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BILDESIUOS DARBININKAS l

OHIO VALSTYBĖJE 
KATALIKIŠKOMS MO

KYKLOMS PARAMA

Columbus, Ohio, Bal. 14., 
— Valstybės senatas nu
balsavo duoti pinigišką 
paramą katalikiškoms mo
kykloms ir privatinėms 
mokykloms. Švietimo sky
rius paskirstys sumą pini
gų kasmet katalikiškoms 
mokykloms. Tą bylą iškė
lė senatorius Waldvogel. 
Jis kalbėdamas pasakė, 
kad jei parapijinių moky
klų nebūtų tai valstybei 
kasmet kainuotų apie 14,- 
939,000 dolerių daugiau 
negu dabar. Parapijinės 
mokyklos kasmet valsty
bei sutaupo $53,000,000 
dolerių. Ar to teisingo nu
tarimo nepaseks ir kitos 
valstybės?

KOMUNISTINĖS PRO
PAGANDOS PAVEIKS

LAI UŽDRAUSTI

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TEL. SOUth Boston 2680

I

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisSs va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

y

Antrosios Lietuvos motinų ir vaikų apsaugos konferencijos, Įvykusios kovo 
21 — 22 d. Kaune, Rotušės salėje, dalyviai.
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Netv Haven, Conn. Bal. 
13, — Kolumbo Vyčiai iš
kėlė protestus prieš komu
nistinės propagandos ju
damuosius 
kaip tai: 
mes”
rid”. Jau tris miestai St. 
Paul, Minneapolis ir New 
Brunswick, N. J. uždrau
dė tekius paveikslus rody
ti.

pavei k s 1 u s, 
“Spain in Fla- 

ir “Defense of Mad-

Berlynas, Bal. 14., —Na
ciai nuolatiniai kalba, kad 
balsavimais didžiuma ka
talikų tėvų nori leisti vai
kus į valstybines mokyk
las. Katalikų vyskupams

53 parapijos, 59,964_užsi-. vaikų, tai 9,514 iš jų rei 
rašė katalikais tėvais,’ kalauja katalikiško vai 
turį vaikų mokyklos am-(kams išauklėjimo. Aštuo- 
žiaus. Iš to skaičiaus 41,-'niose parapijose, kur dėl 
996 tėvai pasiuntė vysku- įvairių priežasčių yra ka
pui laiškus sakydami, kad talikų neprielankių katali- 

liepiant kaikuriose vietose'jie nori leisti vaikus Į ka- kiškoms mokykloms, tai iš 
buvo padaryta katalikų 
tėvų sąrašas ir jų nuomo
nė apie mokyklas.

Esseno mieste, kur yra

talikiškas mokyklas. Kita
me mieste, kur yra 12 pa
rapijų, < 
rinčių mokyklos amžiaus ---------------------------------- 1

Didžiosios Bri tani j os Blokadą 
Remia Parliamentas

______________________
NACIAI UŽDRAUDĖ ŽY

DŲ SUSIRINKIMUS
Berlynas, Vokietija —

Policija uždraudė žydams 
šaukti ir laikyti susirinki- 

i mus laike 60 dienų. Drau
dime nepasako delko tai 
padaryta. Žydams leista 
susirinkti tik melstis sina
gogose.

MADRIDE SUKILĖ-
’ LIAMS VĖL NEPAVYKO 150 streikierių, daugumo

je moteris, areštavo; ke-
iioli’/a darbininkų sužeidė.

vie-

POLICIJA PUOLĖ SĖ- I
GINČIUS STREIKIERIUS

Detroit, Mich. — Balan
džio 14 d. policija puolė 

j streikierius Yale & Towne 
Manufacturing kompani
jos, kurie sėdėdami dirb- 

i tuvėje streikavo. Policija 
i panaudojo draskanč i a s 
bombas prieš streikierius. 
Buvo apie 300 policininkų.

________________________ 1

Londonas, Anglija —Ba
landžio 14 dieną, Anglijos 
parliamentas 345 balsais 
prieš 130 priėmė valdžios 
nusistatymą Ispanijos ci
vilio karo reikalu ir val
džiai pareiškė pilną pasi
tikėjimą. Kaip žinome An
glija yra prieš Ispanijos 
sukilėlius.

Madridas, Ispanija —
Šiaurrytinėje Madrido da- Darbininkai vistiek 
Ivje įvyko smarkūs^ mū- ningai laikosi ir yra vil- 

i šiai. Sukilėliai puolė rau- ties, kad jie laimės, jeigu 
donujų valdžios kariuome- tik jų vienybės nesuardvs 
nę, kuri apsupo Universi- koki karštgalviai neva va- 
ty City 10,000 maurų. Gu- <jai.

• i adalajara kalnuose sukilę- 8,21 < tėvų tik tik 380 pasi- liams taiĮ) t ksta. 
ooLm namu irolOTl’ “ 1

Į

sakė remia nacių valsty- 
o 10,319 tėvų tu- bines mokyklas.
111 v • '

200 ŽMONIŲ NUTEISTA
MIRTI

FORDAS LEISIĄS LAIS
VAI SAVO DARBININ
KAMS ORGANIZUOTIS

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
SUGAVO SOVIETŲ 

LAIVĄ

BILBAO NORI PASI
DUOTI SUKILĖLIAMS

KONKORDATAS AT
SPAUSDINTAS VOKIE

TIJOS KATALIKAMS

Paryžius — Iš Bilbao 
pranešama, kad ten gy-i 
ventojai turėję pasitarimų 
ir dauguma pasisakė, kadį 
geriausia būtų pasiduoti 
gen. Franco kariuomenei. 
Kairieji kiek priešinosi, 
bet jie mažumoje.

“BEDIEVIŲ TRAUKI
NYS” SOVIETŲ RUSIJOJ

Ryga, Latvija, Baland. 
15, — Rytinių ir Vakari
nių Sibirijos kraštų bedie
vių sąjunga nutarė dvide
šimties metų sukaktį So
vietų revoliucijos, lapkri
čio mėnesį šių metų pami-: 
r.ėti. Atminčiai jie suda
rys traukinį, ant kurio bus 
užrašyta: “Bedievių Trau
kinys”.

Traukinyje bus Įrengta 
spaustuvė, radio stotis su 
garsiakalbiais, judamieji 
paveikslai, kur galės su
sėsti 200 žmonių.

Tai toki žinia. Komunis
tai čia Amerikoje nori 
mums įtikinti, kad Rusijo
je prieš tikybą nekovoja
mą.

v •

Berlynas, Vokietija, Bal.
14. — Sudarytas konkor- 

i datas tarp Vatikano ir Vo-’ 
‘ kietijos 1933 m., bus vo
kiškai atspausdintas bro
šiūros formoje ir išdalin
tas Katalikams, kad visi 
aiškiai matytų, kai val
džia tos padarytos sutar
ties nesilaiko.

