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Kaunas. (L. A.) Gegu
žės 9 d. išeinančiame Vy
riausybės Žinių numeryje
skelbiamas naujas seimo
rinkimų įstatymas ir birželio 9—10 dienos skiriamos rinkimams.
Rinkimų įstatymas, kaip
tai yra konstitucijos nus
tatyta, numato

Prancūzija<ir Ispanija |
_______
Gauna Įkvėįimo iš Mais- j
kvos, sako Vatikano laikrasis.

Guffey Įstatymą

Mexico City
_____
Šiomis
dienomis kilo Meksikos geležinkeliečiu gene ralis
streikas. Streikavo apie
50,000 darbininkų. Darbi-,
-----1--DĖL AUDROS IR HIN- GUFFEY SIŪLO KON Darbo Valandos, Algos E
ninkai reikalavo pakelti ai-, Vatikano Miestas —
sąs Lokalis Reikalas
GRESUI NAUJĄ
gas ir pagerinti darbo są- “L’Osservatofe Romano DENBURGAS SUVĖLA
Balsavimo Teisę Visiems
VO
ĮSTATYMĄ
lygas. Socialistinio plauko straipsnyj antrašte: “MasPrieš Balsavimą Suėju
VVashington, D. C. — Pe
administracija grie ž t a i kva SveikiriĮa Ispanijos
siems 24 metus amžiaus
streikui pasipriešino ir į- Draugus” įspfeja visus nuo Zepelinas Hindenburg VVashington, D. C. — Sė reitą pirmadienį Jung.
piliečiais
sakė darbininkams grįžti gręsiančio raudonojo tero- suvėlavo atlėkti į Nevv natorius Guffey (Demo- Valstybių Aukščiausis
Rinkti neturės teisės tik
darban. Streiko vadai bu- ro, kuris norima pernešti Yorką dėl siautusios aud kratas iš Pa.) paruošė Teismas paskelbė taip va1) kam teismo atimtos ar
vo priversti laikytis vai- įš Maskvos į kitas pasau ros Atlantiko vandenyne. naują bilių į vietą teismo dinamą Guffey įstatymą,
aprėžtos teisės, 2) kam adžios reikalavimų.
lio valstybes. Ispanija ir Šį kartą zepelinas Hinden panaikinto įstatymo. Nąu-; kuris buvo išleistas nustaKUN.
VINCAS
PUIDO

algas, darbo valandas
timtos teisės Ypatingųjų
Prancūzija yta pavojuje. burg iš Vokietijos į New ijuoju įstatymu norima, lyti
KAS,
Westfield,
Mass.
lie

ir
kainas
minkštųjų ang
valst. aps. įst. 10- str., 3)
KOMPOZITORIUS STA Genevoje taių pat paleista Yorką lėkė 78 vai. 27 mi- [kad valdžia reguliuotų antuvių
parapijos
klebonas,
lių industrijoj, nekonstitukam iškeltas kaltinimas,
SYS ŠIMKUS VAŽIUOS J nemažai
rauicĮonųjų nuodų, nutes, vadinasi, 17 vai. glių kainas.
--------------L.
Vyčių
Naujos
Anglijosi
ciniu.
dėl kurio gresia teisių atė
AMERIKA
Raudonųjų komunistų “ly- daugiau, negu pirmą karMIRĖ DR. ALSEIKA
Apskričio
Dvasios
Vadas,
Guffey įstatymas buvo
mimas, 4) kas yra priklau
deriai
”
viešii
skelbia
ir
tą.
uolus
jaunimo
organizato

Kongreso
priimtas perei
sęs prie organizacijos, kuri
Kaunas — Amerikos lie siekia pasaulmės revoliu
Vilnius,
Okupuota
Lietu

tais metais. Kasyklų savi
Gegužės 21 dieną zepeliturėjo tikslą atimti Lietu rius ir rėmėjas. Jo pastan tuviams gerai pažįstamas cijos.
va
—
Šiomis
dienomis
mi

gomis
suorganizuota
nau

tokiam įstatymui
vai nepriklausomybę arba
garsus Lietuvos kompozi Darbininkai budėkime! nas Hindenburg vėl išlėkė rė Dr. D. Alseika, laisva ninkai
ja
L.
Vyčių
kuopa
Westlabai
priešinosi.
Jie iškėlė
į
Vokietiją
su
51
pasažieatplėšti Lietuvos teritori
torius Stasys Šimkus, ren Socialistų - komunistų siū- riu.
manių
vadas
Vilniuje.
Dr.
fielde.
bylą Aukščiausiame Teis
jos dalį, jei nuo teismo
I
giasi važiuoti į Jungtines lomas bendras frontas
Alseika
ir
amerikiečiams
me. Teisėjai spręsdami tą
sprendimo, kuriuo ta or
Amerikos Valstybes. Į ten “prieš karą i| fašizmą” ylietuviams
žinomas,
i
ganizacija pripažinta turė
UŽSIMUŠĖ MILIJONIE 1920-21 metais lankėsi , bylą pasidalino, Balsavo 6
jis
kviečiamas
vadovauti
ra
ne
kas
kit&s,
kaip
benteisėjai prieš 3, kad Guf
jusi tą tikslą, nėra išėję 10
RIUS
lietuvių
chorams.
Iš
pradrasTrontas
j>rieš
KataliJung.
Valstybėse.
fey įstatymas priešinasi
metų, 5) kas yra teismo
kų Bažnyčią • ir tikinčiuo
džių
kompozitorius
dėl
sa
nubaustas už vagystę, suk
SUSIŽEIDĖ PREZIDEN- konstitucijai.
sius. Kaip Rusijoje pasi Baton Rouge, La., r
*
vo
kelionės
dar
abejojo,
Aukščiausis Teismas pa
čiavimą, svetimo turto pa Mexico City, Geg. 20 —
TO MOTINA
grobę
valdžią
į
savo
ran

20,
Harry
Williams
skelbė Guffey įstatymą
sisavinimą, vogtų daiktų Arkivyskupas Pa s c u a 1 i Tačiau dabar jau yra nu- kas raudonieji sušaudė mi
jonierius
sportininkas
nekonstituciniu
kaip tik
pirkimą arba slėpimą, ky Diaz,'
Mexi- *istat?
Amerikos lijonus darbininkų ir jų aviacijos entuziastas užsi1F AVashington, Geg. 20 —
Diaz, tituHarė
tituliarė galva
galva Mexišių ėmimą ir kitus nusikal kos Katalikų Bažnyčios lietuvių kvietimą ir nuvy- vadus, taip ii kitose vals- j
Prezidentas šį penktadienį po to, kada District of Co
mušė,
kuomet
jo
orlaivis
stamuosius darbus, kurie Meksikoje mirė vakar. Ar- ^ti į Jungtines valstybes tybėse raudonieji siekia
vyks į savo ūkę, Hyde lumbia aukščiausis teis
nukrito.
Jis
su
savo
lakū
paskelbė, kad bedar
plėšia žmogaus garbę, jei kivyskupas buvo uolus ko- “Talkos” Lspaudos
r-~— biuro
------. ne ko kito, kaip tik sker nu pakilo iš vietos Parish Park, N. Y., aplankyti sa mas
nuo teismo sprendimo nė votojas už katalikų teises atstovui pasiteiravus pas dynių. Taigi; budėkime ir'
vo susižeidusią motinėlę, bių šelpimas ir aprūpini
aerodromo,
bet
netoli
nu

ra išėję 5 metai, 6) kam Meksikoje ir todėl nuken- patį Stasį Šimkų, kompo dirbkime, kąd nė vienas;
Sarah Delano Roosevelt. mas jų viešais darbais
lėkus
orlaivis
krito
ir
mi

konstitucijai,
teismo paskirta globa, 7) tėjo daug žiaurių perse zitorius pareiškė, kad jis katalikas lietiuvis neužsi
Prezidento motina, 82 m. priešinasi
lijonierius
užsimušė.
Jo
la

būtent,
1935
metų
šelpimo
kas, būdamas optavęs Lie kiojimų. Mirė sulaukęs še dar veda derybas dėl sąly- kabintų ant raudonųjų tesenutė, lankydamosi pas
kūnas
mirtinai
susižeidė.
tuvos pilietybę, turi sveti-, šiasdešimtus metus.
savo anūkus puolė.ir susi įstatymas negalio jąs. Teisgų. jiigu pavyktį sTrst-įroro 'agėrft^ meškeres
mosios valstyoės pasižadė
žeidė persiskeldama Ko ma^kritikavo Kongresą
“
prieš
karą
ir
fašizmą
”
,
tarti,
tai
Stasys
Šimkus
už tai, kad jis paskirda
jimą priimti tos valstybės i SURAIŠIOJO SARGĄ IR
NUŠOVĖ VELIUONOS jos kaulą.
nes
tikrenybėje
komunis

dar
šiais
metais
apie
rug

mas $4,880,000,000 vie
piliečiu.
POLICININKĄ
tai
skelbia
karą
Katalikų
sėjo
mėnesį
jau
bus
pas
NUBAUDĖ
LIETUVAITĘ
APIPLĖŠĖ ĮSTAIGĄ
šiems darbams, paliko tai
Teisę Būti Renkatni Irgi
Amerikos lietuvius. Tsb. Bažnyčiai.
500 AUKSINŲ
prezidento nuožiūrai, t. y.
Turi Visi 30 Metų Am
Kaunas — Bal. 20 d. —
Pavvtucket, R. I. Geg. 16.
Kongresas
nenurodęs aiš
žiaus Piliečiai,
Trys ginkluoti plėšikai, JUNGTINĖSE VALSTY PAMIŠĘS NEGRAS NU Veliuonos policijos nuova Kaip praneša Vilniaus kiai kokiems reikalams tie
išskyrus neturinčiuosius išsilaužė į Challenger Mar BĖSE YRA 127,521,000 ŠOVĖ ŠERIFĄ IR SUŽEI dos viršininkas Bronius spauda, Breslaujos apskri pinigai turi būti suvartoti.
DĖ 7 POLICISTUS
Baublys ir policininkas ties starosta prieš keletą Vadinasi Aukščiausis
teisės rinkti ir naturali- ket, suraišiojo sargą ir ki
GYVENTOJŲ
Senonas Kvalita visą die dienų buvo uždaręs Bužio- Teismas naikina visą tai,
zuotus piliečius (t. y. tuos, tą darbininką, išlaužė tris
Gordonsville, Va. Geg. 15
kurie yra buvę kitos vals seifus ir iš jų pasiėmę VVashington, D. C. —
— Pamišęs negras, Wil- ną važinėjo kaimuose, at nių lietuvišką skaityklą. į kas tik buvo daroma ne
tybės piliečiai ir tik vėliau j $3500 prasišalino.
liam Wills, 65 m., su savo likdami įvairias tarnybos Tačiau šiomis dienomis jis darbo sumažinimui.
Cenzo
biuro
apskaitliaviperėjęs į Lietuvos piliety
—
mu Jung. Valst., liepos 1 seserim, užsibarikadavo pareigas. Grįžo namo pa pasikvietė pas save buvuKandidatus Siūlys
bę).
d., 1935 metais buvo 127,- savo namuose ir neprisi vakarėje. 19 v. važiuojant i sios skaityklos vedėją B. I NORI SUVIENYTI JUNG.
Apskričių
Tarybos.
VALSTYBES SU KANA
Tautos atstovų nerenka
521,000 gyventojų. Taigi leido bandžiusios jį suimti, pro krūmus (8 kilometrai i Varnaitę, pakaltino ją esą
DA
taip pat ir tie, kurie balsa Pirmaeiliai miestai turį i- nuo 1930 metų gyventojų policijos. Jis gynėsi šautu nuo Veliuonos), iš krūmų ir toliau ji vedanti skaity
vimo metu laikomi suim ki 50.000 gyventojų, tam skaičius padidėjo 3.9 nuo vo šūviais. Kuomet jis nu į važiuojančius pasipylė klą ir nelegaliai mokanti
tųjų namuose, nors šiaip tikslui taip pat siųs į aps
šovė šerifą ir peršovė ki šūviai.
Policininkas Z. vaikus. Tuo kažin kieno į- Washington, D. C. —
šimčiu.
1930
m.
buvo
122,
jie ir turėtų teisę rinkti. kričių tarybų posėdžius
tus 7 policistus, tuomet jo Kvalita buvo vietoje nu ;skundimu remdamasis Kongresmonas Sirovich iš
755,046
gyventojai.
Pažy

New York siūlo Kongresui
Tačiau tai nekliudo jiems savo burmistrus ir po vie
namas tapo padegtas. Na šautas.
Breslaujos
Storasta
nubaupaskirt? “komisiją, kuri
mėtina,
kad
pasikeitimas
ną
atstovą
nuo
20.000
gy

būti renkamiems, jeigu jie,
mui užsiliepsnojus jis su
gyventojų iš rytinių vals savo seserimi žuvo lieps
dė p. Varnaitę 500 auksinų svarstytų apie sudarymą
atitinka renkamojo sąly ventojų.
POLICININKĄ
UŽPUO

pabauda, arba vienu mė- unijos tarp Jung. Valsty
Apskričių tarybos kan tybių į vakarines kokis bu nose.
gas.
LĖ
BRIEDŽIAI
• nešiu kalėjimo.
bių ir Kanados.
Rinkimų Apygardos Bus didatus į tautos atstovus vo 1930 metais sumažėjo,
galės siūlyti iš savo aps bet nors ir mažai, padidė
LENKŲ BALIONAI
Astuonios
Klaipėda — Skirvytėle
krities rinkikų, kurie yra jo gyventojų skaičius pie SKRIS PER LIETUVOS
plaukusį ir vienoje vietoje
I — Kauno miestas, Kau apskrityje išgyvenę ne tinėse valstybėse.
TERITORIJĄ
į krantą išlipusį pasienio
no ir Kėdainių apskritys mažiau, kaip 6 mėnesius
1930
m.
New
Yorko
val

“Darbininko” vajus baigsis gegužės 31 d. Vajaus
rinks (skaitant nuo 50.000 arba kurie turi apskrityje
Rugpiūčio 30 d. Varšu policininką užpuolė briestybėje
buvo
12,588,066
metu
“Darbininko
” kaina -yra sumažinta
iki. . $3.00
gyventojų) 6 atstovus,
džių šeima. Policininkas
.
....
•
.
nekilnojamojo turto.
voje
įvyks
tarptautinės
gyventojai,
o
liepos
1
d.,
briedžius
atsigynė
revoljį
II — Alytaus, Seinų ir Kandidatams siūlyti aps
balionų rungtynės GordoTrakų apskritys 6 atsto kričių tarybų posėdžiai tu 1935 m. buvo 12,889,000. no Benneto taurei laimėti. verio šūviais. Vieną briedį “Darbininko” prenumeratą bus mokoma $4.00 me
tams, pusei metų $2.00.
vus.
rės įvykti gegužės 28—29 New Jersey valstybėje Todėl tarptautinė aero besigindamas nudėjo.
Taigi, kurių “Darbininko” prenumerata pasibaigė
1930 m. buvo 4,041,334, o
III — Marijampolės, Ša dienomis.
arba neužilgo pasibaigs, atnaujinkite tuojau — prieš
nautikos
federacija
krei

kių ir Vilkaviškio apskri
pereitais metais buvo 4,pėsi į Lietuvos aero klubą PAGAUTA KONTRA gegužės 31 d. ir tuomi sutaupysite $1.00.
tys 6 atstovus.
288,000 gyventojų.
LDS nariai, kurie esate atsilikę su duoklėmis,
BANDA
prašydama išrūpinti leidi
TV — Ukmergės,- Utenos
prašome atsilyginti. Einant LDS Centro Valdybos nu
Didžiausias prieauglis mą balionams skristi per
ir Zarasų apskritys 5 ats
tarimu bus sulaikytas organas “Darbininkas” tiems
gyventojų buvo District
LIETUVON
Lietuvos teritoriją. Aero Klaipėda — Prie Baltu- nariams, kurie yra atsilikę su duoklėmis už 3 mėne
tovus.
of Columbia, Jung. Vals
V — Panevėžio, Biržų ir
klubas jau pradėjo rūpin pėnų sugauta stambi kon sius.
Per
tybių
sostinėje.
Ten
gy

“DARBININKO” Administracija,
Rokiškio apskritys 7 ats
tis, kad toks leidimas bū trabanda. Kontrabandinin
ventojų
skaičius
padidėjo
366 VV. Broadvvay, So. Boston, Mass.
kai
pabėgdami
paliko
3
DARBININKO
tovus.
tų suteiktas visiems daly22
nuošimčiais.
Tai
įvyko
VI — Šiaulių, Raseinių
vaujantiems rungtynė s e maišus apelsinų, 1 dėžę ciLAIVAKORČIŲ
dėlto, kad naujoji admi I
ir Tauragės apskritys 10
balionams, neišskiriant ir I trinų, 11 bonkų įvairių Darbininku Radio Programa
nistracija
vykd
y
d
a
m
a
atstovų.
brangių gėrimų, 300 litrų
lenkų.
naująją dalybą priėmė tar
VU — Telšių, Mažeikių
denatūruoto spirito blėkišeštadienį, gegužės 23 d., Darbininkų Radio Prog
ir Kretingos apskritys 6
nybon daug naujų darbi VIENAS UŽMUŠTAS OR nėse ir kitų įvairių bran
ramą
Lowell Šv. Juozapo lietuvių parapijos
atstovus
ninkų.
LAIVIO KATASTROFOJ gių prekių. Kontrabandi- Radio išpildys
Grupė. Programa susidės iš dainų ir muzikos.
VIII — Klaipėdos, Šilu
Cenzo biuro direktorius
Rockland, Maine — Ge jninkus policija pastebėjo Taigi šeštadienį 2 .vai. po pietų prašome pasukti savo
tės ir Pagėgių apskritys 3
pareiškia,
kad
gyventojų
t——— ™
L? J i gūžės
gužės 20 d. įj Rockland uo- vėlai vakare prie pat šie- radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis prograatstovus.
skaičiuose gali bub stam- |gtą krit0 orlaivig
nos. Policija besivydama mos WCOP stoties, Boston, Mass.
■
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MIRĖ ARKIVYSKUPAS
DIAZ

į

v •
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PASINAUDOKITE VAJAUS PROGA

VAŽIUOKITE

Naujasis Įstatymas Nebe- 366 V/
palieka kandidatų siūlymo
partijų komitetų
• • rankose.

