širdį. Pėr tas pačias mi
dainavo, o sūnus pagraji- Į pagrajitų.
legatų (čių), profesijonalų, studentų ir rėmėjų narių. darbuotės.
Ant
velionio
karsto
buvo
šias eis prie šv. Komuni. Sesijų vedėja buvo p. V.
no. Nespėjo tie prasišalin-j
_______
Kiekviena kuopa siunčia po vieną delegatą nuo kiek Petedtfeni
’p^ėlK A?Ta- sudėta daugybė dvasinių
ti, kaip štai įeina švilpau- RUDYS IR SKILANDYS 1 jos visi, kurie bus dirmavieno penkių pilnai užsimokėjusių narių. Delegatų įga
mošaitienė, rašt. M. Joku- bukietų. Laidotuvėse daly- damas STRIELČIUS, An
voti tą dieną po pietų.
liojimai privalo turėti šiuos parašus: Dvasios Vado,
Didžiausi vakaro juokSidabriniam ŠŠ. Vardo
Pirmininko ir Raštininko. Šie delegatai turi balsavi baitė, tvarkdarė J. Janu- vavo daug žmonių. Palai- tanas Ivoška žvalgosi, dariai ar tik nebuvo Rušonytė,
korespondentė
B.
dotas
Šv.
Marijos
kapuomo teisę.
se.
Lai
Sutvėrėjas suteikia pokšt... iššauna, krinta iš dysv • ir Skilandys. Vincas Jėzaus dr-jos įsikūrimo
Mičiunienė.
Mandatų
kose
Jj
a
i
oro koks tai sutvėrimas, Pečiulis su ruda barzda ir 1 vyskupijoj jubiliejui mi
Visos Studentų ir Profesijonalų kuopos privalo
misija:
V.
Elijošienė
ir
M.
amžiną
gyvenimą
dangaus
tuo pačiu laiku įeina iš ki- I sulopitomis kelnėmis ir šiose, Katedroj, dalyvavo
kuogreičiausiai atsilyginti prieš Seimą su savo centro
karalijoje.
Miliauskienė.
nario mokesniais ($1.00 studentams ir $2.00 profesiLaidotuvėse patarnavo žiai. Pirmiausiai bal. 19 d., Jonas Letkauskas su savo Jonas Letkauskas ir Anjonalams). Pinigus siųskite Centro Iždininkui — Mr. Plačiai kalbėta vajaus’
graborius A. P. Karlonas. 8 vai. ryte nariai išklausė bakumbardais ir vokiška tanas Ivoška, o susirinki
Peter Barziliauskas. 8071 — 87th Rd., Woodhaven, reikalu. Apskritis ir M. S.
T. M. šv. mišių ir pasimeldė už ! barzdele savo išminties me po pietų dalyvavo kun.
L. I., N. Y. Siunčiant pinigus būtinai pažymėkite kas, Conn. Direktorė p. M. Jažiupsniais per trys bertai- • Antanas Fubinskas ir drmirusius kuopos narius. nius valandos juokino su- 1 jos pirmininkas Valerijo
kiek ir už ką siunčiama. Taipgi ir narių vardus, pa- kubaitė skiria dovanas, tai
jVakare-gi susirinko į sve- sirinkurius. Abudu šitie nas Strazdauskas.
vardes ir adresus.
I narei, kuri prirašys daui tainę pavakarieniauti ir seni giesmininkai turi
Visų kuopos narių vardus ir pavardes ir adresus giausiai narių ir nemažiau
Motinos dienoj pripuola
kuoankščiausiai prisiųskite Centro Finansų Sekreto^ kaip 10 narių^ Vajus baig--į* Balandžio 25 d. į šią ko pasiklausyti kalbė tojų daug jaunų minčių ir daug • ŠŠ. Vardo vyrų dr-jos ben
riui — Mr. Peter Parolis, 51 Arlington St., Worcester, sis birželio mėnesyje.
lonjją atvyko Lietuvos Pa i kalbų. Kalbėjo klebonas gabumų. Pageidauja m a, dra Komunija. Manoma,
Kuopos
smarkiai rengia- vasarininkų atstovai Dr* I kun. Jonas M. Bakšys, ir kad ir ateityje jie ne atsi kad tą dieną bus daugiau
Mass.
Visais informacijos reikalais kreipkitės į CONi trilypę GEGUŽINĘ, J. Leimonas ir teisininkas J. K. Čiapas. “Tap dance” sakytų palinksminti.
vyrų prie Dievo Stalo, neCollege, kuri jvyks birželio ‘ 14 d., Juozas Laučka. Vakare, pašoko p-lė Anita PoluiVENTION COMMTTTEE, :Marianapolis
_
; gu kokį kitą sekmadienį
24r Naugatuck, Conn.
Thompson, Conn. arba į Centro Pirmininką
BE MOTERŲ
L. Vyčių 90 kuopa suren kaitė, akompanuojant mu
nuo dr-jos įsikūrimo 8 me
Plačiai kalbėta būsenčio gė svečių priėmimui vaka zikui K. Baziui.
John C. Morkūnas, 41 Willite Dr. Rochester, N. Y.
Vakaro svarbiausias vei tai atgal mūsų parapijoj.
Šiame laikraštyje bus vėliaus pranešta apie ne Moterų Sąjungos seimo rienę. Jaunos Vytės patar Pabaigoje kuopos pirm. kalas, komedija “Be mote Motinos Dienoj Suma
paprastai įdomią Seimo programą. Sekite spaudos ži reikalu, kad būtų galima į navo prie stalų. Vakarie V. Zubavičius prisižadėjo, rų”, kurią suvaidino seni bus su išstatymu ŠŠ. Sa
nias.
* 1 seimą pasiųsti kuodau- I nėje pasakyta gražių kal kad kuopa ateityje pradės giesmininkai. Visiems bu kramento ir ŠŠ. Sakra
giausiai atstovų. Nutarta I bų, pamatyta iš Lietuvos rodyti daugiau gyvumo iš
Am. Liet. Kat. Stud. ir Prof. Sąjungos