—
Tokio — Mandžiuko val

stybės karo teismas nutei- 
jsė daugiau kaip 200 valdi-į 
ninku, mokytojų ir pirklių

i

I
trumpais žo-* •

RUSIJOJE TELIKO 11
BAŽNYČIŲ, 10 KUNIGŲ

—
Paryžiaus šių metų pa-i 

rodą Prancūzijai kaštuos 
1 milijardas, 276 milijonus 
frankų.

Šiomis dienomis mirė' 
Lenkijos čigonų karalius, 
kuris buvo didelis gen. 
Franco šalininkas. |

Jung. Valstybėse mokslo, 
metas mokyklose arti pa
baigos, o Argentinoje, 1 
Pietinėje Amerikoje nuo 
kovo 1 d. š. m. prasidėjo 
mokslas visose mokyklose. Į

Uragvajuje nepaprasti 
karščiai. Ūkininkai nusis
kundžia dėl sausros ir va
saros karščių.

Berisso (Pietinėje Ame
rikoje) vasario 25 ir 26 d. 
siautė dideli karščiai. Kai- 
kur pritrūko ir vandens.

Švenčiant savo Globėjo šventę, Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungai būtų pravartu prisiminti senesniųjų 
laikų dvasią, kada jos nariai visu uolumu buvo pra
dėję veikti katalikiškoje ir tėvyniškoje dirvoje. Jau 
beveik ketvirtis amžiaus nuo to laiko praėjo. Išeivi
jos gyvenime tai nemažas laikotarpist ypač jei turė
sime omenėje, kad LDS nėra pašalpinė organizacija.
Verstis vien katalikiška ir lietuviška idėja, neturint | 
jokio materialinio pelno, tai jau didelis nuopelnas 
Bažnyčiai ir tautai. Ir tas nuopelnas nėra koks tuš-' 
čias žodis ar pasigyrimas, bet jis pasireiškia konkre
čioj bei apčiuopiamoj formoj. Aiškiau kalbant, di
džiausias LDS nuopelnas yra tas, kad Įsikūrė savo or
ganą, katalikišką laikraštį “Darbininką”. Ne vieta čia 
išdėstinėti “D-ko” praeitį, jo nuveiktus jau darbus ir 
dabartinius siekimus ir užsimojimus
džiais nė negalima to atpasakoti — užteks tik pami
nėti, kad jis grynai katalikiškas laikraštis ir tokioj i 
krypty mano visados ištęsėti. Geram katalikui tokio 
pareiškimo užtenka. Jis žino, ka reiškia šiais laikais 
turėti neveidmainingą katalikiškos ideologijos skel
bėją. Jau ne tik vadų, bet ir visuomenės akyse vis 
daugiau aiškėja faktas, kad rimta spauda nustato ir 
formuoja mūsų išeivijos ateitį. Iš vienos pusės ji ap
draudžia nuo bedievybės ir moralinio susmukimo, gi 

j iš kitos — :
mūsų visuomenei nutausti ir išnykti svetimybių ban
gose.

Esame pergyvenę visokių sunkių momentų ir gy
vi tebeišlikome. Tai jau didelis pliusas. Kur yra gyvy
bės, ten netrūksta ir vilties. Tačiau viena viltimi vers
tis nebegalima. Prie jos reikia darbo ir ištvermės. 
Reikia daugiau gyvybės pačioje organizacijoje. LDS 
turi atsigimti. Prisiminę praeities laimėjimus, kurie 
plaukė iš gerai suprasto organizacijos tikslo ir uolios 
darbuotės, LDS nariai privalo atsinaujinti dvasioje, 
nusikratyti snauduliu ir abejingumu ir griebtis dar
bo, “o saulė nušvis”. Laimėjimai ateina tik darbin
giems pasiryžėliams. Tad visi spieskimės prie savo or
gano “Darbininko”. Supraskime jo troškimus ir sieki
mus. Būkime jo nuoširdūs prieteliai. Jis stovi ant sau
gaus katalikiško kelio, o tas kelias amžiais išbandy
tas. Trukšmingi daug žadą šūkiais greit nuskamba ir 
išnyksta kaip aidas laukuose, vien tuštybę ir nusivy
limą palikdami. Jie nepastovūs kaip drabužių mados. 
Jie sukiršina minias, suardo tvarką ir nušvilpia kaip 
viesulas, nieko nesirūpindami padarytais žmonėms 
nuostoliais. Mes laikykimės saugios ramybės, kurią 
išlaiko vien katalikiška pasaulėžiūra. Katalikų laik
raštis tai kelrodys, kurs tiksliai neklaidina. LDS pri
valo džiaugtis, kad sugebėjo įkurti katalikišką laik
raštį. Dabar juo naudojasi plati visuomenė. Todėl ir 
organižacijai ir visuomenei reikia jis uoliai palaikyti.

K.

•J

Maskva — Ispanijos su 
kilėliu karo laivai sugavo 
sovietų tavorinį laivą Smi- 
dovič. Laivo Įgulą suėm< 
ir uždarė kartu su kitai? 
sovietų jūrininkais, pate 
kusiais Ispanijos sukilę 
iių nelaisvėn.

— 

ITALIJOS SPAUDA NO
RI IŠPROVOKUOTI IS
PANIJOS SUKILĖLIUS 

PRIEŠ ANGLIJĄ
Detroit, Mich. — Henry 

Ford, kuris taip griežtai 
buvo nusistatęs prieš uni
jas. priėmus Wagnerio

9 

pareiškė, kad jisai Įeisiąs 
laisvai savo darbininkams 
dėtis Į uniją, bet tik dar
bininkai susirašę Į uniją 
daugiau nelaimės, negu jie 
dabar turi, sako auto in- 

I dustrijos karalius. Gaus 
ar ne, bet su organizuotais 
darbininkais ir Fordas ne
galės taip elgtis, kaip jis 

Hashington, D. C.—Spė- užsinorės. Tiesa, kad For- 
liojama, kad kitą savaitę L
prez. Roosevelt, kalbėda
mas Kongrese apie val
džios išlaidas, pasiūlysiąs 
industrijos vadams suma
žinti darbo savaitę.

už dalyvavimą ' valstybės 
išdavimo darbuose Mukde
no ir Šantungo provincijo-;

i se mirti, o kai kuriuos il
goms kalėjimo bausmėmis.

ii

I

PREZ. ROOSEVELT VĖL- 
SIŪLYSIĄS TRUMPES 
NES DARBO VALAN 

DAS
I

Washington, D. C.—I

Ryga, Latvija — Visoje 
Sovietų Rusijoje dar yra 
užsilikusių 11 Katalikiškų 
bažnyčių ir 10 kunigų, ku
rie bažnyčiose laiko pa
maldas.

Prieš 1917 metų revoliu-! 
ciją Rusijoje buvo 8 Ka
talikų Bažnyčios vysku
pai, 810 kunigų ir 410 baž- 

i nyčių.

