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paremti katalikišką spaudą.
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EINA NUO 1915 METŲ

Balandžio 27 d. lenkų po
licija darė kratą lietuvių
knygyne, esančiame Auš
ros Vartų gatvėje. Po il
gos kratos knygynas buvo
uždarytas ir užantspau
duotas. Lenkų spauda ra. šo, kad knygyne buv ras
ta lietuviškų knygų, Kau
ne spausdintų. Užtai kny
gynas buvęs užantspau
duotas.
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PASKELBĖ SEIMO
RINKIMUS LIETUVOJE

Bažnyčios Vadų Enciklikų Sopialiu
Ir Ekonominiu Klausimu Sukaktis

KAINA 5 CENTAI

Dvi Encikliklos

Šiandien tenka paminėti dviejų garsių enciklikų

Kaunas — Gegužės 9 d. sukaktis: Leono XIII “Rerum Novarum” 45 metų ir

Lietuvos vyriausybė pa Pijaus XI “Quadragesimo Anna” 5 metų. Tos Popie
skelbė naują seimo rinki žių enciklikos paliečia darbininkų klausimą. Leonas
mų įstatymą ir seimo rin XIII jau seniai numatė, kad pasaulis nesulaikomai
kimus. Seimo rinkimai į- slenka į ekonominę krizę, kurios svarbiausia priežas
vyks birželio 9 ir 10 d., š. tis — kapitalistų gobšumas ir neteisingas darbininkų
metų.
išnaudojimas. Tai jis ir pakėlė savo balsą už darbininį Į naują seimą bus renka įkus. Žinoma, šv. Tėvas neturėjo ir neturi galimybės
VILNIUJE UŽDARE
ma 49 atstovai, kurių priversti kapitalistus jo balso klausyti, bet nurodydaLIETUVIŲ SKAITYKLĄ
kįekvienas ats^ovaus 50,- mas jau esamus ir busimuosius blogumus, davė jiems
000 gyventojų.
tėvišką perspėjimą, kurio stebėtina išmintis kasdie
Vilniaus policija uždarė
ir užansnaudavo lietuviš
Lietuvos Pasiuntinybė ną vis daugiau ryškėja. Jei pasaulis būtų paklausęs
ką šv. Kazimiero skaityk
Washingtone prisiuntė El Leono XIII įspėjimų ir nurodymų, tai tikrai būtų iš
lą Vilniuje, esančią Didžio
tos kablegramą, kurioje vengęs šių dienų perversmų, suiručių, socialinės nely
joje gatvėje. Tuo būdu
apie seimo rinkimus šiaip gybės. darbininkų skurdo ir patiems turčiams grę
siančio pavojaus. Nėra čia vietos Leono XIII “Rerum
greit jau bus likviduotos
rašo:
Novarum” (Naujųjų Dalykų) enciklikai išnagrinėti.
visos lietuviškos skaityk
“Seimo rinkimai Lietu Teks pažymėti tik pagrindiniai jos punktai. Štai jie:
los Vilniaus krašte, o kar
voje paskirti
birželio de
v•
1. Religi-ja viršyja viską, taigi ir ekonominį klau
tu su tuo ir liaudies švie
vintą, dešimtą
pagal vei
simą.
timas.
kiančią konstituciją vi
2. Kiekvienas turi teisę paveldėti bei įsigyti pri
Popiežius
Pijus
XI,
da

suotinu, lygiu, tiesiu, slap
GEGUŽES 12 D. LAIDO bartinis Katalikų Bažny
vatinę
nuosavybę, bet privalo atsižvelgti į tai, kad ir
tu/ balsavimu proporcine
JO PILSUDSKIO ŠIRDĮ čios Vadas, autorius enci
sistema. Kandidatų sąra artimas turi tokią pat teisę. Tuo dėsniu einant, kapi
klikos
“
Quodragesimo
An

šus nustatys gyventojų talistams nevalia išnaudoti darbininkų.
Varšuva — Urnos su
”, kurios 5 metų sukak
rinktos apskričių tarybos.
3. Darbininkai privalo gauti pakankamas pato
maršalo Pilsudskio širdi uo
tuves
minime
šiandien.
Rinkimų
įstatymas
leidžia
giam
pragyvenimui algas, tinkamas darbo sąlygas ir
mi galutinio palaidojimo
balsuotojams
pasirinkti
iškilmės naujai pastatyta RAUDONIEJI SUDEGI
A. a. Popiežius Leonas XIII, autori s garsiosios kandidatus kelių sąrašų. neilgas valandas.
4. Darbdaviai ir darbininkai privalo jaustis turį
me mauzoliejuje Vilniuje
enciklikos “Rerum Novarum”, kurios 45 etų sukak- Visa Lietuva suskirstyta
NO 12 BANŽYČIŲ
bendras
viens kitam pareigas.
Į
įvyko Pilsudskio mirties
tį šiandien minime.
aštuoniomis apygardomis
ISPANIJOJ
5. Pasmerkiamas groboniškas individualizmas,
sukaktuvių dieną — gegu
keturiasdešimt devyniems nepripažįstąs teisingumo dėsnių ekonomiškuose klau
žės 12 d.
atstovams išrinkti”.
Valencia, Ispanija, Gesimuose.
gūžės 14 d. — Vakar rau
6. Darbininkams pripažįstama teisė organizuotis
donieji komunistai pikta
į uniias ir teisėtai kovoti už savo būklę.
dariai sukėlė riaušes prieš
7. Valstybės pareiga daboti, kad santykiuose tarp
Kaliniai Bėgdami
Tradicijinė LDS. ir visų katalikus ir padegė 12 baž Berlynas, Vokietija —
darbdaviu
ir darbininkų viešpatautų teisingumas ir
Naujos Anglijos lietuvių nyčių ir vienuolynų. Tebū Gegužės 14 d. — Vokiečių Užmušė Kalėjimo Sargą I ■
kad silpnieji ir beturčiai nebūtų skriaudžiami.
darbininkų GEGUŽINĖ į- nie dar vienas įrodymas, žinių agentūra praneša,
f
ŠV. TĖVAS RAGINA PA
8. Paneigiama socializmas.
vyks Romuvos parke, kad komunistai ar socia kad zepelinas Hindenburg McAlester, Okla., Gegu ' SA
KOVOTI PRIEŠ
9. Nurodomas proporcingas pelno pasidalinimas.
Montello, Mass. gegužės listai, kas jie nebuvo, at šiandie*! gužo iš Jung. žės 14 — Du^zmai kali
10. Griežta
mdūstrraftnū darbirrfnkij
30 dieną (Memorial Day). metę tikėjimą į Dievą, yra Valstybių, Lakehurst, N. nių išsilaužė iš valstybės
nelaisvė.
Šių metų GEGUŽINĖ skir didžiausi fanatikai. Ispa- J. į Frankfortą. Hinden- kąlėjimo ir bėgdami už Vatikanas — Pereitą anIš tos trumpos sutraukos jau galima suvokti, kad
sis tuo, kad į jos progra nijos raudonieji, apgauliu- įįįV sug'ijžtT užimTtik mušė vieną kalėjimo sar- tradienį iškilmingai atidakatalikiškoji
ideologija, pasemta iš Leono XIII ir Pi
42i/2 minu. gą ir vieną sužeidė. Kalė- ryta katalikų spaudos pa
mą bus įtrauktas visas gu budu suvilioję gyvento- 49 valandas
jaunimas:
sportininkai, jus, dabar juos terorizuo- ,es_ jg Lakehurst išplau- jinio sargai paleido šuvius Į saulinė paroda, kuris tęsis jaus XI enciklikų, remiasi sveiku protu ir teisingumo
dainininkai, magikai, ko ja ir degina ju pastatytas kė oru pirmadienj 10:27i/ į bėgančius kalinius ir 10 iki rudens. Parodoje yra dėsniais. Iki šiol industrijos vadai ir valstybių politi
mikai ir kiti. Pasižymėju bažnyčias ir religines !-ival. vakare (E,S.'T.) ir į sužeidė ir 6 sugavo nesu- j išdėtas ir laikraštis “Dar kai nedaug ka buvo bekreipę dėmesio į išmintingą ka
talikybės Vadu baisa, bet pastarųjų laikų sukrėtimai,
sieji gaus dovanas. Grosrpstaigas, nes toks yraFranforįą atlėkė ketvirta žeistus. Kiti pabėgo. Pa bininkas”.
vis aršėiantį ekonominė krizė ir anti-religiniu sriovių
12:i0 a. M.
puikus orkestras. Bus ska. tikslas ir siekiai. Kaip Ru-idienio
bėgusieji pasigrobė du ka Šv. Tėvas Pijus XI, ati nesugebėjimas
išrišti darbininku klausimą klasių ko
nių valgių ir gėrimų. Ge. sijoje raudonieji pasigro-j
lėjimo sargus ir automobi darydamas parodą, pasa vos keliu — priverčia
pasaulį vis daugiau susidomėti
gužinė tęsis ir sekmadienį, bę valstybės vairą į savo ATVYKO IŠ LIETUVOS liu išsivežė. Pabėgusieji kė kalbą apie komunizmą,
enciklikomis ir noroms-nenoroms pripažinti,
gegužės 31 d. tame pačia rankas sudegino bažnyčias
kaliniai yra baisus krimi kuris yra pavojumi dau tomis
DR.
ŠLIUPAS
kad
čia
glūdi pats tiksliausias to svarbaus socialinio
me parke, tik bus skirtin ir sušaudė milijonus ne Švedų Amerikos Linijos nalistai, bausti už plėšika geliui valstybių, jeigu tik
K
kaltų darbininkų, kurie tik
ga programa.
vimus ir žmogžudystes. jos nesuskubs tą pavojų klausimo išrišimas.
laivu
Drottningholm,
iš

nesutiko išsižadėti tikėji
Taigi visi lietuviai ir lie mo į Dievą, taip ir kituo plaukusiu iš Gothenburgo. Kaliniai nuginklavo pasi prašalinti.
Kongresas Atmete Frazier tuvaitės miklinkite kojas, se kraštuose raudonieji Švedijos, gegužės 2 d., at grobtus sargus ir dideliu
Katalikų
Bažnyčios
Va

automobiliu
pabėgo
į
kad galėtumėte į šią gegu- dega kerštu ir gavę progą vyko amerikiečiams ži
Lemke Farmerių Bilių
žinę, gegužės 30 ir 31 dd., terorizuoja tikinčiuosius nomas Dr. Jonas Šliupas, šiaurvakarus. Valstybės das ragino pasaulį kovoti
prieš
komunizmą
kaipo
policija iššaukta gaudyti
jeigu važiuotiems nebus ir degina jų įstaigas. To su žmona ir vaiku.
pabėgusius
kriminalistus. didžiausį žmonijos ir civi Washington, D. C. —Ge valstybei, bet būtų ištrau
galima vykti, ateiti pėsti. kios tai “demokratijos” ir
Kartu
atvyko
Š.
A.
L.
lizacijos priešą.
gužės 13 dieną — Šiandien kęs iš skurdo ir vargo farRengėjai užtikrina visiems “laisvės” raudonieji rei
Klaipėdos skyriaus vedė ITALIJA IŠSITRAUK
malonų patarnavimą, gra kalauja ir Lietuvoje.
Šv. Tėvas, pirmadienį, atstovų butas 235 balsais merius. Pagal Frazier •
jas p. Pranas Zaborskis ir
žią ir įvairią programą,
geg. 11 d., priėmęs au- prieš 142 atmetė taip va Lemke bilių, valdžia būti;
SIANTI IŠ TAUTŲ
karališkų valgių ir gėri ELEKTRIŠKA K£D£ žurnalistas Vladas Bakūdiencijon vengrų maldinin dinamą Frazier - Lemke paskyrus $3,000,000,000
SĄJUNGOS
nas, Klaipėdos Gubernatūmų ir kitokių įvairumų. CONN. VALSTYBES
kus, taip pat kalbėjo apie farmerių bilių, kurį priė paskoloms farmeri a m s
ros
valdininkas.
Vienkart
Šioje gegužinėje nuobo
Geneva — Italijos atsto komunizmą, ir įspėjo pa mus valdžia būtų galėjus kurių nuosavybė yra pra
KALĖJIME
džiauti nebus kada, nes I
atvyko ir kiti lietuviai ke vas, kada ėjo svarstymas saulį, kad imtųsi griežtų pagelbėti suvargusie m s skolinta ir savininkai ne
I
kiekviena minutė bus su Wethersfield, Conn. — leiviai į Ameriką.
bepajėgia apsimokėti sko
Italijos - Ethiopjjos karo priemonių prieš komuniz farmeriams.
naudota kokiam nors vei Šiomis dienomis bus pas- Laivas atplaukė į New klausimas Tautų Sąjungos mą.
Kapitalistų agentai la lų. Valdžia būtų davus
kimui.
tatyta elektriška kėdė kri- Yorką gegužės 11 d. ryte posėdyj, pasakęs kalbą iš
bai sunkiai darbavosi, kad farmeriams didesnes pas
ŽMOGVAGIS
NUTEIS

Visi, o visi rengkitės į 1 minalistams žudyti vals- i i uostą (Pier) 97, gale W. ėjo iš posėdžio ir nebegrį
Frazier-Lemke bilius ne kolas apsimokėjimui senų
LDS. Naujos Anglijos aps tybės kalėjime į vietą se- 57th St., New York, N. Y. žo. Italijos diktatorius Mu- TAS 60 METŲ KALEJI- pasiektų kongreso, bet di skolų. Agrikultūra yra pa
kričio ir šv. Roko parapi nos kartuvių mašinos.
MAN
1_______ VI. P. Mučinskas. ssolini pareiškė, jeigu ir
delis spaudimas iš ūkinin grindinė valstybės indus
jos GEGUŽINĘ!
Rap.
trija. Taigi kongresas, at
toliau baus Italiją sankci
kų
ir
iš
Socialio
Teisingu1
Šio- mo unijos, kurios vadas mesdamas
bilių,
tik
jomis ir kitokiais būdais, Tacoma, Wa^h.
, ,
.. . ,. kaip...
Darbininkų Radio Programa tai Italija visiškai išsi mis dienomis žmogvagis kun. Charies Coughlin kar-1 Padeda "aJklnt 1 aSrlku1'
trauks iš Tautų Sąjungos. William Mahan nuteistas štai rėmė sį bilių, privertė tūros industriją.
šeštadienį, gegužės 16 dieną, 2 vai. po pietų įvyks Kaikurie diplomatai pra 60 metų kalėjiman už pa kongresmonus atidų o t i
LIETUVON
Darbininkų Radio Programa iš radio stoties WCOP, našauja karą Italijos su vogimą George Weyerha- Frazier - Lemke bilių bal Northampton, Mass. —
Per
Boston, Mass. Programą išpildys Lavvrence Šv. Pran Anglija.
euser ir už kurio paleidi savimui. Kada kongres- Gegužės 7 d. iš varžytinių
lietuvių parapijos radio grupė, vadovaujant
mą gavo $200,000. Mahan monai pradėjo diskusijas pardavė visą judinamąjį
DARBININKO ciškaus
muzikui
p.
Antanui
Visminui.
Gros
p.
Buinio
iš
Cam
IŠTRĖMĖ JONIKĄ
tapo areštuotas ir 48 va už ir prieš, tai ir .Amen- ėx-prezidento Coolidge
LAIVAKORČIŲ
bridge orkestras ir armonistas iš Lawrence. Kadangi
landų metu jis buvo nutei- kos Darbo Federacija išėjo turtą. Pardavime dalyvapenktadienį, gegužės 15 dieną minima dviejų encikli Vienoje studijuojąs lie tas atlikti 60 metų baus- prieš bilių ir tokiu būdu vo apįe 250 žmonių. Parkų sukaktuvės, tai ir šeštadienio radio programą ski tuvis studentas Petras Jo- mę McNeil salos kalėjime, sustiprino opoziciją. Re- duota 400 daiktų ir už kuriame tą sukaktį paminėti. Kun. Dr. Antanas Bružas,
zultatas: Frazier-Lemke ^
u mažiau M
Nashua lietuvių parapijos klebonas pasakys atitinka nikas mokslo reikalais bu- Taigi ir šio jaunuolio kari vo nuvykęs į Vilnių. Pabu- jeros užbaigimas teatkrei™ S1400- Kaikurie patrijotai
mą
kalbą.
' " šeštadienio Darbininkų Radio Programa tęsis 45 ‘ vus apie porą savaičių, Vii- pia kitų jaunuolių dėmesį,
v •

10 KALINIU SUŽEIDĖ

HINDENBURG GRIŽO I
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VAŽIUOKITE

TEL. HIBŪITOtt 2680.

T

I
I
I

likta skursti ir vargti be
minutes. Prasidės 2 valandą kaio paprastai ir baigsis niaus vaivada įsakė Joni- kad kriminaliais darbais jokios
_
iš valdžios pagelj 2:45 vai. po pietų. Darbininkų Radio vadovybė išgali k™ iš Vilniaus išsikraus- užsiimančių jaunuolių gy-' įįg*
i : radio programos laiką pailginti dėka mūsų rėmėjams, tyti. Ištremiamas dėl to, venimas visuomet baigiasi Kongresas, priėmęs Fra,
T 11
x
” • ’būtent,
■ elektros zier •- Lemke bilių, ne tik
į draugijoms
ir biznieriams, kurie skelbiasi ~
Darbinin- es4 Jonikas
žmogus
nepa- ”
liūdnai,
kų Radio programoje.
| geidaujamas.
j kėdėje arba kalėjime.
nebūtų padaręs nuostolių

——

Pektino, kad bumisio
prezidento turtas parduo
tas iš varžytinių. Ex-prezidentas Coolidge yra mi
- -ręs, o našlė Mrs. Coolidg?
dabar gyvena Europoje.

Penktadienis, Gegužės 15 d., 1936

DARBININKAS

—
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|viETINES ŽINIOS

STANLEY S RADIO SHOP
Inz. Stasys Beieskas, Sav.