T

— —
Draugijos
kurie norite
M bių klaidų, nes tik federaužmušdamas viena na. juos apšaudė.
Kontraban• a- -„ ir
,. biznieriai, ...
_ pasiskelbti
....
lis cenzas gali duoti tikras sažieriu o kitus penkis iš dininlrai pasinaudoda m i Dubininkų Radio programoje, tai prašome priduoti
<5kaitiinp«
|
- ų’ °. . . , P€nRls ls> ammKai pasmauaoaa m skelbimus prieš 10 valandą rytą, šeštadieny arba ankšjsKaitunes.
| gelbėjo vairininkas.
j tamsa, paspruko.
'čiau.
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- DSŪBINi’nVAS

Beaktodienia, Gegužes 22, 1936

PROCESIJA

T

parapijos bažnyčioj užpra
šė draugijos narių intenci
jai šv. mišias 9 vai. ryte ir
visi nariai ir narės susirin
kę jų išklausė. Šv. mišias
atnašavo kleb. kun. P. Juš
kaitės ir pasakė atitinka
mą pamokslą Motinos die
nai.
Tą pačią dieną minima
draugija, 4 vai. po pietų
surengė balių Lietuvių
svetainėje. Dalyvavo daug
žmonių. šeimyninkai ir
šeimyninkės labai nuošir
džiai darbavosi, ypatingai
daug dirbo pp. Keršis, J.
Belekevičius, Ajaus k a s,
Keršienė, Jakutienė,
Pakš
• v•
tienė, Belekevičienė.
Programos vedėju buvo
p. Keršis. Grojo puikus or-

[vietines žinios
'9 vai. ryte, Naujos Kalva
rijos kapuose.

j. ■

♦

.

.
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ĮVAIRUS SKELBIMAI

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

STANLEY’S RADIO SHOP

TEL. SO. UOSTOJ

343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

BAKERY

kestras. Dr. Juozas Lan
džius pasakė gražią kalbą:
apie motinas ir ragino na-'
rius darbuotis vienybėje. I
Taipgi kalbėjo p. B. Ajau
skas. Jis ragino visus lai
kytis vienybėje. Perskai
tytas Lietuvių Dienos ko
misijos laiškas,
kuriuo
kviečia dalyvauti Lietuviui
dienoje, liepos 4, Mariana-1
polyj. Visi dalyviai nuo-l
širdžiai pritarė ir pasiža
BASEBALININKAMS
dėjo kas tik galės daly
LDS 1-MOS KUOPOS
WPA. organizuoja jauni
vauti
Lietuvių Dienoje.
SUSIRINKIMAS
mą prie užsiėmimų. Šiuo
Šios draugijos vajus tę
Ketvirtadienį, gegužės tarpu tveria Baseball tre28 d., 7:30 vai. vakare, šv. jopus ratelius, būtent: iš REIKALINGA švari šei sis per visą šį mėnesį. Tai-Į
Petro par. svetainėje, 492 vaikynų žemiau 18 metų, mininkė prie namų darbo. gi visiems gera proga pri
E. Seventh St., įvyks LDS žemiau 16 ir žemiau. To Turi mokėti gaminti val sirašyti. Priįma ir vaiku
1-mos kuopos mėnesinis kioms So. Bostono lietuvių gius. Gerai moteriškiai čius nuo 1 metų amžiaus
darbas ant visados. Geras
susirinkimas.
grupėms vadais yra Tąmu- atlyginimas, maža šeimy iki 16 į vaikų skyrių, o
Į šį susirinkimą prašo- Į laitis ir Nastaras. Jos su na. Atsišaukite greitai: nuo 16 metų iki 45 į suau
ma visų narių atvykti, nes sirenka kas dieną, į Co- Mrs. Charlotte Petkiewich, gusiųjų skyrių; iki 25 me-1
čia bus geriausia proga su lumbus parką, 3:30 vai. p. 65 Howard St. Reading, tų amžiaus priima vajaus1
sipažinti su vykimu į Ge pietų, ir vėliau, žaisti. Mass. Tel. Reading 0078-R metu be jokio įstojimo, o
nuo 25 iki 45 už pusę įsto- ‘
gužinę, Romuvoj. Taipgi Kviečiami yra visi lietu
Ijimo.
Prie šios draugijos
bus svarstoma ir Lietuvių viukai.
Rap. PA IEŠKAU savo švoge- priima vyrus ir moteris.
Dienos reikalai, parapijos
rio Antaną Janavičiaus,
INŽ. STASYS BELESKAS, Savininkas
išvažiavimas ir k.
Šiam baliui valgius au
kuris yra kilęs iš Tryškių
NAUJA
PIKNIKAMS
343 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Vald. Pirm.
parapijos, Šiaulių apskri kavo biznieriai ir nariai, r
VIETA
Tel. So. Boston 0558
pp. E. BuselevičieD. L. K. Keistučio drau čio. Pirmiau gyveno Broc- būtent,
_____________
f_________
Į
nė,
T.
Brencienė,
P.
ŽilinsBALIUS IR ŠOKIAI
gija jau senokai buvo įsi ktone, o paskui Waterbu- kienė, T. Šimkienė, M. Gu- B. Kavaliauskienė, M. San-i
šeštadienį, gegužės 23 d., gijusi gražų daržą — Oak- ry, Conn. Prašome atsi | donienė, Z. Railienė, O. gavičius, .’
7:30 vai. vakare, Lietuvių land Grove, E. Dedham, šaukti pačiam arba kas ži iKorietienė, B. Geležinienė, Talalienė, Ad
vr.G^i»”6 a.,
note
apie
jį
prašome
Mass.,
bet
dar
neturėjo
šo

svetainėje, kampas E ir
Tuojau paduok užsakymą užsi
kiams salės. Dabar šį mums pranešti: Kazimie B. Trušienė, M. Vebrienė, Taurinskienė, J. Putrukie-j sakant naują, puikų STEWARTSilver Streets, South Bos draugija
Bernotienė, M. Bucevi- nas, F. Rudokas, Z. Daupradėjo statyti ras Petkus, 127 C Street, į K.
RADIO.
čienė, A. Arlauskienė, M.| nis,v • V. Arlauskienė, A. Ja-; WARNER
tone įvyks Lietuvių Lab didelę, gražią salę, kuri So. Boston, Mass.
Mes priimsime mainomis Tams
darybės klubo balius. Ren bus užbaigta birželio vidu
I Raudoliunienė, A. Kadzie- nošienė, G. Leleckienė, B. tų seną radio arba gramafoną ir
Alionienė,
M.
TintaJonušas, K. ĄT
Pakštiene, D. atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00.
gėjai nusamdė abi svetai ryje. Atidarymas naujos PARSIDUODA labai pi nė,--- A.
— T'b
-------- ■>
_
r-y
A 1 A
Stewart - Warner Radios yra
rienė,
B.
Ajauskas,
Z.
AAjauskienė
nes: viršutinę ir žemutinę. salės ir daržo įvyks birže giai bekemė. Biznis išdirb
geresni
tuomi, kad pasiekia toliau
domavičius/ J. Meškaus__ _ O.
- Jakutienė,
- L. Belekevi
Gros puikus orkestras. lio 21 d.
Rap. tas per 15 metų. Atsišau
už
kitus
ir nedaro tiek braškėji
čienė, O. Kuprienė.
mo.
Bus skanių valgių ir gėri
kite į bekernę pas Petrą kienė, A. Dirsienė, A. StošJoni Orkestras, kurį sudaro Mes duodame išsimokėjimui ir
•
mų. Įžanga vyrams 35 cen SUTIKO NUSILEISTI Marliūną, 48 Lincoln St., kienė, J. Paulis, • vO.
kienė,
B.
Belekevičienė,
V.
pristatom į namus už 50 mylių
tai; moterims 25 centai.
Brighton, Mass. arba į na Giedrimas, D. Kiaunienė, j J. Burbulis, Z. Ambrozai- tolumoj nuo Bostono ir įtaisome.
DARBININKAMS
Pelnas skiriamas neturtin- ■
v•
mus 50 Saville St., Cam Mangonienė, P. Daugytė. tis, Z. Šidlauskas, J. Ba- R0LAND KETVIRTIS & CO.
Boston
ir
Maine
Geležin

Į nis, V. Giedrimas, grojo 322 W. Broadway, So. Boston.
gų studentų sušelpimui.
bridge, Mass. Tel Tro 4307.
kelio
kompanija
sutiko
nu

TeL SOUth Boston 4649.
Į
dykai. Taigi vardu draugi
Rengėjai kviečia visus lie
7po«Mionooi(itoooo«oMMOMOMO(o«(o«oooooooooooooo«o«ooMooooo((|OMeiQ
JONAS
BATES
išdirba
jos ir komisijos visiems
v•
tuvius ir lietuvaites ateiti. sileisti savo darbininkams Į Tel. So. Boston 0823
iš geriausios rūšies mėsų aukotojams' ir pasidarba(Brotherhood of LocomoLIETUVIS DANTISTAS
skilandžius,, dešras,
aesras, beko
oeKo- vusiems asmenims taria
L St. LIQUOR STORE
Geg. 18 d., mirė, vidurių tive Firemen and Enginenus
ir
t.t.
pagal
_
lietuvių
nuoširdų
padėkos
žodį.
liga, savo namuose, >14j^) . surikdama priimti
Parduodam geriausius įvai
i
skonį.
jų
principalius
reikalavi

Pirm.
Ona
Siaurienė
rią rūšių TONIKĄ, DEG
Holden St., Dorchester, "
| Arti Municipal Building
Jonas
Bates,
327
DorTINE, ALŲ ir VYNĄ.
Rengimo
Komisijos
Pirm.
Mass., Teofilė Viesulienė, mus, ir tokiu būdu išven | 525 E. Broadway, S. Boston
ehester
St.,
So.
Boston.
D. Keršis.
Visokiose įtalpose: Boiikotns,
51 metų. Paėjo iš Skran gė geležinkeliečių streiko.
Ofiso Valandos
ir nuo 1.30 iki
Gorčiais ir Bačkomis. Visą l".
džių parapijos. Amerikoje Geležinkeliečių reikalavi jĖ 5Nuoir 9nuoiki6 12ikiryte
8 vai. vakare. OfiS. firmn ir užsienio, pasirinki
pragyveno 34 metus. Pali mai buvo toki: kad nau Ėsas uždarytas subatos vakarais ir
GET YOUR STICKER EARLY!
mas didžiausias ir įvairiausias.
taipgi seredomie nuo
l’OKILIAMS,
VESTI V f: M S.
ko vyrą Vincentą ir seserį juose (streamlined) trau Ė nedėldieniais,
FREE
INSPECTION
12-tos dieną uždarytas.
Gauk
Gauk
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
Oną Masionienę. Palaido kiniuose, varomuose su
Taipgi nuimu ir X-Ray
LTAMS. Specialiai
kairios su
----- at the ----ta iš šv. Petro bažnyčios Diesel motorais, būtų sam
mažinamos. l’ristatom greitai ir
NORTON SQUARE GARAGE
su šv. mišiomis, geg. 20 d., domi du operuotojai. Kom
veltai. Atdaras nuo S ryto iki
Tel. KIRkland 9221
11 vak.
Lietuvis Dantistas
panija buvo nusistačiusi
413 Windsor St., Cambridge, Mass.
Pašaukit SOU-th Boston 4147
Prieš
Lietuvių
Bažnyčią
tesamdyti tik po vieną.
Dabar
Dabar
Pas J. STRIGUNĄ
■JOHN J. POWELL, Sav.
Darbininkai, už savo rei
(GALINAUSKAS)
195 L ST., SO. BOSTON. MASS.
Official Brake & Light Station No. 3O054
kalavimą taip tvirtai sto
Prisiekęs Advokatas
Tel. So. Boston 2300
Brakes adjusted 75c. and up — —motor tuned
jo, kad 92 jų nuoš. buvo
414 Broadway, So. Boston
JUOZAS B. GAILIUS nubalsavę išeiti į streiką. Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
Veda visokias provas. Daro vi Streikas būtų palietęs ne ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
DACC
9 1. vakare, šventą dieną
tik B. & M. geležinkelį, nuo 6 ikipagal
sus legalius dokumentus
susitarimą.
Iv u□
bet taipgi New Haven ir
817 E St. (kampas Broadway)
Užlaikome visokiems karams
Maine Centrai.
Streiko
South Boston, Mass.
ir trakams dalis.
Tel. So. Boston 2660
Stogų taisytojams, Mūrininkams ir Namų
vengdamos kompanijos su
Telefonas: Šou Boston 2732 tiko patenkinti organizuo
Savininkams
TAISOME BRAKIVS
Lietuvis Dantistas
Namų: Talbot 2474
tų darbininkų reikalavi
TeL ŠOU Boston 3735
Atidariau sandelį pilną “supplies”: Pitch, Gravel,
mus.
TeL ŠOU Boston 9620
Roofing Paper, Plaster, Cement, Sand.
280 BROADVVAY, SO. BOSTON.
WHOLESALE IR RETAIL
BAISI AUDRA PRIDARĖ 251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo
DAUG NUOSTOLIŲ
Nuvežam arba patys galit parsivežti.
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
(GRIGALIŪNAS)
Pirmadienio naktį siau Seredomls nuo 9 iki 12 v. dieną.
SO. BOSTON BUILDING MATEKIAL CO.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
ADVOKATAS
tė baisi audra su lietumi, Nedaliomis
nuo 9 iki 12 vai. dieną,
379 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. f
Bostone
ir
apylinkėje
aud

(pagal
sutarti)
598 East Broadvvay,
Tel. ŠOU 0630
SO. BOSTON, MASS. ra nusinešė tris žmonių
žaibas uždegė uTel. 1761
Room 3 gyvybes;
nitarionų kirkužę, MendoPAVASARIS IR VASARA
Residence:
ne,
padarydamas
$100,000
16 Thomas Pk., Tel. 8. B. 1046
Reikia taisyti namus, nes pataisius, ilgiau laikys.
Lietuvis Gydytojas
nuostolių.
I
Geg. 24 ji., 2 vai. pp., įvyks šv. Petro parapijos VYČIU SUSIRINKIMAS
____ IX_______ L.
17 Algirdo
Almr/ln kp.
b-n
Vyčių 17
bernaičių - mergaičių
ir T -irirAili
______ procesija
x_____ vŠvč.
________
jaunimo
Ma mėnesinis susirinkimas įrijos garbei, po vadovybe vyks šį pirmadienį, geg.
kun. Jenkaus, Seselių Jė- 25 d., Vyčių kambary, 8
zaus Nukryžiuoto ir Soda- vai. vak. Atsiveskite nauliečiu. Geriausis būdas pa- jų draugų prirašyti prie
gerbti Mariją, yra tai da- Vyčių org..'
lyvauti kiekvienąm proce-!
Pirmininkas.
sijoje.
R.

v •

• v
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STANLEY’S RADIO SHOP

a

I PASINAUDOK ŠIA PROGA
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DR. S. A. GALVARISKI

OK

v

PRANEŠIMAS! I

A. L. KAPOČIUS

JOHN J. GRIGALUS

DR. J. LANDŽIUS

I

Taipgi priskiria akinius

BRIGHTON, MASS.

Tel. South Boston 2712
534 East Broadvay,

Šv. Vincento draugija,
gegužės 10 dieną iškilmin
gai minėjo savo metinę
šventę. Cambridge lietuvių

tarpe G ir H Sts.
SOUTH BOSTON, MASS.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
Tek Brockton 4110
16-18 Intervale Street,

Montello, Mass.

Mūsų krautuvėje galima gauti visko, kas tik reikalinga
prie namu taisymo, nes mūsų krautuvė yra didžiausia ir se
niausia South Bostone.

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
nuo 2 iki 4 popieti), nuo 7 iki 9 vak.
I
J

I

PRIE GERO GYDYTOJO
JA KREIPTIS

GALIONU PENTO 98c.

Pristatymas veltui.

SO. BOSTON HAKDWARECO.

J. KLIMAS, Savininkas
379 W. Broadway
TeL ŠOU

MOTOR
PARTS Co

I
I
I
I
I
II
i
II

Dabar specialiai nupigintam
kainom parduodam

Taipgi parduodam BEECO
100% pentą, enamelį ir varnišių. Turime daug kitų bargenų
kas savaitę.
Sienom popiera 5e.,
Craftei popiera 8e. ir aukščiau.

Savininkai:
J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltą
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.

North Brighton Bakerv
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
Tel. Stadium 8411

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRABORIUS
494 E. Broadvay,
South Boston, Mass.

5

Office: Tel. S. B. 1437
Res. 158 W. 7th St.

Res.: Tel. S. B. 3960
Patarnavimas dieną ir naktį.

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
409 VVINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROtvbridge 7880
Ofiso Tel. KIKkland 9221
Namo Tel. TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS
Tel. South Boston 0815

D. A. ZAlfTSKAS
Graborius - Balsamuotojas

JLY.d OLk^llkzy

[ DR. M. V. CASPER

ADVOKATAI

NORTH BRIGHTON

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

INC.
LIETUVIŲ SKALBYKLA
' Skalbiame ir prašiname visokius
I drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai:
So. Boston, Cambridge, Brighton
Dorchester ir kitur. Pamėginkite
' ir patyrei te, kad gaunate patarnavimą už pigiai kairiu

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

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

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daik
tas. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SUNOS
SENIAUSIAS SIOS VALSTTBC8
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES
254 W. Bi
TeL S
113 Anės
Tel.
Gjrve*. cfcta:
TeL

i
i

Ii
I
I

i

.