I
mokami, bet jie turi dirb
ti, jeigu taip galima būtų 
palyginti, kaip mulai. 
Kiekvieną sekundą turi 
sunaudoti prie mašinų.

Roma, Italija — Visa I 
talijos spauda talpins 
straipsnius, kuriuose ragi 
na Ispanijos sukilėlius ne 
siskaityti su Anglijos i 
Prancūzijos protestais i 
grasinimais, bet šaudyti i 
skandinti visus ju laivus 
kurie bandys Įplaukti 
Bilbao uostą.

Toji pati spauda taip pa 
pakartoja tą faktą, ka» 
Ispanijos raudonųjų vai 
džiai didžiausią param 
teikia Sovietų Rusija i 
Prancūzija, bet nuo ju 
dviejų neatsilieka ir Ar 
gbja.

Taigi provokacija ga
VĖL SIAUTĖ VIESULAS įšaukti karą.

SPAUDOS FONDO KOMI 
SIJOS DĖMESIUI

i

HERSHEY DIRBTUVĖS 
STREIKO LAUKE ĮVY

KO RIAUŠĖS

I
Į

i
stovi tautinių idealų sargyboje ir neleidžia 1 krinančios žinios yra, kad,

____ ___ ,x___ ______ xx xx___ i-xx____ xx____ lx.. i____ 1 Snviptn ii7.«ipnin rpikplul

I
LITVINOVO ŽMONA 

IŠTREMTA Į URALUS

Geneva, Bal. 14. — Įti-

Hershey, Pa. — 
savaitę farmeriai, 
ja ir streiklaužiai 
sėdinčius Hershey 
do dirbtuvėje streikierius. 
Bematant jėga darbinin
kus kilo riaušės. Keliolika 
darbininkų skaudžiai nu
kentėjo. Bet streikieriai 
nepasiduoda. Streikieriai

Marshfield, Mo. — 1 
pastaruosius du mėnesiu 
viesulas pridarė daug nuo
stolių. Štai balandžio 14 d. 
čia smarkus viesulas pri-

• v

Į

Pereitą 
polici- 
išmetė da“rė‘’daug“nuost''oih7rr''Su-1. Spaudos Fondo Komis 
šokola- žeic,ė 6 žmones. J°? susirinkimas |vyk

- - - | sekmadienį, gegužes 2 c
vakare, tuoj po Vyči 
N. A. Apskr. posėdžių p: 
rapijos salėje, 492 E 7t 
St., So. Bostone. Komisi 
jos nariai būtinai kvieči: 
m i dalyvauti!

P. Razvadauskas, 
Komisijos Pirm.

šokola-

DĖL STREIKO NEGALĖ
JO IŠPLAUKTI LAIVAS

Sovietų užsienių reikalų 
komisaro Litvinovo žmona 
tapo ištremta iš Maskvos
Į Sverdlovską, 
apie 900 mylių nuo Mas
kvos. Sakoma, kad Litvi- 
novas palaikymui savo 
vietos turėjo sutikti su jo 
žmonos ištrėmimu. Be to, 
yra gandų, kad Sovietų 
valdžia yra nepasitenkinu-į DARBININKAI ŠAUDĖ 
si Litvinovo veikimu, ir 
galįs greitai būti “paša
lintas”.

New York — Dėl laivų 
darbininkų streiko, United 

Uraluose, pikietuoja dirbtuvę. Kom- Statės Lines laivas “Pre- 
panija buvo priversta pra- sident Roosevelt” negalėjo 
dėti derybas su s organi- išplaukti iš čia į Europą, 
zuotais darbi n i n k a i s. į 
Streikui vadovauja CIO 
organizatorius.

DARBININKUS

SVARBUS KOMISIJOS IR VEIKĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, balandžio 18 d. 2:00 vai. po pietų 
vyks svarbus Lietuvių Dienos komisijos ir veikėjų si 
sirinkimas, Marianapolio Kolegijos rūmuose, Thomj 
son, Conn. Prašome visų išrinktų komisijos narių i

BILBAO BADAS

Bas-

Galena, Kansas Sek- Mass., Conn., R. I. irN. H. skaitlingai dalyvauti. Tai] 
' gi yra kviečiami visi veikėjai ir katalikiškos spaude 

bei kolegijos rėmėjai dalyvauti ir pasitarti apie įvyl 
stančią Lietuvių Dieną, liepos 5, Marianapolyj 
Thompson, Conn.

madienį, balandžio 11 d. 
čia įvyko mainierių de
monstracija. Demonstran
tai susiorganizavę į taip 
vadinamą kompanijos uni-

Bilbao, Ispanija 
kų provincijoj sukilėliams 
sekasi. Jie baigia užimti tą jąt reiškė kaip ir protestą 
provinciją. Nei kariuome- prieš CIO, 1 
nė, nei gyventojai nebeno-1 nori patraukti darbininkus 
ri kariauti, nes jiems trūk
sta maisto ir kenčia badą. 
Be to, baskų provincijos

kurios vadai Darbininkų Radio Program 
1:30 Valandą po Pietųprie naujos unijos, kuri y- 

ra nariu CIO. Bemaršuo- j 
jant organizuotiems dar- šeštadienį, balandžio 17 d., 1:30 vai. po pietų 

i 
šūviai į” martuojančius WC0P< Boston. Programą išpildys Darbininkų Rad 
darbininkus. Aštuoni dar- Grupė, vadovaujant muzikui Rapolui Juškai. Praš

gyventojai patyrė, kad su- bininkams palei CIO ofisą,. , ^sraaienį oaianazio ii a., i.ou yai po pietų 
kilėliams užėmus, jie galės iš antro aukšto paleista1 vyks DarbinmkxJ Programa is radio stoti.
jaisvai gyventi. Spėjama, 
kad Basku provincija greit
bus sukilėlių rankose. Gy-;bininkai ir vienas 15 metų me pasukti savo radio ant 1120 kilocycles ir klausyt 
ventojai galės atsikvėpti, j vaikas sužeisti šūviais. I gražių dainų, kalbų ir muzikos.
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Penktadienis, Balandžio 16, 1937 darbininkas
>
/ 2

Lietuvos Vyčių Naujos Anglijos Apskr. Šokiai įvyks Šeštadieni, BALANDŽIO- 
APR1L 17-ta Hotel SOMERSET (Louis xiv ballroom) Boston, Mass.

Gros “Roy Ellis and his Twelve Sociėty Players” Pradžia 8 vai. vak. Kviečia Visus RENGĖJAI
Į M>~mi~TITn~TT-T-----------------------f—, JĘ

VIETINĖS ŽINIOS! Į
,____________

“REVOLIUCIJA” PRAE- I Bostone yra daug parengi 
- • i mų — net keletą savaitė-1• Me- LAtsilankiusių tarpe buvo 35c.