343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

•m

REIKALINGA švari šei" mininkė prie namų darbo.
J Turi mokėti gaminti val
gius.
Gerai moteriškiai
darbas ant visados. Geras
atlyginimas, maža šeimy
na. Atsišaukite greitai:
Mrs. Charlotte Petkiewich,
65 Howard St. Reading,
Mass. Tel. Reading 0078-R

JVAIRŪS SKELBIMAI

NORTH BRIGHTON

■ valandas. Demontsraęija
BAKERY
Savininkai:
prasidėjo East Bostone su kus, adv. Gailius su ponia,!
J.
Trasas
ir P. Gelžinis
Pirmadienį, gegužės 11 390 demonstrantų, bet atė- D. Zaletskas su ponia/
Kepa iš geriausios rūšies miltų
dieną lankėsi “Darbinin-. jus 'į Bostoną ji išaugo į Kupstis su ponia ir ponas
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
krautuvėse North Brighton Bakery
ko” redakcijoj kun. Povi-j35,000 minią. Italai pamir- J. Kasperas.
duonos su raide “S”.
JONAS
BATES
išdirba
las Lunskis, kuris prieš, šo savo partijinius skirtu* Kun. Virmauskis kaikuiš geriausios rūšies mėsų North Brighton Bakerv
Motinos dieną ir tą dieną mus ir visi kaip vienas už- riems aiškino ponios Gai
skilandžius,
dešras, beko 64 Lincoln St., Brighton, Mass.
buvo kleb. kun. P. Vir- sidegė patrijotine ugnele lienės pranešimą jog pas
Tel. Stadium 8411
nus ir t.t. pagal lietuvių
mauskiui talkoje. Kun. ir tik kėlė ovacijas Ethio- ją parengime buvusių per
skonį.
klaidą nebuvo spaudoj pa
Lunskis gegužės 20 d. grį- pįjos užkariautojams.
Jonas Bates, 327 Dor
minėta atsilankiusių pono
žta į tėvynę — Eržvilką.
chester St., So. Boston.
Taigi atsisveikinome su VYČIAI LAIMĖJO 5—4 Dr. Landžiaus su ponia
Dr. Dusevičiaus.
Kun. Lunskiu, nuoširdžiu
MERGINAI DARBAS
(KASPARAS)
ir uoliu laikraščio “Darbi-Į Gegužės 13 d. L. Vyčių
GRABORIUS
REIKALINGA mergina
ninko” bendradarbiu, pla- 17 kp. baseball ratelis lošė GUB. CURLEY NORI
494 E. Broadway,
prižiūrėti vaikus ir namų
ATLEISTI SENIUS
tintoju ir prietelių ir pa su Boston Athletics. VySouth Boston, Mass.
TEISĖJUS
ruošą. Su alga sulygsimej
linkėjome laimingai sugrį- čiai laimėjo 5 punktus
Office: Tel. S. B. 1437
Atsišaukite į ‘Darbininko’
prieš 4.
žti į Lietuvą.
Res. 158 W. 7th St.
Trečiadienį, gegužės 13
administraciją.
Lošimo
žiūrėjo
apie
300
Res.: Tel. S. B. 3960
Pirmadienį kun. Lunskis
d. gubernatorius James
žmonių.
Patarnavimas
dieną ir naktį.
išvyko į Lawrence pas |
Curley pareiškė, kad jis
PAIEŠKAU savo švogeL.
Vyčių
ratelio
metiku
kun. P. M. Jurą, LDS Cen buvo Jonas Laučka, gau iškviesiąs kiekvieną Massrio Antaną Janavičiaus,
kuris yra kilęs iš Tryškių
tro Viee - Pirmininką ir dytoju — Al. Grigas. J. achusetts valstybės teisė
parapijos,
Šiaulių apskri
ją,
kuris
jau
yra
sulaukęs
Kunigų Vienybės Sekreto- pįėškinis padarė “home
čio.
Pirmiau
gyveno Broc70 metų ar daugiau am
rių, o iš ten vyks į Water- run”.
LIETUVIS GRABORIUS
ktone, o paskui Waterbubury pas kleb. kun. Juoza Lošimas buvo gyvas ir žiaus, pasiduoti protiniam
409 1VINDSOR ST.
STANLEY’S RADIO SHOP
ry, Conn. Pfašome atsi
ir
fiziškam
išegzaminapą Valantiejų.
CAMBRIDGE,
MASS.
įdomus.
šaukti pačiam arba kas ži
INŽ. STASYS BELESKAS, Savininkas
vimui.
Jeigu
pasirodytų,
Prieš lietuviu bažnyčią
Tikimės visus mūsų
note apie jį prašome
343 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
kuris
nors
protiniai
ar
Ofiso Tel. TROvvbridge 7880
mums pranešti: Kazimie
35,000 ITALŲ SVEIKINO sportininkus pamatyti ketOfiso Tel. KIRkland 9221
fiziškai silpnas, tai jis
Tel. So. Boston 0558
ras Petkus, 127 C Street,
1
virtadienio
vakare,
Colum

Namo Tel. TROubridge 6434
MUSSOLINI
bus
atleistas
nuo
pareigų.
So.
Boston,
Mass.
Sąžiningas ir Rūpestingas
bus parke. Lošimas prasi
Prieš gubernatorių išėjo IŠVYKO ATOSTOGOMS rą šimtą pradėjo išdalyti.
PATARNAVIMAS
dės
6
vai.
vakare.
Vyčiai,
Pereitą sekmadienį Di
griežtai
respublikonai,
yAntrą
šimtą
paėmė
ir
pa

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai,
džiojo Bostono italai su gabaus vado A. Zapusto pač adv. Nutter, Boston Pereitą sekmadienį iš nelė Majauskaitė vardu kurie
skelbiasi “Darbininke” tikrai
Į
vadovybėje
loš
su
Sacred
verti skaitytojų paramos.
ruošė didingą demonstra Heart.
bar
narys,
gubernatoriaus
Tel. South Boston 0815
vyko praleisti savaitės a- Amžinojo Rožančiaus drRocky.
ciją Bostono gatvėse ir
užsimojimą vadina “piktu tostogas p. Vincas Kohan- jos. P-nas Jonas Kumpa
ant Boston Common kėlė TREČIAS PRIVATINIS režimu”.
skas su savo motinėle Vik išduoda “Darbininke”, ki L St. LIQUOR STORE
savo krašto diktatoriui di SKRYNIAI PARENGI
torija, gyv. 31 Codman ti kitur.
Graborius - Balsamuotojas
Parduodam g-eriausius įvai
FEDERACIJOS
džiausias ovacijas, svei
MAS
Hill Avė., Dorchester, į Kas daugiau? Visi kvie- rių rūšių TONIKĄ, DEG
SUSIRINKIMAS
Patarnavimas dieną ir naktį
kindami jį su laimėjimais
TINE, ALŲ ir VYNĄ.
;Washington, D. C. pas pp. 'čiami talkon.
Ethiopijoj. Bostono trafi- Geg. 13 d. 8 vai. vak.,
Fanerai Home ir Res.
Visokiose įtalpose: Bonkoms,
T. J. Lyons. Ponia Geno- Tiesiog puiku, kad taip
Geg.
19
d.,
7:30
vai.
vak.,
kas buvo sulaikytas per 3 Šv. Petro parapijos nauja bažnytinė/e’ salėje”"įvyk/vait® LYons Yra PP-.Ko’ uoliai parapijiečiai dar Gorčiais ir Bačkomis. Visą U.
564 East Broadway,
S. firmą ir užsienio, pasirinki
me knygyne, 492 E. 7th Federacijos Skyriaus susi- hanskų dukrelė. Grįš j na- buojasi savo suvažiavimo mas didžiausias ir įvairinusias.
So. Boston, Mass.
POKILIAMS,
VESTUV
F:
M
S.
St., ponios Petreikienė, rinkimas.
mus sekmadienį, gegužės gerovei.
NAMUOSE
VAIŠĖMS
ir BA
Juškienė ir Strigunienė su
LIAMS.
Specialiai
kainos
su
“j 17 dieną.
Linkime maloMUZIKAS
mažinamos. I’ristatom greitai ir
rengė sėkmingą parengi f Tel. So. Boston 0823
"f nių atostogų.
Rap.
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
RAPOLAS JUŠKA
mą išvažiavimo kraičio
s
21 vak.
INC.
LIETUVIS DANTISTAS
skrynios-fondui. Rengėjos
Kas
norite
įsigyti
gero,
Pašaukit SOU-tli Boston 4147
LIETUVIŲ SKALBYKLA
TIKIETAI EINA
Moko muzikos, piano
manė užsikviesti į vaka
gryno bičių medaus, galite
! Skalbiame ir prosiname visokius
PAS STRIGUNĄ
ir dainavimo. Speciarėlį po 12 pažįstamų. Bet | Arti Municipal Building
j drabužius. Mes paimame ir pristagauti “Darbininke”. Parsi 195 L ST., SO. BOSTON, MASS.
Ką?
Į tome drabužius visur, kaip tat:
tų
pažįstamų
susidarė
net
les pamokas duoda
duoda nebragiai — 75c.
Į So. Boston, Cambridge, Brighton
j 525 E. Broadway, S. Boston
Taigi,
navatna!
Negyvi,
60.
Ponai
Petreikiai,
kurie
' Dorchester ir kitur. Pamėginkite
vaikams.
Ofiso
Valandos
kvorta.
Skl.
•
eina!
Šv.
Petro
parapir
;
ir patyrsite, kad gaunate patarnaĮ
Nuo
9
iki
12
ryte
ir
nuo
1.30
iki
|
abudu uoliai vakarėliui
vimą už pigią kainą.
Adresas:
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-1 įjos metinio išvažiavimo biTel.
TRO
9438
šeimyninkavo, sykiu su = sas uždarytas subatos vakarais ir|
l
7-9 Ellery St., So. Boston
II
98 T>onawanda St.
šimtaipgi seredomis nuo Į j lietai eina į pasaulį
ponais Juškais ir ponia 1 nedčldieniais,
Tel. So. Boston 2923
—12-toa dieną uždarytas.—
Dorchester, Mass.
■tais.
Tai
dėka
už
tą
gyvy

Strigunienė, turėjo daug
REAL ESTATE
Taipgi nuimu ir X-Ray
Į
LUZACKAS ir SURVILAS
INSURANCE
bę pardavėjams-joms ir
gimiųių ir prietelių iš; tž; ............ . ............................
Tel. COLumbia 8053
CONSTABLE
Fotografuojant vestuves, šei
gražioms dovanoms.
Lawrenceo ir Montello.
Justice of the Pcace
mynas, ir pavienius.
Visokios rūšies apdrauda ir tei
Ponai Juškai taip pat turė
Moterų
merginų
susi

Taipgi,
užlaikom geriausius
Lietuvis Dantistas
Kepame
geriausios rūšies
singas patarnavimas.
fremus
paveikslams ir
jo svečių iš Montello.
rinkime išduota 300 įžan 598 E. Broadway, So. Boston
duoną
kaip
rugynę taip ir
diplomams.
kvietinę,
taipgi
ir pyragaičius
gos bilietų. Panelė M. Kil
Tel. Šou. Boston 1761
875 Cambridge St.,
Pakortavus, sumanios
iš
geriausių
miltų.
Visose bu(GALINAUSKAS)
Residence:
Cambridge, Mass.
moniutė eikvoja 75; Mal 120 Marine
rengėjos, gelbstint ponui)
černėse reikalaukite K. PlevoRd.,
So.
Boston
Prisiekęs Advokatas
y
Tel. So. Boston 2300
ko duonos. Mes tiesiai iš ke
dos Apaštalystės vardu Namų tel.: Šou. Boston 2483-W
Petreikiui ir Juškai davė,
pyklos
pristatome duoną į na
414 Broadway, So. Boston
užkandžiu — tiesiog va
ponia Marksienė jau antmus.
atdaras nuo 10 iki 12 vai.
karienę. Gaminiai vaišių Ofisas
Tei. S. B. 2805-R
PLEVOKAS, sav.
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
Veda visokias provas. Daro vi
DACC MOTOR 131 C.K. St.,
REIKĄLINGA moteriš
buvo namų darbo.
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną
LIETUVIS
So. Boston, Mass.
sus legalius dokumentus
pagal susitarimą.
kė,
patyrusi,
gera
virėja
J\VOD
PARTS
Co
Bevalgant buvo kalbų.}
817 E St. (kampas Broadway)
dirbti South Bostone vie
Kun. Virmauskis aiškino, !
Užlaikome visokiems karams
South Boston, Mass.
Išegzaminuoju akis j
name restorane. Valandos
ir trokams dalis.
Tel. So. Boston 2660
kad šie privatiniai vaka
priskiriu
akinius |
Telefonas: Šou Boston 2732
nuo 5 vai. vakare iki 1 vai.
kreivas akis atitie- i
rėliai yra smagūs kiekvie
Lietuvis Dantistas
TAISOME BRAKIUS
Namų: Talbot 2474
sinu ir amblijoniš- j
ryto.
Atsišaukite,
Metro

nam atsilankiusiam. Beto,
LAIKRODININKAS
j koše (aklose)
akyse sugrąžinu;
Tel. ŠOU Boston 3735
jie padeda išjudinti para
politan Employment Servi- ! šviesą tinkamu laiku.
Tel. ŠOU Boston 9620
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. į
Parduodu įvairiausios rūšies
pijos išvažiavimui ir su
ce,
Ine.,
238
Tremont
St.
280 BROAD1VAY, SO. BOSTON.
251 W. Broadway, So. Boston
auksinius
ir sidabrinius daik
Į
447
Broadway,
Sonth
Boston
f
kelia kapitalo. Kalbėjo Dr,
Boston.
(Atsineškite
šią
tus. Taipgi ir pataisau.
valandos nuo 9 iki 12, uuo
Vaitkus iš Montello, ponia Ofiso
iškarpą).
1:3O iki 6 ir nuo 6:3O iki 9 v. v.
(GRIGALIŪNAS)
nnoo motor
Venčienė iš Lawrence, Dr. Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
fiUOd PARTS co.
366 W. Broadvvay
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Telephone
ADVOKATAS
Valeckas,
Įeit. Petras Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną,
SO. BOSTON
Specialis Išpardavimas
SO. BOSTON, MASS.
(pagal sutartį)
Moncevičius iš Harvardo
598 East Broadvvay,
1058
BATERIJOS
........
$3.95
Tuojau paduok užsakymą užsi
Universiteto, ponios Pet
SO. BOSTON, MASS.
ĮMAINANT IR SENĄ
sakant
naują, puikų STEWARTBAY V1EW
TeL 1761
Room 3 reikienė, Juškienė, Strigu
BATERIJĄ
WARNER RADIO.
nienė ir Cūnienė.
Residence:
MOTOR SERVICE
Mes priimsime mainomis Tams
Uždedame Brake Bands
tų senų radio arba gramafoną ir
16 Thomas Pk., TeL S. B. 1043
SŪNUS
Po kalbų ponia Petrei
STUDEBAKER
Dabar
nupigintomis kainomis.
Lietuvis Gydytojas
atrokuojam
nuo
$10.00
iki
$30.00.
SENIAUSIAS
SI0S VALSTYBES
kienė viešai įteikė skry
Tel. ŠOU Boston 9620
Taipgi priskiria akinius
Automobilių ir Trokų
Stewart - Warner Radios yra
LIETUVIŲ
GRABORIUS
IR
Tel. ŠOU Boston 3735
nios fondą kasierei p. Mar- VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte geresni tuomi, kad pasiekia toliau
Agentūra.
BALSAMUOTOJAS
280 BR0ADWAY, SO. BOSTON.
ksienei, šio parengimo už nuo 2 iki 4 popiety, nuo 7 iki 9 vak. už kitus ir nedaro tiek braškėji Taisome visokią lždlrbysčių auto
mobilius.
Taisymo
Ir
demonstravi

TURI
NOTARO TEISES
mo.
darbio $25.50.
TeL South Boston 2712
r
mo v<eta:
254
W.
Broadway,
So. Boston
Mes duodame išsimokėjimui ir
Tel. Šou. Boston 2590
1 Hamlin Street
534 East Broadway,
Iš profesionalų, apart
pristatom į namus už 50 mylių
113 Ames St., Brockton, Mass.
ir E. Eighth St.
tarpe G ir H Sts.
tolumoj nuo Bostono ir įtaisome.
minėtų, dalyvavo linksma
Tel. Brockton 390
SOUTH BOSTON, MASS.
ROLAND KETVIRTIS 4 CO.
SOUTH BOSTON, MASS.
me parengime: Kun. K.
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Joe.
Kapočiunas
ir
Peter
Trečiokas
322 W. Broadway, So. Boston.
Tel. Columbia 2537
savininkai
Urbonavičius, kun. K. JenTel. SOUth Boston 4649.
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JOSEPH W. CASPER

F. WAITKUS
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D. A. ZALETSKAS
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QUEEN ANN LAUNDRY,

MEDUS! MEDUS!

| DR. M. V. CASPER

I

BRONIS KONTRIM

FOTOGRAFAI
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LIETUVIU KEPYKLA

ADVOKATAI

DR. S. A. GALVARISKI

I

JUOZAS B. GAILIUS
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lOPTOMETRISTAS

JUOZAS M. DILIS

A. L. KAPOČIUS

JOHN J. GRIGALUS

PASINAUDOK ŠIA PROGA

• v

DR. J. LANDŽIUS

S. BARASEVIČIUS IR

I

PRIE GERO GYDYTOJO
REIKIA KREIPTIS

■vj
✓1
1

į

P. J. AKŪNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER

I

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SOUth Boston 4486.
| BROCKTONO OFISAS:
Tel Brockton 4110
Į 16-18 intervale Street,__________ MonteDo, Mass.
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Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)
lietuvis gydytojas

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

Cambridge, Mass.

GET YOUR STICKER EARLY!
FREE INSPECTION

---- at the -----

Gauk

NORTON SQUARE GARAGE

Tel. KIRkland 9221
413 Windsor St., Cambridge, Mass.
Prieš Lietuvių Bažnyčią
JOHN J. P0WBLL, Sav.
Official Brake & Light Station No. 3<X>54
Krakes adjusted 75b. and up —
—motor tuned

«MmaSN9mKKNMMMiKKKS0aimaaMNMBanS>NmMaMMMHMNi

delei pagydymo visokių
kraujo, nervų ir chroniš
kų ligų. Kurie kenčiate
nuo reumatizmo, skaudu
lių, vočių, sutinimų arba
šiaip kokių kūno ligų, turčttimAt kreiptis tuojaus.
Atminkit, pasiteiravimas,
patarimas dykai visų ši mčnesj.

Dr.GraOj.327^*^.
te.
vakare; sekmadie
Valandos: Antradieniais, ketvirta

dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry

2—6, 7—8

niais 10—12 tiktai.

l

i

Amerikos Ateivių Nepiliečių
Klausimu Konferencija
(Pradžios Tąsa 4 pusi.)
terį į Amerikos Prezidentus. Na, pagalvojau sau, įdo
mus gi būtų tasai prezidentas su sijonu. Dabar aš pil
nai prisipažįstu, kad tasai mano šyptelėjimas buvo
visiškai nerimtas ir be pagrindo.
Dalykas va kame.
Šioje konferencijoje tų antrųjų protarpio disku
sijų vedėja buvo tūla Seimą M. Borchard. Aš begalo
pasigerėjau jos protiškais gabumais, .taktu, dvasios
kilnumu. Ji pravedė tąsias diskusijas tiesiog talentin
gai. Ji vadovavo universiteto profesoriams, rašyto
jams, veikėjams. Bet ji visus viršijo savo protu ir
taktu. Aš ją drąsiai pripažįstu viena iš trijų viršijan
čių protų (leading minds) iš visų konferencijos daly
vių, kurių ten buvo iš viso per 200. Ir kas svarbiausia,
kad ji, taip šviesiai žybtėlusi išmintimi, nei kiek ne
sistengė prarasti ar sumažinti savo moteriškumą
(meilumą, mandagumą, taktą), kas kaip tik buvo pa
stebima visoje eilėje kitų moterų dalyvių su pretensijomis į “vyrišką” protą. Ne, kaip sau norite, aš imu
tikėti, kad kada nors ateityje Amerika susilauks mo
ters — prezidentės ir kad ji nepadarys gėdos nei Dė
dės Šamo žemei, nei savo seserims.
Tos dienos vakare iškilmingoje vakarienėje' taip
pat buvo kalbų (tarp kitų ir dviejų žymių Amerikos
rašytojų: Will Irvvin’o ir Maurice Hindus). Vakarie
nės kalbų vedėja buvo Pinigyno vice-ministerė Hon.
Josephine Roche (lietuviams žinoma ir juos pažįstan
ti dar iš prez. Wilsono laikų). Ji taip pat labai impo
navo savo iškalba ir taktu. Amerika turi jau didmoterių ir nejuokais čia bręsta galimybė iškirsti šposą
visiems vyrams.
(Pabaiga sekančiame numeryje).