, DARBtNINkAŠ

3.

a

CAMBRIDGE, MASS. ĮRENGIA^£Brovię
----------Šv. Stepono Jaunuome*
LDS 8 kp. exstra susirin- nes pašelpinė draugija ir
kimas įvyks sekmadienį, LDS 8 kuopa savo mėnesigegužės 24 d. tuoj po su- niuose susirinkimuose nu
mos, bažnytinėje salėje, tarė vykti liepos 4 d. į LieWindsor Str. Susirinkimas tuvių Dieną Thompson, Ct_
svarbus. Visi nariai pri- šv. Stepono draugija išvalot dalyvauti. Bus’ų ko-rinko keturis darbininkus,
misija dėl Lietuvių Dienos kurie darbuosis prie stalų,
prirenkite aiškų raportą, kad padarius kodaugiaukad būtų galima žinoti siai pinigų.
kiek kainuos asmeniui nu Buvo svarstoma apie nu
važiavimas.
i vykimo būdus. Po ilgų dis
Kp. Valdyba. kusijų, nutarta imti auto
busai. Petras Šakalys yra
i apsiėmęs rūpintis trans
portacijos reikalais, iš L.
REAL ESTATE
D.S. O VI. Janeliunas ir
INSURANCE
Antanas
Zaveckas iš Šv.
CONSTABLE
Jtutttre of the Peare
Stepono draugijos. Visi
Visokios rūšies apdrau<!a ir tel'Cambridgečiai
norinti vy
singas patarnavimna.
598 E. Broadway, So. Boston kti į Thompsoną Lietuvių
Tel. Šou. Boston 1761
; Dienon kreipkitės prie mi
Residenee:
nėtų asmenų.
Vietinis.

Pasinaudokite šia Proga!!!
IR APYLINKES KOLONIJŲ LIETUVES
Ponas Koraitis, L J. Fox Lietuvių. Ats
tovas, lankys Lewiston, Rumford, Austin, Me. ir apylin
kės lietuvių kolonijas su dideliu kadmių pasirinkimu. Kaip ka
da Betuvėms gyvenant šiose kolonijose nėra patogu atvažiuoti
i Bostonų, kad galėtumėt pasmandeti L J. Fox kailinių nupi
gintų kainų išpardavimu, tai Ponas Koraitis atvažiuos tiesiog
i kiekvienos lietuvis 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.

120 Marine Rd., So. Boston Į
Šou. Boston 2483.

Namų tel.:

Į

-------------------------------- ę

e

TVI. S. B. 2»kVR

i

LIETUVIS

IoptometristasĮ
ISegzaminuoju akis j
priskiriu
akinius |
kreivas akis atitie- j
siuu ir amblijoniS- Į
f koše
(aklose)
akyse sugrąžinu|
j Šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į

Į

i 447 Broadway, South Boston Į
b---------------------------------------------- š
Telephone
SO BOSTON
1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų
Agentūra.
Taisome visokių išdirbysėią huto
mobilius. Taisymo ir demonstravl
m<» vieta:

1 Hamlin Street
ir E Eighth St
60UTH BOSTON, MASS
Ine. Knpn&iurui* ir Peter Trefiinkna
savininkai

-- ■

■

MĖGĖJŲ VAKARAS

Gegužės 17, 7:30 vai. va
kare įvyko taip vadinamas
amateures - mėgėjų vaka
ras. Vakarą surengė Šv.
Stepono draugija su pagel
ba Darbininkų Radio ko
misijos. Programoje daly
vavo apie dvidešimts as
menų. Parapijinės mokyk
los vaikučiai išpildė kele
tą numerių. Iš Cantono ar
tistė akrobatė — šokėja plė J. Ivoškiutė, tikrai teat
riškai pasirodė. Ji laimėjo
pirmą dovaną $10. Petras
Šakalys, tenoras laimėjo
antrą dovaną $5.00; tre
čią dovaną $2.00 laimėjo
keturios mažos parapiji
nės mokyklos mergaitės;
A. Ivaška — $1.00, muzi
kantai — $1.00, Jauga iš
So. Bostono — $1.00 ir du
įbroliai Remeikai iš CamI bridge — $1.00. Zauga iš
i Harvard, Mass. gavo paI gyrimą.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite,
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS

PERKINS SQ. CASH MARKET

48 Crescent Avenue,
Telephone Colnmbia 6702

Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120'

29 Savin Hill Avenue,
DORCHESTER MASS.

K. ŠIDLAUSKAS

45 Hampden St.,
Tel. HIGhlands 4855
R0XBURY. MASS.

918 E. Broadvvay
Telephone South Boston 9367

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI
LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINfc
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkas Juozas švagždys,
Pirmininkė — Eva Marksienė,
601 6th St., So. Boston, Mass.
625 E. 8th St. So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Vice-pirm. — Ona .Tankienė,
1428 Colnmbia R<L, S. Boston, Mass. I’rot. Rašt. Jonas Glineckis,
i 5 Thomas Pt, So. Bost<>n, Mass.
Prot RašL — Elizabeth Ovalia,
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
111 H. St So. Boston, Mass.
1514 Colnmbia R<L, S. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 9282
Iždininkas Pranas Tuleikis,
Fin. RaSt — Marijona Markonintė. 1 109 Bowen SL, So. Boston, Mass.
29 Whipple Avė., Roslindale, Mass. Maršalka Jonas Zaikis,
TeL Parkway 0558-W
7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Iždininkė — Ona Staninliutė.
Draugija laiko susirinkimus kas tre105 West 6th St., So. Boston, Mass. į čią nedėldienj kiekvieno mėnesio,
i 2 vaL po pietą. Parapijos salėj, 492
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Colnmbia R<L, So. Boston, Mass. E. 7th SL, So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janušonienė,
7:30 vai. vakare. pobažuytlnėj avė
1426 Colnmbia Rd., So. Boston, Mass.
rainėj
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
antra utamlnką mėnesio.
pas protokolu raštininke.

DARBININKAS
(THE W0RKER)
Pnblished every Tnesday and Friday exeept Holidays sneh as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independenee Day,
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
...... — by-------------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as 9econd-class matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston,
Mass. nnder the Act of March 3, 1870
Aceeptance for mailing at spėriai rate of postą ge provided for in Section 1103
Act of October 8, 1917, anthorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ...........................
Foreign yearly ...........................
Domestic once per week yearly
Foreign once per vreek yearly

$4.00
15.00
$2.00
$2J*0

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ........................ $4.00
Užsieny metams............................. $5.00
Viena kart savaitėje metams $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

darbininkas
366 Vest Broadway
South Boston, Mf
Telephone SOUth Boston 2680
/
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Bernardas J. Koraitis

ADRESUOKITE
LAIŠKĄ
AR ATVIRUTĘ ŠITAIP:

P-le A. Koraitytė

411 washington street
XXXSOS»OS»C3C»6XSS3SSOaS363CS63«36»C»£SCXS63«3WX»»X»«36»»S«SSS«XXXXX3SXXXX^^

t

Parsiduoda 6 šeimynų *
namas ant West 3rd St.
Viskas beveik naujai iš
taisyta, namas pilnai išrenduotas. Rendų atneša
$962 į metus. Parsiduoda
už $4500. Lengvos išlygos.

Lewiston, Rumford, Austin, Ne.

BRONIS KONTRIM

1

SOUTH BOSTON DIDU
BARGENAI

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

Ant East 7th St., netoli
“L” Street maudynių par
siduoda 2 šeimynų namas
su visais vėliausios mados
įtaisymais, dideli ir švie
sūs kambariai, garinė šilu
ma, maudynės, ąžuolinės
grindis, nauji pečiai, bal
tos sinkos, piazai ir vieta
įvažiuoti automobi 1 i u i.
Parsiduoda tik už $4800.
Lengvos išlygos.

—

Parsiduoda pigiai restaurantas South Bostone.
Biznis išdirbtas per 30 me
tų. Labai gražiai įrengtas,
puikus forničius, kampinis
storas. Dabar daro gera
IŠ LIETUVOS
biznį ir vra proga žvmiai
SALDAINES!
pagerinti. Parsiduoda už
$1200. Dėliai platesnių in- _
Ką tik gavome iš Lietu- formacijų kreipkitės pasi ’
vos skanių saldainių. Dė- A. J. " Kupsti, 332
— —
W.
žutė 2 svarai — $1.10.
Broadway, South Boston
Užsisakykite ‘Darbininke*. 9423.
I

• Pradėjo programą Pro- sų pasiaukavimą mes be- KOKIE VARDAI VOKIEvidence, R. L lietuvių pa- galo įvertiname,
Garbe TIJOJE REKOMENDUO
rapijos choras, jų vadui Jums!
JAMI
Giedraičiui vadovaujant. Pertraukoje taipgi kalTarpais programos daina- bėjo vietos klebonas kun. 1
vo ir programą užbaigė. P. Juškaitis. Programos Vokiečių užsienių reika
Jie gražiai pasirodė išpil- tvarkąi vedė p. Antanas lų ministeris paskelbė de
dvme visu
dyme
visų dainų. Ju
Jų kleboklebo-1' Kneižv
Kneižys, Darb. Radio ve kretą, kuriuo civilinės me
nas kun. J. Vaitekūnas dejas, perstatydamas kiek- trikacijos valdininkai įpa
kalbėjo apie svarbą para- vieną,
reigojami registruoti tik
pijinės mokyklos. Didelė Skirstydamiesi visi pagarbė ir padėka priklauso rodė pasitenkinimą ir pa- vokiškais vardais krikšti
providenciečiams.
geidavo daugiau panašai jamus kūdikius. Rekomen
Įsigijus Tėvams Marijonams nuosavą bernai
Jie neįėjo į kontestą, parengimų. Vakare daly- duojami šie grynai vokiš čiams Kolegiją, jos gražiame parke kas met Liepos 4bet savo lėšomis atvyko vavo Dr. Repšys su žmona ki vardai: Siegriedas, Ot- tą dieną rengiama žavinga Lietuvių Diena. Šiais me
cambridgiečius
palinks- ir Dr. Landžius su žmona. to, Herta, Hildegardas ir tais ir-gi toje pačioje vietoje, Thompson, Conn. Lie
minti. Kaip šv. Stepono Publikos buvo pilna sa- kt. Henrietta, Helena, Re- pos 4-tą d. yra ruošiama LIETUVIŲ DIENA.
Tos dienos pelnas, sulyg Katalikų Seimelio nuta
draugija, taip Darb. Radio lė. Pelno liks draugijai ir nata, Alice, Margot, Charrimo
skiriamas vienintelės lietuvių bernaičių Marikomisija begalo yra pro- Darb. Radio komisijai.
lotta ir kiti vardai, kad ir
videnciečiams dėkingi. JūBuvęs.
svetimos kilmės, bet Vo- janapolio Kolegijos palaikymui ir katalikiškos spau
“Darbininko” parėmimui. Praeityje pelnu abi pu
“i kietijoje taip prigiję, kad dos
sės džiaugėsi. Šiemet ir-gi bus kuom pasigerėti, jei su
Iš “Darbininko” Vajaus Fronto
galį būti pakenčiami. Gry- plauks dideliausios žmonių minios.
_nai svetimais vardais, lyTaigi, širdingiausiai Gerb. Draugijos yra kvie
čiamos
dalyvauti Lietuvių
Vajaus fronte eina didelė kova už pirmenybę. Šią ^ai ir b°lševikiškais^(Le• + • - Dienoje
T • - rir paremti
" i k šias liesavaStę Kun. Bružikas gavo 15,000 balsį, o M. Kilmo- nmas) registruoti drau- tuvybes palaikymo įstaigas. Jei galima,-labai P£asytuDraugijas T.iAtnvin
Lietuvių Dipnmp.
Dienoje, ThomnThompniute 14,016. '
idžiama. Išimtys leidžia- me, Katalikiškas Drausmes
sone
pasidarbuoti
ir
skaitlingai
dalyvauti.
Kiekviena
i> --------------,...rc
jį mos tik
uk Vokietijoje
voKięujoje gyvę^yvę- draugija yra prašoma išrinkti tai dienai nors bent 5
Virš savaitei laiko beli- kęs M. Kilmoniutę. Bet M. nantiems svetimšaliams, darbninkus.
kus iki vajaus pabaigos, Kilmoniutė ir
Gyvenantiems pasieniuose
Jeigu kurios Gerb. Draugijų nutartų turėti savo
pirmaeilei kontestininkai džiausiu pasišventimu dir lenkams ir danams leidžia stalą tą dieną, arba išrinktų darbininkus, tai prašome
— kun. Bružikas ir M. Kil bo — rinko “Darbininkui” ma registruoti vaikus savo pranešti Kun. J. Navickui, Marianapolis College,
moniutė smarkiai pradėjo prenumeratas manydama,
Thompson, Conn. arba Lietuvių Dienos Reng. Komi
lenktyniuotis. Jų lenkty kad kun. J. Bružiką bus tautos ir savo kalbos var sijos pirm. A. Peldžiui, 366 W. Broadway, So. Boston,
nės eina beveik lygiomis.Į palikus už mylios. Bet vįe- dais. Tas pat leidžiama ir Mass.
Kun. J. Bružikas tėra pa- nas kitą netoli pralenkė, prancūzų hugenotų pali-;
Atvykusiems svečiams bei viešnioms bus teikiaPlikęs vos tik 116 balsais. Bus visiems įdomu kuris kuonims, kurie turi teisę ma daug malonumo ir linksmumo. Bus įvairiausių žaiKebų dienų begyje kun. stovės pirmoje vietoje a- savo vaikus registruoti slų, gražių dainų — muzikos, skanių valgių, gardžių
J. Bružikas prisiuntė visą emantj pirmadienį.
prancūziškais vardais. Ar gėrimų ir šiaip visokių pasilinksminimų,
vežimą naujų Darbinin- Šią savaitę didelę pazanregistruoti naciu
Lietuvių Diena bus pradedama su iškilmingomis
kui” skaitytojų, gauda- gą padare V. Butnm, J. galima regisiruou nacių
f
&
mas 15.000 balsų. Jis ma-' Andriliūnas ir J. Vaičių- režimo vadų vardais, dar
time)
atitinkamu pamokslu y vai. ryte (stan
nė, kad tolokai bus pralen- lis.
I neišspręsta.
LIETUVIŲ DIENOS RENGIMO KOMISIJA.
KONTESTANTININKŲ STOVIS:

SPECIALUS KVILMAS DRAUGIJOMS IR LDS.
KUOPOMS

M. Kilmoniutė, LDS 1-mos kp. kontestantė .... 74,016
Kun. J. Bružikas .............................. .................... 73,900
Leonardas Kumpa, Brockton, Mass.................. 33,950
Sofija Rimaitė, Lawrence, Mass.......... -............ 26,230
J. Andriliūnas, Šv. Pranciškaus par. kontest. 19,985
J. Glavickas, 108-tos kp. kont............................. 18,150
O. Saurienė, LDS 1-mos kp. kontestantė....... 17,610
F. A. Kondrotas, Phila. Pa................................. 16,375
A. J. Pateckis, Hartford, Conn............................ 15,125
VI. Brazauskas, LDS 1-mos kp. kontestantas .... 13,207
V. Blavackas, LDS 7-tos kp. kont...........
12,750
B. Mičiunienė, New Britain, Conn...........
10,125
K. Nadzeika, Nashua, N. H........................
.9,850
J. Jeskevičius, LDS 1-mos kp. kont.........
. 8,900
J. Makštutis, Scranton, Pa........................
. 7,650
V. Butrim, Rocheter, N. Y........................
. 7,200
K. Vosylienė, LDS 1-mos kp. kontestantė
.7,050
Paula Glugodienė, Cleveland, Ohio .....
6,500
A. Zaveckas, LDS 8-tos kp. kont............
. 6,235
F. Končiūtė, LDS. 1-mos kp. kont .......
5,740

Vytautas Andjurgas, Phila. Pa...........
M. Kauklys, Kearny, N. J........... .......
J. J. Naudžius, Westfield, Mass...........
M. Grilevičius, LDS 1-mos kp. kont......
V. Jakas, LDS 8-tos kp. kontestantas ...
M. Urmonienė, LDS 7-tos kp. kont........
A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass.........
Jonas Vaičiulis, Greenfield, Mass.........
Jieva Lukošiūtė, Chicago, HL ............
P. Palevičius, LDS 7 kp. kont.............
Kun. K. Skrypko, Binghamton, N. Y....
A. Delinas, Greenfield, Mass...............
Mrs. Eva Mažukna, LDS 7 kp. kont ....
H. A. Plekąvičius, LDS 8-tos kp. kont.....
T. F. Križanauskas, Shenandoah, Pa......
S. Kavolis, LDS 1-mos kp. kontest.......

4,200
. 3,375
.3,000
2,775
. 2,600
1,800
. 1,800
1,800
1,225
. 900
.... 900
800
700
600
600
. .. 600
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LDS. ir DARBININKO

I
Liepos 11 d. Darbininko Laivakorčių Agentūra ruošia į Lietu
vą ekskursiją Švedų Amer. linijos laivu — “DROTTNINGHOLM”,
Kad gauti laiku reikalingus dokumentus ir geresnius laive kamba
rius, užsisakykite vietas tuojau.