.............. _ ‘ Vakare, vyčiai suvaidins 
Teatras buvo ilgas. Bai- veikalą, keturių veiksmų

J------ , “Būk Jo Angelu
Sargu”. Veikalas gan įdo
mus, tik išėjęs iš spaudos. 
Artistai lavinasi, kad pa
tenkintų to vakaro sve- 

i v •cius.
Apart teatro bus ir mu

zikos, dainų bei kalbų. 
Dainuoti pasižadėję yra, 
mūsų mylimi solistai: p-lė 
Ona Valiackaitė ir Juozas 
Antnėlis. Be jų bus ir dau- 

_____  . ___ _______ • giau. Tad visi ruoškimės 
aiškino gilias veikalo min- Vakaro pelnas eina pa-• apvaikščioti Motinos die-

JO

i
TAISOME IR PARDUODAME RAD1OS IR REFRIGIATORIUS

GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 450 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
NORWOO1)’O SKYRIUS: 1044 Washington St., Nonvocd, Mass. Tel. Nonvood 1498-W.
—- - ~ -----------

I
«i

i

|
vairi programa. Tikietai—

Bažnytinėje salėie, bal. i —
11 d.. 7:30 vai. vak., kun.!vlsi trys vietiniai kunigai.;
P. Virmauskis nuoširdžiai į . .. , , v . . , □
dėkojo kun. J. švagždžiut S°Je Jls buv0 !abal lapu- <JramiU 
už ismokymą savo parapi
jiečių būrį tinkamai vai
dinti didžiulę dramą “Re
voliuciją” ir už atvažiavi
mą su ja So. Bostonan. Jis 
dėkojo ir vaidintojams už 
išsimokymą ir atvažiavi
mą. Po tam jis paprašė 
kun. J. Švagždžio paaiški-' 
nimo žodžio. > .

i vaidintojams i_____
Kun. J. Švagždys gražiai, šaltakošės ir toniko.

dingas. Artistai vaidino 
gražiai. Man, rodos, ypa
tingai gerai vaidino moti
na, sūnus mažas ir didelis 
ir advokatas.

Po vaidinimo, vakaro 
vedėjai, Šv. Vincento Pau
piečio Labdariė draugija ir 
panelės M. Kilmoniutė ir 

Į A. Varžinskaitė patiekė 
i vaidintojams užkandžių,

I

V f

tis, pradžioje ir tarpais. ; rap i jos pikniko rengimo 
Žmonių tebuvo virš pu-jfOndan.

sė salės. Neperpildyta sa-; -------------
lė buvo gal dėlto, kad So. Bertaininis Susirinki

mas Šv. Jono Ev. BĮ. Pa- 
šalpinės Draugijos įvyks: 
pirmadienį, balandžio 19.

i d. (Patriotų šventėje). 2 
vai. po pietų, 492 East 7th 
St., Šo. Bostone. Susirin
kimas perkeltas į pirma
dienį todėl, kad sekmadie
nį svetainė yra užimta. 
Tad prašome laiku sueiti 
ir atsivesti naujų narių 
prirašyti prie šios didžiau- 

’ sios pašalpinės draugijos 
i So. Bostone.

Rast. Jonas Glineckis

DAKTARAS
DR. J. LANDŽIUS

SEYMOUR
Lietuvis Gydytojas

Vartoja X-Ray 
Taipgi priskiria akinius

534 Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

Tel. 2712.

............... . s 
Tel. S. B. 2805-R =

LIETUVIS į 

OPTOMETRISTASĮ 
Išegzaminuoju akis;
priskiriu akinius | 
kreivas akis atitle- i 
sinu ir ambiijoniš-j 

žkose (aklose) akyse sugrąžinu j 
| šviesą tinkamu laiku. :
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
| 447 Broadway, South Boston Į 
E.
p I 
I

CHORO KONCERTAS IR 
TEATRAS

ną! —R.

niatfuiiiM'itf •» iiifHimtmuri «•«■««••••»«••........

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR, M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldleniais, taipgi seredomis nuo 

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

| iHiiimtii mintini «•«*«• rnimni»»»i»mn«n«i(

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS

Šv. Petro lietuvių para
pijos didysis choras, sek
madienį, balandžio 25 d., 
Šv. Augustino parapijos 
(airių) svetainėje, E St., 
So. Bostone, išpildys kon
certo programą ir suvai
dins farsą “Žydas Bač
koj”. Dalyvaus programo
je ir naujas Amerikos Lie
tuvių Legionierių benas.

Koncerto programoj bus 
visa eilė naujų dainų. Be
je, p. Jonas Tamulionis iš 
Nashua, N. H. atvyksta ir 
sudainuos gražių komiškų 
dainų. Jonas Tamulionis 
yra ne tik geras daininin
kas, bet ir komikas. Jis 
savo akelėmis ir judesiais 
prijuokina publiką.

Lietuvių Legionier i ų 
benas tai bus naujienybė 
visiems.

Taigi visi į Choro teatrą 
ir koncertą, sekmadienį, 
balandžio 25 d., š. m. Gau
siu atsilankymu mes pa- 
remsime jaunimą, kuris 
taip gražiai darbuojasi 
parapijoje. Nechoristas.

251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:80 Iki 6 ir nuo 6:30. iki 9 v. v. 
Seredomls nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

VYČIAI RUOŠIASI SAVO 
ŠVENTEI

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M, D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

Tos brolių Motuzų fil- 
mos iš Lietuvos bus rodo
mos bažnytinėje salėje, W. 
5th St., So. Bostone, bal. 
18 d., 7:30 vai. vak. Maty
sime kokią rekomendaciją 
galės duoti southbostonie- 
čiai.

Antrą tam tikslui paren
gimą vadovaujant bažny
čios kolektoriams rengia 
S V. ąj Liu^apu -

Šio parengimo komisijai 
vadovavo kun. K. Jenkus. 
Jis turėjo suorganizavęs 
visą “armiją” uolitį darbi
ninkų ir darbininkių. Pa
rapijai liks nemažai pelno.