>
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DARBININKAS

Penktadienis, Gegužės 15 d., 1936

PRANEŠIMAS MOTERŲ
SĄJUNGOS KUOPOMS

Pasinaudokite šia Proga!!!
Brockton, Taunton, Providence, R. I.
JidU
.iii IK APYLINKES kolonui; lietuves
Ponas Koraitis, I. J. Fox Lietuviu Ats
tovas, lankys Brockton, Taunton, Providence, R. I. ir apylin
kės lietuvių kolonijas su dideliu kailinių pasirinkimu. Kaip ka
da lietuvėms gyvenant, šiose kolonijose nėra patogu atvažiuoti
į Bostoną, kad galėtumėt pasinaudoti I. J. Fox kailinių nupi
gintų kainų išpardavimu, tai Ponas Koraitis atvažiuos tiesiog
i kiekvienos lietuvks namus kas tik parašys jam laišką arba
atvirutę.
Lietuvėms gyvenančioms šiose kolonijose jau pasiųsta tūks
tančiai LAIŠKŲ apie Pono Koraičio apsilankimą. Gavęs nuo
Tamstos laišką, ar atvirutę Ponas Koraitis atvažiuos į Jūsų na
mus su kailiniais ir savo namuose galėsite apžiūrėti, pasimieruoti kailinius BE JOKIŲ JUMS IŠLAIDŲ IR OBLIGACIJŲ.

Bernardas J. Koraitis

ADRESUOKITE LAIŠKĄ
AR ATVIRUTĘ ŠITAIP:

P-lė A. Koraitytė
P-lė A. Koraitytė sako:
“Parašyk atvirutę I. J. Fox, o
p. Koraitis asmeniai atsilankys
su dideliu kailinių pasirinki-.,
mu”.

411 washington

Mr. Bernardas Koraitis
I. J. Fox, Ine.,
411 Washington St.
Boston, Mass.

street

Mass., Me. ir N. H. Mo
terų Sąjungos Apskr. su■ važiavimas įvyks gegužės
24, 1936, Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, Norwood,
Mass.
Sesijos prasidės
1:30 vai. po pietų. Visos
kuopos malonėkite prisių
sti atstoves ir įnešimus.
Taip-gi įvyko naujos valI dybos rinkimas. Yra kele
tą svarbių klausimų, ku
rių toliau negalima atidėti.
Vajus dar neužsibaigė. Vi
sos kuopos testoja į lenk
tynes, kuri daugiausiai
naujų narių prirašys. La
bai svarbu, kad kuopos
I augtų narių skaičiumi.
Teklė B. Mažeikienė,
Apskr. Pirm.

...........
jas išniekinęs nužudė. Viebažnytinėje salėje, Šiame!
ną naktį, nors retežiais
susirinkime bus plačiai,
surakintas policijai nuro
kalbama Lietuvių Dienoą
I dė vietas ir būdą kaip jis
reikalu, kuri įvyks liepos | PULK. ČERNIUS IR
puoštame Sovietų Sąjun- ,
, .
.
„
„ . ,
4 d. Marianapolio Kolegi PULK. DULKSNYS JAU gos ir Lietuvos vėliavo- tas blaurlas zmogzudybes
i rdrbiuuuud
Parsiduoda o6 bemiynų
šeimynų
jos Parke, Tmopson, Conn. I
mis, buvo išstatyta garbės papildė,
MASKVOJE
namas
ant
West
3rd St.
Prašome visų narių skait i
sargyba. Orkestras sugrie 10 MII IIHKIII DCnAD
Viskas beveik naujai išlingai susirinkti.
IZ MILIJUny DLUAn- taisyta, namas pilnai išMaskva Tasso žiniomis, žė Lietuvos himną ir inter
i
Valdyba. pulkininkas Černius ir nacionalą. Pro atvykusius
nii i
renduotas. Rendų atneša
Diy
$962 į metus. Parsiduoda
pulk. ltn. Dulksnys balan iškilmingu maršu pradefiuž $4500. Lengvos išlygos.
džio 30 d. atvyko į Mas liavo garbės sargyba.
VYRAI PRISIDEDA
VVashington,
D. C. —
kvą. Stotyje juos sutiko Maskva — Balandžio 30
Ant East 7th St., netoli
Šv. Petro parapijos iš raudonosios armijos gene d. Sovietų Sąjungos gene Aukščiausiajam Teismui “L” Street maudynių par
važiavimui jau seniai gra ralinio štabo viršininkas ralinio štabo viršininkas pripažinus NRA įstatymus siduoda 2 šeimynų namas
žiai darbuojasi parapijos Sovietų Sąjungos marša- maršalas Jegorovas priė nelegaliais, Jung. Valsty su visais vėliausios mados
skaičius įtaisymais, dideli ir švie
veikimo komisija, moterys j las Jegorovas, Sovietų Są mė pulk. Černių ir pulk, lt, bėse bedarbių
ir daugelis draugijų. Da jungos pasiuntinys Kars- Dulksnį. Priėmime dalyva- maždaug tukstanciu padi- sūs kambariai, garinė šilu
ma, maudynės, ąžuolinės
bar sujudo ir vyrai.
i kis, charge d’affaires Bag vo ir Lietuvos karo atta- dėjo,
nauji pečiai, bal
Vyrai panorėję prisidėti donas ir dar visa eilė auk che pulk. Skučas.
| Amerikos Darbo Federa- grindis,
VAŽIUOKIME Į LIETU- šių kūdikis Povilas Leonotos
sinkos,
piazai ir vieta
VĄ PER “DARBININKO” Anelės (Baravykaitės) prie išvažiavimo darbo; štų asmenų. Perone, pa——“"Zeijos prezidento Green ap- įvažiuoti automobi 1 i u i.
išsirinko aktyvę komisijos
PRISIPAŽINO BAISIOSE skaičiavimu,, dabartiniais Parsiduoda tik uz $4800.
LAIVAKORČIŲ
Chevrett.
valdybą, kurion įeina: Dr. Codman Hill Avė., DorŽMOGŽUDYSTĖSE
laikais yra 12,184,000 be Lengvos išlygos.
AGENTŪRĄ
Landžius, Dr. Dusevičius, chester; Charles Grey, 42
darbių
Jung. Valstybėse.
JAUNŲJŲ
TEATRAS adv. Cūnys, muzikas Juš m. amžiaus, gyv. 10 TenParduodame laivakortes Į
_______
Ant West 7th St. vienos
Waterville,
Me.
Geg.
9.
Bedarbių skaičius padi- šeimynos namas, susidehill road, Somerville ir
ka
ir
studentai:
Šidlaus

geriausių ir patogiausių
sekmadienį,
kas, Rakauskas, ir Zapus- Thomas Elliot, 44 m. am Policijai pavyko susekti ir dėjo dėl to, kad daugelis dantis iš 9 kambariųi su
linijų. Važiuojančius ap- 7-30 vai. vak., bažnytinėje tas. Šie rūpinasi sutraukti žiaus, gyv. 147by St., Bos suimti Cumberlande tūlą Amerikos įstaigų pailgino -~
1—J— įtaisy
-xvėliausios
mados

rūpiname visais reikalin- salėje, W. 5th St., vaikai- kuodaugiausiai vyrų savo tone susėdo į automobilį James H. Folsom, ūkio darbo valandas ir tokiu mais, garinė šiluma, ąžuo
gais dokumentais.
i mergaitės turės puikų pa- komisijon, sudaryti išva važiuoti pietautų. Pradėję darbininką, kurs prisipa būdu atleido iš darbo tūk linės grindys, naujas pe
_ x_:_____
_ žino išniekinęs ir žiauriai
Kurie manote važiuoti į rengimą. Jie seniai moko- žiavime tinkamą sporto važiuoti, __
čius, balta sinka, naujai
norėjo
atgali_pastančius darbininkų.
si
gražų
teatrą.
Pelnas
va

Lietuvą, kreipkitės į
programą, ir gauti laimė važiuoti ir apsisukti, ir at nužudęs dvi jaunas mer Prez. Green sako, kad apkaltas iš lauko su šinge“DARBININKO” LAIVA karo bus seselėms moky tojams dovanų, taurių ir gal bevažiuojant, automo gaites, Mary Proulx 7 me jeigu nebus padaryta grie liais, naujas stogas, dide
lis yardas. Kaina $3,800.
KORČIŲ AGENTŪRĄ tojoms. Kviečiami yra visi. kitų dalykų.
bilius pradėjo taip smar tų ir Annie Knights, 12 žtų permainų industrijoj, Lengvos
išlygos.
366 W. Broadway
kiai
važiuoti,
kad
ir
stab

metų.
Pastaroji
tapo
nu

tai ir geriausiais laikais Kreipkitės pas A. J.
MARIJONŲ KOLEGIJOS Parapijos išvažiavimo džiais negalėjo sulaikyti. žudyta spalių
So. Boston, Mass.
mėnesy, bus apie 6 milijonai bedar KUPSTI, 332 W. Broad
sporto
programoje
gali
da

RĖMĖJŲ SUSIRINKI
Tel. SOUth Boston 2680
lyvauti kas tik nori. Tik Automobilius trenkė į už Fairfield miestely, kurs bių.
vvay, So. Boston, Mass.
MAS
Tel. SOUth Boston 9423.
reikia minėtai komisijai iš tvarą ir peršokęs, nuriedė randasi tik kelios mylios
MIRĖ
anksto paduoti vardus. jo iš 20 pėdų aukštumos į nuo Waterville, Me. Žmog- Tikrai katalikiškas darProfesionalai. biznieriai, pramoninkai,
Penktadienį, gegužės 15 Prie tos pačios komisijos vandenį. Krisdamas atsi
žudys mergaites nusivilio- bas yra visur palaikyti Kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai
mušė
į
stovėjusį
laivą
ir
Geg. 12 d., miesto ligoni d. po Šv. Valandai įvyks reikia kreiptis ir dovanų
■'erti skaitytoji) paramos.
po to pasinėrė 30 pėdų jo į mišką pinigais ir ten tiesą. Jacųues Maritain. Visi sarsinkitAs “Darbininke”.
nėje, mirė didžiuose skau Marijonų Kolegijos Rėmė reikale.
vandens gilumoje. Vienas
smuose, nugarkaulio džio jų svarbus mėnesinis susi
iš važiavusių, būtent, Tho
SPORTININKŲ
va, dvejų metų ir 8 mene- rinkimas, Šv. Petro par.
mas Elliot bekrentant at
ŠOKIAI
sidarė duris automobilio;
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES Penktadienį, gegužės 15 ir šiaip taip iškilo į viršų
LDS. ir DARBININKO
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir d. 8 vai. vak. Šv. Petro par. vandens ir ten buvusi du
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi salėje, 492 E. 7th St. So. vyrai įšokę į vandenį iš
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai Boston, Mass. įvyks L. Vy gelbėjo. Kiti du nuskendo
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, čių Baseball ratelio vado su automobiliu ir prigėrė.
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
vybėje šokiai. Tai šiais
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET metais pirmutiniai šokiai.
Gros Don Russall’s orkes
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
tras. Be to, dalyvaus įžy PARAPIJOS PIKNIKAS
Telephone Columbia 6702
Liepos 11 d. Darbininko Laivakorčių Agentūra ruošia į Lietu
490Broadway, Tel.S.Boston3120 mūs dainininkai ir šokėjai,
Birželio
28,
Palangoje
29 Savin Hill Avenue,
vą ekskursiją Švedų Amer. linijos laivu — “DROTTNINGHOLM”,
kurie palinksmins atsilan Lawrence, Mass.
įvyks
DORCHESTER, MASS.
K. ŠIDLAUSKAS
kuriai vadovaus kun. J. Kripas. Kad gauti laiku reikalingus do
kiusius svečius - viešnias. Cambridge lietuvių para
45 Hampden St.,
kumentus ir geresnius laive kambarius, užsisakykite vietas tuo
918 E. Broadvay
Graži kailio apykaklė, p. pijos milžiniškas piknikas.
Tel. HIGhlands 4855
jau. Visais reikalais Waterburiečiai kreipkitės pas kun. Kripą ar
B. Koraičio, I. J. Fox kom Prie įžangos bus daudama
Telephone South Boston 9367
ROŽBURY. MASS.
ba tiesiai į “Darbininką”.
panijos atstovo bus duota tris labai gražios ir bran
kaipo “door prize”.
gios dovanos. Visi ar va
“Darbininko” Laivakorčių Agentūra vykstančius į Lietuvą ap
Nepraleiskite šios pro žiuos ar nevažiuos privalo
rūpina visais reikalingais dokumentais, kurie tik yra reikalingi
gos turėti tikrą “good įsigyti tų tikie'tų. Nes visi
kelionei. Visais kelionės reikalais kreipkitės:
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAiALPINE time” su savo draugais ir turinti bent vieną tikietą
draugėmis. Atsilankydami turės progos laimėti vieną
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
suteiksite didelę paramą iš trijų gražią dovaną. Ti
Pirmininką* Juozas Svagždys,
Pirmininkė — Eva Marksienė,
601 6th St, So. Boston, Masa.
mūsų jaunų Vyčių Base kietai jau pardavinėjami.
625 E. 8th SU So. Boston, Mass.
Vlce-Plrm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
Pasimatysi Jų galite gauti pas pikniko
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. ball rateliui.
Vice-pirm. — Ona Jankienė,
Prot
RaSt
Jonas
Glineckis,
me!
P. darbininkus-es, ir kleboni
1428 Colnmbla Rd., S. Boston, Mass.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt — Elizabeth Oralis,
joje. Ruoškitės visi iš vi
Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
111 H. St So. Boston, Mass.
1514 Colnmbla R<U S. Boston, Mass.
DU PRIGĖRĖ ARMY sur į “Palangą”. Lai toji
TeL SOŪ Boston 9282
Iždininkas Pranas Tuleikls,
BASE UOSTE
Fin. Rašt — Marijona Markonintė,
diena visiems būna tarsi
100 Bowen St, So. Boston, Mass.
29 YVhipple Avė., Roslindale, Mass. Maržalka Jonas Zalkls,
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Lietuvoje
atlaidų
diena,
Tel. Parkvray 0558.W
7 Wlnfield 8t, So. Boston, Mass.
Trečiadienį, gegužės 13 kurioje giminės, pažįstami!
Iždininkė — Ona Staninlintė,
Draugija laiko susirinkimus kas tre
Tel. SOUth Boston 2680
105 VVest 6th St., So. Boston, Mass.
čiu nedėldfenĮ kiekvieno mėnesio, dieną, 12:05 vidudienį, Aturi
gražios
progos
sueiti
2
vai.
po
pietį),
Parapijos
salėj,
492
Tvarkdarė — Ona MIzRirdlenė,
merican Hawaiian Steam- pasišnekučiuoti. Atnaujin
1512 Colnmbla Rd., So. Boston. Mass. E. 7th St, So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janužonienė,
7:80 vaL vakare, pobažnytinėj sve ship kompanijos trys dar kime visi toje dienoje sa
1426 Colnmbla Rd., So. Boston, Masa
talnėj.
bininkai; James Finnigan, vo giminystes ir pasipaDraugija savo susirinkimus laiko kas Visata draugijos reikalais kreipkitės
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!liškumą. Ateivius paprastai ir ]
gaudę ir teisėjai griežčiau teisią — kad “pamokinti”.
Be to, kai dėl peštynių, jų čia skaičių ypatingai didisių Mokyklos Dūke Universitete dekanas, laike pas-; Qą meksikiečiai, kurie esą labai į jas linkę. O iš visų
Atvykus Pavasarininkų
kaitą temoje: “Ar yra atsakomingi svetur gimusieji”; garsiausi esą tuo atžvilgiu
“ “
- tai juodukai.
atstovam Dr. Juozui Lei2) Thorsten Sellin, Pennsylvanijos Universiteto Soci4) Diduma ateivių prasižengimų paeiną iš to, kad
i monui ir p. J. B. Laučkai
Mussolini kaip paprastai — laimėjo. Tiesa, užka jologijos profesorius ir redaktorius žurnalo “The An- jie gyveną daug vargingesnėse ekonominėse apysto- i
riavimui Ethiopijos turėjo sueikvoti daugiau kaip 7 nals of the American Academy of Political and So vose. Sakysime, daugelio ateivių vargingi nešvarūs į Chicagą dienraš tis
mėnesius, ne 6 savaites, kaip buvo planavęs. Karas taip čiai Science” skaitė temoje: “Antroji karta” ('vadina butai, nešvarios gatvės, apiplyšę vaikai, daugelis be “Draugas” apie šiuos sve
pat kainavo milžinišką sumą pinigų — netoli miliardo si, karta čia Amerikoje gimusi, bet iš tėvų, gimusių darbių — visa tai anaiptol nepadeda augti tvarkin čius rašo:
dolerių (815 milijonų). Kiek italų buvo nukauta ir su svetur).
giems ir doriems piliečiams. Kada pakils jų ekonomi SVEČIAMS ATVYKUS
• r>
žeista, to, žinoma, niekad tiksliai nesužinosime, bet
Abu tiedu vyrai atstovauja, matyt, rinktinius A- nė gerovė, pagerės socialinė ir politinė būklė, tuomet
“Vakar (geg. 6 d. Red.)
net griežta cenzūra negali užgniaužti tos žinios, kad į merikos juristų protus. Platus prasilavinimas, daugy savaime sumažės jų tarpe ir prasikaltimų skaičius.
į
Chicagą
jau atvyko mū
Italiją grįžo apie 100,000 aklų kareivių, apjakusių nuo bė žinių, graži iškalba, pažangios pažiūros — visa tai
Bendrai, vis dėlto, anot prof. Millerio nesą jokio sų laukiami ir brangūs
blogo vandens, nepakenčiamo klimato ir visokių nuo vertė klausyti judviejų paskaitų su dideliu susidomė- nei pagrindo, nei reikalo, svarstant Amerikos prasisvečiai iš Lietuvos — dr.
dingų vabzdžių įkandimo. Tačiau tie visi nuostoliai jimu.
žengimų
problemą,
išskirti
ateivius
ar
jų
vaikus
iš
Juozas Leimonas ir J. B.
ir nelaimės traukiasi į šalį prieš tą reikšmingą faktą,
Laučka. Jiedu oficialiai yAbiem
jiem
rūpėjo
išaiškinti
vienas
ir
tas
pats
tarpo
visų
šios
šalies
gyventojų,
kad Italija nugalėjo milžinišką Ethiopijos kraštą, tu
Gi prof. Sellin baigė savo paskaitą labai įdomiu ra atvykę pas Lietuvos
rintį apie 300,000 kvadratinių mylių ploto ir 10 mili klausimas: kiek ir kuriame laipsnyje ateiviai ir iš jų
jonų gyventojų. Dėl to įvykio Roma surengė triukš čia gimęs jaunimas yra atsakomingi dėl tos taip skau- ir teisingu posakiu: '
mingą tautinę šventę, kurioje karštų italų entuziaz džios šio krašto problemos — nuolat augančio prasi- kiek ji jų užsitarnauja (The nation has as much crime, 'įūo^atstovai^Bet ^į kitaip
pat turi ir Lietuvos Katalimui nebuvo galo. Italijos karalių apgarsino kuone pa žengimų skaičiaus. Mat reikia žinoti, kad džingoistų as it deserves).
spauda,
taip
pat
dalinai
ir
ekonominiai
galiūnai
yra
;
Labai
įdomios
ėjo
po
tų
paskaitų
diskusijos.
Čia
kų Veikimo Centro įgaliasaulio imperatoriumi, bet tai, žinoma, buvo tik man
dagumo mostas. Visą garbę pasiėmė Mussolini.
linkę čia kaltinti daugiausia ateivius ir jų jaunimą. La- visų pirma turiu pabrėžti su tikru pasigerėjimu labai vimus. Dėl to juos ir pasiGarbė didelė, bet ir našta nemažesnė. Dabar rei biausia tos nešvarios propagandos prieš ateivius dė- tikslią tinkamų diskusijų priemonę, kurią tikrai pra- tinkame, kaipo visos orgakės atsigriebti. Visų pirma teks rūpintis, kaip atsiė- ka ir atsirado Kongrese anas Kerr-Coolidge įstaty- vartų ir naudinga vartoti panašiose rimtesnėse kon- vizuotosios Lietuvos kata
mus karo lėšas. Italija paskendusi skolose. Žmonės mo sumanymas, apie kurį pereitą kartą minėjau.
ferencijose, šaukiamose tikslu nušviesti kurią svarapkrauti nepakenčiamais mokeščiais. Reikia ieškot iš
Abudu paskaitininkai kalbėjo labai autoritetin- bįą visuomeninę problemą. Būtent, diskusijos dalina- 4
.
eities, kuri savaime peršasi — kolonizuoti Etiopiją. gai, apsiginklavę visais tais daviniais, kurie įvairių mos j du iaipsniu: protarpio diskusijas (panel discus-1. .
imo
Tačiau jos klimatas visiškai nepakenčiamas europie įstaigų buvo surinkti ir paskelbti, nors ir vienas ir ki- sions) ir bendrąsias diskusijas (general discussions).: įundė kad mes čia ChicaS zJSl
4 ______
4-o 4-1 oi-1 _ I į
e J
e
J
čiui, ką parodo, kad ir tas faktas, kad Eritrėjoj — Ita- 4"
_o Yiiioiolriinrl
___ __ _____
__
____m <-» 4 rimtų ostatistitas
nusiskundė
dėl nešimo
pakankamai
,
tačiau
Po
to
kada
prelegentas
paskaitoje
nušvietė
klaugoj,
visko
turim,
Iijos kolonijoje Afrikoj
per dešimtį metų tegalėjo p-os davinių. Iš ju kalbų paaiškėjo šit kas.
jaunimo
reikalai
yra
ap
pastoviai įsigyventi tik 100 italų kolonistų. Tat, pri-!
-•
.........................
1) —
Dauguma’ seniau
čia atkeliavusiųjų keleivių simą, po trumpos pertraukos daromos tos protarpio leisti. Mūsų jaunimas per
seis “civilizuoti” pačius etiopiečius ir juos eksploatuo- buvę*'avo"raiku”r7avo“kraštų kri^nSistai. Vizijų diskusijos: konferencijos organizatoriai numato as daug pakrikęs, maža jo da
menis, tame pačiame klausime veikusius ar rašiusius, lis tepriklauso prie jauni
ti Italijos naudai. Tam bus reikalinga visokiais atžvil
Kiek
nus
^
n
^ė
prieš
nežmoniškus,
netolerantiškus
įstaty