mentas bus garbinamas iiš iždo paaukoti $5.00 tre- i atvežta paroda ir pasi-, kurio galės pasidžiaugti. vo juokų tiek ir tiek, kuo ki vakarui. Bus puiki pro
Centro Pirmininkas,
met vyrai,, norėdami mo- at_*_
* •_______ ■■■____ L
Jonas C. Morkūnas.
klausyta gražių dainų. To-! Naujų narių vajus eina iterims atkeršyti .ir įgyti ga visiems pasimelsti už
dimo reikalams į Lietuvą. astmasteriu buvo p. Jonas visu smarkumu. Šio va
nuo savo moterų nepri : savo brangias motinėles
dalies taip, bet ne tik čia; Suvažiavimo sesijos bai Stasilionis. Kalbėjo L. Vy- jaus
organizatorius
Jonas
,
ar jos būtų gyvos, ar mi
vyčiai kalti, jie griebiasi gtos 5 vai. po pietų malda, čių Centro Pirmininkas p. F. Jokšas, pasižadėjo pra klausomybę, pradėjo mo rusios.
darbo, bet vėl atšala ne- kurią atkalbėjo kleb. kun. A. J. Mažeika, p. J. B. lenkti visas didžiausias kytis moteriškų darbų ga Tą pačią dieną sekma
bioje vadovybėje p. Balt
rasdami užtektinai šimpa- A. Vaškelis,
prirašinėjime raus, J. Pautieniaus. Įvai dienį - geg. 10 d. po pietų
Laučka, Dr. Juozas Lei kolonijas
monas. Gerb. Svečiai kal naujų narių. Gerų pasek rius darbus atliko šie: Jo mūsų mokykloj bus —
Nuo kovo 20 dienos pa tijos visuomenės tarpe.
PAGERBĖ
ATSTOVES
bėjo apie Lietuvą, jauni- mių jam linkime.
skelbtas L. Vyčių organi Įgudusių vadų vyčių org.
1. Vieša paroda mokyk
nas Letkauskas, Antanas
Toje
pačioje
svetainėje,
.
Senieji
vyčiai
sudaiMalonu matyti, kad vie Ivoška, Vincas Vaškevi los vaikučių rankdarbių.
zacijos naujų narių vajus. yra mažai. Org. vairą daž val valrarA
co. navo ...
......
6
vai.
vakare,
vietinės
sąkeIetą
patrijotinitJ
Šiemet, vyčiai į talką y- niausiai paima nauji-jauni jungietės surengė vakarie- daineIių. Dainavo J. Stasi- tinė kuopa pradeda rodyti čius, Juozas Miliauskas., 2. Išdalinimas 8 skyriaus
ra pasikvietę svečių — žmonės, kuriems trūksta nę atstoves pagerbti. Da-. iionis A Daunoras> P. Ve- veiklumo, šeimininkė, ku Pranas Annulis, Jonas klasės spaulvų. 3. Priėmi
brolių pavasarininkų ir išsilavinimo, o labiausia lyvavo rinktinė publika. |yvis M. stanioniSi j. t,,. rios surengė tą gardžią Kairys, Adomaitis, Pranas mas mamyčių. 4. Sesučių
stengiasi, kad tik tą naujų praktikos, kas ir apsunki Kalbas ^pasakė kleb. kun., maSi j. Butkus. Šiems jau-. vakarienę buvo, pp. Marė Dubinskas, Vincas Pečiu RĖMĖJŲ metinis susirin
narių vajų padarius sėk na veikimą. Nėra ir čia A. Vakskelis, p. M. Jaku- nuoiįams vadovauja p. Po- Samuolienė, Julė Marge- lis, Vincas Čeplinskas ir kimas.
mingu. Pavasarininkų ats baisu, palaipsniui į org. baitė, A. Miciūnas, J^ Ru-. vilag stanioniSi ut jis uį lienė, Morta Gražinienė, Jonas Remeikis. Jie visus Ketvirtadienį įvyko ge
tovai, jau apvažiavo daug prisirašo ar išsiauklėja lis, A. Valaičius, V. Elijo-,vakarą negalėjo dalyvauti, Elzbieta Urbonienė, Ona prijuokino. Vakaro pro gužinių pamaldų trumpa
vyčių kp. ir kolonijų kur naujų jaunų profesijonalų, srene ir kiti Svečių buvoja jiems akompanavo p Gudelienė ir Juzė Paliu- grama užsibaigė bendru procesija. Kas vakarą per
nėra vyčių kuopų, stengė be abejo jie įneš daug nau ir is Waterbury. Svečius glikaičiutė. Taipgi kalbėjo I lionienė. Daugiausiai va viso būrio senų giesminin visą gegužės mėn. bus
karienės tikietų pardavė kų sudainavimu “Vai bro gražūs skaitymai ir gieda
si lietuvių jaunime įnešti jų minčių bei pajėgs org. palinksmino graži o m i s
ir
gv
.
vardo
senas vytis ir Šv. Vardo Julė Margelienė ir Petras li, broli”, “Gervė rinko ši ma visų bendrai P-lės ŠŠ.
lietuviškesnės dvasios, ra Tad-gi virš minėtos kliū dainomis, kanklių ir piano draugijos
pirmininkaa j. Gudelis.
žvalgas.
le uogas”, “Žydas barzdą litanija.
gino prisirašyti prie L. tys savaime išdyla. Bet, muzika mūsų parapijos
. - - . 1 Vaitkunas ir M. Kauklis.
Kadangi dabartiniu lai krato”, “Kiškelis” ir “Sau
Vyčių org. žodžiu žadino ko mums dabar trūksta? varg. p. K. Žalnieraitis
---------ir’i
.
Telefonas: Plaza 1350.
ku eina Auksinio Jubilie
begęstančią lietuvybę jau Mums trūksta jaunimo į K. Kavaliauskas. 1Taipgi
__ ro_ 1 Pasibaigus dainoms ir jaus vajus, todėl į tą da lutė tekėjo”. Klausia, kas
laimėjo lenktynėse? Atsa
org., trūksta kariuomenės, suvaidino monologą “Pro- įkalboms,, p.’J. Stasilionis
nimo tarpe.
lyką
turėtų
atkreipti
dė