________________ ;

I
ASMENIŠKAI LYDIMOS

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūsiu TONIKA, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Vist; U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir {vairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV E M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

NEWYORK-KLAIPĖDA 
per. Gothenburgą, Švediją

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus į laivą New Yorke išlipti 

iš to oaties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

, paminėti L. Vyčių org.
Juozapo Išpažintojo 25 metų sukaktį, Sidabrinį 

Iškilmingame paminėjime, Jubiliejų, įvyks šį šešta- 
i. y. bal. 18 d., 7:30 vai. v.,' diėnį, balandžio 17-tą, Ho-i 
kuomet kun. Juškaitis sa-^tel Somerset (Louis XIV) 
kys prakalbą apie Šv. Juo- Ballroom, Boston, Mass. 
zapą ir broliai Motuzai ro- Sekančios 9 kuopos at- 
dys paveikslus iš Lietuvos, važiuoja busais ir automo- 

: Providence, R. I.,, 
Į Worcester, So. Worcester, 
‘ Lawrence, Athol, Hudson

^aP- biliais:j --------------
LDS 1 MA KUOPA

iškilmingai minės Šv. Juozapo j
LDS. Org. Globėjo mėtinę šven- i NorW00(l, vvCStficld, ir So.i 
tę, kuri pripuola balandžio 18 d. į Boston.

tinp vvrin knnnn nrirašp tenciJai laikomos šv. mišios ir ! Šokiams salė yra vienį! 
Y P P / pasakytas pritaikintas progai pa- i į£ didžiausiu ir puošniau-

daug naujų narių ir jų noksiąs. Visi nariai ir jų priete- - » komisija dar-'
garbei ruošiama priėmimo liai kviečiami dalyvauti šiose pa- { Y™1 Ja
luotą, bal. 19 d , 6 vai. maldose valdyba buojasi ir turi daug prizą-
vak. parapijos saleje.

Į šig puotą kviečiami vi
si kuopos nariai. Progra
ma bus įvairi. f’

PUOTA VYČIŲ NAU
JIEMS NARIAMS

Vyčių vajus šiais metais _4/__ t_____ ___
buvo gan sėkmingas. Vie- 8:30 vai. ryte bus LDS narių in-

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Įvyks ketvirtadienį, balandžio 
Kvieslvs 22* d., 8:00 vai. vakare, Šv. Pet- 

’ ’ ro par. svetainėje, 492 E 7th Str.,
~~ South Bostone. Visi nariai kvie-

GERA REKOMENDACI- įčiami dalyvauti. VALDYBA.
į

visur
savo Įvyks antradienį balandžio 20 

' ' * ' , Šv. Petro
parapijos bažnytinėje salėje ant 
5-tos gatvės, So. Bostone. Visi at-

Valdyba.

JA
Broliai Motuzai 

! patenkina žmones 
spalvuotais 
paveikslais iš Lietuvos.

“Mūsų Vilnius” rašyda- stovai kviečiami dalyvauti, 
mas apie V. Uždavinio 
darbuotę Chicagoje, sako: 

Į “Sausio 6 d. kalbėjo Cice
ro, III. aiškindamas brolių 
Motuzų filmas ir plačiai 
keldamas Vilniaus reika
lus”.

Tėvas Aukštikalnis ma- 
i tęs tuos Motuzų paveiks
lus Waterbury, Conn., ir 
giria juos kaip geriausius 
iš Lietuvos paveikslus. 
Taip pat patikę visiems 
vietos kunigams ir para
pijiečiams.

Bal. 11 d., tie paveikslai 
tapo parodyti Cambridge- 
je. Kun. J. Plevokas ir ki
ti, kurie matė, labai giria 
juos visus.

FEDERACIJOS 3-ČIOJO SK 
SUSIRINKIMAS

garsiniais <L 7:30 vai. vakare,

f

Į

Kasmet, Vyčiai iškilmin
gai apvaikščioja savo me
ti šventę — Motinos die- 

j ną. šiais metais irgi ruo
šiamasi šią brangią, ypač 
jaunimui šventę apsvaikš- 
čioti.

Motinos dienoje, ryte 
Vyčiai “in eorpore” iš
klausys Šv. Mišių ir pri
ims Komuniją. Po mišių 
bus pusryčiai; į plsryčius 
kviečiame visus drauge su 
vyčiais dalyvauti. Bus į-

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

REIKALINGA ofisui mergina, 
kuri mokėtų dirbti rašomą maši
nėle ir galėtų paimti short-hand 
diktandą. Atsišaukite į “Darbi 
ninko” adm., 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Tel. ŠOU 2680.

I

1937 m. gegužės 29 d. 
Iš New Yorko j Klaipėdą

Laivo nemainant

I dėjimų iš kuopų apie mil- 
: žinišką atsilankymą jauni- 
• mo iš viso Naujos Angli-

DALYVAV O 300 ŽMO
NIŲ

Trečiadienio vakare, ba
landžio 14 d., parapijos 
svetainėje įvyko Whist 
Party parapijos naudai. 
Dalyvavo apie 300 žmonių.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Telephone

SO. BOSTON 
1058

BAY VIEW 
MOTOR SERV1CE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Pcter Trečiokas 

savininkai

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
. MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andretv Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus f

•*

I i

i

I

jos. komisija taipgi kvie
čia ir tėvelius bei mamy
tes atsilankyti ir pasige
rėti tokiu gražiu susibūri
mu jaunimo ir kartu su 
juo praleisti tokią kilnią! 
organizacijos sukakti — 
jubiliejų.

Tikimės, kad į šį jubilie
jinį parengimą atvyks p. 
Mykolas Norkūnas, L. Vy
čių org. steigėjas, gyvenąs 
Lawrence, Mass. P-nas 
Norkūnas ir šiandien kur 
tik yra vyčių susivažiavi
mas jis visuomet dalyvau
ja ir džiaugiasi, kad jo 
triūsas dėl Tautos ir Baž
nyčios, kaip pasodintas 
medelis auga ir bujoja.

Vietinis jaunimas yra 
susiorganizavęs atvykti į j 
šiuos vyčių šokius. Taipgi 
į šokius rengiasi vykti vi
si mūsų biznieriai ir profe- 
sijonalai. Jie remia visi1 
šį parengimą duodami sa-; 
vo skelbimus programos j 
knygutėje, o p. Beleskas 
buvęs L. Vyčių 17 Algirdo 
kp. vice-pirm. ir Stanley 
Radio Co. savininkas as
meniškai įteiks Sidabrinę 
taurę tos kolonijos vy- 
člains, iš ktirids skaitlin
giausiai atvyks (išskyrus 
Bostoną). Taipgi jJ. B. Ko- 
raitis, lietuvių atstovas 
I. J. Fox Ine. asmeniškai 
įteiks $100 vertės “Silver 
pointed fox scarf ” už įžan-, 
gos giliukingą numeri, 
(merginai). Taipgi priža
dėjo atsilankyti p. Lillien- 
Hal, vice-pirm. I. J. Fox 
Ine., ir p. Kazlauskas, dts- 
tovaus Gtib. Htirley, taipgi 
žadėjo atvykti Senatorius 
Carroll prižadėjb būt kar
tu su jaunikiu.

Šokių komisija ragina 
Visus atvykti, o ji iš savo 
Įjtisės teiks mandagiausi 
patarnavimą, ir ligi pasi
matymo šūkiuose —

F. Gtendelytė, O. Sari- 
daitė, A. Palionis, P. Ra
kauskas, J. Naujokas.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi "Darbininke" tik
tai verti skaitytoji] paramos.