giais milžiniška statyba — miestų, kelių ir tt. L___
ir juos iš anksto pakviečia dalyvauti protarpio disku mo organizacijų. Mes ma
mus,
prieš
juos
protestuodami,
k.
a.
prieš
varžymus
į
čia naujų lėšų, gi nauda gal tik už kelių dešimtų metų
sijose, papildant savo žiniomis ar patyrimu prelegen nom, kad daug kuo galėtų
pasirodys, žodžiu, prieš Mussolinį stovi naujas milži sąžinės ir laisvės. Garsus kvakeris William Penn, da-! to davinius ar mintis. Konferencijų programose jų skųstis ir Lietuvos jauni
valstybei, žmogus šva
niškas uždavinys, daug didesnis už patį Etiopijos už vęs čia pradžią Pennsylvanijos
mo atstovai. Nėra be kliū
v•
rios
sąžinės
ir
kilnios
širdies,
buvęs
teisiamas Angli pavardės esti paskelbiamos. Tad po pertraukos ir su čių ir jų veikimas. Bet jie
kariavimą.
eina į estradą visi tie numatytieji diskutuotojai (jų
Tačiau, kaip ten bebūtų su ateitimi, dabartiniu joj ir nuteistas, kaipo prasižengėlis prieš Anglijos į- skaičius gali būti didesnis ar mažesnis; šioje konfe-į nesiskundžia. Jie dirba.
momentu Mussolini yra svarbi tarptautinė asmenybė. statymus. Maža to, Anglija ilgą laiką net dešimtimis rencijoje pirmose diskusijose buvo pakviesti 8, antro-1I “Dėl to labai yra svarbu,
Nugalėjo ne tik etiopiečius — tas seniai buvo numa tūkstančių tremdavusi į Ameriką ir tikruosius savo
i kad bent retkarčiais mus
tyta, — bet ir Afrikos gamtą. Nesulaikė jo nė Tautų kriminalistus, taip kaip Carų Rusija tremdavo savuo se 7). Šiose protarpio diskusijose konferencijų nariai atlanko Lietuvos katalikų
Lyga, nė jos “sankcijos”. Anglija, ta jūrų karalienė, sius į Sibirą. Jų ainiai dabar nori žiūrėti su panieka į nedalyvauja aktingai, o tik klauso. Labai nelengvas ir jaunimo vadai ir kad mūatsakingas darbas yra tų protarpio diskusijų vedėjo: giškiai^
i juos""
juos revizituoja.
revizituoja.
jaučiasi apeita iš visų pusių. Vokiečių spauda šaiposi. ateivius, kurie jiems turtus sukrovė.
•
jisai
turi
lyg
ir
atspėti,
ką
kiekvienas
tų
protarpio
disTuo
būdu
vieni kitus geGirdi, šiuo momentu vargiai beatsirastų pasauly toks
2) Amerikos istorija rodo, kad visuomet vėles
žmogus, kurs norėtų būti Anglijos diplomatų kailyje. nieji ateiviai buvo čia engiami, puolami ir net skriau kusijų dalyvių galės pasakyti ir tai iš jo sugabiai iš- riau pažįsta, užsimezga arHitleris tyli — iki pasibaigs Olimpijados. Pabaltijo džiami senesniųjų ateivių. Taigi ir dabartinis pjudy gauti, turi užvesti kalbą, statyti jiems klausimus, timesni ryšiai, atsiranda
duoti uždavinius ir visa tai toje eilėje ir tuo būdu, bendra^ kalba
valstybės — Lietuva, Latvija, Estonija nuolankiai pa
mas
Amerikos
visuomenės
prieš
ateivius
esąs
nebe
kad visa publika iš tų protarpio diskusijų gautų kuo- tiems daug kuo gali padė
siduoda Tautų Lygos autoritetui...
ti.
Ir to viso priežastis — Mussolini.
K. naujiena.
pilniausį ir kuopuikiausį svarstomosios problemos
3) Tiek, kiek turima davinių klausime, kurią gi vaizdą. Jeigu tos protarpio diskusijos bus sėkmingai “Mes neabejojame, kad
i prasikaltimų proporcingąją dalį ateiviai turį imtis ant pravestos — visai publikai maža beliks darbo**). Tad L. Vyčių organizacija pa
sinaudos svečių atsilanky
savo pečių, visi tie daviniai rodo, jog, proporcingai i- ir tos antros bendrosios — visų dalyvių
diskusijos mu.
Jos nariai išgirs sve
Imant (sakysime, kiekvienam tūkstančiui vaikų iš čia- esti jau paprastai gana trumpos ir tikslios. Nebeten
čių
kalbas,
pamatys Lietu
gimių tėvų ir vaikų iš svetur gimusių tėvų — jeigu ka statyti tų pačių klausimų ir kartoti tų pačių min
vos jaunimo rankdarbius,
kalbama apie jaunimo prasižengimus) ateivių vaikai]I čių. Čia aš, eidamas pro šalį, neiškęsiu nelinktelėjęs susipažins su jo veikimu,
Geg. 2 d. 1936 m.
maždaug tik trečią dalį papildo prasižengimų, palygi-I!! su pagarba galva Amerikos moterims.
tuo būdu labiau prisiriš
Trumpos diskusijos dėl monsinjoro Ryan’o ir ex- nūs su čiagimių vaikais.
Dar nepersenai dvasioje norėjau pasijuokti iš tos prie savo tautos ir uždegs
Tiesa, ne visi prasižengimai lygūs savo žalingu entuzijastės moterų veikėjos, kuri važinėja po Ame i didesniu noru dirbti, or
gubernatoriaus Winant’o paskaitų neįnešė nieko ypa
tingai nauja. Jų vedamoji mintis ėjo ta pačia linkme, mu ir nevisuose prasižengimuose lygi proporcija tarp rikos miestus ir agituoja moteris ruoštis išstatyti mo- ganizuotis.
kurią nurodė paskaitų kryptis.
“Bet į svečių priėmimą
čiagimių ir ateivių vaikų pastebima. Labiau rafinuo
L.
Vyčių kuopose turi at
••)Europoje, taigi ir Lietuvoje kas nors panašaus daroma su
Buvo dvi paskaitos ir popietinėje sesijoje: 1) tų ir didesnių prasižengimų srityje visur neabejotinai
vykti
ne tik jaunimas, bet
vadinamais koreferentais, kurie papildo prelegento mintis sa
Hon. Justin Miller, pirmininkas patariamojo prie At- viršija senieji amerikonai ir čiagimių vaikai. Mušti taip
Tačiau jų esti tik vienas arba du. Amerikiečiai ši dalyką ir senesnieji, žodžiu, visi,
tomey General prasižengimams tirti komiteto ir Tei- nėse ir svaigalų nelegaliame pardavinėjime (ypač kol vomis.
,nes jų kalbos ir atsivežti
buvusi prohibicija) viršydavę ateiviai. Tačiau ir čia praktiškiau yra sutvarkę.
I jaunimo rankdarbiai vi
reikia, sako, imti domėn policijos ir teisėjų žymų ša(Pabaiga 3 pusi.)
siems bus įdomūs”.
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Enciklikų Sukaktis
Šio mėnesio 15 d. sueina 45 metai kaip Po
piežius Leonas XIII išleido raštą “Rerum Novarum” ir penki metai kaip dabartinis Popie
žius Pijus XI išleido “Quadragesimo Anno”.
Nei vienos, nei kitos enciklikos lotyniški žo
džiai nepasako mums jų turinio. Reikia žinoti,
kad visi Popiežių išleisti raštai gauna antraš
tę nuo pirmutinių žodžių. Apsakantis užvardymas Leono XIII enciklikos būtų: “Darbininkų
Klausimas”; gi Pijaus XI “Socialinės Tvarkos
Rekonstrukcija”.

PRIEŠŲ BALSAS
Prieš tokią Popiežiaus kalbą sukilo kapita
listai. Jie klausė kokią teisę turįs Popiežius
kalbėti apie industrijos dalykus ar patarti kaip
darbininkai gali išreikalauti geresnį pragyve
nimą. Tokis jų Popiežiui pasipriešinimas buvo
gana natūralūs, nes jie laikė, kad ekonominiai
dalykai nieko bendro neturi su dorovės ar re
ligijos principais. Popiežius jų įsitikinimą su
ardė, pasakydamas, kad be religijos ir Bažny
čios socialiniai klausimai niekados nebus tiks
liai išrišti. Jis pareiškė, kad industrijos klau
simai yra sykiu dorovės ir religijos klausimai,
j ir kad jis turįs teisę dorovės klausimus aiškin
ti gyvenimo dalykuose.

Nėra jokios galimybės pilnai viename straiToje enciklikoje Popiežius nurodė teises ir
psnyj išdėstyti enciklikų turinį. Galima tik
svarbiausius punktus priminti, kurie darbo pareigas darbininkų ir darbdavių ir nustatė jų
santykius. Priminsiu čia tik keturius svarbius
žmonėms yra artimiausi.
enciklikoje skyrius, būtent, nuosavybė, valsty
LEONO XIII ENCIKLIKA
bė, darbininkų atlyginimas ir darbo unijos.
Popiežius Leonas XIII enciklikoje “Rerum
NUOSAVYBE
Novarum” parodo žinojimą industrijos daly
“Žmogus turi iš savo pačios prigimties tei
kuose ir nuoširdžią užuojautą vargšams dar
bininkams. Pačioje pradžioje enciklikos jis sa sę turėti nuosavybę. Nuosavybės teisė yra
ko: “Aiškiai matome, — ir visi čia sutinka, — duota žmogui kaip priemonė gyventi sutarti
kad vargstantiems reikia greitai ir sėkmingai nai su jo racionale ir laisva prigimtimi ir ši
padėti, nes žmonių dauguma vargsta, be nusi taip pasiekti savo tikslą”. Jis toliau pasako,
kaltimo didžiausiame skurde... Gyvenimas pa kad nuosavybė būtų plačiai išdalinta ir kad
liko darbininkus pačius vienus, be globos, be valstybė ragintų kuodaugiausia darbininkų
širdžių darbdavių bei nesuvaldomų konkurentų tapti nuosavybės valdytojais.”
gobšumui... Beveik visa gamyba bei prekyba
VALSTYBE
atsirado nedaugelio žmonių rankose ir tuo bū
Apie valstybės pareigas Popiežius tarp ki
du saujelė perdaug praturtėjusių kapitalistų
to
ko
sako: “Valstybės tiesioginė pareiga yra
pavertė nesuskaitomas rankpelnių minias be
rūpintis visų žmonių gerove. Valstybės tikslas
maž tikrais vergais”.

yra vienas ir bendras tiek turtuoliams, tiek
darbininkams. Beturčiai iš prigimties yra ly
giateisiai kai ir turtingieji piliečiai; jie yra
tikros dalys iš kurių susidaro valstybės kūnas.
Valstybė privalo imtis reikalingų priemonių
vargšų reikalams ir gerovei apginti, to neda
rant, bus mindžiojama teisybė, kuri liepia kiek
vienam duoti, kas yra jo”.

DARBININKŲ ATLYGINIMAS
Svarbiausia enciklikos dalis yra apie darbi
ninkų atlyginimą. Popiežius sako: “Dabar pri
einam prie didelės svarbos reikalo, kuris reikia
gerai suprasti, kad nei viena, nei antra pusė
nebūtų nuskriausta. Atlyginimas nustatomas
laisva sutartimi; rodos, kad darbdavys išpildė
duotą žodį, užmokėjęs suderėtą atlyginimą, ir
kad virš sutarto jis nieko neprivaląs duoti;
tuomet, esą, neteisybė tedaroma, jei darbdavys
nustatytą mokestį, ar darbininkas visą prisi
imtą darbą atiduoti atsisako ir tais atvejais,
esą, teisinga, jei vyriausybė įsikiša kiekvieno
teisėms apginti, ir tik tiek, šitokiam protavi
mui teisingas dalykų žinovas vargu pilnai pri
tars, nes ne visais atžvilgiais yra teisinga; jam
trūksta šio to svarbaus.
“Dirbti, reiškia vartoti savo jėgą daiktų
gaminimui, kurie yra. būtini įvairiems gyveni
mo reikalams, ypač gyvybei užlaikyti... Kiek
vienas turi teisę ieškoti reikalingų dalykų sa
vo gyvybei užlaikyti, kurių įsigyjimui kiekvie
nam’darbininkui teikia užmokestis už jo dar
bą. Darbininko užmokestis privalo būti nema
žesnis, kaip kad jo reikia taupiam ir padoriam
darbininkui pragyventi. Jei darbipinkas būti
numo verčiamas ar dar blogesnio vargo bijo

damas, sunkesnes sąlygas priima, kurias, nors
ir nenori, turi priimti ir kurias darbdavys jam
primeta, tat yra prievarta, prieš kurią teisin
gumas šaukia”.
Jeigu Popiežiaus dėsniai būtų įgyvendyti,
šiandieną darbininkų žmonių gyvenimas nebū
tų toks vargingas.

DARBININKŲ UNIJOS
Apie darbininkų unijas Popiežius sako:
“Krikščionys darbininkai lengvai ir protingai
išspręs klausimą, jei susijungę į draugijas ir
išmintingų vadų vedami, eis tais keliais, ku
riais ėjo mūsų proseniai, kartu žiūrėję asmens
ir visuomenės gerovės. Valstybė turi būti la
bai atsargi, kad nevaržyti piliečių teisių prisi
dengdama visuomenės gerove... Dėtis į organi
zaciją yra įgimta žmogaus teisė, ir valstybė
privalo tos teisės nekliudyti, bet ją apsaugoti.
Darbo unijų tikslas yra, kad kiekvienas orga
nizacijos narys turėtų kiek tiktai galima iš to
medžiaginės ir dvasinės naudos sau ir savo šei
mai ; tobulinti savo kūną, protą ir nuosavybę”.
Popiežius pažymi, kad darbininkų unijos yra geriausias būdas pagerinti jų būklę. Darbi
ninkas turi įgimtą teisę dėtis į tokią uniją.
Kompanijos unija atiima tą teisę, nes darbi
ninkai yra verčiami į jas dėtis
Tokie yra sutraukoje enciklikos svarbiau
sieji punktai Ar nepersimainytų gyvenimas,
jei Leono XIII principai būtų priimti ir įgy
vendinti? Krikščionys, darbininkai privalėtų
gerai žinoti Darbininkų Popiežiąus nurodymus
ir juos skleisti.
Apie Popiežiaus Pijaus XI encikliką pakai*
besime kitą sykį.
T-