“Darbininko” Laivakorčių Agentūra vykstančius į Lietuvą ap
rūpina visais reikalingais dokumentais, kurie tik yra 'reikalingi
kelionei. Visais kelionės reikalais kreipkitės:

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

DARBININKAS

Penktadienis, Gegužės 22, 1936

TELEPHONE
2680

Į

Vos tik šešios savaitės beliko iki Lietuvių Dienos,
kuri tradiciniu būdu įvyks Lietuvių Kolegijos darže,
Thompsone, Conn. Po ilgų tardymų, įtarinėjimų ir pasitarimų, pagaliau susitarta nekeisti taip gražiai įsi
gyvenusio įpročio, kurs turėtų virsti pastoviu įvykiu
— dideliausių minių suplaukime į Marianapolio pa
dangę liepos 4 dieną. Pastebėta, kad pirmuoju atve
žmonių suplaukimas buvo didžiauju — 1933 m.
sias, antruoju ir trečiuoju jau kiek mažesnis. Taigi
žinant lietuviškąjį abejingumą, kuriam “tokios pra
mogos nė motais”, tektų lyg spręsti, kad ketvirtuoju
atveju žmonių atsilankymas bus dar mažesnis. Jei
taip, tai mūsų ryžtumas ir, darbingumas turi kaip tik
padidėti — proporcingai mažėjančiam žmonių atsilan
kymui. Juk ir Lietuvių Dienos tikslas yra pats gy
viausias, paliečius du pagrindiniu mūsų kultūrinės
, statybos ramščiu — Kolegiją ir spaudą.
Seniai buvome beverkią-bedejuoją, kad neturime
aukštesniojo mokslo įstaigos. Dabar, ačiū Dievui, Ko
legijos jau susilaukėme ir tai ne kur kitur, tik Ry
tuose — Naujojoj Anglijoj, kuri tebeturi pretensijų,
būk esanti išeivijos kultūrinimo centras. Nesišaipykit,
prieteliai. Katinui gal tik juokai ir žaislas, o pelikei
ašaros. Mums rimtai rūpi išlaikyti savo pretensijas,
atsiprašau, savo tariamąją reputaciją bei gerą vardą.
Tegu tik pasireiškia kiek kivirčų, apsiledimo, neį
vertinimo to, ką turime, ir mūsų gera šlovė sveika
dingusi. Tat reikia gerokai įsitempti, nes pavojus lie
tuviškojo suliurbėjimo gręsia ant kiekvieno žingsnio.
Kolegijos rėmėjai, tiesa, išvysto daug pagirtino veik
lumo, bet vieni rėmėjai visuomenės nesudaro. Kolegi
ja reikalinga visuomenei. Jau bent vadai turėtų tai
suprasti.
Ir vėl mūsų spauda. Kaip ji verkia, aimanuoja,
miršta - nenumiršta, bet vis merdėte merdėja! Ar gi
jai nereikia paramos?! Tuo tarpu... na, tuo tarpu tarp
Lietuvių Dienos rengėjų nesimato nei nesigirdi svar
biausios organizacijos, kuriai jos organo likimas dau
giausiai turėtų rūpėti. Vadinasi, tarp “Darbininko”
rėmėjų nėra LDS!..
Daugiau nekalbėsiu, kad nereiktų paskui atšaukti, nes LDS organizacija pasipurčius kaip koks milži
nas, gali bet kuriuo momentu įrodyti mano žodžių
netikslumą. Ir žinau, kad įrodys. “Darbininko” para
ma negali būti jai abejinga.
Ar šiaip viens kitą jaudinsime, ar kitaip, susi
jaudinti vis dėlto reikia. Lietuvių Diena čia jau, taigi
snausti nepatogu.
K.
v •

Šv. Kazimiero Akademija
Toli nuo mūsų Chicago ir joje esanti šv. Kazimie
ro mergaičių Akademija, tačiau visuomeniškumo
žvilgsniu ir mus, tolimuosius, džiugina kiekvienas
kultūrinis laimėjimas mūsų išeivijoje. Šv. Kazimiero
Akademija mums ypačiai artima dar ir tuomi, kad
tarp jos vedėjų ir mokytojų — Seselių Kazimieriečių
— randasi didelis skaičius kandidačių iš mūsų krašto.

Amerikos Ateivių Nepiliečių
Klausimu Konferencija

] jie su visu nesuvaldomu patraukimu yra atsi
davę.
“Tas ekonominio gyvenimo užvaldymas iš
augo iki kraštutinumo tuose, kurie, kaip kapi
talo laikytojai ir valdytojai, turi savo galioj
kreditus, ir juos skirsto pagal savo sauvališką
norą. Kreditu jie valdo visą ekonominio gyve
Gegužės 15 d. 1931 m. minėjant keturdešim- nimo kraujo apytaką: ekonominio gyvenimo
ties metų sukaktį Leono XIII enciklikos “Re- gyvybės pajėgos yra jų rankose, kad, rodos,
rum Novarum”, Popiežius Pijus XI išleido nau niekas be jų leidimo nė atsikvėpti negali.
ją encikliką apie socialinės tvarkos atnaujini
“Šitas jėgos ir galybės suplakimas... baigia
mą. Ta enciklika davė katalikams naujos ener si ne kitaip, kaip stipresniojo užvaldymu, o šis
gijos imtis darbo ir skleisti katalikiškąjį so labai dažnai yra smurtininkas ir neišmanėlis;
cialinį mokslą. Popiežius priminė svarbius sa — tai toks yra naujausias ekonominio išaugi
vo pirmtakūno Leono enciklikos dėsnius, nu
mo ypatumas.
rodydamas, kad paįrusį ir krizės varginama
“Toks jėgos ir pastangų sukaupimas į vie
pasaulį bus galima atitaisyti įvedus katalikiš nas rankas vėl veda į kovą dėl turto valdymo,
kojo socialinio teisingumo principus,
būtent, į trejopą kovą: į kovą dėl paties eko
paraginti vyriausiojo savo Vado, katalikų ra nominio gyvenimo; paskui į kovą dėl valstybės
šytojai ir kalbėtojai metas iš meto dėstė žmo valdymo, kuri pati, kaip valdymo faktorius,
nėms Katalikų Bažnyčios mokslą socialiniame įturi būti pastatyta ekonominės kovos lauke; pa
klausime. Prie šios progos ir tenka čia primin galiau į kovą dėl valdymo viena kitos valstybių,
ti skaitytojams svarbiausius Pijaus XI enci kurios kiekviena valdymo priemonėmis sten
klikos punktus. Kad atspausdinti ją visą rei giasi apsaugoti savo ekonominius interesus
kėtų nemažiau viso laikraščio aštuonių pusla- taip, kad vėl, jais atsirėmusi, tarptautiniame
• pių, tada būtų perdaug sunku skaityti. Taigi, politikos gyvenime galėtų duoti lemiančią kry
dėl patogumo priminsiu tik keletą svarbių ptį... Laisva jėgų kova pati save Sunaikino;
punktų.
vietoj laisvos prekybos atsirado ekonomiškoji
DABARTlNtS REŽIMAS
galybė; pelno geismą pakeitė nežabota ekono
Pirmiausia apie dabartinį rėžimą Popiežius miškos galybės ambicija; visa ekonomija pasi*
’ sako: “Visų pirmą krinta šiandien visiems į a- darė baisiu būdu kieta, nenulenkiama ir žiau
kis, kad ne tik kapitalą, bet ir jėgą bei viso e- ri... Dabar yra tokios ekonominio ir socialinio
konominio gyvenimo vairą yra paėmę į savo gyvenimo sąlygos, kad2 nemažam Žmonių skai
rankas atskiri žmonės, kurie dažnai nėra nė čiui sudaro didelių kliūčių siekti to Vienintelio
patys turtų savininkai, bet pastatyti užvaizdos reikalingiausio dalyko, būtent, išganymo... To
arba valdytojai jiems patikėto turto, kuriam bula tvarka, kurią su didele jėga it pastango

Pijaus XI Enciklikos
“Quadragesimo Anno”
Sukakties Proga

• v

LIETUVIAI SANTOS
MIESTE BRAZIUJOJ

366 VV. BROAJDWAY
SO. BOSTON, MASS.

nė apie didžiaušį čia auklėjimo trūkumą, tai, būtent,
kad bent 80% vaikų lanko, tiesa, ne prieš religinės,
bet bereligines mokyklas. Kai žmogus negauna savo
Pačios uoliausios mergaitės, Marijos Vaikelių narės, veiksmams tvirtos atramos religijoje, kai nebebijo!
išauklėtos Rytų parapijose, stojo šv. Kažimiero Vie- Dievo ir pomirtinės atsakomybės, tai jam hėbebUs
Santos yra didžiausias
nuolynan ir šiandien jos vadovauja stambiausiam kul- baisus nei policininkas, nei teismas, nei kalėjimas.
Brazilijoje
uostas. Patsai
tūriniam darbui, auklėjimui mūsų inteligenčių,
Vargšai ateiviai, kurių kailiams gelbėti konferencija miestas turi apie 100.000
Šv. Kazimiero Akademija jau susilaukė 25 metų buvo šaukta — visai buvo tarsi ir užmiršti. Tik prieš
sukakties. Ji vis auga, jos įtaka stiprėja. Jos mokslo uždarant posėdi buvo ir apie juos atsiminta. Buvo iš gyventojų. Santos randasi
stovis pakilęs aukštai, kas, pridėjus dar tinkamą ka kelta mintis, jog prieš džingoistų organizuotą ateivių apie 60 kilometrų nuo Sao
talikišką mergaičių išauklėjimą, pastato ją pačioj puolimą reikią pulti organizuotai juos, neapykantos Paulo. Santos mieste gy
viršūnėj mūsų kultūrinių įstaigų. Visuomenė turėtų skleidėjus. Chicago jau ruošianti milžinišką masinį vena šiek tiek it lietuvių
būti išdidi, kad šv. Kazimiero Akademija ne tik ga mitingą, bent 150.000 dalyvių. Ta pati mintis keliama šeimų. Kiek yra lietuvių
mina sveiką dorovinį pagrindą mūsų tautai, bet drau ir Connecticut valstybėje. Reikią^ kad per visą Ame Santos mieste, tikrai sun
ge ir suburia lietuvių pajėgas į susipratusią tautinę riką pereitų žmoniškumo banga, kuri uždarytų lūpas ku pasakyti. Spėjama, kad
yra per šimtą. Ankščiau
vienatą ir duoda progos'mūsų jaunoms lietuvaitėms netolerancijos apaštalams.
čia lietuvių daugiau gyve
gražiai pasižymėti. Aukštesnė mokslo įstaiga iškelia
Buvo taip pat prieita išvados, kad Amerikos vi no. Santos lietuviai dau
visa tai, kas tautoje yra geriausia ir kilniausia.
suomenė, spauda, mokyklos padėtų kelti ateivių jau giausia yra papraati dar
Tačiau vien tik išdidumu visuomenė neprivalo pa nimo akyse jų tėvų autoritetą. Mat daugelis nusis
sitenkinti. Intelektualinė ir dorovinė pažanga reika kundė, kad doroviniam jaunimo auklėjimui labai kliu bininkai, dirbantieji prie
linga medžiaginės paramos. Ir toji parama turi būti do faktas, jog vaikai iš mažens kaž kodėl imą žiūrėti statybos, uoste ir kitur.
teikiama gausiai ir linksma širdimi, matant, kad kuk į savo tėvus, kaipo į kokius lyg ir žemesnius pada Fabrikų šiame mieste be
lios mūsų aukos atneša šimteriopą naudą.
K. rus: jie mat esą ateiviai, grinoriai, nemoką gerai ang veik nėra, išskyrus keletą
didelių malūnų ir vieną
lų kalbos; tuo tarpu, girdi jie, čia gimę, čia augę, čia skerdyklą.
mokyklą einą ir jau esą tikri amerikonai. Todėl dau
gelis vaikų ir nebenorį su tėvais kitaip kalbėti, kaip Lietuvių darbininkų už
tik angliškai. Čia ir prasideda demoralizacija. Prieš darbis šiame mieste, kaip
tokį apsireiškimą turinti-energingai reaguoti Ameri ir kitur, nėra didelis. Vi
dutiniai darbininkas už
Katalikų Universiteto ekonominių mokslų profe kos visuomenė ir ypač mokykla. Mokykloje turį būti
dirba po 10—12 milreisų
sorius Dr. J. de S. Coutihno, nepersenai čia atvykęs įskiepyta vaikams pagarba ir meilė visų tų dvasios
per dieną (3—4 lt.(. Pra
iš Brazilijos, nupasakojo, koksai skirtumas esąs pa turtų, kuriuos tėveliai čia atsivežė; taigi ir religijos,
gyvenimas Santos mieste
žiūrose ir santykiuose su ateiviais Brazilijoje ir čia ir tėvų kalbos, ir papročių. Tikrai malonu buvo išgirs ' kiek brangesnis, kaip S.
ti, kaip tikrųjų jankių atstovai, atvykę į konferenci
Am. Jungtinėse valstybėse.
Paulo. Paskutiniu laiku ir
Brazilijoje žmonės nei kiek nežiūrį iš augšto į sa ją iš Minnesotos, iš Missouri ir kitų Amerikos gilumos šiame mieste atsiranda
vo ateivius, nemėginą juos tuo ar kitu būdu skriausti. valstijų,, karštai kalbėjo, įrodinėdami, jog reikią dėti i daugiau darbų. Ankščiau
Priešingai jisai tenai matęs kiek daug gražios užuo visų pastangų, kad ateivių vaikai nepamirštų savo tė čia darbas buvo labai sun
jautos ir pagelbos brazilai teikią savo naujiems atei vų kalbos, bet kad ją mylėtų ir gerai išmoktų. Toms ku surasti.
viams. Nesistengią taip pat ir nutautinti jų. Tad a- jų kalboms konferencija rodė didelio pritarimo, gyvai
Santos lietuviai palygin
teiviai patys mieliau stengiąsis prisitaikinti prie ša plodama.
Kaip gaila, galvojau sau, kad to viso negirdi ir ti gyvena skurdžiai tik kelies gyvenimo.
nemato
tie mūsų inteligentai, kurie, patys pasidavę i lėtas šeimų galima surasti
Nemaža sumišimo į konferencijos dalyvių protus
įnešė vieno Norvego daktaro pareiškimas. Paklaustas pesimizmui lietuvybės čia išlaikymo atžvilgiu — sten šiek tiek geriau gyvenan
pirmininkės, ką jisai galėtų papasakoti apie Norvegi i giasi užkrėsti tuo pesimizmu ir kitus. Turėtų jie išgir čių. Apgailėainas reiškijos šioje srityje patyrimus, daktaras pareiškė, jog sti, kaip žiūri į tą klausimą kilnieji amerikonai; gal i nys, kad šiame mieste lie
Norvegija nežinanti, kas tai yra “organizuoti nusižen tada susigęstų dėl savo pasiimtos negarbingos rolės— tuviai daugiausiai girtuok
liauja kaip kur nors kitur.
gimai” (organized crime); tokio dalyko, kaip Ameri būti tautinės mirties pranašais.
Nesunku
yra
mirtį
pranašauti.
Sunkiau
jau
yra
Lietuvių inteligentų čia
kos “gengsterizmas” Norvegijoje nesą.
kovoti
už
gyvybę
ir
darbuotis
jos
palaikymui.
Tiesa,
beveik nėra. Taip pat nėra
Iš veidų buvo matyti, kaip karti tai buvo piliulė!
atskiri
žmonės
turi
net
ruoštis
savo
mirčiai.
Bet
tau

i jokios lietuvių organizaci
Amerikos veikėjams. Kurį laiką tylėta, apie ką kitą
tos
yra
nemirtingos,
jeigu
tik,
Apveizdos
surėdymu,
jos.
šnekėta. Kiek vėliau prašneko autoritetai, švelniai
Jos
pačios
veržiasi
į
gyvenimą.
patraukti už liežuvio diskusijų vedėjos. Mėgino pri
Lietuvybė Amerikoj — tai ne kriminalas, ne gėIEŠKOMAS
siminti atsitikimų iš tolimos Skandinavų praeities,
*
r
da,
ne*
kliūtis;
Tai
jos
milijono
žmonių
gyvybės
bal

kada jie darydavo savo laikais ekskursijas kartais ir
Juozas Jodelis, prieš ke
pas tolimus kaimynus ir juos apiplėšdavo. Ir Skandi sas. Tai gražus žiedas ir Amerikos kultūrai.
Kada
gi
išmoks
mūsų
broliai
labiau
pasitikėti
pa