I I I

Šve- 
Kal-

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—J UL Y 2 D.
Iš Gotbenburgo geležinkeliu per 
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš
maro. 1934 m. statytu garlaiviu Ma- 
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS U2GYRĖ 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTU

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba Š. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI iš NEW YORKO 
GRIPSHOLM ____
DROTTNINGHOLM .... Gegužės 15. 
KUNGSIIOI.M .................. Birželio 5.
DROTTNINGHOLM .... Birželio 9. i

SVV'EDISH AMERICAN LINE
Boston, Mass. 154 Boylston Street, i

LI
Į

i
Gegužes 1, i

I
I

CAMBRIDGE, MASS.
KONCERTAS

Bal. 25, choras ruošiasi 
prie didžiausio, įvairiausio 
ir linksmiausio koncerto. 
Koncertas įvyks parapijos 
salėje 7:30 vai. vakare. 
Patartina visiems įsigyti 
tikietus iš anksto, nes vė
liaus gali vietos pritrukti.

Pelnas nuo šio koncerto 
skiriamas naujų vargonų 
fondui. Vargonai prieš 
Velykas jau įdėti, bet dar 
gerą dali už juos reikia 
sumokėti. Prašomi visi 
skaitlingai atsilankyti, pa
gelbėti choristams užbaig
ti vargonų fondą.

v •

Gegužės 23, Švč. Trejy
bės šventėje 7:30 vai. va
kare įvyks Naujų Vargonų 
šventinimas. Choras ruo
šia nepaprastai gražų baž
nytinį koncertą. Ponas W. 
Tremblay pateiks žavėjan- 
tį su vargonais muzikali 
programą. Tuomet išgirsi
me ką naujo vargonai gali

GRABORIAI
S. BARASEVIČIUS IR

SŪNUS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

; Gl/ven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES 
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 158 VV. 7th St
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass.

NOTARY PUBLIC

padaryti. Ruoškitės visi į 
šias iškilmes. X.Y.

PADEGĖ KATALIKŲ 
BAŽNYČIĄ

Malden, Mass. — Jau du 
kartu piktadariai buvo pa
degę Nekalto Prasidėjimo 
Katalikų Bažnyčią, Plea- 
sant St. Policija ir gaisri
ninkai sako, kad bažnyčia 
tikrai buvo padegta. Da
bar ieško piktadario.

X X X X X x>'x S'j ...........————

\ P. J. AKUNEVICH IR SUNOS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.

Į Cambridge Bottling Co. Inc;
i!
1! 
i!Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštus gerintus (Tonic).

Pristatome j krautuves, piknikus, balius ir i visokius parengi- j ; 
“ ----------- - M ■1 ! mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico su ženklu ant 

i ! leibelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus

!

U

Agentūrą. Reikale kreipkitės

CAMBRIDGE BOTTLING CO. INO.
4—6 Berkshire St., Cambridge, Mass.

Tel. TROwbridge 8374
Savininkai: Jonas Malinauskas, Jokūbas Puzinas, Juozapas F. Smilpys.

i! 
i! 
i!
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KATALIKU PASAULIS
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♦
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♦
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♦
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ŠIUOMI SKELBIAME LDS. ORGANIZACIJOS 
DVIDEŠIMTS PIRMĄJĮ SEIMĄ

Birželio 28 ir 29 d. d., 1937
Kazimiero Lietuvių Parapijoj, Nashua, N. H.
LDS. kuopos rengkitės prie šio seimo gyvai.

Išrinkite atstovus pagal konstitucijoje nustatytos 
tvarkos, būtent: 38. Kiekviena kuopa gali siųs
ti į Seimą bent po vieną atstovą. Didesnės kuopos 
turi teisę po viena atstovą siųsti nuo kiekvieno 10 
narių”. Pilnateisiais nariais skaitomi tie, 
yra pilnai užsimokėję mokesnius.

LDS. Centro Valdyba,
Kun. J. švagždys, Pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, Sekretorius.

kurie

P-lė A. Koraitytė

Naujos Mados
Pavasariniai Paltai

Rernardas Koraitis, 1. J. Fox lietuvis atstovas šiomis dieno
mis išvyksta i lietuviu kolonijas su l. .J. Fox dideliu kailiniu 
pasirinkimu. Taigi, moterys ir merginos, kurios norite pigiai 
nusipirkti kailinius ateinančiai žiemai, parašykite p. Koraičiui 
laišką ar atvirutę, kad jis su kailiniais atvažuotų i .Jūsų na
mus. Ar pirksite kailinius ar ne, jokiu išlaidu Jums nesudarys. 
Taigi, nepraleiskite progos — pamatykite kailinius savo na
muose.

Turime priminti, kad ateinančią žiemą kailiniu kainos bus 
pakilusios 4(1 nuošimčiu, nes /.alioji kailiu medžiaga labai bran
gsta. Taigi, dabar naudokitės nupigintomis kainomis.

I. .J. Fox Co. Dresių ir 
Cloth Skyriuje turi dideli 
pusi ri nk imą pa vasa rin i ų 
drabužių vėliausios mados 
ir labai prieinamomis kai

nomis. Taigi moterys ir merginos, kurios norite turėti gra
žius pavasarinius drabužius, kaip tai: paltą, dresę ir kitus 
drabužius, ateikite Į 1. .J, Fox Dresių Skyrių, kur patarnau- 

panelė A. Koraitytė. Atėję i krautuvę visuomet klauski- 
p-lės Korailytės. kuri Tamstoms maloniai patarnaus.

Jo Šventenybė, Popie
žius Pijus XI, po lygiai 
keturių mėnesių ligos, vėl 
užėmė savo vietą raštinė
je. Kol kas Šventasis Tė
vas priiminės tiktai oficia
lus.

Pilot Grove, Mo. — Bib- 
listų vadas, “Teisėjas” 
Rutherford, nesiliauja Ka
talikų Bažnyčią šmeižęs. 
Štai kun. R. F. Felix, be
nediktinas, praneša, kad 
biblistai praleidžia virš
trečdali milijono dolerių g 
vien už radio laiką. “Tei- 8 
sėjas” Rutherford turi už- / 

i pirkęs laiką 149 atskirose į 
radio stotyse ir per savai- $ 
tę per radio bangas palei- $ 
džia apie 440 prieš - baž- / 
nytines kalbas. Tėvas Fe- “ 
lix savo kalbomis per ra
dio aiškina katalikišką 
tiesą klausytojams.