i

%

DARBININKAS

Penktadienis, degužfa 15 3., 1933

Iš Musų Veikimo Centro ' WorCeSter, MaSS
MINĖKIME ENCIKLIKŲ vykdymui.
susirinkimai Tarybai per Pranešu, kad aprašyme
Tam svarbiam reikalui
SUKAKTIS
Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. šve
Gegužės 10 dieną, šv. apie mano mylimos žmodas — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus
Šio mėnesio 15 d. sueina paveskime visą likusią da Kazimiero par. bažnytinė- nos mirtį ir laidotuves į— vice-pirm.; V. J. Blavaekas — rašt., 7 Mott St, Worcester,
45 metai nuo paskelbimo lį gegužės mėnesio.
Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Commonwealth Avė., Worcester,
je svetainėje įvyko LRK. vyko klaida. A.a. Teklė
Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P.
popiežiaus Leono XIII en Katalikų pasaulipinkų Federacijos skyriaus ir Tamušaitienė buvo kilus iš
Juškaitis — Redaktorius, 423 Windsor St., Cambridge, Mass.
ciklikos
“Rerum Nova organizacijos didelį ir Marianapolio Kolegijos rė- Linkuvos, Dučių kaimo, o
rum” ir penki metai — Pi- svarbų vaidmenį turi su mėjų susirinkimas, kad iš- ne
iš Liškuvos.
jaus
XI enciklikos “Qua- i vaidinti šių dienų sociali- sujudinti ir kitus išjudinti
AMERIKOS LIETUVIU RY- pritraukt jaunimą prie blaivybės.
Stasys Tamošaitis.
MO KATALIKŲ PILNŲJŲ
Pilnai užsimokėjusių narių turi dragesimo Anno”.
j niame ir ekonominiame Lietuvių Dienos, liepos 4, I
30.
BLAIVININKŲ
Šios abi enciklikos yra gyvenime. Katalikai paLAIDOTUVES
51 kuopos Thompson, Conn. giminingos. Jos viena kitą saulininkai vyrai ir mote- darbui. Kaip laikraščiui
Susivienijimo Naujosios Anglijos
“Darbininkui”, taip ir Ma
A. a. Viktorija M.
Kun. A. Švedas reportavo, kad
Apskričio susivažiavimo įvykusio
rys, turi darbuotis, kad
jie darbuojasi kiek išgalėdami. papildo.
Čiginskįenė
rianapolio
Kolegijai
reika
balandžio 19, 1936, Šv. Petro pa
Quadragesimo Anno” paveikti ekonomines orgaSusirinkimus laiko
reguliariai
linga finansinė parama. Gegužės 7 d. mirė Vikto
rapijoj So Boston, Mass.
kas mėnesis su gražiomis paskai yra išleista paminėjimui nizacijas ir valdžios insI Mes tai gerai suprantame rija M. (Lengvinsite) ČiPROTOKOLAS
tomis. (Būtų gerai, kad tas pas “Rerum Novarum”.
tancijas vykinti gyvenii ir šios kolonijos veikėja) ginskienė, gyveno 15 Plankaitas prisiųstų redakcijai.)
Šios enciklikos liečia so- man enciklikų . “Rerum
Susivažiavimas prasidėjo iškil
Iš raportų paaiškėjo, kad Pil cialinio teisingumo vykdy- Novarum” ir Quadragesi- savo pareigas tinkamai at- tation g-vės. Nuliūdime
mingomis šv. Mišiomis, kurias at
nųjų Blaivininkų veikimas Nau
našavo J. M. Didž. Gerb. Tėvų
mo Anno” (arba Sociali- liks. Abi įstaigos mums paliko dukterį p. Oną (Čimo dalykus.
jojoj Anglijoj gražiai bujoja. Ap
ginskaitę) Boucher. GeduMarijonų Provincijolas kun. J. J.
Kadangi šiais ekonomi- nes Tvarkos Rekonstruk- brangios ir svarbios.
gailėtina, kad dar yra dykumyLiepos 4 d. yra gera pro- lingas pamaldas atlaikė
Jakaitis. Jam asistavo kunigai:
nų - pudimų. Jaunimo dirva dar nių ir politinių sunkmečii] eija) principus,
ga visiems vykti į Maria- kun. Aug. Petraitis, šv.
A. Švedas, MIC., ir V. Čižauskas,
labai apžėlus piktžolėmis.
Yra laikais labai daug girdime
Aiškinant enciklikų tu-!
MIC. Progai tinkamą apie blaivy
dar keletas parapijų, kuriose kalbą ir daug matome ra-'rinį, reikia paliesti: mora- napolio Kolegijos parką, Kazimiero par. bažnyčioje.
bę pamokslą pasakė celebrantas.
Grabnešiais buvo: Siblaivininkų jokios organizacijos šant spaudoje apie soicąli- liniai ir religiniai dėsniai, ; pasigerėti savo mokslo įLaike mišių visi atstovai in corstaiga, puošnia nuosavybe monas ir Vincas Bunza,
ii veiklos nėra. Pareikšta pagei
pore ėjo prie šv. Komunijos. Po
nį teisingumą, dėl to ne ypač liečiantieji ekonodavimas, kad ir tose parapijose
ir pakvėpuoti tyro oro. Jurgis Laukaitis, Juozas
pamaldų visiems blaivininkams
tik
pravartu,
bet
ir
būtiminius
ir
socialinius
sanblaivybės idėja atbustų.
buvo teikiama vietinės kuopos
nai reikalinga nuodugniai tykius; įvertinimas tų dės Nors aš neturiu progos ir Bacvs, Jonas P. Metrikas
skanūs užkandžiai.
Rezoliucijų komisija susirinku
susipažinti su tomis gar nių šviesoj esamą nekata galimybės taip uoliai veik- ir Antanas Ališauskas,
Pasimeldę ir pasistiprinę pra siems pateikė sekančias rezoliuci siomis enciklikomis.
likišką pažiūrą: liberaliz ti, kaip kiti šios parapijos Delegatai iš Šv. Vardo Majas,,
kurios
vienbalsiai
buvo
pri

dėjo posėdžiauti bažnytinėje sve
Enciklikų turinį, supras mas, socializmas ir bolše ir organizacijų darbuoto- rijos draugijos ir Šv. Petimtos.
tainėje. Ant. Zaveckas pirminin
ti ir kitiems aiškinti nėra vizmas ; įvertinimas enci jai, tai nors per spaudą ronelės draugijos lydėjo,
kas pradėjo posėdį. Maldą sukal 1. Metinio Naujos
Anglijos
visuomeni  Pr^menu» kad visi parem- Velionė tapo palaidota
bėjo Gerb. vietos klebonas kun. Blaivininkų Apskričio susivažia- lengva, nes jos labai yra klikų šviesojev visuomeni
V1®u?meni tume Marianapolio Kolegi- Notre Dame kapinėse.
]
Pr. Virmauskis. Tuoj buvo renka- vimo dalyviai reiškia gilaus dė- suglaustos ir sunkios. Rei nio ūkio:
... ją
>, samdinm_______
, ,,ir laikrašti
TZ . ‘ .. Darbinin.
ma prezidiumas. Išrinkta sekan kingumo pareiškimą Boston’o lie kia į -jas gerai įsigilinti, kolektivizmas,
ką , nes Kolegijoje musų i GEGUŽINIS PIKNIKAS
tieji: A. Zaveckas iš Cambridge tuvių parapijos dvasiškijai ir vie studijuoti.
kystė, bendrovės, fašisti
jaunuoliai išmoksta gra Ketvirtadienį, gegužės
pirmininku. P. Monkus iš Wor- tos kuopai už suruošimą gražių
Amerikos katalikų veiki-' nės korporacijos etc.; pa
žiai lietuviškai kalbėti,lir
ir Į 7 d. įvyko visų draugijų
cester jam pagelbininku. M. Pik- pamaldų ir išpuošimą posėdžiams
mo centras — National taisymo priemonės, kurios
teliutė iš Worcester raštininke. svetainės.
rašyti, o mes senesnieji susirinkimas šv. Kazimie
Catholic
Welfare
Confesusideda
iš:
moralinio
ir
ro bažnytinėje svetainėje.
Mandatų komisijon įėjo: J. Svir
2. Kadangi blaivybės idėja yra rence, prie kurio ir mūsų religinio charakterio, so daug sužinome ir išmoks
skas, L. Taparauskaitė ir P.
tame skaitydami: mūsų Šeštadienį ir sekmadienį,
ir pus visuomet skaisti ir masi
Federacija priklauso, ragi cialinės ir ekonominės fi
Švenčioniutė. Visi iš Worcester.
nanti ;
laikra š t į “Darbininką”, gegužės 16 ir 17 d., įvyks
Rezoliucijų ir įnešimų komisija
na savo skyrius plačiai mi losofijos — valstybės už
ta didelis piknikas Mairo
Kadangi organizuota blaivinin nėti šių enciklikų sukaktu daviniai, šeimos santvar Taigi liepos 4 d. būkime
susidėjo iš kun. J. J. Jakaičio ir
visi Marianapolio Kolegi nio parke į kurį yra pa
J. Svirsko. Knygas peržiūrėti pa kų jėga gali daug daugiau gero
ves.
ka,
organizavimasi
teisė,
kviestas Gubernator i u s
atsiekti, nekaip pavieniai,
skirta panelei Švenčionytei.
jos parke.
Prašoma, kad gegužės teisinga mokestis ir kaina,
Jonas Vinickas Curley, miesto Mayoras
Žodžiu susivažiavimą sveikino
Tat, susivažiavimas visus blai- mėn. 15 d. būtų rengiamos ekonominės laisvės klausi
Cookson ir councilmonai.
sekantieji kunigai: P. Virmaus- vininkus ragina tvirtai laikytis
prakalbos salėse, paskai mas ; ir kitų enciklikos lie savo valdybą prisiųstų sa Į Virš 20 draugijų rengia ši
kis, K. Jenkus, K. Urbonavičius, blaivybės draugijų, susirinkimus
P. Juškaitis, J. J. Jakaitis, MIC. reguliariai laikyti — su paskai- tos per radijo, plačiai ra čiamų ekonominių ir so vo nusistatymą vienu ar i pikniką ir jos kviečia vi
ir A. Švedas, MIC. Iš pasauliečių tomis ir žadinti blaivybės veiklą šoma apie enciklikas kata cialinių klausimų.
kitu tautos ir visuomenės sus kai senus taip ir jau
likiškoje spaudoje. O kur žodžiu, paskaitoms, kal reikalu (kuriuos matys nus ypatingai jaunąją kar
sveikinimus teikė: p. J. Manstie- lietuvių kolonijose.
nė, iš Athol, Mass. ir Dr. J. Lan- ; „ „ ,
.
. .
, ,
ir
nekatalikiš boms ir straipsniams dir reikalo savo susirinkimuo tą, nes tenai bus sporto,
į 3. Kadangi nei vienas darbas galima,
negali progresuoti be darbingu- kiems. laikraščiams para va labai plati. Medžiagos, se iškelti) ir šiaip jau su- imtynės ir vakare šokiai.
šyti straipsnių apie socia kaip aukščiau pranešta, manymų geresniam Ame
Mandatų komisija savo parei- mo pastangų;
Taigi visi gegužės 16 ir
gą atlikus išdavė raportą. SusivaKadangi blaivybės platinimas linį teisingumą. (Jei kam galima
__ _ gauti N. C. W. C, I rikos lietuvių katalikų su- 17 d., vykite j Maironio
žiavime dalyvavo sekančių kuo- yra vienas iš pačių prakilniųjų reikalinga literatūros, te- centre,
siorganizavimui ir vieny parką ir tenai praleiskite
pu atstovai; iš
ir reikalingų darbų:
sikreipia į N. C. W. C. —
laiką linksmai ir tyriame
bei sustiprinti.
7 KUOPOS Cambridge, Mana.1 .*?**“«* mfis* laikai,s Waivk
RENGKIMES
Į
TARY

1312
Massachusetts
Ave

Kun. P. Juškaitis, A. Zaveckas, ■'■nku orgs.uzav.mo veikla >r rei
Tarybos suvažiavimas
BOS SUVAŽIAVIMĄ
nue, N. W., Washington,
ki. Sundukienė, M. Narbutas ir kalas 18 "SUJ0 smarkla' k,la’
lauks
sumanymų ir iš Fe
SUSIRINKIMAS
D. C.).
ALRK. Federacijos Ta
B Jakutis
jaunimo tarpe,
deracijos
skyrių.
Penktadienio vakare Se
| Todėl blaivinin. Apskr. susivaŠiuo raginame ir A. L, rybos suvažiavimas, kaip
25 KUOPOS Woreester, Mass. žiavimas skatina visas kuopas uo- R. K. Federacijos skyrius jau buvo seniau paskelbta,
serų
Kazimieriečių Rėmė
Amerikos Lietuvių KaV. Blaveckas, M. Urmonienė, M. liau imtis jaunuolius-es organiir
mi- ’ įvyks laike LRKSA Jubi- talikų (Federacijos) Ta- jų skyrius laikys savo su
„ apskričius
----------- taip
—pat
r------Pikteliutė, O. Laukaieiutė, P. zuoti į blaivybės draugijas.
sirinkimą tuojaus po ge
Monkus, P. Švenčionytė, L. Tapa- j 4. Susivažiavimas didelei pagei- nėti tų enciklikų sukaktį liejinio Seimo, birželio 29, rybą sudaro: Federacijos
gužinių pamaldų, Šv. Ka
rauskaitė ir J. Svirskas.
dauja, kad Marijanapolio kolegi ir supažindinti mūsų vi-30, liepos 1 ir 2 dienomis,;Centro Valdyba, centrali49 KUOPOS So. Boston, Mass. jos blaivininkų kuopa surastų tin suomenę su tuo, ką gar- Chicagoje. Tarybos nariai nių organizacijų ir Fede- zimiero bažnytinėje sve
O. Mačiulienė, M. Kilmoniutę, A. kamą blaivybės idėjai veikalą, bingieji popiežiai Leonas prašomi iš anksto ruoštis. J racijos apskričių pirmi- tainėje.
Vengraitė, E. Valantaitė, O. Pet lietuvių kolionijose jį vaidintų, Xm ir Pijus XI turi pa- Numatoma,
kad suvažia- ninkai ir sekretoriai, laiVYČIŲ VEIKIMAS
ravičiūtė, M. Šedukiutė, V. Šmi- kalbomis paįvairindami. Kur nėr
sakyti apie ekonominius' vimui teks aptarti labai kraščių redaktoriai,
gelskaitė, B. Žukauskas* V. Bra kuopų, jas steigti ir senąsias ugAntradienį, gegužės 12
Tarybos nariai prašomi
zauskas, B. Rusteika ir J. Gru- dintų. Pelnas kolegijai tur būt negaliavimus ir kokius ke-{ svarbūs ir aktualūs mūsų
d.,
įvyko Vyčių 26 kp. su
liūs nurodo jų gydymui tautos klausimai.
iš anksto pranešti Federadzinskas.
skiriamas.
sirinkimas šv. Kazimiero
51 KUOPOS Thompson, Conn.
5. Susivažiavimas pageidauja, bei socialinio teisingumo
Kadangi į Tarybą įeina cijos sekretorijatui, ar j
par. bažnytinėje svetainė
Kun. J. J. Jakaitis MIC. Provin kad visos Blaivininkų kuopos kas
ir Federacijos apskričių suvažiavimą atvažiuos, ar
je tuojaus po gegužinių
cijolas, kun. A. Švedas, MIC. ir trys mėnesiai siųstų Centrui savo gė LRKP. BL Naujos Anglijos;
pirmininkai
ir
sekretoriai
ne.
kun. K. Urbonavičius.
veiklos raportą. (Kuopų raštinin Apskričio susivažiavimas.
ALRKF Sekretorijatas, pamaldų.
Kun. P. Virmauskis, Dv. Vadas ir, tikimąsi, 'jie į suvažia-!
Atstovų iš viso buvo 28 asme kai nesnauskite; šią priedermę
2334 So. Oakley Avė.. Vyčių 26 kp. apvaikščios
vimą atvyks, labai būtų
A. Zaveckas, Pirm.
nys. Sekantieji dalyvavo kaipo atlikite).
savo 20 metų jubiliejų ge
M. Pikteliutė, Rast.
Chicago, III.
pravartu, kad apskričių
svečiai: Kun. J. Švagždys, Mon Susivažiavimas
aukojo $25.
gužės 23 d., Hotel Maytello, Dr. J. Landžius, A. Pel- Gerb. kun. J. J. Jakaičiui už jo
fair, Worcester, su šokiais
džius ir V. Tamulaitis.
pasirūpinimą šiame susivažiavime
ir valgiais. Studentai,
Dr. J. Landžius teikė įdomią dalyvauti, už atlaikymą šv. mišių
paskaitą apie įvairias alkoholio ir pasakymą pamokslo. Gerb. ProChoro Klubas, Vyčių 116
žmogaus kūne veikmes. Paskaitos vincijolas tą auką paskyrė Mari
kp. ir visos draugijos yra
visi įdomiai klausėsi. Išklausę rei jonų Seminarijos Naujos koply
kviečiamos į šį apvaikščioškė širdingą padėką gausiu ap čios statybai — kaipo pirmą jžyjimą. Taipgi yra pakvies
lodismentų.
mę nuo Blaivininkų tam tikslui
tas miesto Mayoras Cook
Toliaus sekė kuopų raportai:
dovaną.
son ir kiti miesto tvarky
7 kuopos Cambridge, Mass. ra Iždininkas B. Jakutis išdavė aA,
■c
■ -J
portą išdavė B. Jakutis. Pabrie- piskaitą. Pinigų apskričio ižde yK
<
tojai ir vyčiai, kurie prie
žė, kad daug darbuotasi ir nema- ra $63.85. Išlaidų jokių nebuvo,
kuopos priklausė kai tik
žai nuveikta. Ateityje planuojaširdingą padėką visų dalyvių
ji buvo įsteigta. Visi yra
me dar uoliau darbuotis platini- tapo pareikšta gausiais aplodiskviečiami atsilankyti į šį
me blaivybės.
įaentais gerb. kun. P. Virmausvakarėlį.
Koresp. M. Y.
49 kuopos So. Boston — M. kui, klebonui ir vietos kuopai už
I

Geriausia lietuviška
užeiga, kur užlaikomi
skanūs valgymai ir gėrymai.

90 Millbury St.,
Worcester, Mass.

RCA VICTOR

»

VISŲ BANGŲ
Naujos Rūšies Radio

MAGIŠKA AKIS
METALINĖS TŪBOS
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.

Worcester, Mass.

M. A. CIVINSKAS & CO

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Harding St.

WORCESTER, MASS

Tel. 3-5710

GREENWOO DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona
užganėdina visus.
WORCESTER, • - MASS.

Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės
Užlaikome puikiausių drabu
žių visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL
BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.
Worcester, Mass.

r

MILLBURY FURNITURE
COMPANY
Baldai, Kilimai, Naminiai
Rakandai, Radios ir Elektrikiniai GRUNOVV Šaldvtuvai

v •

Kilmoniutę pranešė, kad jų kuo- gražų ir širdingą atstovų priėmipa daug darbavosi. Prirašė tris mą.
naujus narius. Narių kuopoje tu- j Sekančiam susivažiavimui vietą
ri *53. Į centrą duoklės visų už- skirs valdyba.
mokėtos.
Valdybos rinkimas: Paskirtas
25 kuopos Worcester — V. Dvasios Vadas Kun. P. VirmausBlaveckas pranešė jogei blaivi- kis. Išrinkta pirmininku A. Zaninkai praeitais, metais daug veckas.
Jo pagelbininkais P.
smarkiau darbavosi. Buvo suren- Monkus ir p-lė O. Laikaieiutė.
gę milžinišką programą, kurią iŠ- Raštin. p-lė M. Pikteliutė.
pildė Marijanapolio kolegijos stu Maldą atkalbėjus, sugiedota
dentai. Dėjo daug pastangų, kad Lietuvos himnas. Tuomi nžaibai-

t-m—

178-200 Millbury St.,
TCORCESTER

t:_______

L. D.

j

j

— —

•

-•

—

•

MASS

r.

PIRMUTINE
LIETUVIŠKA
UŽEIGA

I

Užlaikome skanius gė
rimus visokių rūšių.
MILLBURY CAFE

B. Zavorskate, sav.
185 Millbury, St.,
Worcester, Mass.

V

i
z

NATIONAL BOTTUNG
COMPANY

Lozoraičiai — Savininkai
Išdirbame gerus minkštus gė- .
| rimus. Geriausias patamavi- Į
Imas vakarėliams ir piknikam,*'
bei išvažiavimams

š

Tel. 3-6525

495 Millbury SU
a-

WORCESTER, MASS

I
š

i

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Užkandžiai, šokiai ir Gėrimai

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki-'
nius. Mes padarome dirbtinas
akis.

Vieta karams parkint
FELIX ROJCEWICH, SAV.
139 Washington St.

Sekmadienį,
Kolegijos
iuiuuLKjv
vsvruu.,
*<•
m., *».
va.191.1ju
rūmuose {vjroo
įvyks maco.,
Mass., Conn.,
N.
H.,
R.
I.
ir
kitų
valstijų
veikėjų
suvažiavimas
—:
pasitarti Lietuvių Dienos —
reikalu, T«.
kuri
įvyks Liepos 4 d.
t

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sia kainą. Mokant tuojau arba
išsimokėjimui.
Dial 2-5936

MAHOGANY
RENDEZVOUS

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RŪMAI
gegužes 17 d., 3 vaLj>opietų, Šiuose
Marijanapolio
„

_ ——

GLENW00D ir ATLANTIC

Z * *

' i. • .