letą metų gyvenęs Philanavai ir visi kiti pajūrių gyventojai turėdavę savų
ltys
savimi
ir,
savo
vertę
suprantant,
pelnyti
pagarbą
delphia, Pennsylvania ar
piratų, kurie plėšikaudavę jūrėse.
jos apylinkėje.
Taip. Bet tai buvo senai. Dabar Norvegijoje gal ir kitų.
Dar keli žodžiai apie konferencijos vakarienę.
Ieškomasai arba asme
ir ištikrųjų nėra nei organizuotų bankų plėšimų, nei
Po
skanių
užkandžių
išgirdome
dar
visos
eilės
]
nys
apie jį žiną prašomi
žmogvagių, nei kitų modernių “žygdarbių”.
kreiptis į Lietuvos Pasiun
Kaž kaip nejučiomis diskusijos nukrypo į bendrą gana rimtų, nors ir nebeilgų paskaitų.
tinybę:
Gražiai kalbėjo rašytojas Will Irwin temoje “ne
sias ir didžiąsias Amerikos problemas. Šnekėta, kaip
Lithuanian Legation,
reikėtų reformuoti mokyklas, kaip visuomenė turėtų apykantos malonumai”. Anot jo neapykantai pasiduo
labiau susirūpinti viešosiomis problemomis ir geriau dą tie žmonės, kurie norį pabėgti nuo savų locnų trū-- 2622—16th St., Northvvest,
(Pabaiga 5 pusi.)
susiorganizuoti, jas rišti. Tik, deja, niekas neprisimiWashington, D. C.
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džia, pasiremdama natūralia ir dieviška teise,
gali tiksliau nustatyti kas yra leistina arba
neleistina turtų naudojime tiems, kurie jų tu
ri. Aišku betgi, kad valstybė neturi teisės sa
vo nuožiūra elgtis šiame reikale. Nes visada
turi liktis neliesta naturalė teisė turėti priva
čią nuosavybę ir ją paveldėjimo keliu perda
vinėti; tai yra dalykai, kurių valstybė nepri
valo naikinti, nes žmogus yra pirmesnis kaip
NUOSAVYBES KLAUSIMAS
valstybė. Valstybei nevalia naikinti privačių
Kaslink nuosavybės Popiežius patėmija, juk turtų nepakeliamomis naštomis bei mokeščiais.
Leonas XIII ir Katalikų Bažnyčia esą dažnai Kadangi teisė turėti nuosavybę yra duota ne
kaltinami, būk gynė ir tebegina vien turtingų žmonių, bet prigimties įstatymu, tai valstybė
jų - kapitalistų reikalus prieš darbininkus. Jis tegali ne ją naikinti, bet tik jos naudojimą
išrodo, kad toks apkaltinimas yra grynas blo tvarkyti ir su bendrąja gerove derinti. Kai val
gos valios žmonių prasimanymas.
stybė derina privatinių turtų valdymą su vi
“Norint įstatyti ginčus, kurie vedami dėl suomenės reikalais, tai ji ne kenkia, bet gera
nuosavybės bei josios pareigų, į tam tikras ri daro privatinei nuosavybei, nes tuo būdu ji iš
bas, reikia pirmučiausia, kaip pagrindinį prin esmės sukliudo, kad privatinė nuosavybė, ku
cipą, kurį nustatė Leonas XIII, laikyti tai, kad rią Sutvėrėjas skyrė žmonių gyvenimui būti
nuosavybės teisė ir josios naudojimas yra du parama, gimdydama nepakeliamų sunkumų,
skirtingi dalykai. Teisingumas, komutatyviniu pati pagaliau neišnyktų. Tuo valstybė neslegia,
vadinamas, reikalauja nuosavybę šventai gerb bet apsaugo nuosavybę; ji nesusilpnina jos,
ti ir neįžeisti svetimos teisės peržengiant savo i bet, priešingai, Sustiprina.
nuosavybės teisių ribas; o kad savininkai pri
“Lygiai it žmogus neturi teisės visiškai laisvalo naudoti savu turtus tik padoriai, tai to rei- i vai savo nuožiūra šeimininkauti pelnu, būtent,
kalauja iš jų ne šis teisingumas, bet kitos do- j tuo pelnu, kuris jam nėra būtinas taikomam ir
rybės, kurių dedamų pareigų pildymu negali jo padėjimui pritinkančiam gyvenimui palai
ma reikalauti įstatymo keliu. Dėl to neteisin kyti. Priešingai, Svarbi pareiga liepia turtuo
gai kai kurie mano, kad nuosavybės teisės ir liams teikti išmaldas, geradarystės darbus da
jos naudojimo ribos sutampančios; dar netei- ryti bei dUoSntems būti, kaip moko šventasis
stingepnė yra nuomonė, kad blogas naudojimas, Raštas ir Šventieji Bažnyčios tėvai.
ar nėsinaudojimas naikina nuosavybės teisę,
“Kad nuosavybės teise pirmučiausia įgyja*
arba dėl to jos nustojama... Siame reikale žmo ma užvaldymu niekam nepriklausančio daikto
nės turi žiūrėti ne tik savu atskirų interesų, t ir darbu arba vadinamąja specifikacija, aiš
i
bet ir bendrosios geroves. Dėl to viešoji vai- kiausiai liudija tradicija bei Leono Km moks*

mis Bažnyčia proklamuoja, kurios reikalauja
pats sveikas protas; kad, būtent, į Dievą, kaip
į svarbiausi ir galutinį tikslą kreiptųsi visos
sutvėrimo pastangos ir kad Dievo sutverti įvairūs dalykai, būtų laikomi grynais įrankiais,
kuriais tiek reikia naudotis, kiek veda prie ga
lutinio tikslo... Darbą Dievo Apvaizda uždėjo
žmogaus kūno ir dvasios naudai...”
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DARBININKAS
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V. Siniauskienė, M. Pyra- zacijos piknikas Maironio
gienė, K. Grigienė, A. Ži- parke, Shrewsbury. Visi
mantaitė, J. Vaičaitienė, moksleiviai ir studentai
I O. Liutkienė, U. Dapkunie- kviečia visus, kaip senus,
ŠV. KAZIMIERO PAR. šv. mišių; Visos sąjungie- nė, J. Dapkunas, A. Mor- taip ir jaunus dalyvauti,'
ŠIRDINGA PADĖKA tės priėmė ŠV. Komuniją, kunienė, O. Matulaitienė, nes ten bus sporto ir va(Tąsos pradžia 4 pusi.)
k
Taipgi ptiėfnė š¥; Komuni- M. Krapavickienė, P. Luk- kare šokiai.
gkbfas.
' šiene, O. Palevičienė.
į
Koresp. M. Y.
kūmų, kurių pilna yra jų pačių rasė ar tauta. PrisL Moterų Sąjungos 5 kuo- ją ir
I
PfeliobiefiŠ,
Vargonais
Vardu
mūsų
5
kuopos,
minė Hitlerį, kurs užsispyręs esąs į aštuonių palaimi- į sien^, ku ie atsilahke Mo- htitariahf itiuz. Žeihaičiui, rengimo komisija taria
vyčių vakarėlis
nimųL-tarpą
• u-įsprausti
i, <- • 4 ir• neapykantos palaiminimą.
i • Nu-• ^os Pa&erbhpb dienoje į sugiedojo “Avė Maria” it nuoširdžią padėką visoms
pasakojo, kiek ateiviai pasitarnavo Amerikos laisvei musų parengimą gegužes
Vaitėfcūnaitė grojo narėms, kurios prisidėjo šeštadienį, gegužės 23 d.,
mokslui, politikai, gerovei.
,10 dien,* Maironio parke. smuika solo. Tą dieiią 5 aukomis ir darbu.
įvyks Vyčių 26 kp., 20 me-'
Emest A. Hooton, Harvardo universiteto antro- bąjungietes motinos die- val po pįetų įvyko šaunus
Kuopos pirm. —
jubiliejus. Tas jubilie
pologijos profesorius, pareiškė savo kalboje, jog 9^
mme^? su bankietas Maironio patke,
P-lė M. Liutkaitė
jus bus minimas Hotel
surengė
sąjungietės.
nei viena žmonių rasė neturinti nei dorybių nei nedo- |ĮVO ’kun £ Skrodenį!’ kurį
’ GarbSg
iečiai
nasakė Rengimo Komisijc
jos vardu, Mayfair, Worcester. Bus
Garbės
svečiai
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O.
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>tienė ir šokiai ir valgių. Visi kvie
___
rybių monopolio. Kiekviena rasė rodanti didžiausi ti- MIC. Iškilmėms pritaikinM. Delionienė.
čiami atsilankyti į šį vaka
pų įvairumą: idiotais ir kriminalistais pradedant ir tą pamokslą pasakė kuo- |un A Petraitis kun P
rėlį.
Rengėjai.
baigiant genijais ir didžiais valstybės vyrais.
Ipos dvasios vadas kleb. skruodenis, MIC., advokaKRIKŠTAS
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a Mileris, Moterų Qd.
A.
Šą-j
Gyviausiai, tačiau, ir įdomiausiai kalbėjo rusas t kun.
—r- A. ~Petraitis.
----.. .tas
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ateivis, atvykęs čia jau po karo, buvęs kaip sakosi chorag; vadovauj£nt PU2. jungos
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Mažeikienė.
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dukreles, kun gegužes 17 Rakandai,
Radios ir Elektrii kiutė.
d., tapo pakrikštyta Mar- kiniai GRUN0W Šaldvtuvai.
ba gražiai angliškai, nors ir rusišku akcentu. Čia ji- į
! Sąjungiečių grupė atliko lyn vardu. Krikštino kun,
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Virtuvės Pečiai
panašus 1 musų Juozą Saliuną.
|tų
^5^. Ar-gi sudarė šios: M. Delionienė, vais buvo Albertas VieraiV.
Putėlienė,
p-lės
B.
ir
A.
tis
ir
p-lė
Lillian
KarsoGeros rūšies baldai už žemiau
Jisai įrodinėjo, kad Amerikos socijologija toli pa-įgali viską surašyti?! Ge- Sidabraitės. Pianu akom- kiūtė.
sia kainą. Mokant tuojau arba
išsimokėjimui.
silikus už jos ekonomijos. Gaminti Amerika gali ir no- riau vykti ir pamatyti. Tai ponavo A. Milienė. G. Vairi daug, bet paskirstyti dar nemoka. Iš to ir visi sun-; susirinkimas minios žmo- tekunaitė grojo smuika
Dial 2-5936
MOKYSIS slauge
kumai. Tačiau tos problemos nebūsią galima išrišti ni^’ Tai darbininkų džiau- solo, akompanuojant muz.
178-200 Millbury St..
J. Žemaičiui. Bankietas ir P-lė Amilija A. Lauži'
net ir visų ateivių deportavimu. Daleiskime, sako,.®igi kag
gj
WORCESTER. MASS
visa programa išėjo labai kiutė, duktė ponų K. Lau
kad Senatoriui Reynolds’ui ir ponui Hearstui pasise- Montelloj, gegužės 30.
žikų
gyv.
79
Ballard
St.,
! puikiai. Kuopos valdyba
ka deportuoti visus 14 milijonų ateivių. Kas būtų to-! Gegužės 31, susirenkam, įr komisijos kurios darba- rugsėjo mėnesį stos į Me- r.
liau? Amerika kaip bematant susilauktų didžiausios gnsiv
ažinnjam, L
_ per- vosi: Pirm. M. Liutkiutė, morial Hospital mokytis
susivažiuojam,
kas
PIRMUTINĖ
ekonominės krizės. Kas pirktų čeverykus, atitomobi- i nakvojo svečiuos pas mon- vice - pinu. — O. Bruožie- felauge. P-lė Lauzikiutė yLIETUVIŠKA
1
x_ ikai jie išvažiuotų?
y y« Juk
v . jie
.. jau neatski... telliečius,, ateinam tuojau nė, raštininkės —V. Ku- ra baigusi High School of
liūs
ir maistą,
UŽEIGA
po pamaldų ir tęsiam to- činskienė ir M. Delionienė, Commerce 1936 m. P-lė
riamoji Amerikos dalis. Jie čia reikalingi.
Užlaikome skanius gė
liau su savais pažįstamais, ižd. P. Bačinskienė, iždo Lauzikiutė yra labai darb
Pulti ateivius, sako, tai senas Amerikonų “trik- giminėmis,^
_______
rimus
visokių rūšių.
šti
lietuvaitė.
Lai
Dievas
kaimynais
globėjos — O. Puišienė ir
jai padeda pasiekti aukš
sas”
MILLBURY CAFE
visada kaltinti ateivį vis vien kas jisai bebū- tą GEGUŽINĖS " rengėjų E NevulienėT
.
.
.
i
— tuosius
mokslus.
tų už visas krizes, kurios tik ištinka kraštą.
B. Zavorskas, sav.
prirengtą pasismaginimą. Veikiančioji Komisija:—
I
185 Millbury, St.,
Uosis.
Nei į parką, nei į šokius O. Sidabrienė, V. Liut- SUVIENYTŲ DRAUGIJŲ
Worcester, Mass.
įžangos nebus. Šokiai dy- kienė, M. Karsokienė, A.
PIKNIKAS
•j
kai. Tik šeštadienio vaka- Volungevičienė, A. ŽemaiMetine Darbininkų Gegužinė re
re bus
“check dance”
itaitė, M.čpimininkės
Urmonienė.
~
, draugijų
j
•• pik- u.
dus cnecK aance .
Suvienytų
;« į^”mįg 'gag j. K. Stapčinskienė,
es O. Žiu- nikas
vai. ninkai tuojaus ieško pažįs- įnvį-i~-4
^jg* ka
gegužėsįvyko
17 d.,sekmadieni,
Maironio
Gegužės 29 d., 7.30
’
‘ , Maironio
COMPANY
vakare, Romuvos, parke,
kad kuo greičiau «...
su- 8
n.rte I tarnų, v.d
.
X'. Smiausluene, ®a?ke. Shrewsbury. Buvo
vairių
laimėjimų.
Lozoraičiai — Savininkai Į
Montello, Mass. prasideda sitikti; kad kuo greičiau
Rengėjai
Vi- f? Matukaitiene, O. Ridi- vįrg 3000 žmonių. Kalbėjo Išdirbame
•V
-t
lV^/XXCt
JCIX nuoširdžiai
X1UV0X1 V4.J
gerus minkštus gę-Į
GEGUŽINES trijų dienų pasivaišinti,
■v. .
.... pasisneku- gus kvįečia atvykti,
' ‘.
i kmne, M. Ziunnskaite..
rep Edwar J. Kelly ir adv. rimus. Geriausias patarnavi-Į
programa — šokiais.
ciuoti, pasidalinti džiaugs- .
Aukotojos, kurios aukojo Kazimieras W. Tamulonis. mas vakarėliams ir piknikams;
bei išvažiavimams.
Išvakarės žada būti ga- mais ir vargais, pasipasavalgius:
M.
Liutkaitė
“
v.
LiutkieDovanų
laimėtojai
buvo
na šaunios, Romuvoj. Prie koti įspūdžius iš praeities
M. Liutkaitė, V. LiutkieTel. 3-6525
švelniai dvelkiančio pušų ir dabarties, žodžiu judėjinė, O. Bruožienė, V. Ku- sekantį: Juozas Smopsky
495 Millbury St.,
MUZIKAS
činskienė, M. Delionienė, Herbert . Belanga, Joseph
kvapu perskiesto vėjelio; mas dar nepradėjus oficiWQRCESTER, MASS.
RAPOLAS JUŠKA
P. Bačinskienė, M. NeuliūLean, p. Ona Kerfeisieprie įvairiaspalvių šviesų; jalio programos vykdymo,
tė, O. Puišienė, E. Neuliė- ne» P- 2,na ^ruoziene» JoJ®’
prie harmoningai mušan- Orkestras tuojaus prade^toy p. Emily
čių taktą muzikos akordų, da kviesti savo skambia ; Moko muzikos, piano nė, A. Barauskienė, O.
POPE OPTICAL CO.
pora už poros suksis.
muzika pamiklinti kojeles, ; ir dainavimo. Specia- Žiurinskienė, M. Kulišaus- Canton, p-le Violą
Albert R. Barker
Tai bus susipažinimo kurios lyg sustiro pakol les pamokas duoda kienė, V. Lozoraitienė, M. tor, Antanas Dailyda, SiKada Jums reikalingi aki
Ščiukienė, O. Sidabrienė, monas Dajutis, p, Elzbieta niai,
vakaras! Žada ,berods, bū- atvažiavom iš: So. Bostoleiskite
mums išegzami
vaikams.
O. Galevičienė, K. Stap- Dajutienė ir Antanas Kuz- nuoti akis ir pritaikinti aki
ti tą vakarą ir Ikeletas no, Cambridge, Norwood,
nius. Mes padarome dirbtinas
Lawrence, Lowell, Athol,
činskienė, M. Virbašienė, miškas.
Adresas:
“movies” - komedijų.
Į
akis.
įMocBna
m
w.,
ProvidenGegužės 30-ji. Tai gene- Nashua, N. H.
E. Daubenienė, M. Urmo——------- —
98 Tonawanda St.
nienė, N. Volungevičienė, STUDENTŲ PIKNIKAS 397 Main St.
ralė GEGUŽINĖS diena, ce, R. L, Peabody, Lynn,
Tel. 6-1944
Dbrchester, Mass.
Worcester, Mass.
Čia nuo pat ryto grupuo- Haverhill, West Hanover,
A. Čereikienė, O; Gaidienė,
Sekmadienį, gegužės 24 275 Main St. Webster, Mass.
jasi automobiliai eilėmis. North Abington, Stough- i Tel. COLumbia 8053
M. Karsokienė, M. Ambrozevičienė, E. Paulauskienė,1 d., įvyks Studentų organiAtvykę svečiai ir darbi- ton, Brighton, ir k. tik su
su-

Amerikos Ateivių N e piliečių WorCeSteF, MaSS
Klausimu Konferencija

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ
Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS
METALINĖS TŪBOS
MAGIŠKI SMEGENIS

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

MILLBURY FURNITURE

M. A. CIVINSKAS & CO

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS.
Atdara
Dieną ir Nakti

Tel. 3-5710

GREENW090 DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona
užganėdina visus.
WORCEŠTER,
MASS.