Nev> York Kun. N. bįų profesijonalus, studen- 
Georges, O. P., tapo domi- įus jr vįsus kitus šiame 

i nikonų provincijolo pas- £aunįame bankiete daly- 
kirtas vykti į Limą, Peru- vau£i 
viją, Pietų Amerikoje, da- ' __________
ryti studijas rekordų ir ĮTEISINO MORRO CAS- 
dokumentų, liečiančių Pat. TLE LAIVO VIRŠININ- 
Martyną de Porres, domi
nikoną Broliuką, kurio 

pažymėdamas kanonizacijos byla abi A- _
. , . į ,^?.rb.Inln.kų merikos susirūpino, šįmet nom^ jung Valstybių" a-

santykius. Kalbėtojo zo- sueįna lygiai šimtmetis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
t I

SVEIKINIMAS Iš šVEN- jose dalyvavo. Paskutinę 
rekolekcijų dieną po pa
maldų visi rekolekcijų da
lyviai susirinko Jėzuitų 
salėn, kur įvyko iškilmin- • 
gas rekolekcijų užbaigi
mas. Čia labai svarų žodį 
tarė Liet. Krikšč. Darb. 
S-gos Centro valdybos vi
cepirmininkas Dr. Pr. Die-į 

šta- lininkaitis, 
Taipgi Bažnyčios

TOSIOS ŽEMĖS

Šiomis dienomis kun. -J. 
Vincius iš East St. LouisJ 
111., kuris išvykęs daly va- i 
vo Tarptautiniame Eucha-I 
rištiniame Kongrese, Ma- į 
niloj ir iš ten nuvyko i 
Šventąją Žemę, Jeruzoli-; 
mą ir Į kitas vietas, pri
siuntė “Darbininko” 
bui sveikinimus, 
sveikina ir “Darbininko”, 
skaitytojus, bendradar- džius palydėjo triukšmin- Į paL Martyno beatifikaci- 
bius ir prietelius. Be to, gas rankų plojimas, o re- jos. 
kun. J. Vincius šv. mišio- kolekcijų rengėjui S-gosl 
se, kurias jis atnašavo Dvasios Vadui, kun. V-l 
Velykų rytą Švč. Kapo j>eičiūnui, nuskambėjo ga-l§ 
bažnyčioje, prisiminė ir — -- --i-
“Darbininko” štabą.

Nuoširdžiai dėkojame 
. kun. J. Vinciui už sveikini
mus ir maldas. Linkime 
kun. Vinciui laimingos ke
lionės ir malonaus sugrį
žimo. Turime tikros vil
ties, kad kun. Vincius su
grįžęs parašys savo įspū
džius “Darbininkui”.

11 lingas “valio”. Toliau sekė’nuolė, 
religinis vaidinimas, kurį 
suruošė Aleksoto skyrius. 
Vaidino “Šv. Akvilinos 
mirtį”. Dalyvių buvo per, 
500 vyrų.

KIEK LIETUVOJE BAŽ
NYČIŲ IR KUNIGŲ

ja 
te

Reikia žinoti, kad 1. -J. Fox Dresių Skyriuje pavasariniai 
drabužiai yra aukštos rūšies, vėliausios mados ir labai pri
einamomis kainomis. Taigi, moterys ir merginos, kurios no
rite ką nors pirkti iš pavasarinių drabužių, tai ateikite i J. 
Fox kratinę ir pamatysite, kad čia nusipirksite aukštos rū
šies drabužius ir už labai nebrangią kainą.

411 \vashington street 
BOSTON, MASS.

500 VYRŲ DARBININKE 
DALYVAVO REKOLEK

CIJOSE

Kaunas — Krikščionių 
Darbininkų S-ga buvo su
ruošus! vyrams rekolekci
jas. Rekolekcijos vyko 
Vytauto bažnyčioje — ve
dė žinomas darbininkų bi
čiulis Tėvas Aloyzas Janu- 
šaitis. Rekolekcijų metu 
buvo iškelta Įvairių klau
simų. Vyrai labai uoliai

Naujaisiais 1937 m. da
viniais, dabar Lietuvoje 
yra 729 bažnyčios ir 1.231 
kunigas. Pereitais metais 
mirė 22 kunigai.

UŽMUŠĖ DU ORLAIVIO 
KATASTROFOJE

Pasco, VVash. — Balan
džio 7 d., sugedus orlaivio 
motorui, netoli Pasco ae
rodromo nukrito orlaivis 
ir iuo važiavusius' du žmo
nes užmušė.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER. MASS

I

PERKINS SQ.
CASII MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadway, Tel. S0U 3120

K ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir iižkati 
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona .Tankfenė.

1428 Columbia R<1., S. Boston, Mass. 
I'rot. Rašt. — Bronė t’unienė,

29 Gouhl St., W. Koshnry. Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fln. Rašt. — Marllona Markontntė. 
4115 V.’ashinsrton St., Rosi indai o, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlnllntė.

105 West 6th St., So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Mlzarlrdlenė,

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — Ona Sianrienė, 

449 E. ?th ~St:, So. Boston, Mass.
Dranirija savo snslrlųkimns laiko kas 

antra utarninkj mėneMto.

Hampshire ir kitų valsty-' reiviavimo pareigas ir bu
vo pilnateisiu lenkų vals
tybės piliečiu.

J. Kanopka Vilniaus 
krašte yra žinomas kaip 
geras teatralas. Jis buvo 
lietuvių studentų dramos 
sekcijos* vedėjas ir uolus 
teatro organizatorius. Pat
sai yra parašęs keletą te
atro veikalų iš Vilniaus 
krašto lietuvių gyvenimo. 
Politikoje nedalyvavo, o 
dirbo tik savo mėgiamoje 
meno srityje.

I 
I

KUS

Nevv York — Šiomis die-

peliacijos teismas panai
kino žemesniojo 
sprendimą, kuris

teismo 
Morro 

Roma — Čionai yra ty- Castle laivo kap. Warms 
i rinėjama nuostabi prana- ir vyriausi inžinierių A- 
į šystė, kurią padarė vie- bbott buvo pripažinęs 

, Motina M. Rafols. kaltais už kriminalį apsi- 
Ši pranašystė buvo para- leidimą, kada laive kilo 
šyta 1815 metais, bet buvo gaisras ir žuvo 134 žmo- 
atrasta tik 1932 metais. 
Motina Rafols išpranaša
vo Kristaus Karaliaus 
šventės įsteigimą ir da
bartini Ispanijos civilini 

, kara. Toliau iš Švč. Jėzaus 
' Širdies regėjimo vienuolė 
užrašė Jėzaus žodžius: ‘Aš 
karaliausiu Ispanijoje y-

• patingu būdu ir mano at
vaizdas bus garbinamas 
gatvėse ir miesto 
se’. Pranešimais iš 
jos ta pranašystė 
dvs. Gen. Franco 
bė, kad jis užėmęs 
da, viešai miesto 
mis išstatvsiąs Jėzaus at
vaizdus ir altorius.

N’ew York — Vadovau-; 
?ant. laikraščio “Catholicj 
\Vorker” redaktoriams 
čionai susitvėrė Katalikiš
ka Amatų Unijįstų drau
gija. Tikslas naujos drau
gijos yra užinteresuoti ka
talikus darbininkus unijos 
Principais, kaip kad nuro
dė Popiežiai enciklikose.