Tel.
Dial-5-5898

Atdara
Dieną ir Naktį

*9

•

1

CHESTNEY’S
CANTEEN

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
VALDYBA

-

1

397 Main St.
Tel 6-1944
____ Worcerter, Mass.
275 Main BL
Vebster, Mass.

y I___ •-...•.■.T.-—--r:

.j.™

DAftfelHINKAŠ

Penktadienis, Gegužės 15 d., 1936

6.

visai mūsų tautai čia Agūžės 17-tą, 7:30 vai. vak., svečius kuoiškilmingiaumerikoj. Kvietimas nebu
bažnytinėje salėje, parapi šiai.
KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ jos artistai - vyrai ir mo Apart kitų parengimų
vo bergždžias. Gan daug
i
senųjų kuopos narių užsi
terys suvaidins 4 veiksmų yra rengiamas išvažiavi
KOLONIJOSE
mokėjo savo metines duok
komediją “Stebūkl i n g a mas Vytauto parke, šv,
les, ir buvo naujų, kurie
Klinika”. Šis vaidinimas Kazimiero lietuvių kapi
panorėjo
remti sesučių
dėkingumą mūsų muz. ir parodys apgaviko gydyto-' nių, kur bus daug įvairu
darbą. Valdyba liko ta pa
parodyti pritarimą jauni jaus paslaptis, kurs per mo. Atvykusieji turės proti, Ponia Marijona Matemui, tai sekmadienį, gegu Pasaulinį Karą tarnavo gos laimėti brangių dovalienė — pirmininkė, Valen MUZIKŲ KONCERTAS žės 17 d. gausiai ateiti į šį rūsų caro kariuomenėje, nų.
tinas Matelis, raštininkas,
Sekmadienį, gegužės 17 koncertą.
ligoninės skyriuje. Karui Taigi, chicagiečiai laukia
o
vietinė
vyresnioji
Sesutė
d. š. m., 7 vai. vakare, Šv. Programa bus turininga pasibaigus, atvažiavo į A- svečių iš visos Amerikos
MOTINŲ ŠVENTE ’ atėjo ir jų tėveliai. SvePranciškaus lietuvių para ir graži. Ateikime visi pa meriką ir apsistojo viena lietuvių kolonijų.
Sekmadienį, gegužės 10 tainSj Prie papuoštų stalų Efrema - iždininkė.
pijos svetainėje, 94 Brad siklausyti.
d. buvo minima Motinų susėdo svečiai- Prasėjo
Kvieslys. me iš didesniųjų miestų
Ona} Aleliunienė.
VAIKUČIŲ
RANKDAR

ford St. įvyks Naujosios
i Pennsylvanijos valstybėje.
Diena. Per mišias 8:30 vai. 7-to ir ^'t0 skyriaus moBIŲ PARODA
Anglijos Vargonininkų Jisai save pasivadino gy
ryte bažnyčia buvo pilna klm1> dienal
Paruosta
Veikimo
kalendoriuje
------------Muzikų koncertas. Prog
dytojum iš ko sau darė
žmonių, kaip per Velykas J P
r?^rama> Įvairiais bū
__
_.‘riaia
—
jau
pereitą
rudenį
paskel

ramą
išpildys
muzikai
gyvenimą, bet tikrumoje'
Ir prie Dievo Stalo gal dais, kuogražiausiais žo
REIKALINGAS
bta mokyklos vaikučių vargonininkai ir vietinis Sekmadienį, gegužės 10 nebuvo jokis gydytojas.
džiais
vaikeliai
pynė
Mo

tiek pat, o gal ir daugiau
d.
visa
Šv.
Jurgio
parapi

JANITORIUS
rankdarbių paroda įvyko Šv. Cecilijos choras, vado
Po vaidinimo girdėsite
buvo žmonių negu pirmą tinoms garbės vainiką. Ei
ja
iškilmingai
minėjo
Mo

Motinų Dienoje, Tuoj po vaujant muzikui p. Anta
juokingų dainų. Širdingai Su moterimi prie “AparVelykų dieną. Bažnyčios lėmis ir daina skelbė susi
tinos
dieną.
Ryte,
’
8
vai.
mišių 8:30 vai. beveik visi nui Visminui. Įžanga tik
kviečiami visi parapijonai tment house”. Pageidauja
vidurinys takas buvo už rinkusioms mamytėms sa
šv.
mišiose
dalyvavo
orga

bažnyčioj buvusieji žmo 35 centai.
ir apylinkės lietuviai atsi ma, kad vyras suprastų
pildytas ŠŠ. Vardo dr-jos vo meilę ir padėką už jų
nizuotas
jaunimas
:
Sodanės atsilankė mokyklon,
Muzikai - vargonininkai
lankyti. Įžanga suaugu nors kiek vidaus namų
vyrais ir mokyklos vaiku pasišventimą vaikučių dėlietės,
Vyčiai,
Choras,
Ma

kur keturių kambarių sie tarnauja mūsų plačiajai
siems 25 centai, o vaikams malevojimą ir abelną prie
čiais. Šonuose sėdėjo Mo liai. Surasta, kad įvairių
rijos
vaikeliai
ir
Šv.
Var

nos
nuo
lubų
iki
grindų
namų darbą; moteris dėl
visuomenei. Jie moko jau
10 centų.
terų Sąjungos narės ir Al tautų žodynuos gražiau
do
draugijos
nariai.
Visi
buvo
papuošti
mūsų
vai

namų valimo. Reikalinga,
nimą bažnytinio giedoji
toriaus ir Rožančiaus dr- sias žodis — tai MOTINA.
“
in
corpore
”
priėmė
šv.
kučių rankų darbu. Kiek mo ir dainavimo lietuviš
kad abudu suprastų anglų
TAKSOS PAŠOKS
jos moterys; didysis cho
Komuniją.
Klebonas
kun.
8-TO SKYRIAUS SPAL vienas kambarys turėjo ką kų dainelių. Jeigu šiandien
kalbą. Patikrinimas reika
ras giedojo šv. mišių metu
S.
P.
Kneižis
pasakė
turi

VŲ
IŠDALINIMAS
nors ypatingo, ką nors pa mes turime lietuvišką jau
Bendrai manoma, kad lingas. Darbas ant visados.
ir visi nariai ėjo prie šv.
ningą
ir
jausmingą
pa

Su Motinų Dienos prog trankančio. Tėvams žino nimą, tai dėka mūsų mu mokslą apie Motiną ir mo šįmet taksos perviršis pe-| Mokestis $65.00 dol. į mė
Komunijos. Ypač gražų įma tas kambarys buvo į- zikams, kurie dideliu pa
reitų metų $35.50 už $1000. nesį ir būtas. Kreipkitės
spūdį darė papuoštos kru rama buvo sujungta ir 8tinas.
domiausias,
kuriame
jų
siaukojimu darbuojasi pa
Dabar numatoma, kad rei i pas savininką,
tinės gėlėmis, kurios tary to skyriaus klasės spalvų
4
vai.
po
pietų
Sodalietės
vaikutis mokinosi, kuria rapijose.
E. čiočys, 188 Clifford St.
kės mokėti arti $40.00.
tum žodžiu sakė kieno ma išdalinimas, Bet pirm to
suruošė jaukią pramogėlę
me
jų
vaikučio
buvo
iška

Taigi
plačioji
visuomenė
Providence, R. I.
Jurgis Jonas.
mytė tebėra dar gyva, kie skirti klasės nariai paaiš
savo
ir
visos
parapijos
binti rankdarbiai. Nevie mūsų muzikams atsilygins
Tel. Maning 7739.
no mirusi. Kaip kitais me kino susirinkusiems pras
motinėlėms
pagerbti.
Pro

nas
atsilankęs
turėjo
pri

gausiu atsilankymu į jų
tais, taip ir šįmet kun. mę klasės spalvų — balta
sipažinti,
kad
jei
būtų
parengimus. Lawrencie- grama buvo įvairi, arbatė
Dievas ir Tėvynė
Mendelis iškėlė viešai MO ir mėlyna — klasės gėlės
lė
ir
užkandžiai
skanūs.
duodamos
dovanos,
tai
jie
Reikia mums mylėti,
čiams gera proga išreikšti
TINOS meilę, jos nuopel — konvalija — klasės oChicago,
III.
—
Mūsų
kil

Pagirtinas
jaunimas
už
Tada ir vargelis
negalėtų nė pirmo sky
nus, ir kaip verta ji yra balsio — “be ištvermės
nioji
organizacija
LRKSA.
taip
šaunų
motinėlių
pa

Bus lengviau kentėti
riją
tarp
svetimtaučių
iš

nėr apvainikavimo”, kla riaus mokinių meno atlik
mūsų visų pagarbos.
K. Č.
gerbimą.
Rap.
išjudino
lietuvišką
visuo

sės globėjos — Motina Ge ti. Ar tik ši paroda nebus kelti. Po programos mūsų
menę. Kadangi šįmet suei
pirma tokios rūšies Balti- giesmininkai ir giesminin
SUMA SU ĮSTATYMU rosios Patarties — buvo morėje,
na 50 metų šios organiza
surengta mūsų se kės tų pačių Kolumbo Vy
čigonės — Onos Jasaičiucijos gyvavimo sukaktu
Sumą laikė kun. Anta
tės — išpranašauta įvairių sučių globoj? Visi gėrėjosi čių buvo draugiškai pa
nas Dubinskas prie išsta- i klasės narių ateitis, ir Hi- ir džiaugėsi vaikučių dar vaišinti.
MALDOS APAŠTALYS vės, tai paskelbus vajuj
tyto ŠŠ. Sakramento. Per' ginas Pečiulis išskaitė į- bu. Buvo daug net ir to
TES DRAUGIJOS DAR daug naujų narių prisira
šo.
visą popietį Jėzus mons-Į vairius klasės palikimus. kių, kurie nepanorėjo ti KUN. DUBINSKO KOR
BUOTE
trancijoj buvo garbinamas Kalbėjo kleb. kun. Lietuv- kėti, kad tai būtų vaiku TA VIMŲ VAKARAS
Draugija gyvuoja apie Bal. 19 d. įvyko LRKSA.
sūnų ir dukterų, kurie no nikas ir kun. Mendelis. A- čių darbas, bet tiesiog pa Kun. Dubinsko globoja metai laiko. Turi apie 60 apskričio suvažiavi mas,
rėjo atminti savo močiu būdu savo kalbose pabrė čias sesutes kaltino, kad mas kortavimo vakaras narių. Bet savo veikimu Šv. Jurgio parapijoj. Da
tes. Ne vienas vyras ir ne žė, kad reikšmė visų tų buk tai jos visą tai pada gegužės 8 d.’praėjo su gra pasirodė pirmą sykj; su lyviai labai entuziastingai
viena moteris leido per dalykų yra ta, kad vėliau rė. Sesutės žinoma vado žiomis pasekmėmis. Nors rengė “Penny Sale”, balan svarstė organizacijos rei
pirštus ražančiaus karolė gyvenime jie turėtų aksti vavo, bet vaikučių, ir vien oras ir buvo gan šiltas, džio 16 d., gegužės 1 d. š. kalus,
ypatingai gyvai
lius, ir ne vieną buvo gali nus, kurie padės jiems iš tik mūsų mokyklą lankan tačiau apie 200 žmonių su m. Girdėti, kad pelno pa svarstė jubiliejaus minėji
ma matyti vaikščiojant
vengti blogo ir būti ge čių vaikučių, buvo išstaty sirinko į vakarą, gražiai darė nemažai. Pelnas ski mą ir prisiruošimą prie
kryžiaus kelius, ypač už rais.
ti rankdarbiai. Mūsų Bal pasilinksmino ir parapijai riamas taisymui lietuvių jubiliejinio seimo, kuris
savo mirusios mamytės
timorės lietuvės MOTI padarė pelno apie $125. Šv. Jurgio bažnyčios nau šiais metais įvyksta Chisielą.
I
NOS gali jaustis, kad jos Kun. Dubinskas nuošir jo lango, ant kurio bus cagoje, Morison viešbutyj.
SESUČIŲ RĖMĖJŲ
i
yra gerbiamos, brangina džiai dėkoja visiems, ku užrašytas draugijos var Chicagoje gyvena dau
SUSIRINKIMAS
MOKYKLOS VAIKUČIŲ Po programos susirinku mos ir mylimos.
rie prisiuntė dovanas, ku das. Rengimo komitetą su giausiai lietuvių. Susivie
Tel. 3368
PROGRAMA
rie darbavosi tą vakarą ir darė šie: Pirmininkas kun. nijimo seimo proga suva
sieji svečiai buvo Sesučių
3-Čią valandą po pietų
ir vaikučių pavaišinti, ir MĖSŲ CHORO NAUJI kurie parėmė savo atsilan F. Norbutas, vice-pirmi- žiuos iš visų lietuvių kolo
vaikučiai pradėjo rinktis
LAIMĖJIMAI
ninkė p. J. Jakavonytė, EI. nijų kuopų atstovai: dar
kymu.
tuoj sekė Rėmėjų susirin
LIETUVIS GRABORIUS
mokyklon. Su jais draug
Mūsų
parapijos
choras
Uždavinienė, J. Jakavonie- bininkai, profesijonalai ir;
kimas.
Kun.
Mendelis
Taipgi užlaikome visokios
trumpai išdėstė Rėmėjų ne tik gražiai pagieda sa PIRMAS 1936 M. PARA nė, O. Radzukinienė, J. biznieriai. Dalyvaus ir iš
rūšies rakandų.
PIJOS PIKNIKAS
Butkuvienė, P. Daučiunie- Tėvynės atvykę garbingi
tikslą ir jų naudingumą. vo bažnyčioje, ne tik šir
Laidotuvių Įą^afga:
Ragino visus priklausyti dį - džiuginančiai padai Sekmadienį, gegužės 17 r nė, B. Mockevičienė, M. svečiai. Užtat nesistebime, 124 Ames St., Brockton, Mass.
P. A. Sykes ir B. O. Sykes
prie vietinės Sesučių Ka nuoja mūsų svetainėje, bet d. ARION PARKE įvyks Valukevičiutė, A. Svirskie kad mūsų veikėjai entu
LIETUVIAI ADVOKATAI
Gyvenimo vieta:
25 Enterprise St., Brockton
Ofisas: SANBORN BLOCK zimieriečių Rėmėjų kuo pereitą savaitę net ir tarp pirmas šios vasaros para nė, J. Belskis, A. Daunytė, ziastingai rengiasi priimti
pagarsino pijinis išvažiavimas. Vie M. Nedziskaitė, O. ButkiuWashington St.
pos. Valentinas Matelis, svetimtaučių
Norwood, Mass.
kuopos raštininkas ir kal lietuvių vardą, šeštadienį ta visiems lietuviams ge tė, A. J. Šaukis. Visi labai
Tel. Norwood 0330
bėjo, įrodydamas visiems vakare ėmė dalyvumą Pea- rai žinoma: arti miesto, gražiai darbavosi, o ypa
Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ.
kiek gero sesutės nuveikia body Konservatorijoj taip gatvėkarių ir automobi tingai daug dirbo p-lė J.
Tel. Nonvood 1020
Tarptautinėj liais lengvai privažiuoja Jakavonytė. Ji visuomet
ne tik mūsų parapijoj, bet vadinamoj
Muzikos Savaitėj. Drau ma. Klebonas Lietuvnikas nuoširdžiai dirba dėl Baž
giškai lenktyniavo su Ru su savo padėjėjais išsiuntė nyčios.
sų, Ukrainų ir Vokiečių visiems lietuviams kvieti
Būtų gražų, kad ir dau
į giesmininkais ir šokikais. mus šiai pirmai pavasari giau atsirastų panelių pa
Iš klausančių rankų ploji nei pramogai. Manoma, dirbėti, nes jų nemažas
J
5
mo buvo galima lengvai kad jei tik ne lis, tai žmo būrys randas mūsų mies
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
spręsti, kad mūsų choras nių bus pilnas parkas.
te.
lietuviško alaus, tai atėję į tavernos
visiems svetimtaučia m s
Gegužės 17 d., š. m. Haar restoranus visuomet reikalaukite
DIDŽIOJI LIGONIŲ
patiko. Lietuviška daina ir
verhill Lietuviai katalikai
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus
NOVENA
\
Kaip Tai:
| lietuviški šokiai buvo tik
rengia pikniką, Gedemino
patenkins.
Metinė didžioji ligonių klubo parke, Bradford,
rai meniškai išpildyti.
Sekmadienį vakare, Mo novena prie šv. Ritos pra Mass. (Haverhill’o prie
Vestuvėms užkvietimus,
Atsišaukimus,
tinų Dieną, Kolumbo Vy sidėjo vakar ketvirtadienį, miesty). Rengėjai dirba
čiai buvo pakvietę mūsų gegužės 14 d. Kas vakaras sunkiai, kad svečius pavai
Laiškus,
Korteles,
chorą į Washingtoną. Čia per 9 vakarus bus kalba šinus. Girdėjau, kad už įjie pavieniai ir bendrai su mos novenos maldos, duo žangos bilietą bus galima
Konstitucijas,
Atvirutes,
Washingtono Lietuvių Dr- dama šv. Ritos relikvija laimėti penkis dolerius.
Posterius,
Programus,
ja gan gražiai atsižymėjo pasveikinti, ir bus teikia Būsiu ir aš piknike, nes
svetimtaučių tarpe. Kun. mas ypatingas ligoniams rengėjai kviečia visus at
Tikietus,
Blankas,
palaiminimas.
Žvalgas. silankyti.
Kurpia.
Worcester, 5-1125
•
< 1 Giedra, Washingtono Lie
tuvių dr-jos dvasios vadas
Vizitines korteles,
■fe
ir t.t. ir t.t.
daug darbuojasi, kad vi Telefonu: Plaza 1350.
I

pNffKOKėg
ŠIKYNAS

V

LAWRENCE, MASS.

NORWOOD, MASS.

PROVIDENCE, R. I.

I

LRKSA. DARBUOTĖ

HAVERHILL. MASS.

I
I

I
»

t
I

ADAM WAITEKUNAS

SYKES & SYKES

įpilkite man

BROCKERT’S ALE!

Padarome Įvairius

Spaudos Darbus

DARBĮNINKĄS,
366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
%30C«CXKKK»CXKSCXXKS00^^

sus lietuvius suburti į krū
vą, kad Amerikos sostinė
je kiek galima lietuvių
vardą, lietuvių tautos isto-

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas
423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD.

WESTFIELD, MASS.

KOMEDIJOS VAIDINI
MAS

Sekmadienio vakarą, ge-

BOSTONO APIEI.INKftS ALAUS PARDAVĖJAI, KREIPKITĖS
CHARLES TVAYSHVILLE, Brockert Ate Dtetribntor. T«L Ded. 1781
arba pas Petr$ Nrk*, pardavėjas;
Tel. South Boston 9838.