NATioNAL BOTTLINGl

Tol

TEISINGO PASKIRSTYMO PRINCIPAS
Pijus XI aiškiai pasako, kad nei kapitalas
nei darbas negali savintis viso pelno. “Tiesa,
kad kapitalas ilgą laiką perdaug galėjo savin
tis. Kapitalas reikalavo sau visa, kas būdavo
pagaminta, visus vaisius, vos palikdamas dar
bininkui tik tai, kas būtina yra jo jėgoms palai
kyti bei atnaujinti. Tas bloga. Reikia, kad tur
tai, kurie ekonominės bei socialinės pažangos
dėka nuolatos auga, būtų taip skirstomi atski
riems asmenims bei luomams, kad būtų išlai
kytas jų naudingumas bendruomenei, kad bū
tų apsaugota bendroji visuomenės gėrovė, ši
tas socialinio teisingumo dėsnis draudžia, kad
vienas luomas neleistų kitam luomui naudotis
šituo gerybių paskirstymu... Tad kiekivenam
turi būti duota, kas jam priklauso ir reikia
taip daryti, kad žmogiškų gerybių paskirsty
mas būtų vykdomas pagal viešosios gerovės
reikalavimus arba socialinės teisybės normas,
nes šiandien, dėl žymaus skirtumo tarp sauje
lės turtingųjų ir milžiniškų minių biędnųjų
kyla pavojingas nesutarimas, ką kiekvienas
nuoširdus žmogus mato... Reikia dėti visas pa
stangas, kad bent ateityje pagamintosios gė
rybės tik teisinga proporcija atitektų kapita
listams ir kad ganėtinai gausingai jM patektu
darbininkų tarpan, kad darbininkai taupyda

DARBININKŲ .ORGANIZACIJOS
mi galėtų didinti savo nuosavybę, kad taip, di- !
dindami ir išmintingai tvarkydami, galėtų tik
Pijus XI pakartoja Leono XIII pareiškimus
riau savo šeimų reikalus aprūpinti...”
apie darbininkų organizacijas. “Pilnas pasvei
ATLYGINIMO KLAUSIMAS
kimas tik tuomet bus galimas, jei bus sudaryTuo klausimu Popiežius patvirtino Leono Li socialiniai organizmai: būtent, grupės ar
pareiškimą, kad “darbininkui reikia tiek atly profesoriai, kuriose bus buriami žmonės ne pa
ginti, kad jis galėtų save ir savo šeimą išlaiky gal jų reikšmę darbo rinkoje, bet pagal įvairias
ti”. Kaip juos išlaikyti? Padoriai ir tinkamai. šakas socialinio veikimo, kurį kiekvienas at
“Žinoma ir kiti šeimos nariai, kiekvienas pa-1 lieka. Pati prigimtis taip veda, kad kaip vietos
gal išgalės, turi prisidėti prie bendro visų išlai- j kaimynyste surišti žmohės buriasi į bendruo
kymo, kaip tai matome ne tik ūkininkų šeimo- ■ menes, taip lygiai vienu amatu ar profesija už
se, bet ir daugely amatninkų ir mažų pirklių siimu žmonės sudaro tam tikras draugijas ar
šeimose. Bet neleistina išnaudoti Vaiko jaunys korporacijas, taip juk daugelis laiko šias orgatė ir moters silpnybė. Pirmučiausia, namie ar nizaęijas, kad ir ne taip esminėmis, kaip yra
ba namų ūkyje bei šeimos rūpesčiuose atlieka pati visuomenė, tai bent natūraliomis. Visuo
savo darbus motinos. Didžiausia blogybė, ku menės gerovė reikalauja, kad įvairūs visuome
rią reikia visomis pastangomis prašalinti, tai nės nariai būtų stipriai kuriuo nors būdu su
toji, kad motinos dėl vyro menkos algos yra jungti j vieną kūną... Svarbiausia reikia steng
verčiamos už namų sienų ieškoti apmokamo tis, kad kiekvienos profesijos darbai tarnautų
darbo, apleisdamos motiniškus darbus ir pa bendrajai visuomenės gerovei”.

SUTRAUKA
reigas, ypatingai vaikų auklėjimą”.
Žinoma, motinų ir vaikų vieta ne fabrike.
Popiežiaus Pijaus XI enciklikos mokslą ga
Kad gerai išauklėti vaikus motina privalo bū lima taip paduoti sutraukoje: PriVatihė nuosa
ti namie. Tačiau, jei vyro alga toki, kad nega vybė yra natūralinė teisė, bet jos naudojimas
lima tinkamai pragyventi, tai motina yra pri turi būti pagal prigimties teisės, valstybės tei
ses ir bendrosios visuomenės gerovės; darbas
versta, palikus vaikus eiti į dirbtuvę.
,
Užtat toliau Popiežius sako: “Reikia dėti kaip ir kapitalas turi teisę gauti dalį industri
visas pastangas, kad tėvai gautų ganėtiną at-1 jos pelno, bet tas turi būti taip paskirstytas,
lyginimą, kurie pakaktų visiems šeimos reika kad būtų suderinama su visuomenės gerove;
lams patenkintu Jei šių dienų pramonės sąly-, valstybė privalo tvarkyti industrijos veikimą
gos ne visa leidžia taip daryti, tai socialinis dėV Visuomenės gerovėj £i$ų-bininkas turi pil
teisingumas reikalauja, kad būtų pirmučiausia ną teisę gauti už savo darbą tinkamam pragypadarytos reformos, kurios užtikrintų suaugu venimui atlyginimą, kad iŠ to galėtų pats tin
siam darbininkui ganėtiną atlyginimą, nes dar kamai pragyventi ir savo šeimą užlaikyti; dar
bininkas turi teisę dėtis prie įtekmingų darbi
bininkas vertas savo užmokeščio”.

9

MC

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės
Užlaikome puikiausiu drabu
žiu visai šeimynai Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL

S. 5.5.V X W >. \\

las. Tikrai, niekam nedaroma neteisybės, nors
kai kas ir kitaip mano, jei niekam nepriklausą
daiktas paimamas; o darbas, kurį savo vardu
pats žmogus atlieka ir dėka kurio daiktas įgy
ja arba naują formą, arba jo vertė padidėja,
yra tas pagrindas, kuris teikia žmogui teisę į
tuos vaisius...”

Tel.
Dial-5-5898

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.
Worcester, Mass.

MAHOGANY
RENDEZVOUS
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Užkandžiai, šokiai ir Gėrimą
Vieta karams parkint
i

FELIN ROJCEWICH, SAV.
139 Washington St.
Worcester, Mass.
i

ninkų organizacijų.

MUSŲ PAREIGA
Kad tas išganingas Katalikų Bažnyčic
mokslas padarytų socialiniame gyvenime r<
konstrukciją - atnaujinimą, reikia, kad mūs
katalikų pajėgos nebūtų suskaldytos. Tiesa ]
ra, kad mūsų pusė kariuomenės maršuoja
šiaurės, o kita pusė bėga į pietus. Mes nesti
jame petis į petį.'Mūsų darbo ratas sukasi
sukasi, bet nieko neišsuka. Daugiau darb
Daugiau sutarimo. Asmeniškumus padėkime
šalį. Mes turime rimtą darbą varyti, apaštalai
ti, skleisti Kristaus Bažnyčios mokslą. Ta p;
reiga mums uždėta mūsų vyriausiojo Ganyt
jo, Pijaus XI.
“Tesusijungia”, jis sako, “visi geros valic
vyrai, kurie po Bažnyčios Ganytojų akimis m
ri kovoti šitą gerą ir taikingą Kristaus kovi
ir visi, Bažnyčiai vadovaujant bei mokant, t
isistengia kiekvienas pagal savo išmanym
jėgas ir padėtį šį tą Įnešti | tą krlkščlonisl
žmonių visuomenės atnaujinimą, neieškodar
savęs nei to, kas jų yra, bet kas yra Jėzai
Kristaus; nesistengdami savo sumanymus ži
būt pravesti, bet pasirengę net geriausių išs
žadėti, jei daug didesnė visumos nauda to re
kalauja; kad visame ir virš visko Kristus k;
raliautų, Kristus viešpatautų, Kuriam šlov
garbė ir valdžia per amžius”.
Enciklikų sukakties minėjimas bus bėrg
dŽias, jei mes nestosime į darbą, jei tų encikl
kų mokslo nėsideisime visiems ir savo ka3di
niniu gyvenimu nerodysime pasauliui Kristai
mokslo gražumo. Enciklikų dvasia turi mi
perimti, dvasia pagimdys veliumą
T

Penktadienis, Gegužės 22. 1936

DARBININKAS

=

6.
žada savo būsimą vyrą iš
mokyti lietuviškai kalbė
ti.
Jurgis Spurgis.

40 Milijoną Stiklą

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

Parduota 1935 m.

L VYČIįJ APSKRIČIO
BASEBALL LYGA

WESTFIELD, MASS.

Šiomis dienomis susida
rė N. A. L. Vyčių apskriMinda
’
ugo
Draugijos
Naučio baseball lyga į kurią įDraugijai ir visos yra ge
1
sirašė So. Boston, Norjos
Salės
Atidarymas
'sirašė
ros susipratusios lietuvai
iwood,
Northamptone
;wood, Providence, R. II.,
SOS
tės! O tarpe vyrų dainuo
;
ir Lawrence.
Westfieldiečiai ruošiasi Worcester
VAKARĖLIS,
tojų matėme gabių lojerių,
Lygos
susirinkime
nu
kuoskaitlingiausiai daly tarta, kad jei kuris rate
KURSŲ UŽBAIGA
gydytojų, buhalterių ir t.
vauti atidaryme naujos sa lis neatvyks lošti, tai tu
panašiai.
lės Mindaugo draugijos rės užsimokėti $5.00 bausSostinės visuomenė užpe-į Ir kas dar pastebėtina,
Northamptone gegužės 30
„
- ,
.. .
9b11
raitą sekmadienį (geg. 10 Kai imasi darbo Amerikod. po pietų. Kvietimus gad.) turėjo siurprizą: Ko- je augusieji — tai ir atlieiš įmokėtų įsirašant
, vo visa parapija ir Šv. Ka i ta
$10.00.
kuris at
lumbus Vyčių salėje pa- ka viską amerikonišku ap
zimiero draugija, kuri lai vyks loštiRatelis,
gaus
tuos
mate, pažino ir pagerbė' sukrumu. Tasai vakarėlis
kė specijalų susirinkimą ir, , .
. - ,
, $5.00.
.. .
Washingtono lietuvių jau buvo tinkamai iš anksto
,nutart važiuoti į North- .
ttas Pats. otelis ir
i kitą kartą nepasirodys, tai
nimą, kurs gavo čia pro-Į išreklamuotas. Abu Va
1 amptoną.
[likusi
$5.00 bus išmokėti
gos pamanifestuoti savo šingtono didieji dienraš
I Kleb. kun. "
__ atvykusiam rateliui lošti;
V.
Puidokas
lietuviškumą ir parodyti čiai: “W. Post” ir “W.
’ kalbės. Westfieldo choras ir ratelis, kuris nepasiro
mūsų tautinės kultūros ke Star” įdėjo merginų grudainuos ir bus muzika šo dys du kartu, jei norės ir
letą žiedų. Progą davė Va pes (tautiniuose paraduo
kiams.
toliau priklausyti prie Ly
šingtono Kolumbo Vyčiai, se) didelius paveikslus su
Northamptoniečiai mus gos, turės vėl įmokėti įsto
kurie pakvietė vietinę Lie plačiu ir palankiu aprašy
vis daug paremia. Galima jimo $10.00.
tuvių Draugiją lietuvišką mu.
juos skaityti kaipo dalis Visi baseball rateliai tuvakarėlį surengti. Ir tenka Vakarėlio nuotaika bu
__ ______
w__. _______
mūsų
kolonijos.
Jie atva- ri įmokėti $10.00 įstojimą
stebėtis mūsų jaunimo pa vo labai maloni ir jauki.
i žiuoja į pamaldas ir paren- dabar.
siryžimu ir gabumais. Dar Daug, tiesa meniško svo
gimus. Dabar mums yra Kitas sportininkų susitik perni metais savo or rio pridavė kaimynai Balgera proga jiems atsilygin- rinkimas įvyks Norwoode,
ganizaciją užmezgė; netu timoriečiai, kurie atbildė
ti.
j gegužės 23 dieną, 4 valam
rėjo specialistų mokytojų; jo čia, ačiū jiems, dideliu
“JIS KALBA PATS UŽ SAVE”
i Iš Westfieldo važiuos au- ^4 P° pietų pikniko vienebuvo nei tam tikro paty aut o b u s u Vašingtonietomobiliais ir specijališ- t°.le- Jeigu tą dieną lytų,
REIKALAUK JO SAVO
rimo. Tačiau troškimas čiams į talką, vadovauja
kais busais. Norintieji va- tai susirinkimas įvyks paTINKAMIAUSIOJ ALINĖJ.
gražiai pasirodyti, lietuviš mi gerbiamųjų mūsų meni
žiuoti bus’u paduokite var rapijos svetainėje, St. Ja
koji energija nugalėjo vi ninkų muzikų Jono ir Ma
dus klebonui arba Šv. Ka mes Avė., kur bus nustaty
STAR BREWING C0. ★ BOSTON, MASS. zimiero
sas kliūtis ir rezultate bu rijonos Čižauskų.
dr. valdybos na ta dienos lošimams.
vome liudininkais įvai Ir Baltimorietės mergi- .
riams
—
71--- ’Viktoras
pirm.
T!1-X
..
x
Jonas Micka,
;
vice-pirm.
Jutkevičius
raus, gražiai išpildyto nos visos buvo tautiškai yvautl lietuvių kalbos tymo fondui. Stebėtina
Vyčiai Pagerbė Savo
Vaclovas Minkelis; rekor
Sekretorius
Motinėles
programo: buvo ir solo, ir pasirėdžiusios. Jos pasižy- ^fsyose.
minia žmonių! Įžangos tiv
dų
rašt.
Simonas
Melešius;
Gegužės
10
dieną
L.
Vyduetų, susidarė ant greitų mėjo savo sveika gražia ^ei krauJas šneka, jei kietas vienas doleris. Da100 Oak St.,
jų nedidelis choras, susi išvaizda ir gražiais bal dvasia gyva — tai ir tau- lyviai už tą dolerį gauna čių 96 kp. pagerbė dangiš- finansų rašt. Karolis MaLawrence, Mass.
Motiną ir savo moti- saitis; iždininkas Karolis
rado ir chorvedė, prisimin sais. Sudainavo keletą dai ta bus gyva. Šalin visi mir užkandžių' (gerą vakarieta lietuviški tautiški šo nelių ir dalyvavo šokiuose. ties pranašai.’
V-is. nę), šokiai ir gėrimai. Vi- neles. Ryte 8 vai. susirin- Puzonas.
BROCKTON GARAGE
į Šv. Kryžiaus par.
kiai ir kada ant scenos Geg. 13 d. buvo paskuti
i si linksmi. Pelno liko virš ko
Brocktone Fordų Pardavėjai
bažnyčią, išklausė šv. mi- KOMEDIJU VAIDINI
pamatė publika ir suktinį, nė vakarinių lietuvių kai- j
$500.00.
retenybė, kad
.
. Tai
iai reieuyuc,
<
g. . nriėmė šv KomuniMAS
STASYS W. STRIPINIS
| “Shower” duotų tokį dide-|I ją,
ia oo a
Jtra valandą
valanda DO
ir klumpakojį, ir noriu bos kursų pamoka. Moki-[
antrą
po Die
pie-.
Lietuvis Astovas
miego — plojimams nebu nių iš viso susidarė 15. Vi-! Šv. Juozapo lietuvių pa- lį pelną.
1 tų surengė savo motinė- Pereito sekmadienio va- Tel. 1550 389 Warren Avė.
vo galo.
Brockton, Mass.
si jie čia gimę,* augę. Visi rapija,, Lowell, Mass. mi- Valio brocktoniečiai, jūs les pagerbti šaunų bankie- karą bažnytinėje salėje,
Dar ir tai tenka primin jie jau stiprai pamokyti. nės savo 25 metų gyvavi tikrai tuojaus turėsite tą. Mamytės ir tėveliai da- vadovaujant muzikui Juoti, jog labai malonų įspūdį Visi turi gražias ir gana mo sukaktuves, šeštadienį, naują svetainę!
jlyvavo bankiete. Kleb. zui Januškevičiui, suvai-Į
darė surengtoji liaudies šiltas vietas. Rodos, visi gegužės 30 dieną. Sidabri Beje, įdomu pastebėti kun- L. Praspalius pasakė dinta dvi komedijos—‘Stemeno parodėlė, tengi matė galėtų apsieiti ir be lietu nio jubiliejaus minėjmą dar tas, kad šioji minia per abejas šv. mišias pa- buklinga Klinika’ ir ‘Žydo
me ir audinių, ir įvairių viško mokslo. Tasai moks pradės iškilmingomis šv. žmonių nebuvo vien, šv. mokslą, o po pietų bankie- šinka’ (karčiama). Artis
(WRUBLIASKAS)
te
prakalbą
apie
motinas.
tai
buvo:
—
šundaktaris
mišiomis
10
vai.
ryte.
LIETUVIS GRABORIUS IR
merginų — ir net lietuviš las nepagerins jų būvio, i
. v. . Roko par. nariai, bet viso- i
muz.
Juozas
Januškevi

BALSAMUOTOJAS
kos grįčios modelį. Visą neatneš jokio biznio. O ta- Kvieciame
oažiūrų žmonės. Tai Iškilmingos Vestuvės
... v
,. visus dalyčius;
jo
tarnaitė
—
Aldo

1000 WashingtOD St.
vakaro foną gražino lietu ciau ėjo, važiavo, rinkosi, ■■
sidalrini Jubilieiu tikra “reunion”.— Rap. Gegužės 23 d. Viktoras na Eidukevičiutė; namo
NORVVOOD. MASS
vaičių tautiški parėdai. mokinosi. Kodėl? Todėl, Kumfe
savininkė
—
Marijona
Moc■
Augustauskas
ir
p.
ElžbieTEL. Norvvood 1503
Kas gi tos mūsų mergai kad maži būdami neturėjo
. ta Lukosevičiutė priims kuvienė; ligonis — Anta
tės? Jos visos čia gana au- savo kolonijose lietuviškos Kun. P. V. Strakauskas,
Montello Office:
i moterystės Sakramen t ą nas Atkočaitis; advokatas
Klebonas.
v
gštos Dėdės Šamo valdi mokyklos; todėl kad lietu
10 Intervale St.
Clevelande, greičiausiai šv. — Antanas Masaitis; zy*
ninkės. Visos jos priklau- viškas jausmas ir lietuviš
TEL Brockton 2005
Pranas Mockus;
Jau trečia savaitė kaip Jurgio lietuvių parapijos das
Vašingtono Lietuvių kas kraujas neduoda jiems
“Darbininke” nebuvo žinu- bažnyčioje. Abu jaunuoliai siuvėjas Kazys Masaitis;
čių iš šios kolonijos. Gegu- yra Amerikoje gimę ir au- pinigu skolvtoias — Pra
ramybės ir verčia juos iš
Tel. 3368
šės
3 d. mūsų klebonas gę ir yra dideli patrijotai nas Cvirka; žydo vaikas—
mokti savo tėvų kalbą. i
Linkime
jiem Stasys
kun. L. Praspalius iškėlė lietuviai.
T‘
----- Januškevičius.
T---- 2V- --1-—
Taigi jau ir per šią žiemą
v
šaunų
bankietą
jaunimui,
laimingo
gyvenimo.
|
Visi
artistai
gerai vaiP. A. Sykes ir B. G. Sykes
ir pavasarį gerą pažangą Gegužės 17, vakare, s.
Buvo
pilna
svetainė
jaunir
30 d. p. Veroni- dino. Pabaigoje buvo daiLIETUVIAI ADVOKATAI
LIETUVIS GRABORIUS
padarė. Prieš išsiskirsty m., Šv. Roko par., Romu- mo. Visi valgė ir linksmi- kaGegužės
Sinkevičiūtė
*su
p.
OInų.
.
Dainavo
ir
Veronika
Ofisas: SANBORN BLOCK
Taipgi užlaikome visokios
dami, dėkojo nuoširdžiai vos parke įvyko .milžiniš- nosi. Kun. Praspalius pa- mer Veronikų priims mo- Januškevičienė. Programa
Washington St.
rūšies rakandą.
savo mokytojui, augštai kas parengimas — “Sho- sakė gražią ir turiningą terystės Sakramentą šv. pasibaigė Lietuvos himnu,
Nonvood, Mass.
Lafdotnviij {staiga:
gerbiamam šeimyninkui už wer”. Tai buvo atidarymas kalbą apie jaunimą. Taip- Kryžiaus lietuvių parapi- Kleb. kun. V. Puidokas paTel. Norvvood 0330
X1 y 124
Ames
St., Brockton, Mass.
kursų priglaudimą — ir su šiuo parengimu šio pa- gi kalbėjo p. Juozapas Gal- jos bažnyčioje. P-lė VeroGyvenimo Vieta:
sakė įžanginę kalbą ir dėGyvenimo
vieta:
32 WALNUT AVĖ.
visi kaip vienas pasižadė- J vasarinio sezono ir pelnas dykas ir p. Pranas Gude- nika yra vytė ir darbšti kojo svečiams už atsilanTel. Norwood 1020
25 Enterprise St., Brockton
jo ateinantį rudenį vėl da-1 skiriamas naujos salės sta- lis.
lietuvaitė parapijoje. Ji kynią.