kymas gan lengvas. Atsi Graborius ir Balsamuotojas
Pavasarininkų maršru kuri vadų vedama galėtų fesorius”. Mažoji Onutė padėkojo svečiams už at
mesį
visi
lietuviai
katali

lankiusi publika laimėjo
tas susilaukė daug nuošir nuveikti milžiniškus dar Valinčiukė pašoko klasiš silankymą ir gražias kal
423 S. Paca Street
kai.
Kam
eiti
ir
remti
abu
vakaru,
nes
kaip
Mo

BALTIMORE, MD.
bas
ir
pakvietė
p.
A.
J.
bus
Dievo
ir
tėvynės
labui.
džios paramos lietuvių ka
kus šokius.
i
(draugijas,
kurios
netiktai
terų Choras, taip Seni Gie
talikų tarpe, ypač dvasiš Šio vajaus metu, visi tu- Pasibaigus programai į- Mažeiką parodyti paveiks
katalikų
reikalų
neremia,
smininkai surengė links
lus iš Lietuvos. Po to įvy
kuos, tik kas-žin, ar jų retų susirūpinti, ir pada- vyko šokiai.
bet
dar
ir
kovoja
prieš
ti

mus vakarus mūsų lietu
ko šokiai. Jaunimas links
(pavas.) pradėtas darbas ryti šį vajų sėkmingu,
Programos vedėja buvo
kėjimą
ir
tautą?
Kam
ap

viams. Kaip ponams Čibus pilnai atliktas — ar Suprantama, čia jau pir p. A. Tamošaitienė, kuo minosi iki vėlumos. Taigi
sidrausti
svetimtaučių
ap