- - DARBININKAS

Pej&tadiems, GegtuEes 15 d., 1939

Gegužes 29, 7:30 vai. vakare Šokiai

Gegužes 30, Generale Diena
Montello, Mass. Gegužes 31, Šauni Užbaiga

Romuvos

PROGRAMA: MUZIKA, SPORTAS, “AMATEUR” IR K. MARGUMYNAI

^IiaS - -

| miršta. Mažos mergaitės tojai gėrėjosi ir stebėjosi
jo Tautos himną ir tėvy
! pašoko gražų drilių, po ku- ‘ iš savo vaikelių gražių
nės ilgesio dainelę. Vaiku
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ į rio buvo perstatomas vei- darbų. Garbė Seselėms Jėčiai labai džiaugėsi, kad
į kalelis “Motinėlės Diena”.: zaus Nukryžiuoto - mokysvečias juos ir nufotogra-!
Septintas ir aštuntas sky^ togoms, kurios taip graKOLONIJOSE
ganizuoja ir rengia vietos favo. Lauksime dabar jo
rius sudainavo apie ketu-jžiai ir sumaniai vaikučius
vargoninkas, žinomas mu nuotraukų.
rias daineles, pritaikintas lavina.
zikas Ant. Grigoraitis, ku
Vaikučių
Tėvas.
•prie *motinos ir tėvynės
_________
bų, šokių, vaidinimų ir ki-ip^
GRAŽIAI PAGERBTA ris čia per du metu savo
tokiij
įvairumų.
Artistai
meilės.
MOTINA
veikimo labai gerai chorą EVENING HERALD
19 bus iš visos Naujosios An- Tuomi programa moti- DIEVO MOTINOS APSIGegužės 10 d. Shenan paruošė. Taigi jo bažnyti- į APIE V. UŽDAVINĮ
d.,A9 vald ryte šv.^uozapo sUJos lietuvių kolonijų,; neles pagerbti.užsibaigė. REIŠKIMAS^ ANTIKAIdoah, Pa. lietuviai vaiku nis choras gegužės 17 die Shenandoah, miestas tu
NO LA SALETTE
v
kaip tai: iš Providence, Visos džiaugdamos ėjo į
ligoninėje
p.
__________
čiai labai gražiai pagerbė ną čia ir pasirodys. Be ri labai simpatiškai reda
V čionienei, gyv. 32 E. Pearl So. Boston, Norwood, Can- Į namus.
savo motinas. Susirinkę į Shenandorio lietuvių kata- guojamą anglišką dienrašSt.’ padarė“ <7tonsi£ ton, Brockton, ir kitų ir
Ką tik išėjo iš spaudos
didelę salę, susodinę moti- likų choro, pasirodys čia tį Evening Herald, kuris operaciją. Prieš operaciją vietiniai.
Mokyklos Vaikų
labai įdomi knygutė “Die
I
neles kėdėsna, apdovanolietuvių
vo Motinos Apsireiškimas
Išdirbinių Paroda
. - dar ir..kaimyninės
,
...
(lygiai aPie visas vietos jr dabar p. MikučionienėĮ Vaikams programa įjo jas gėlėmis ir scenoje parapijos choras is Miner- ,tautas gražiai atsiliepia, yra Dr. Umpos priežiūro-i vyks 3:30 vai. po pietų, o
Programai užsibaigus, ant kalno La Salette”. ją
visY&3bpa‘rodos“plm7tytL Parašė kun Wolfgang J.
parodė gražių dalykų: su- sville, atvyks čia muzikas
... i visų jų reikalus atstovau- je. Poniai MiMionienei suaugusiems 7 vai. vakare. t-- j -i
Fortier, išvertė kun. Ig. A.
Tą vakarą rengia Sv. Ji susidėjo is
vaidino vaidinimą
apie vargonininkas Jonas Mi-^į
dailerascio, Abromaitis. Knygutė turi
„ 1_ ja ir gina. Redaguoja jį linkime greito pasveikimo.
Stepono Jaunuomenės pa Pasinių, siuvimų ir jvai- 65 pusL> jos kaiįJ tik
piktąją pamotę “Šv. Ger- kutavičius su savo sv’ gražiai sutardami redak
Sąjungietė.
šalpinė draugija ir Darbi nų išdirbinių. Penkiuose Užsakymus siųskite: ‘Darmana”, pašoko gražų bale- Pranciškaus parapijos ba-! toriai C. T. Straughn ir
ninkų Radio komisija,
kambariuose buvo tie iš- bininkas’, 366 W. Broadtą “Gėlių Trilius”, kurį su- žnytiniu choru. Abu cho- , Mr. Clifford A. Shaw. Gra
j
Radio
artistai
taip
pat
dirbiniai
išdėstyti. Žiūrė- way, So. Boston, Mass.
komponavo muzikas A. rai pasirodys atskirai, di- žiai bendradarbiauja ir lie'dalyvaus programoje. Ge-į
Grigoraitis ir išmokė se- riguojant kiekvienam mu- ;tuvis
_
sporto redaktorius
NEPAPKASTAS
riausiai pasižymėję pro
serys kazimierietės, gra- zikui. Be to, p. Grigorai- j^
r
B
’
Oris.
Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
________________ Biznio
VAKARAS
gramos dalyviai gaus do
žiai padainavo keletą dai- čiui diriguojant atliks ke- menedžeris yra simpatišSekmadienį, gegužės 17 vanas. Publika delnų plo
nelių to paties Grigoraičio lėtą giesmių jungtinis cho- ; kas vyras Kari A. HoffKun. J. Bružikas keturių dienų laikotarpyje ga'
d., N.P.P.M. lietuvių para jimu išspręs, kurie geriau
vedamas jaunųjų choras, ras.
„ „
' man. Dirba čia apie 30 pijos bažnytinėje svetainė- siai pasirodys. Bus įreng vo 10,400 balsų ir pralenkė M. Kilmoniutę atsistodanepaprastą įspūdį padarė Visas pelnas is šio dide- _darbininkų,
______ _______
_ ir ke- je, 432 Windsor St., įvyks tas ir “mike”. Taigi visi mas į pirmąsias kontestininkų eiles. M. Kilmoniutė
jų tarpe
apie 12 metų solistas Jo-jlio bažnytinės (Religinės) įį Įįeįuvįaį kaip p-lė M. taip vadinamas mėgėjų kviečiami dalyvauti. Vi- šią savaitę gavo 7,000 balsų.
nas Grigas. įspūdingai pa-j muzikos koncerto ^skiria-. Vaičiulytė (korektorė) ir vakaras. Programas susi- jsus darbus, visas dates
sveikino motinas ir gražią, I mas bažnyčios reikalams, kiti.
dės iš dainų, muzikos, kai-' atidėkite sekmadieni ir da- Paterson, N. J. Nors čia bai dideliais šuoliais ir-gi
__________ "
lyvaukite tame parengime, yra nepredidžiausia lietu eina pirmyn.
jautrią kalbą pasakė apie'įžanga labai pigi, tik 50c.
Atvykus
čia
redaktoriui
gegužės 10 dieną, nedėlio nes bus daug malonumo, vių kolonija, bet kun. J. So. Boston, Mass. —Virš
motiną Lietuvą atvykęs]Visi shenandoriečiai laučia pasisvečiuoti žarnalis- kia šio nepaprasto pirmo V.;w Uždaviniui,: Eyening ję, buvo susilaukę svečio linksmumo, o be to parem- Bružikui geriausiai vyks porai savaičių belikus iki
tas V. Uždavinys. Visą va- religinės muzikos (choro) Herald apie jo atvykimą iš Lietuvos, kuris pakalbė sime jaunimą, kuris daly ta platinti “Darbininką”. vajaus pabaigos M. Kilmo
labai gražiai atsiliepė, pa jo jiems plačiai apie Vil vauja programoje ir rodo Šią savaitę jis prisiuntė
karą vedė kun. J. Degutis. | koncerto.
niutė taip įsisiūbavo dirbsavo gabumus ir norą dir
Tokių vakarėlių mes labai
Dzūkas Varčnis. žymėdamas, kad Shenan niaus ir Lietuvos reikalus. bti su lietuviais, lietuvių didelį skaičių naujų skai I ti vajuje, kad per tris die
doah svečias lietuvis ke Tas svečias, tai V. Užda
tytojų gaudamas 10,400 nas gavo 7,000 balsų. Jei
pasiilgę, ypač malonu, kad
parengimuose.
Rap.
liauja
po
U.S.A.,
renka
įvinys, Vilniui Vaduoti Są
balsų ir tuomi jam pavyko jai darbas vyks taip ir to
mūsų jaunimas moka gra DŽIAUGIAMĖS LIETU
spūdžius
ir
rašys
apie
šj
VIŠKA
MOKYKLA
jungos delegatas Ameri
pralenkti M. Kilmoniutę, liau, tai greitu laiku ji ga
žiai gerbti ir mylėti savo
MOTINŲ DIENA
kraštą
knygas
straipsnius.
Šiais
metais
lietuviams
koje. Kalbėjo mums baž Motinų diena buvo tin kuri per ilgą laiką stovė li vėl patekti į pirmąsias
motinas, kurios moko vai
Gegužės
6
d.
vakarą
jau
šenandoriečiams
tikras
nytinėje svetainėje. Sume kamai minima. Ryte 9 vai. jo pirmose kontestininkų kontestininkų eiles.
kelius mylėti jų seną tė
visi
čia
žinome
iš
vietos
tėm Vilniaus reikalams 3 per šv. mišias klebonas pa eilėse. Nors kun. J. Bruži
vynę Lietuvą, moko juos džiaugsmas, kad jų vaiku
spaudos,
kad
mūsų
mieste
dol. 75 centus. Daugiau sakė atitinkamą apie Mo kui pavyko įsimušti į pir Šią savaitę didelę pažan
lietuvių kalbos ir lietuviš čiai gali mokytis lietuviš
kai. Klebono kun. J. Kara- yra atvykęs svečias iš negalėjome sumesti, nes tiną pamokslą. Prie šv. mąsias eiles, bet nežinia gą padarė Sofija Rimaitė
kų dainelių.
Šenandorietis. liaus rūpesčiu ir pastango Lietuvos. Džiaugiamės E- neturėjome daugelis su sa Komunijos “in corpore” ė- kaip ilgai galės laikytis, ir J. Makštutis iš Scran
jo Šv. Vincento pašalpinė nes Marytė Kilmoniutė la- ton, Pa.
mis pakviestos čia 7 Sese vening Herald gera infor vim pinigų.
macija.
Korespondentas.
draugija iš Brighton, SoRELIGINES MUZIKOS rys kazimierietės, kurios
dalietės ir Šv. Vardo drau
įsteigė ir veda puikią lie
KONTESTANTININKŲ STOVIS:
KONCERTAS
gijos
vyrai.
Ėjo
taipgi
ir
v.
UŽDAVINYS
Ateinantį sekmadienį, tuvišką mokyklą. Gaila,
visas jaunimas: mokyklos Kun. J. Bružikas ................................................... 55,000
MAHANOY CITY, PA.
gegužės 17 d. Shenando- kad turime per mažą vie
M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 51,700
PRANEŠIMAS
vaikai ir visi choristai.
tos
ir
negalime
140
vaiku

rio lietuviai laukia gražios
Per sumą 11 vai. visi Leonardas Kumpa, Brockton, Mass................. 33,950
Gegužės 10 d. sekmadie Aušros Vartų parapija
čių,
kurie
visi
gražiai
auk

šventės, didelio koncerto
Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass......................... 26,230
nį (nedėlioj) Mahanoy Ci- rengia didelį vakarą, ku- choristai ir vargoninkas
religinės muzikos, kuris į- lėjami čia mokosi ne tik ty bažnytinėje svetainėje r*s ivy^s gegužės 17-tą iškilmingai ėjo prie šv. J. Andriliūnas, Šv. .Pranciškaus par. kontest. 19,685
vyks Šv. Jurgio parapijos rašto, bet ir savo senos įvyko paskaita, kurią skaį- dien3 Lietuvių Klube 4tb Komunijos. Per sumą pa J. Glavickas, 108-tos kp. kont............................. 18,150
bažnyčioje. Koncertą or- tėvynės meilės, kuri reiš
and Upland Sts., Chester. mokslą apie motinas sakė O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestantė ...... 17,610
kiasi jų gražiomis daine tė atvykęs iš Lietuvos
Pa. Pradžia lygiai 6 vai. klebonas kun. P. Juškaitis. F. A. Kondrotas, Phila. Pa................................. 16,200
jaunas
kalbėtojas,
redakPAIEŠKAU savo brolio lėmis.
A. J. Pateckis, Hartford, Conn............................ 15,125
torius
V
Uždavinys?
Kaivak
are.
MOTINŲ pagerbimas VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas .... 13,207
Jono Yuškelio, kuris paei Gegužės 7 dieną mūsų
Bus koncertas, solo, drimokykla
turėjo
malonų
'
^
e
J°
a
P
ie
Lietuvos
nepn.
na iš Dumblio dvaro, Lie
Tuoj po mišparų parapi V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kont...........
12,750
svečią
iš
Lietuvos,
čia
daklausomybės
kovas
ir
Vii11U
^
P
ia
™.
solo
ir
Į
tevytuvoje. Pirmiau gyveno
jinės mokyklos vaikučiai, B. Mičiūnienė, New Britain, Conn...........
. 10,125.
viejų vei smų o- Seserims - mokytojoms K. Nadzeika, Nashua, N. H.........................
... 9,850
Hartford, Conn., paskui bar besilankydamas re- niaus reikalus. Po paskaitos
susirinkusieji
sumetė
Peretė.
vadovaujant, išpildė labai J. Jeskevičius, LDS 1-mos kp. kont.........
:.. 8;900.
girdėjau, kad dirbo prie daktorius V. Uždavinys
Vilniaus
reikalams
11
dol.
visko
spėjama,
kad
šis
gražią
programą.
Visų
pir

j. Makštutis, Scranton, Pa.........................
... 7,650:
tabako. Ar jis pats ar kas aplankė mūsų mokyklą ir
23
centus
aukų
ir
sudarė
Parengimas
turės
nemama
gerb.
klebonas
trum

K.
Vosylienė,
LDS
1-mos
kp.
kontestantė
... 7,050
kitas prašome apie jį pra laikė vaikučiams ‘ pritai
vietos
Vilniaus
vadavimo
pasisekimų,
negu
vi
pai,
bet
riškiai
ir
jautriai
Baula Glugodienė, CIeveland, Ohio .......
... 6,500
•
v—
• V
nešti. Už tai būsiu dėkin kintą paskaitą apie Lietu
si
panašūs
prieš
tai
čia
kalbėjo
apie
motinos
reik

... 5,740
F. Konciūtė, LDS. 1-mos kp. kont. .......
gas. Juozas Yuškelis, 380 vą ir Vilniaus reikalus. komitetą, j kurį pateko:
laikyti.
ž.
šmę
namuose
ir
vaikelių
V.
Biitrim,
Rochester,
N.
Y
.........................
... 5,700
Park St. New Britain, Ct. Vaikučiai svečiui pagiedo- kun. P. Česna, kun. X Bal
auklėjime.
Neviena
moti

... 6,235
A. Žaveckas, LDS 8-tos kp. kont.............
trūnas, Petr. KubertaviKLAIDŲ
ATITAISYMAI nėlė šluostė ašarėles.
.
4,200
Vytautas Andjurgas, Phila. Pa................
čius, Andrius Rėklaitis,
Toliaus vaikučių pirmas M. Kauklys, Keamy, N. J.........................
... 3,375
Stanislovas Ubertas, Mar
skyrius
gražiai
sudainavo
Minersville,
Pa.
—
“
Dar(THE WORKER)
... 3,000
J. J. Naudžius, Westfield, Mass.................
celis Lapinskas, Antanas _M
__
XI
keletą
dainelių
pritaikintų
.jbininke
”
37
pum.
tilpo
ži

...
2,775
Pnblished every Tuesday and Friday ezcept Holidays such as Lastauskas, Juozas Viz
M. Grilęvičius, LDS 1-mos kp. kont.........
New Year, Good Friday, Memorjal Day, Independence Day,
motinėlėms.
Du
vaikąi
iš
... 2,600
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
baras ir Motiejus Abrama- nutė apie mūsų kleb. kun. aukštesnių skyrių suvaicįi- V. jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas ...
Klevinskio tėvelio mirtį,
. 1,800
M. Urmoniene, LDS 7-tos kp. kont...........
------------ by -----------vičius. Išplatinta kiek Vil
no
dialogą
‘
‘
Laivakortė
j
kur buvo parašyta, kad
... 1,800
SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
A. V- Sedlevičius, Hudson, Mass.............
niaus pasų ir Vilniaus Ge
Entered'as
matter Kept 12, 1915 at the post office at Boston,
kun. Klevinskas gavo ži Lietuvą”. Jiedu labai daug Jięya Lukošiūtė, Chicago, UI...............
. 1,225
ležinio Fondo ženklų. Vie
Mass. uuder the Act of March 3, 1870 ,
nią iš Lietuvos apie jo tė juokų pridarė. įVeciogč Jopąs Vaičiulis, Gręenfield, Mass..........
... 1,200
skyriaus bęrniukai suvai
Acceptance for mailing at spėriai rate of postage provided for in Sectloti 1103 tos Vilniaus vadavimo ko
... ' 900
velio mirtį. Turėję, būti, dino labai gražų drilių. Po- P. Palevičius, LDS 7 kp. kont. ............
Act of October 8, 1917, autborized on July 12, 1918
mitetas žada ir toliau čia
... .900
kad kleb. kun. Klevinsko tam buvę perstatomas vai Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y....
PRENUMERATOS KAINA:
SUBSCRIPTION RATES:
uoliai
dirbti.
800
Amerikoje
metams
.......................
$4.00
Domerttc yearly ........................... $4.00
tėvelis mirė Philadelphijo kas, prasikaltęs kalėjime. A. Delinas, Greenfiela, Mass...............
$3.00
Foreign jearfy ........................... $5.00 Užafeny metams ..................
... 700
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00 NEPAMIRŠTI IR MAĮZE- ję, nes jis ten gyveno. Pa Jo motinėlė jį mylėdama Mrs. Eva Mažukna] LDŠ 7 kp. kont. ...
600
Foreign once i>er week yearly $i50 Uisieny 1 kart savaitėje metams $2.00
laidotas iš lietuvių parapi atėjo atlankyti. Iš didelio H. Ą. Plekavičius, LDS 8-tos kp. kont.....
YI
LUE<U
I
‘
1
... 600
DARBININKAS
jos bažnyčios, gegužės 5 širdies skausmo ir prie sū T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa.......
366 West Broadway
South Boston, Mass.
Jurgis Klimas. nelio meilės ji kalėjime S. Kavolis, i JIS 1-mos kp. kontest...... ..
Maizeville, Pa., lietuviai dieną.
Telephone SOUth Boeton 2680
I ų.
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Penziafciienis, Gegių ės 15 d.,
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DARBININKAS
v

palaiminimo ir be Sakra
mentų. Delko taip įvyks
ta? Dėlto, kad jaunuoliai
susideda su tokiais drau
ŠV. PETRO PARAPIJA syti taip pat buvo susirin gais, kurie savo blogais
laikais Pranas priklauso, Motinos dienos paminė kęs didelis būrys žmonių. i darbais prarado tikėjimą
Raudonieji^ padarė balprie “Eikš” klubo ir Ko jimas Šv. Petro parapijoj Taigi šios parapijos žmo- ir tie blogi draugai daro
savimą. Nagi žiūrime, kad
praėjo kuopuikiausiai. An-Į ns labai gražiai pagerbė visą, kad atitraukus nuo
lumbo Vyčių.
ir tie pasivadinusieji kaŠv.
Trejybės
lietuvių
pa