WASHINGTON, D. G.
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NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENA
Šeštadienį,
DTDIE.TI KOLEGIJOS RŪMAI.

LIEPO S- JULY

1936

Viduriniai didžiąją rūmą laiptai iš
auditorijos į klasinius kambarius.

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE, THOMPSON, CONN
Ruoškitės į Tradicijinę Naujosios Anglijos Lietuvių Dieną Visi:
Draugijos, pavieniai, profesionalai ir biznieriai. Čia atvykę pasilsetite, linksmai laiką praleisite ir vienas
su kitu pasimatysite.
Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI
y
t
t

J

~ t'

Penktadienis, Gegužės 22, 1936 ___

Mass., pavaduoti — X
Kumpa, So. Boston, Mass.
Iždininkas — Kun.
~~_ J.
Vaškas; iždo globėjais
J, Svirskas ir A. ZavecŠV. PETRO PARAPIJA visų lietuvių parapijų.
kas.
Offenbeckeriai praneša, Pirmiausiai turime parem
Kvietimo komisija: —'
ti
savuosius,
nes
mes
vi

kad jų sūnus Odelio susita
kun.
F. Virmauskis ir kun.
rė apsivesti su p. Margare- suose dalykuose pirmiau
F. Juškaitis.
ta Mitte. Ta mergina ne siai kreipiamės pas savuo
Transportacijos komisi
sius.
Kalbame:
“
Savas
pas
i
buvo katalikė, bet gerų
ja;
— Jonas Kairys, A.
savus
”
,
bet
tai
tik
kalba.
I
tėvų ir vaikino įtaka pa
Peldžius, kun. J. Vaškas,
skatino ją imti katekizaci- Pereitą savaitę East-'
AMBICIJA
ATSIEKTA
kun. J. Vosylius ir A,
jos ęamokas. Ji buvo ap wood parke buvo keistas
Kneižys.
krikštyta ir ištekės kaip atsitikimas.
Visą gyvenimą pašventus alaus darymo biznyje, ma
šeštadienio
Meno komisija:— muzi
katalikė. Tai mums parodo vakare žmonės susirinko
no
noras
ir
ambicija
buvo
—
padaryti
ideališką
alę.
Ši
kai R. Juška, J. Žemaitis,
ką gali padaryti geri tė pasilinksminti. Tame par
ambicija
buvo
atsiekta
padarant
ir
M. Karbauskas.
vai dėl tikėjimo. Offenbe ke yra įvairių žaidimų.
Sporto
komisija, — Adv, ’
ckeriai, nors vokiečiai, bet Vienas iš jų buvo taip va
Clar.
Balanda,
V. Kerei-'
yra geri šios parapijos rė dinamas “girų gilumas”.
šis, J. Pilipauskas.
mėjai.
Jis numaliavojo Įvyko gaisras. žmonės,
Spaudos komisija: — ’
mūsų bažnyčios visas sta matydami gaisrą, manė,
Kada
aš
tapau
Prezidentu
Croft
Brewing
Co.,
aš
Kun. K. Urbonavičius,!'
tulas ir už labai mažą at kad žaislas, bet buvo tik
dirbau,
kad
padarius
vieną
iš
geriausių
alę.
Dabar
šis
kun. J. Švagždys, J. Kum- '
lyginimą, daug yra pasi ras gaisras. Žmonės nesi
pa, J. Pilipauskas, kun. J.
produktas
yra
įstatytas
rinkoje.
Jo
pasisekimas
yra
darbavęs mūsų parapijoje. skubino išbėgti ir už tai
Vosylius.
stebėtinai didelis.
Jų sūnus taip pat yra šios žuvo 3 žmonės. Vadinasi
? Biznio komisija: — kun.
parapijos rėmėjas. Daug pasilinksminimas baigėsi
Čia nėra jokio sekreto kokybės šaltinio.
Dr.
J. Navickas, Vincas’
mūsų lietuvaičių apsiveda liūdesiu.
Parulis,
Edvardas čiočys.
Tas pareina nuo vartojimo geriausio selyklo ir apynių.
su nekatalikais užtat, kad
Organizavimo komisija:
pačios neturi stipraus ti
Šios savaitės antradienį
Jis padarytas puikiai įrengtoj ir švarioj bravornioj.
Pinelis,
So. Boston, Mass,
kėjimo. Pasiduoda netikin iš šv. Antano lietuvių pa
Jis yra padarytas, išfrementuotas ir padėtas priežiū
p.
Padvalskas,
Lawrence,
tiems.
rapijos bažnyčios palaido
roję geriausiai patyrusio brewmasterio.
Mass.,
J.
Grigas,
Montello,
ta F. Bendoraitienė. Iškil
Jis
gerai
ir
tinkamai
pasendintas,
svarbus
dalykas
Mass., Jonas Grigas, WorPereitą šeštadienį įvyko mingose laidotuvėse daly
cester, Mass., B. Jakutis,tas,
kad
jis
dažnai
prižiūrimas.
iškilmingos šv. mišios už vavo kunigai: Masevičius,
Cambridge, Mass., V. Pau
vėlę Jurgio Bražinsko, ku Valaitis ir vietinis klebo
PASEKMES
YRA
—
lauskas, Lowell, Mass., A.<
ris buvo palaidotas metai nas. Bendoraičiai yra geri
Dzekevičius, Providence^
atgal. A.a. Jurgis Bražins Šv. Antano parapijos rė
Švelnus, nepamainomas — šio ale skonis visus puikiausiai paten
R. I., kun. Kripas, Water- ^
kas buvo vienas iš geriau mėjai, ypatingai Viktoras,
kina, nes jis turi malonų apynių kvapą, pilnumą ir jis užlaiko tirš
būry, Conn.
sių rėmėjų ir darbininkų kuris yra daug pasidarba
tas
putas
iki
galui.
Biznio komisija aprūpins
parapijos. Taigi klebonas vęs parapijos jaunimo tar
Pilgrim
Ale
yra
tobulas
ale.
orkestrą.
metams suėjus atnašavo pe. Bendoraičių dvi dukte
Vartų komisija: Jonas
šv. mišias už jo vėlę. Mi rys yra Šv. Kazimiero iVeAš juomi didžiuojuos.
Grigas, W. Pinelis.
šiose dalyvavo daug žmo nuolyne. Laidotuvėse daly
Jūs juomi pasidžiaugsite.
Nutarta įžanga visiems,
nių. Po mišių pas Bražins vavo gausus būrys žmo
kus įvyko pusryčiai, ku nių.
lygi.7
Kalbėta apie programą
riuose dalyvavo ir klebo
su skelbimais. Palikta biz
Jaunų merginų Sodalicinas.
nio komisijai. Sekė rapor
jon priėmimas įvyks šio
Pereitą savaitę pasibaigė mėnesio 28 d. Įstos šios
Iš Krano ir
tai iš kolonijų. Dar nėra "
Croft Brevving Co., Boston
parengimų sezonas para mergaitės: O. Niceliutė, N.
iš visų kolonijų tikrų ži
Buteliuose.
pijos svetainėje. Buvo pa Baranauskaitė, A. Bara
nių apie veikimus, bet pa
skirta dvi dovanos tiems, nauskaitė, A. Zimnickiutė,
žadėjo kitame susirinkime
kurie per visą sezoną va M. Tumosaitė, A. Zimnic
plačiau paaiškinti. Nutar- ■
karėlių aukščiausiai išloš. kiutė, A. Kurpavičiutė, D.
ta atsiklausti visų koloni
Laimėjo p. Ona Kiriliutė Juosunaitė, A. Apolskaitė,
jų, kaip tai, Cambridge,
ir svetimtautė Mrs. Jungei. J. Apolskaitė, D. Apolskai
Norwood, Montello, LoDelko svetimtautė išlošė? tė, J. Klanauskaitė, F. Rawell, Lawrence ir kitų ką
Dėlto, kad mūsų žmonės tužiutė, H. Ratužiutė, A.
jos darys?
nesilanko
į , vakarėlius. Hennesy, I. Hacker. Šios
Rėmėjų kvietimas yra,
Mes daug kalbame apie-lie- ‘mergaitės lankė šios para
kad LDŠ skyriai kartu
tuvybę ir tėvynę, bet mū pijos katekizacijos mokyk
darbuotųsi; paraginimas,
sų darbai visai ką kitą pa lą ir keletas iš jų yra mo
kad LDS turėtų savo sta
sako. Nuėję pas svetim kytojos. Kaip malonu, kad
lus.
taučius, rodos, gaunam la ir iš savųjų turime mokyDienos programa maž
bai daug už tokią pat įžan | tojų.
daug
planuojama tokia:
______
gą, bet pas savuosius ne
Iškilmingos mišios —
Šios savaitės antradienį
pasitenkiname. Taip mums
Chorų Koncertas — Cho
rodosi, bet labai klystame. palaidotas kun. G. VanLe- nos dienoje, Šv. Jurgio par. čiai pirmą kartą priėmė! Sekantieji 33 vaikučiai
ro operetės suvaidinimas,
Mūsų klaida, kad mes ne- uvahage, redemtoristas. A. naudai.
aviacija
—
“Minstrel
'Jėzutį savo širdelėsna. 28 priėmė Pirmą Šv. Komuniremiam parapijos parengi- a. kunigo sesuo per keleShow”, ristynės. Šokiai —
--------------jis jų buvo šv. Kryžiaus ją:
mų. Būtų gerai, kad kiek- tą metų šioj parapijoj mo- MHIINT RARiiFI PA
ir sportiški žaidimai, kaip
mokiniai, 1 iš Vincentas Koncevičius,
vienas lietuvis apie tai pa- ko vaikučius katekizmo, mUUHI uAnRICLj r Al Mokyklos
Kulpmont, Pa., o 4 iš Mt Vincentas Ambrozas, An
tai: “Case - bale”, race—
galvotų, nes tai nėra tik Kunigas neseniai buvo įMARIANAPOLIS
lenktynės ir tt.
-----------Carmel viešųjų mokyklų. tanas Tamuliūnas, Huber
dėl šios parapijos, bet dėl švęstas.
Thompson,
Conn.
Sekantis visų komisijų
Seniai matęs Sesučių viė-: Prieš Mišias mažyčiai, tas Stanaitis, Ronaldas
I
susirinkimas
įvyks, Wornuolyno priekį nebepažin- gerb. klebono daktaro ly Laukaitis, Jonas Galitski,
tų jį. Ot kodėl — gerb. dimi, altoriaus tarnautotamauto- Genovaitė Galinis, Liliana Sekmadienį, geg. 17-tą cester, Mass., birželio, 7
klebono pastangomis įgy- jams ir mokyklos choris Vitas, Regina Šlakis, Ra dieną š. m. Kolegijos rū d., 3 vai. p. p. mokyklos
tą žemės šalia vienuolyno, tems giedant psalmę, Lau- moną Savulis, Ramona Mi muose, Marianapoly, įvy kambariuose.
perdirbta į daržą, apaugin- date Pueri Dominum ir. liūnas, Teresė Kašelionis, ko visų kolonijų darbuoto Veikėjai buvo suvažia
dime jo sveikata eina ge ta gražia žole ir puikūs himną — Jėzau ateinu pas Edvardas Ulčiskas, Vin jų susirinkimas. Susirinki vę iš So. Boston, Worcesryn ir ketina parvažiuoti I vartai įtaisyti. Su vyrų Tave, atėjo į bažnyčią, kur centas Kijauskas, Ona Ma me buvo aptarta Lietuvių ter, Mass., Providence, R.
Dienos reikalai ir perink- I., Waterbury, Conn.
į keturdešimtės atlaidus,
Jau trečia savaitė kaip kurie prasideda 24 šio mė parapijonų gera pagalba atnaujino krikšto apžadus, ria Gedraitis, Virginija tas prezidiumas, ir įvairios Visiems, kuriems rūpi
prisodinta ties vienuolyno Kleb. kun. Dr. Končius pa- Wilįnsky, Irena Wilmsky,
šv. Kazimiero par. klebo nesio.
Prezidijumas ir Lietuvių diena kviečiame,
vartais ir priekyj pušelių, sakė gražų pamokslėlį vai- Damarodis* Ašarina Ba* I komisijos.
nas kun. Matulaitis viešėkomisijos
išrinktos
ir užti- ko skaitlingiausiai atvykti
uamaroois, Agrarma ba’!krintos iš šių asmenų:— į Worcester, Mass., birž. 7
ja pas Šv. Kazimiero Sese Jam išvažiavus vietą jo Taip pat puošniomis puže- keliams ir tėvams,
ris Newtown, Pa. Išvarė užėmė kun. L. Brigmanas, lėmis apdabinta bažnyčios! Jungtuvių rūbai, altorių linskas, Regina Asipaus- Į
id. š. m., plačiau aptarti
ten jį Dr. Flanigan, specia Šv. Širdies kongregacijos bei klebonijos kiemas. Net įr sėdynių papuošalai, cho- kas, Floreneija Alexander,! Garbės Pirmininkai: — tos dienos reikalus. Susi
naraniios rįg^įų švelnus giedojimas Jurgis Alexander, Jurgis Kun. K. Urbonavičius, So.
listas nuo gerklės, sakyda perdėtinis (generolas), ku malonu žiūrėti ji parapijos
rinkimas užbaigtas malda,
ir karštos komunikantų Alezander, Jurgis Raibi- Boston, Mass. ir Kun. J. kurią atkalbėjo kun. K.
mas, kad jeigu neperstos ris neseniai nupirko na kiemus dabar!
maldos kėlė netik tėvelių, kis, Tomas Šneideris, Ber Ambotas, Hartford, Conn. Urbonavičius. Kun. Dr.
giedojęs ir kalbėjęs dabar, mus Easton, Pa. ir ketina
Šiomis dienomis parapi ■ bet ir visų bažnyčioj esantai vėliau turės tai pada užvesti tenai vienuolyną.
T nardas Barkauskas, Pra- Pirmininkas —A. Peldžius, Navickas pakvietė, visus
jos
vyrai
medžius
nešioja,
ičių
širdis
prie
Dievo.
Ne
nas Shierant, Jonas Žukau- So. Boston, Mass. Vice- svečius vakarieniautų.
ryti priverstinai, nes nus
kala,
ir,
rodos,
stato
tvorą
vienas prisiminė savo pir- skas, Edvardas Vasilįaus- pirm. Ig. Kimontas ir M.
tos balso. Taigi pasiduoda Sodalicijos mergaitės,
Pirmininkas —
ir kas, Ramona Bendorius, Kilmoniutė, So. Boston,
mas aniems daktaro direk- kurios vaidino neseniai apie parapijos “garažių”. mos komunijos" dieną “
A. Peldžius,
pamintijo
Damintijo sau, “koks d:
didis
" Ramona Zelinskas, Adeli- Mass.
tyvams mūsų klebonas ap “Germaną” buvo pakvies Kas gi ten bus?
Raštininkė
—
Sekretoriais
—
Magd.
džiaugsmas
jų
’
Ištikro
tai
na
Dulko,
Teodoras
Wilinleido parapiją ir nuvažia tos Shenandorin ir tenai
M.
Delionienė.
Rąp. Delionienė, Worc e s t e r,
aky.
vo ilsėtis pas Seseris. Gir- paantrino vaidinimą Moti- Geg. 17 d. — 33 vaiku sielos jungtuvės!”
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Gegužės 29, 7:30 vai. vakare Šokiai

L. D. S.
NAUJOS ANGLUOS

APSKRIČIO

Romuvos
Parke,
Tradicijinė- - Per Tris

Gegužes 30, Generalė Diena
Montello, Mass. Gegužes 31, Šauni Užbaiga
Dienas • -

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

r

DAĮLfeiNiHitag . .

8.