Graborius ir Balsamuotojas
vajus bus sėkmingas?
miausia stoti turi į dirvą, pos pirmininkė. Vietinės Gerb. svečių atsilankymas draudos kompanijose, ku žauskams, taip mūsų mo
Pilnai prisiruošęs patarnauti
Organizacijos, tai tvir į darbo lauką patys vyčiai, sąjungietes reiškia padė pasiliks ilgoje atmintyje. riose mokesčiai yra daug terims ir vyrams pridera kuogeriausiai
dieną ir naktį
tovės lietuvybės išlaiky bet apart vyčių, turėtų ką kleb. kun. A. Vaškeliui Didelė garbė priklauso vy didesni, o nauda sulygina tarti padėkos žodį už jų visiems Connecticut Valstybės
Lietuviams.
mui, o ant kieno pečių re jaunimą raginti prisirašy- už dalyvavimą ir patari čiams už surengimą tokio mai mažesnė? čia yra or pasišventimą, už jų darbą,
kad lietuvybės dvasia kuo716 Stanley St. arba
miasi lietuvių ateitis Ame- ti prie org. ir didžiai gerb. mus ir už leidimą svetai šaunaus vakaro.
ganizacija,
kuri
stovi
ant
273 Chestnut St.
rikoje? Aišku kad ant jau-kunigai,
..............................
klebonai, profesi- nės. Taipgi dėkoja p. varg. Dr. Leimonas buvo ap tvirtų pamatų ir yra sava, ilgiausiai pasiliktų mūši}
Tel.
NEW
BRITAIN 675 R.
tarpe.
Būtų
labai
pagei

nimo. L. Vyčių org. kaip jonalai ir gerb. tėveliai, K. Žalnieraičiu!, K. Kava sistojęs nakvynei pas p. lietuviška, palaikanti ir re
tik ir yra ta tvirtovė kuri nes jie didžiausią įtaką tu liauskui, pp. Valinčiams ir Kemežius, o p. Laučka pas mianti Lietuvos reikalus, daujama ir vražu, jei atei
nantį rudenį, bendromis ATSARGIAI SU UGNIMI!
p. Kauklius.
jungia visą lietuvių jauni ri savo vaikeliuose.
mažai dukrelei, p. Skritulprisilaikanti
tikėjimo
dog

spėkomis. Moterų Choras
Kearny Dėdė.
mą į vieną būrį ir nuo jų Vyčių vajus paskelbtas! skiui už stambią dovaną.
mų ir skleidžianti apšvie- ir Seni Giesmininkai su
nori sužinoti kiek ža
daug priklausys ir lietuvy Padarykime jį sėkmingu!
Koresp.
tv išleisdama savo laikraš ruoštų juokų ir dainų va losJeipadaro
skaitymas bebės išlaikymas.
— P. R.
tį “Garsą”. Mes visi gerai karą.
Akys,
dieviškų
knygų
ir laikraš, Daug kas pasakys, kad
Bal. 22 d. po gana ilgos
žinome, kad reikia save
čių, nusipirk kn;ygutę “At
vyčių org. yra daug trū Veiklioje ir stiprioje jau ligos mirė Vladas Eidin SLRKA. 103-čios kuopos apsidrausti nuo nelaimės
sargiai su ugnimi”. Jos
ĮVAIRENYBĖS *
kumų, ji nėra galutinai ge nystėje yra įrašyta ilga ir tas, 65 m. amžiaus, gyv. 19 paminėjimas organizacijos ir ligos, todėl apsidrauski
kaina tik 10c. Užsakymus
rai sutvarkyta ir veikimas laiminga senatvė.
“Darbininkas”,
Floręnce St. Paliko nuliu- 50 metų gyvavimo sukak- te savoje organizacijoje..
Altoriaus ir Rožančiaus
366 W. Broadway, So. Bosneužtektinai smarkus. Iš
E. Kleneke.
dime žmoną, du sūnus ir t tuvių pasisekė labai graVyturys.
dr-ja savo mėnesiniame ton> Mass.
i*

HARRISON-KEARNY, NJ.

v•

&*

"1

"1 V •

1

•

V •

-i

I

II
Ii

I

v•

L VYčiy ORG. NAUJU
NARIŲ VAJUS

1II

JONAS GREBUAUCIAS

I

ALEKS. KARLONAS

ROCHESTER, N. Y.

i