Gegužės 6 dieną Įvyko kalikai balsuoja
Gegužės 18 įvyks jų šei- kstybųjų šv. mišių klau-į dangišką Motiną ir savo tikėjimo ir kitus. Jie taip
_ l su bolše
motinėles. Laike mišių
taip vadinamo “bendro ,
.......................
vikais
už “bendrą fruntą”. rapijos bažnyčioje, gegu myninės iškilmės su iškil- sytų buvo suėję labai daug klebonas pasakė atitinka elgesi iš baimės, kaip tie
fronto” susirinkimas. Ka- Tai mes LDS. nariai parei- žės 18 d. prasidės Šv. Misi mingomis mišiomis ir vė- žmonių, kad kiti turėjo
vaikai, kurie tamsoje nori
dangi turėjo kvietimą Įr kalavome išbraukti mus iš jos ir bus iki birželio ant liau draugų ir artimųjų stovėti gatvėje. Šv. Komu- mą pamokslą, įrodydamas, parodyti savo drąsą švilLDS. 5 kp., tai nuėjome ir dalyvių sąrašo, nes su to- ros dienos. Užsibaigs 40 tarpe vaišės.
niją priėmė beveik visi kad visą ką mes turime y- I pia. Žmogus, kad ir ma- .
mes. Ten radome neva 4 kįais “ bendra fruntinin-vala"dų ^laidais Pirma Šia proga sveikiname žmonės at*je šil* mišių ra tai per mūsų motiną; žiausiai apsišvietęs gali
katalikus, o kiti visi buvo kais” mums katalikams
--____
savaite bus moterims, o Praną " ir Oną Savickus klausyti. Kitų mišių klau kad ji nuo mūsų užgimimo suprasti, kad nė joks daly
ir iki mirties visuomet kas iš nieko negali prasi
raudonieji, kurie save va- darbininkams ne pakeliui, i antra vyrams. Misijas
dina
iškimą skelbs. vTėvas
Bružikas.
| kaipo mūsų kolonijos gar- nimo kalbą. Motinos grįžo mus mylėjo ir dėl mūsų dėti; kad kiekvienas daik
dina komunistais.
komunistais. Iš
Iš tų
tų Padarius
Padarius tokį
tokį pare
pareiškimą
.
_
.
. i
Kvipein ir rabinu. VISUS bingus asmenys ir linkime
į namus linksmios bei dė savęs išsižadėjo. “Mes sa tas ar gyvūnas turi prie
“katalikų” patyrėme, kad raudonieji pradėjo šaukti:! Kvieciu ir.raginu
jiems
ilgiausių
metų!
kingos Sodalietėms už vai vo motinėlėms niekados žastį savo pradžios, kaip
vienas, kaip tas čigonas, “jqs diktatorių garbinto- savo parapijonus ir kaiElizabeth gyventojas. šes ir malonų pagerbimą. pilnai neatsilygin s i m e,
visiems pritarė, o kiti trys ,ai> JŪS gioki> ._ , . .„ j mynus ateiti ir išklausyti
bile pirmas sutvėrimas,
L i—
':T ’ ** ...
. .
Jus 0 ! * misijonieriaus pamokslų
kiek
mes
esame
joms
sko

pritarė raudoniesiems. J.*
Nemažiau
dėkingos
kun.
taip ir su žmogumi.
Vargšai tie musų komunis- .
J
P. P. Karlonui, kuris vi- lingi” sako klebonas. Ra
D. S. 5 kp. nariai aiškiai į-• tėliai. Pasisodinę kruviną- ir naudotis visomis Dievo
: suomet taip sumaniai ve gino visus gerbti savo mo Šiomis dienomis įvyko
rodė, kad tas bendras jį Staliną, aršiausį dikta- malonėmis, kurias gali įda Sodaliečių draugijėlę. tinėles ir visuomet kreip paskutinis šio sezono Jau
frontas yra. niekas dau- (torių ant sosto nori pri- gyti laike misijų. Taipgi
Gražiai paminėta
gera
proga
atlikti
Velyki

tis prie motinų Motinos, nimo draugijos vakarėlis.
giau, kaip tik raudonųjų verstį laisvus darbininkus
Motinos Diena
nę
išpažintį,
nes
laikas
Ve

mūsų
geriausios užtaryto- Buvo pusėtinai žmonių,
i Jauna Lietuviška porelė
Maskvos garbintojų meš- pasiduoti žiauriojo StaliPereitą sekmadienį gra-’
I jos.
kerė gaudyti žuveles iš no vergijon. Nesulauksite, lykinės išpažinties baigsis. šiai
bet būtų buvę daug dau
paminėjo Motinos die- Gegužes 6-tą, Sv. AnKlebonas
Kun.
I.
Kelmelis.
mažiau susipratusios mi- Vergaukite jei jums patinVakare,
motinų
garbei
įgiau jei mūsų jaunimas
ną Sodalietės, bei LRKMS driejaus lietuvių bažnyčionios. Susipratę darbinin- ka, bet mes norime būti
Yko ivail\ ir turininga būtų daugiau pasidarba
38 kp. Ryte 8:30 vai. są- je tapo surišta moterystės 1 vprograma.
kai seniai^ pažįsta raudo-= Įaisvi lietuviai katalikai
Žmonių buvo vęs. Vieną klaidą mūsų
jungietės buvo užsiprašu- ( ryšiu Juozas Kreivėnas su pilna svetainė. Programą jaunimas daro, kad rengnuosius komunistėlius ir darbininkai.
Ten Buvęs.
sios giedotas šv. mišias, panele Magdalena Grazusu jais į jokį bendrą dar-j
SIDABRINIŲ VESTU kurias atnašavo kun. P. P. levičiute. Abu yra rimti ir pradėjo mažos mergaitės, darni vakarus nesidarbuobą nenori dėtis. Kada ka-l VIEŠAS KVIETIMAS
VIŲ PROGA
pavyzdingi lietuviai. Telai- sudainuodamos sveikini ja, kad sutraukti daugiau
Karlonas
ir
laike
šv.
mišių
talikai darbininkai numas-;
_____
mo dainą motinoms. Po to žmonių. Teprisižiūri drau
kavo raudonuosius, tai jie LDS., Moterų Sąjungos Gegužės 18 d. sukanka bendrai priėmė šv. Komu- mina Sutvėrėjas jų gyve- Sodalicijos choras sudai- gijoms, kurios nėra kata
pradėjo šaukti ant katali- ir LRKSA. apskričiai ren ■ 25 metai kai Pranas Sa- n-ją. ISodalietės taip pat nim41 navo jausmingas dainas likiškos, kaip jų nariai
ku: “Tai ko jūs čia atėjo- gia GEGUŽINĘ, birželioI! viekas, paeinantis iš Šiau- bendrai priėmė šv. Komu-! RENGIA KONCERTĄ motinų garbei. Taipgi šios darbuojasi. Jeigu nekata
pilėnų parap. susituokė su niją, Po mišparų Sodalie- ■
1"J bendro
------- kad te,
nenorite
j, § m Lįnden Parke,!
varg. p. Smalis
j parapijos
Šv. Cecilijos choras ren sudainavo keletą dainelių, likiškos draugijos turi pa
Ona
Kazlauskaite,
paeitės
sukvietė
į
bažnytinę
fronto?” ir tt.
Union City, Conn. Parkas
sisekimą, nors tik laikinį,
Vienas neva katalikas gražus. Yra didelė ir gra- nančią iš Papilės parap. svetainę savo motinėles ir gia koncertą bei pasilinks- taipgi ir varg. p. Nekra tai kokį pasisekimą gali
(taip jis save vadina) pra-. £ svetainė kokiams. Prog- (Žemaitijos). Kaip dauge- kitas motinas, visas pa- minimo vakarėlį 23 d. ge šas, radio dainininkas p. turėti katalikiškos, ypač
dėjo aiškinti, kad reikia yramoje dalyvaus parapijų lis atvykę, taip ir jie, šia- puošė gyvomis gėlėmis, gūžės vakare, 354 Park A. Vasiliauskas. Pastara- jaunimo, kurie dirba dėl
visokius laikraščius skai- chorai, sportininkai, žais- me krašte pradžioje daug susodino ir jas palinksmi- gatvės Lietuvių salėj. Pel j sis taip sužavėjo publiką, teisybės.
kentė iki pasiekė no gražiais žaislais, pavai- nas skiriamas parapijos kad turėjo po keletą kartų
tyti, o kitas nukalbėjo
• ......
kiti..........
Bus vargų
jj šino
........................
. . • bei! naudai. Patartina visiems atkartoti. Donahue šeima Detroito lietuviai sporti
skaniais tortais
taip, kaip neturėjo drąsos d
gražumo ir įvairumo, geresnio gyvenimo.
kalbėti net ir raudoniam Rengėjai nuoširdžiai kvie Nuo pat atvykimo, 1884 šaltakoše. Kun. P. P. Kar-Į atsilankyti į šį parengimą suvaidino veikaliuką. Bu ninkai organizuoja lietu
T. M.
stas bolševikas tame susi- čia visus ir visos Conn m. abu apsigyveno Eliza- j lonas pasakė gražią sveiki-1
vo keletas deklamacijų, vių basball ratelį. Nori
rinkime. Jis užpylė alie- vaĮstyb^s įr kaįmynjnjų bethe ir iki šiol tebegyve
duetų. Programa užsibai padaryti geriausį ratelį iš
jaus ant ugnies, nes po JO'va!stybių at ktiL ir toje na, todėl yra plačiai šioje
gė Sodalicijos choro ir so visų tautų, ir tą gali pa
kalbos pašoko viena ko Gegužinėje dalyvauti.
kolonijoje žinomi. Pranas
listės p. Zimnickaitės dai daryti, jeigu tik į tą rate
munistė ir pradėjo plūsti.
lį įsirašys geriausi lietu
gabus organizacijose vei
nelėmis.
AUKSINIO
JUBILIEJAUS
ŠALDYTUVAI
Programos
skelbimų
rin

Ji bandė įrodinėti, kad ko
kėjas. Daug metų buvo
Pasibaigus programai, į- viai sportininkai. Iš šios
kėjai,
kurie
dar
neprisiunmunistai eina pirmi į strei
PAS EDISON AUKSINIAME JUBILIEJUJ
parapijos prisidės geriausi
pirmininkas šv. Petro
: vyko šokiai.
tė
ar
negalės
prisiųsti
bolininkai. Pageidaujama,
ką, komunistai vadovauja
v
draugystėje, šv. Jurgio
prieš
gegužės
17
d.
sekre

kad iš visų lietuvių para
streikuose ir tt.
draugystėje, Piliečių Klu
šeštadienį,
geg.
16
d.
a
pijų susirašytų geriausi
Bet darbininkai gerai ži toriui p. Stasiui Lusui, bo, Lietuvių ‘Laisvės’ sve
151
Charles
St.,
Waterbu™™iU..S_V™U2e_JTsportininkai. Taigi visi
no, kad kur tik komunis-j
tainės B-vės, Lietuvių
nepaprasta programa, bū basebolininkai prašomi at
ry,
Conn.,
tai
prašome
bū

tai prikišo savo pirštus j
“Building Loan”, o taip
tent, muziko p. Nekrašo ir sišaukti pas Šv. Petro pa
prie streiko, ten streikas, tinai atvežti visus skelbi pat ir svetimtaučių Betsyjo choro koncertas ir vai rapijos kleboną arba bowbuvo pralaimėtas. Štai ir j mus gegužės 17 d., važiuo- town B. & L. Ass’n, Eliza
dinimas. Išpildys muz. Ne lerių pirmininką p. S. Sta
Waterbury komunistai bu- darni į LDS Conn. apskri- beth yra nuo daug metų
krašo parašytą ir sutvar niulį. Kelkime lietuvių var
vo įsibrukę į streikuojan- čio suvažiavimą, New Ha- direktorium. Taip pat ir
kytą operetę. Dalis pelno dą tarp svetimtautčių per
čius darbininkus vadovau ven, Conn.
Lietuvos labui yra gero
i skiriama Vargonini n k ų sportą. Visi sportininkai
ti, na ir nuvadovavo. Su Trilypės Gegužinės
kai pasidarbavęs: buvo I
Sąjungai. Dalyvaukime vi paremkime mūsų jaunimą.
Rengimo Komisija. pirmininku Raudo n o j o
kurstė darbininkus ir ką
si.
mes laimėjome. Nagi vie
Kryžiaus rinkliavose, Lie
ną vaikiną nušovė, tris
tuvos Laisvės Bonų pirki
Ieva Cikauskienė, 58 me ŽOLYNŲ ARBATA
peršovė. Tas pats ir kitose
mo ir minint Lietuvos ne
tų amžiaus, gyv. Fisher
kolonijose, kur tik komu
NEREIKIA
priklausomybę, Pranas bu
SUSIPAŽINIMO
BALIUS
Avė. mirė sirgus vėžio li
ĮMOKĖTI
nistai prisisuka prie dar
vo pirmininku ir iškilmių
ga. Palaidota su bažnyti
3 Metai Išsimokėti
bininkų, tai niekados ne Gegužės 16 d., šeštadienį, vedėju. Taip pat ir parapi I
nėmis apeigomis. Amžiną
laimi. šiandien komunis 7:30 P. M. šv. Onos para jos reikaluose yra jautrus.
Westinghouse
atilsį jos sielai!
tus jau meta iš unijų, nes pijos salėje, Grand Sts. ir Kai praeitais metais para
REFRIGERATORTAI
f
jie tik ardo darbininkų Manning Avė. yra rengia pijos įsikūrimo buvo mini
mokėti tik
Našlė Saparauskienė nu
vienybę, apsunkina kovą mas susipažinimo balius ma 40 metų jis buvo taip
Vidurių užkietėjimas yra moti
sipirko
namus
ant
Logan
I
SAVAITĘ
na
visokių ligų. Kad išvengti tas
su savo mylimu naujai at gi šio komiteto pirminin
su darbdaviais.
gatvės,
prie
bažnyčios.
nelemtas
ligas, tai yra privalu
Raudonieji komunistai keltu klebonu kun. S. Sto ku. Neapseina nei vienas
V H (mokant kas
mas
išvalyti
ir sutvarkyti vidu
Žmonės turėjo keletą na rius. Natural-Lax-Herb
■
mfnuo)
norėjo įtikinti LDS. na niu. Laike baliaus bus šo didesnių parengimų, kad
Tea yra
mų,
bet
vyrui
mirus,
nebu

sutaisyta
ir
12-kos
Natūralių
žo
“
5 METŲ
rius, kad kitų kolonijų ka kiai, užkandžiai ir kitokių Pranas nebūtų jų prieša
lynų ir šaknų. New Yorko Mies
vo
kam
jų
prižiūrėti,
taip
talikai eina išvien su ko pamarginimų. Bus visiems kyje. Vilniaus reikalas
Sveikatos Skyrius Išbandė ir
Ap<lran<los Pianu
ir prarado. Velijame ge ' to
pripažino, jog Natural-Lax-Herb
munistais ir ko čia prie smagu. Tat visi kaip Jer- jam irgi yra artimas, nes
riausio pasisekimo Šiame Tea vra viena iš geriausių —
šintis waterburiečiams ka sey City, taip ir kitų apy yra skyriaus pirmininku.
dalyke
*
paliuosavimui, išvalimui ir sutalikams. Bet mes jiems linkių kolonijų lietuviai y- Pranas yra gabus biznie
~
tvarkymui
pairusius vidurius.
Pakelis arhatos kainuoja 50c. aratsakėme, kad gal tokie ra kviečiami atsilankyti į rius ir gabus medžio ir
NaŠlės Bobinienės anū- ba 3 pakeliai už $1.25. Prisiųskite
katalikai, kaip kad ir šia šį nepaprastą parengimą šaltakalvystės darbų ama
kas,
gyv. Rathebone St.
Order
^ba tris
Visiems užtikrinam gerą tininkas. Būdamas malo
’
. pakelius, o mes jums už tai pame susirinkime.
IVESTINGHOUSE ir The Edison
EDISON v
sunkiai susirgo Širdies 11- siusime per paštą NATURALir įdomų laiko praleidimą naus būdo turi daug drau Contjtany
Bostone, aitu mini 50 metų ju
Golden Į
ga.
Nors yra viltis, kad jis LAX-HERB TEA. Reikalaujame
Parengimo Komitetas. gų ir visų yra gerbiamas. biliejų, kuriame jie siūlo jums gražiau
pasveiks,
bet dar tebėra
Oeras
Rrfykil'
sių 1836 Auksinio Jubiliejaus IVestingAugina trys dukteris: Ci house Refrižeratorių. Jų mechanizmas yblogame padėjime. Klebo
John W. Thomson,
ORGANIZUOJAMI
Stebuklingos gyduolės,
kurios
ną namuose padeda šeimi ra aklai uždarytas, jie yra patvarūs il
P. 0. Box 186,
nas aprūpino jį Pirmąja
panaikina žiiimą, plaukt) slinkimą
gam laikui, jie yra vartojami tūkstančių
TRETININKAI
Brooklyn, N. Y.
ninkauti,
Aleksandra
—
•Ir pleiskanas. Šias gyduoles priva
žmonių. Jie yra padaryti moderniškai.
Komunija Motinos dieno
lėtų turėti kiekvienas kuriam žyNaujai atvažiavęs klebo mokinasi “nurse”, o vy Jų parankamas neapsakomas. Ateikite ir
ila, slenka arba pleiskanoja plau
je.
pamatykite patys bile kurioje Edison

Rytinių Valstybių Žinios DetroitojZinios
WATERBURY, CONN.

NEWARK, N. J.

I

• v •,

....

NEW BRITAIN, CONN.

ELIZABETH, N. J.

t

Westinghouse

emos

ainos

TV

JERSEY CITY. N. J.

■

i

NEBOK ŽILAS

kai. Jos atitaiso žilus plaukus ko
ki buvo, bet nėra dažai. Nėra nieiko už jas geresnio iki Šiol iSrasta
iSpeclaliai supažindinimui
pasiū
lom -dideli $2.00 pakeli už $1.00.
-Užsisakyk Šiandien
ir ratą
[doleri. .Teign nebusi pilnai paten
kintas. pinigai bus sugrąžinti. Rei
kalaujam agentų.

i VALORTONE HERB 00. Dp. 11
: Box 306,

Clinton, Indiana

nas kun. S. Stonis atrado
čia tretininkų. Jie buvo ne
organizuoti ir išsiblaškę
po svetimas parapijas. Jų
atsirado net 14 asmenų.
Dabar klebonas pažadėjo
tretininkų ordeną įsteigti
kanoniškai ir pradėti veik
ti. Gražu. Visi džiaugiasi.

riausia Lilian yra ištekė
jusi už žinomo Elizabetho
graboriaus, E. Petriko.
Prano žmona rūpestinga
motina gražiai išauklėjo
dukreles.
Visos gražiai
kalba lietuviškai ir pri
klausė prie vietinės Vyčiu
kuopos. Paskutiniaisiais - -

Shop parduotuvėje, šiandien.

The Edison Shops
39 Boylston St. Boston
ir 32 kitose parankiose vietose
HANcock 3300
Atdara 8:30 iki 5:15 pp. kasdien ir šeštadieniais

Pas Elektrikinius ar Kontraktorius Dylerius. .
R—■

Pereitą savaitę mirė ke
letą lietuvių, kurie buvo
palaidoti pagoniškai. Žino
me gerai, kad jų tėveliai
buvo geri katalikai. Kaip
blogai tėveliai jaučiasi,
kad jų sunkiai užauginti
vaikai mirė be Bažnyčios]

ALEKS. KARLONAS

Graborius ir Balsamuotojas
Pilnai prisiruošęs patarnauti
kuogeriausiai dieną ir naktį
visiems Conneeticut Valstybės
Lietuviams.

716 Stanley St. arba
273 Chestuut St.
TeL N1W BRITAIN 675 R.