V

| Maldokaitė, D. Jerelavi- vos Valstybės operos solis- tis jog p. Mančiunienė nej čiutė, J. Dėdelė, V. Daub- tė: dainavo operose Itali- užilgo pasveiks. Linkime
kavičius, A. Ganis, V. Za- joje šiuose miestuose: Ro- gerb. p. Mančiunienei ko| batka, J. Goblis ir A. Smi- moj, Ceseva, Torli; kon- greičiau pasveikti.
| gelskas. Tokiu būdu dabar certuose Royal PhilharmoReporteris.
į kuopa susideda iš 36 na- nic Society, Romoje. Ame
“Darbininkas” $3.00 me- rių. Į tą susirinkimą atsi- rikoje dainavo National
HHILnUUni) uunn. dio programų, apie Lietutams. Šį mėnesį vajus pa-'į^kėi "ir
ir kleb.
kleb. C.
S. LL12.
Stonis. Broadcasting Co. (WJZ)
--------- —
Įvius gabiai informuoja Asibaigs ir prenumeratos kurįs pasVeikino jaunimą ir kitur.
Vaina
•
__ ••
M
•
kaina nalnlc
pakils. Tianar
Dabar vrra
yra ir
Kun. Jono J. Kripo Penkių merikos visuomenę ir uopalinkėjo
jiems geriau Artistas Antanas Banys, VYKSTA PAVIEŠĖTI Į
patogiausis laikas apsimo sios kloties.
Metų Kunigystės Bei Vi- liai darbuojasi su Vyčiais,
Rap, iš New Yorko, papuoš pro
LIETUVĄ
kėti. Skolingiems nariams
suomeninės Darbuotės Su- Darbininkais, Studentais,
grama gražiu baritonu —
už tris mėnesius laikraštis
kaktuvrų Minėjimas. | Marijos Vaikeliais, Chore
lietuviškomis dainomis.
Gegužės 29 d. išvažiuoja
“Darbininkas” bus sulai
šeštadienio vakare, ge- ir šv. Vardo draugovėj,
Smuikininkas Antanas į Lietuvą paviešėti mūsų
kytas.
gūžės 23 d., 1936, mūsų Todėl viršminėtų drau«riiu
Raišvs ir pianistas Anta- darbšti sąjungietė ponia
J. Totilas,
draugijų darbuotojai-jos, vadai ir rengia kun. Krinas
Shidlauskas, iš New Ieva Rulienė su savo dukČia šv. Jurgio parapija
LDS. 5-tos kp. Rašt.
vad. Kun. Valantiejui ir pui šią pagerbimo vakarieYork,
kurie yra šių laikų rele Regina. Ji mano Liekaskart eina gerin. Šiemet
Kun. E. Gradeckiui, Mo- nę.
geriausi
virtuozai — mu- tuvoje praleisti visą vasa
lankosi iš Philadelnhijos
kyklos Auditorium, Kun. i
--------------rą pas savo senus tėvelius,
Seserys Kazimierietės vai zikai. ■
KUN. JONAS KRIPAS,
Gerb. Krinų Šeimos
Jonui Kripui rengia pager
Muzikų
Vargonininkų
kurie sulaukė apie 80 mekučius pamokinti ir pri
gegužės 23 d. š. m. mini
Židinys
bimo viešą, šaunų bankieAnsamblis,
visos
apylintų
amžiaus. Gvvena Lazdiruošti prie Pirmos Komu
tą. Į šią nepaprastą puotą Kun. Jono tėveliai,
___ r__
Ma- savo 5 metų kunigavimo SUSIPAŽINIMO BALIUS nijos, o taipogi viena Se kės. kurie tikrai gražiai jų parapijoj, Papečių kai
PAVYKO
yra pasižadėję atvykti a- tas ir Marta (Plungis) ir visuomeninio darbo sulietuviška me. Sąjungietės
ta proga
„ J
suo žiną labai gerai muzi- pasirodys šu ..............
pylinkės dvasios vadai, Kripai, užaugino šešius kaktuves. Ta proga sveiki- f
daina;
jiems
vadovauja
17
gegužės
vakare,
ponios
*
*
"
Susipažinimo balius su ka
veda šventadieniais
.profesijonalai, draug i j ų stiprius sūnus ir vieną ma- name “Darbininko” uolų naujai1 ;
komp.
Juozas
Žilevičius,
E.
Rulienės
namuose,
..................
atkeltu
klebonu bažnytinį mergaičių chorą.
• “t
1
w—
« su««•
atstovai, biznieriai ir skai- lonę dukrelę.
buvęs Klaipėdos Muzikos ruošė išleistuvių vakarėli.
bendradarbį ir LDS. orga- kun.--------------S. Stoniu įvyko
gegu-j
Kun.. menjuiias
klebonas Verbickas
e
—
-----—
t
jxuii
vciu*v».<xd
tlinga visuomenė. Tam va-i Vyriausis Matas, daini- nizacijos veiklų narį, kun. žės 16 d. Į balių atsilankė su visais parapijonais yra Konservatorijos Direkto- Dalyvavo gražus būrelis
karui mūsų gabios šeimi- hinkas, vedęs, augina du Joną
sąjungiečių ir kleb. kun.
Joną Kripą
Kripą irir linkime
linkime i!i!-!
“1“1daug Jersiečių. Viv; užtai dėkingas Seserims ir rius.
labai
i
ninkės pagamins skanių dainininku (Mikutį ir Jo- giausių metų.
Šv. Cecilijos choras, vad. A. Vaškelis. Visi linkėio
siems buvo labai malonu nutarė jųjų naudai padavalgių ir gėrimų. Kalbės i- nelį) sūneliu, dirba Conn.
muz.
A. Stanašauskui, pa- iai laimingos kelionės ir įKun. Jonas
Kripas
savo asmeniškai
susipažinti ir lyd
ryti pramogą
sekmadienį
xXU.ll.
UUlldo 1X1
l^JCLO OdVŲ
#
>
zvmus svečiai
-------- ir----vietinis
---------Bus.
;
Co. Antras, Antanas. sukaktuves
darys
gražias ištraukas iš teikta graži dovanėlė. Taižada atžymėti pasikalbėti su savo mynmyli- gegužės 24 d., 3 vai. po piepiechoras, Melodians orkes- nevedęs, šrvevnal su tėve—
t
(
bažnytinėj svetainėj operetės “švarkas ir Mili- gi linkime laimingos kelio
tras bei Matas Kripas su Jiais, trečias, Juozas, ve- važiavimu j Lietuvą. LDS mu W?bonu. Lietuvai biz- tų>
Sąjungietė.
orp-ani- nieriai D. DUU
Bubbs.
Bud- tUOiaus
tuojaus PO
po gegužiniu papa- nė”, akompanuos simfoni- nės.
"7 V.
*• ^uusūnais, vad. A. Aleksiui dęs,' augina dvi dukreli, ir “Darbininkai” nro-anijos
orkestras.
Bus
mažų
zuoia ekskursiia i Lietuva reika ir P*. Rakauskas maldų. Bus šokiai, dainos,
išpildis muzikalę progra- dirba Conn. Bus Co.
ir tos ekskursijos vadu pa- P“?**' baliui aukavo.
aukavo Lai-,tautiški
Lai-|tautiški žaislai; gardžios mergaičių šokikių būrys, RUOŠIASI I TRILYPĘ
mą.
Ketvirtas, Vincas, neve ,j,
GEGUŽINĘ
.
.
J
„ .pa krodelį laimėjo B. Andriu- užkandos ir skanaus šalto kurios pašoks lietuviškus
dęs, dirba prie A. & P. Co., kvietė
šokius.
“’----- gėrimėlio.
Kun. Kripo Trumpa
__yie_e kun. Joną Kripą,'šįėvfč7us7~Viską
Kripą, škevičius. Viską rsuėmus
gyvena pas brolį Matą.
Biografija
Ekskursija įvyks liepos 11 vakaras davė didelį pelną. Rengėjai nuoširdž i a i Dalyvaus miesto Mayo- .ĮįDS., LRKMS ir SusivieKun. Jonas gimė rugsė- Penktas, Edvardas, ne- d. š. m. Patariame visiems Visi labai patenkinti va- kviečia visus atsilankyti ir ras C. Ellenstein su savo nijimo vietinės kuopos
ruošiasi į minėtų organizajo 23, 1904, Brooklyn, N. '’etes- ?vv™?, su tėveliais. važiuoti į Lietuvą su LDS. karu ir gautais įspūdžiais. paremti gražų darbą Sese- palydovais.
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Valstybės Generalis priduoti ankščiau RengiTūlą laiką dirbo ofise prie ford, Conn.
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šv. Tarno Seminariją, į
j Visagalį. Jaunas, energin- iau pradeda savo darbą. Theatre, 1028 Broad St., Mosaue Theatre. užpildv-' ruoškimės visi ir kalbinkiŽodis Solemnizantui
Hartford, Conn., ir vė-!
Igas, jis visiems stengiasi
liaus mokslą baigė Šv.! Gerbiamasis ir brangu patarnauti. Jis gerai su Reikia tikėtis, kad daug 7:30 vai. vakare įvyks kon- tas mūsų lietuviškos pub- me kitus, linksmai laiką
nuveikta šioje srityje, certas, kurio programą iš- likos. O kitaip tai reikės praleisti TRILYPĖJE GEBernardo Seminarijoj, Ro- sis kun. Jonai! Sulaukę Jū- pranta
tėvynės vargus, bus
Be
to paskutiniam savo pildys dainininkai - artis- rausti nuo svetimtaučių! GŪŽINĖJE. 14 d. birželio.
chester, N. Y.
sų penkių metų kunigys- net, amerikonams dažnai
Viens iš rengėjų,
Gegužės 30, 1931, jaunas tės bei visuomeninės dar- aiškina apie Lietuvą savo susirinkime, gegužės 18 d. tai: p-lė Al. Mickūnaitė, iš Įžanga tik 10c. suauguJoneJis, šv. Juozapo Ka- buotės sukaktuvių^ mūsų raštais spaudoje ir per ra įsirašė nauji 8 nariai: M. Phila., Pa. buvusi Lietu- siems ir mažiems.
Kviečia Newarko Bend Telefonas: Plaza 1350.
tedroj, Hartford, Conn. a. išeivija, o ypatingai Wa- dio.
I>eluxe Nors*-mo
ras Lietuvių Komitetas.
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Įššlų jtal|>os—tik
Graborius ir Balsamuotojas
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423 S. Paca Street
kun. J. Valantiejui vikaru Lai Aukščiausis ir ateitvmokant kas mėn.
BALTIMORE, MD.
Mes, kad išreikšti jam
paskirtas, kur ir iki šiai ie teikia Tau sveikatos ir
VVS MINĖS SUKAKTĮ
nenuilstančiai savo širdies jausmą, gegu
dienai labai sėkmingai ištvermės
žės
23
d.
rengiame
jįjį
pa-,
darbuotis Bažnyčios ir mū
darbuojasi.
Serga p. Mančiunienė
ŽOLYNŲ ARBATA
Rašytojas ir Visuomeni sų išeiviios labui! Lai gy gerbti vakarėlį. Sveikina-;
Vietos
lietuviai
rengiasi
vuoja mūsų rašytojas, uo me kun. J. Kripą visi. Lin
ninkas
minėti Vilnių Vaduoti SMūsų linksmas ir energin lus tėvynainis ir sumanin kime jam nuo Dievo svei
gos skyriaus penkių metų
visuomenės veikėias katos ir linksmios ir lai-Į
gas kun. Jonas, savo atsa- gas
sukaktį, tuo tikslu rengia
Valio! mingos kelionės į tėvynę
komingas kunigo pareigas kun. Jonas Krinas!
mas iškilmingas bankietas
Akstinas.
Lietuvą ir laimingai su
atlikęs suranda liuoso lai
23 d. gegužės lietuvių par. i
grįžti į Waterbury ir gy
ko ir dažnai parašo straip
mokyklos
salėj. Po bankie
venti visados.
PASVEIKINIMAS
snelius, eiles bei korespon
to bus šokiai. Bus žymūs
M. E. Zailskienė.
dencijas į ‘Ameriką’, ‘Dar-į Būk sveikas garbusis
kalbėtojai, gražių dainų ir
bininką’, ‘Draugą’, ‘Stu dvasios vade. Mūs širdims
muzikos programa. Vietos
SVEIKINIMAS
dentų Žodį’, ‘Vytį’ ir į vie kas sako, kad pagerbt jį
kleb. kun. Jonas Ambotas Naudokitės. tik iki 30 <1. gegužės
linius amerikoniškus laik jau metas už jo gerus dar
bus
principaliu kalbėtoju, šių metų, parsiduos Ntifural-Lax Herb
raščius “Democrat”, “Re- bus, pasišventimą dėl mū LDS. 5 kp. vardu sveiki
kuris
kaipo žymus rėmėjas Tesi, 3 pakeliai už $1.25, o su pradžia
publican” ir “American”. sų. Jis savęs nepaiso, dir- nu mūsų vada ir uolų ‘Dar
VVS
skyriaus veiklos ir birželio šių metų bus vėl tiesio" 50c.
bininko’ bendradarbį ir L.
Vilnių Vaduoti idėjos, pa Už pakelį, nežiūrint kiek pirksite.
D. S. rėmėją kun. Joną
sakys įdomią kalbą. Taip Tuojaus reikalaukite pakol d.-.r nu
KARŠTAS oras yra priešakyje. Geriausia yra už
Kripą, jo 5 metų kuniga
gi bus svečiu ir liet, drau piginta kaina. Rašykite šiaip:
laikyti maistą naujame Norge. 1936 m. modeliai daug
vimo sukaktuvių proga ir I
"ražesni, geresni ir daug ekonomiškesni. Daugalis nau
gijų Pirmininkai, kurie,
JHON IV. THOMPSON,
linkiu jam Dievo palaimos
I beabejo, papildys bankieto
jų priderki) sutaupo laiko ir pastangų. “Didžiausias
I
P. O. BOK ISO,
ir toliau darbuotis su mu
Norge visų laikų”. Ateik i bile kurią Edison Shop par
programą savo kalbomis.
BROOKLYN, N. Yi
mis.
duotuvę ir jsitikrink kiek mažai kainuos perkant tokj
Vietos
liet,
draugijos,
P. Jakubauskas,
modelį, kokj nori.
būtent, LDS., SLRKA.,
LDS. 5 kp. pirm.
SLA., Lietuvos Vyčių ir
Garsus Norge Rollator
Liet. Moterų S-gos kuopos,
DĖMESIO
Šv. Jono, Šv. Elzbietos, Šv. Graborius ir Balsamuotojas
—Tykus, lengvni rukati, paLDS 5-tos kuopos mėneJuozapo, L.D. Kun. Vvtau- Pilnai prisiruošęs patarnauti
jiegingns. Tfj turi tik Norpe.
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
sinis susirinkimas įvyks
Gerui veikia, liftai tverentis
to
draugijos, Šv. Trejybės kuogeriausiai dieną ir naktį
lietuviško alaus, tai atėję į tavernos
•u. u. i. n*. or». Ų f
Valstybės
24 d. šio mėnesio, pirmą
compressor yru apdraustas
Vyru Klubas ir šv. Trejy visiems Conneetieut
Lietuviams.
ar restoranus visuomet reikalaukite
"SEKEKlk JMOKRTI
vai. po pietų, Šv. Juozapo
bės Jaunų Moterų Guildas
TIK
BROCKERT S ALAUS, kuris tikrai jus
716 Stanley St. arba
parapijos senos mokyklos
kviečiamos dalyvauti šia
10
METŲ
273 Chestnut St.
kambariuose.
patenkins.
me ‘ bankiete. žodžiu, šis
Tel.
NEW
BRITAIN 675 R.
Prašome visus narius-es
bankietas bus visų vietos
UŽTIKRINIMU
atsilankyti į šį susirinki
lietuviu draugijų gražus
mą. Yra daug svarbių da
Roilo for
šeimvniškas
susirinkimas.
J SAVAITĘ
lykų, kuriuos turėsime ap
VVS skyriui priklauso
(mokant ka* mėn.)
Meehanizmait.
kalbėti. Jau netoli birželio
apie 14 vietos lietuvių dr28-ta. Tą dieną įvyks mū
ių, kuopų ir klubų, šis ma S Stebuklingo* gyduolė*. kurio*
sų lietuvių katalikų vieti
lonus faktas rodo, kad panaikina kilimą, plaukų slinkimą
pleiskana*. Sins gyduoles priva
nis bendras išvažiavimas.
bartfordiečiai yra nuošir ■Ir
lėtų turėti kiekviena* kuriam žy
Linden Parke, Union City.
dūs Vilniaus vadavimo idė la, slenka arba pleinkanoja plau
kai. Jos atitaiso žilus plauku* ko
Apie
tai
turėsirtie
plačiai
jos rėmėjai.
Telefonas
81 Lafayette St.,
ki buvo, bet nėra dažai. Nėra nie
! apkalbėti. Išgirsime rapor
Worcester, 5-4334
Worcester, Mass.
ko nž jns geresnio iki Šiol lėraata.
tus iš Apskr. suvažiavimo,
Tebeserga
Specialiai supažindinimui pasiū
39 Boylston St. Boston
lom didelį $2.00 pakelį nž |1.00.
iš organizavimo Federaci
Ponia Mančruniene
Užsisakyk Šiandien ir sutaupyk
ir
82
kitose
parankiose
vietose
jos vietinio skyriaus ir
Vietos žymi liet, moterų doleri.
v
Jeigu nebusi pilnai paten
HANcock 3300
daugybę kitų dalykų.
rateliuose veikėja p. Man- kinta*. pinigai bus sugrąžinti. Rei
BOSTONO APIELINKtS BROCKERTS ir CREMO ALAUS PardavėAtdara 8:30 iki 5:15 pp. kasdien ir Šeštadieniais
čiunienė, antra savaitė kalaujam agentų.
Kurie esate skolingi už
jas ir Distributoritjs CHARLES WAYSHVILLE, pristato alq baliams
“
Darbininką
”
malonėkite
kaip guli Šv. Pranciškaus i VALORTONE HERB CO. Dp. 11
restoranams ir alndėms. Saukite: Ded. 1781.
Pas Elektrikiniu8 ar Kontraktorius Dylerius.
Clinton, Indiana |
ligoninėje. Bet jos gydyto ; Box 806,
ateiti į susirinkimą ir atsi
jas pareiškė, kad yra vilteisti. Dabar vajaus metu
~ JW
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