Stud. Ant. J. J.

I

I

ŠV JONO EV. BL. PAŠALPINF 
DRAUGIJOS VALDYBA

•’irmininkas Juozas Avajrždys,
601 Cth St.. So. Boston. Mass. 

Vico-Pirm. Albinas Neviera,
16 IVinfiHd St., So. Boston, Mass. 

I’rot. Rašt. Jonas Olineckls,
5 Tbomas T’k.. So. Boston, Mass.

i l-’in. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

iždininkas Pranas Tulelkls,
I 109 Bowen St„ f o. Boston, Mass. 
.Maršalka Jonas Zaikis.

7 \Vlnfle1d St„ So., Boston, Mass. 
Draugija laiko susIrThkfmns kas tre 

čia nedėldlenj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietį. Parapijos salėj. 49: 

E. 7th St., So. Boston, Mass.

7:80 vai. vakare, pobažnytinėj «v< 
rainėj

Visata draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolu' raštininkę.

VĖL UŽDARĖ 3 LIETU
VIŲ MOKYKLAS

nes rugsėjo 8, 1934 m.
Warms buvo nuteistas 4 
metams kalėti, o Abbott 
dviem metam.

— Palestinos hebrajų ra- 
švtojas J. D. Kamzonas, 
kilęs iš Lietuvos išvertė i 
hebrajų kalbą 100 liet, 
dainų.

aikštė- 
Isnanl- 
išsinil- 
naskeL j 
Madri-. 
gatvė-

ŠAUNUS PARENGIMAS
VVaterbury, Conn. —Ba

landžio 17 d., vakare, Ho- 
tel Elton Ballroom’e įvyk
sta Amerikos Lietuvių 
Katalikų Studentų ir Pro- 
fesijonalų organizacijos 
metinis bankietas. Daly
vaus žymūs asmenys iš vi
sos Naujos Anglijos. Kal
bas pasakys adv. Antanas 
Mileris iš VVorcester, Stu
dentų ir Profesijonalų or
ganizacijos Garbės Pirmi
ninkas; kun. Edv. Gradec- 
kis iš Waterbury, jaunimo 
vadas ir p. Juozas B. Lau- 
čka, “Amerikos” redakto
rius ir Studentų ir Profe
sijonalų organizacijos pir
mininkas.

Rengėjai kviečia visus 
iš Connecticut, Massachu
setts, New Yorko, New 
Jersey, Rhode Island, 
Pennsyl v a n i j o s, Nevv

4.A, ANTANAS GUDAITIS

1905 m. laikotar

vietinės žinios!
3

. . ........................................

Balandžio 10-tą dieną, Marksiūtei ir Onai Marse- 
Sodaliečių kambaryje, į- 
vyko puikiai surengtas 
siurprizas panelei Marytei dirbus kelis metus, laisvu 
Sabaitei, kuri gegužės 2-rą laiku nuo mokyklos “Dar- 
dieną ištekės už Jono Pre- bininko” administracijoj. 

, skenio. P-lė Sabaitė yra Dabar dirba apdraudos o- 
labai populiari veikėja 
mūsų tarpe; daug dirbusi 

j visuomenėje ir užtat pilnai 
užsipelnė tokio įspūdingo 

į baliaus. Susirinko apie 40 
j,

lioniūtei.
P-lė Marytė Sabaitė yra

fise. Kakto Skylutė.

SIIOVVER PARTY

baliaus. Susirinko apie 40 Balandžio 4 d. p-lė Mil- 
merginų ir visos apdova- dreda Vilkonytė surengė 

Vilnius — Vokiečių tele-'nojo jaunąją labai gražio- ‘shower party’ savo drau- 
, j---------- Visos pa- gei o. Petronei Šimkiūtei.

Dalyvavo apie 30 draugių 
ir p. Šimkiutę apdovanojo 
gražiomis ir naudingomis 
dovanėlėmis ir palinkėjo 
didžiausios laimės pradė-

gramu agentūros žiniomis, 
okupuotoje Lietuvoje len
kų valdžia uždarė tris pri
vačias lietuvių mokyklas.

Šiomis dienomis Kauno 
miesto ligoninėje mirė dr. 
V. Kudirkos bendradarbis, 
knygnešys Antanas Gu
daitis.

A. Gudaitis gimė 1872 
m., Antkalniškių km., 
Plokščių valsčiuje. Baigęs 
K. Naumiesčio dviklesę 
mokyklą, stojo raštinin
kauti pas Plokščių vals
čiaus teisėją, žinomą Lie
tuvos patriarchą Petrą 
Kriaučiūną.

1897
pyje A. Gudaitis gyveno 
Naumiestyje. Mirus dr. V. 
Kudirkai, A. Gudaitis bu-i 
vo vienas iš valdininkų, 
kuris išdrįso nešti jo kars
tą į kapus. Tai buvo pavo
jingas žygis, nes rusai la
bai sekė laidojimo tvarką 
ir stebėjo, kas laidotuvėse 
dalyvavo. Po to, aišku, A. 
Gudaitis buvo pradėtas 
dar smarkiau sekti..Nepa
kęsdamas persekiojimo A. j 
Gudaitis išbėgo į Ameri
ką, kur buvo iki Didžia
jam karui pasibaigus.

Grįžęs į Lietuvą nuo 
1931 iki 1934 metų buvo 
Plokščių viršaičiu.

IŠ VILNIAUS IŠTREM
TAS STUD. KANOPKA

SULAIKYTAS “JAUNI- jabo 
MO DRAUGAS”

' mis dovanomis.
silinksminę, gardžiai už
kandę išsiskirstė pasvei- 
kindamos savo draugę 
Marytę ir linkėdamos viso 
__ > moterystės luome.

Kad balius buvo toks sek- jus naują gyvenimą. Visos 
mingas, dėka jaunosios dalyvės linksmai praleido 1 • ~t~n :i * I ,, u .w •   

jai Jakučiūtei, Anelei džių ir gėrimų. Ten Busti*..
Vilniaus lietuvių jaunuo- i sesutei Alenai, p-lei Emili-, jaiką. Buvo skanių užkan-

menės laikraštis “Jaunimo 
Draugas” šiemet jau ke
lintą kartą buvo konfis
kuojamas. Buvo konfis
kuotas ir jo paskutinysis 
prieš Velykas 11 numeris.

Po poros dienu “Jaunimo 
Draugo” redakcija gavo iš 
Vilniaus apygardos teismo 
š. m. kovo 11 dienos spren
dimą, kuriuo sulaikomas 
to laikraščio tolimesnis 
leidimas. Pranešama, kad 
šis teismo sprendimas pa
darytas ryšium su “Jau- 

•nimo Draugo” šių metų 6- 
i.o numerio konfiskavimu. 

I “Jaunimo Draugo” re
dakcija, ryšy su šiuo 
sprendimu, kreipėsi į ape
liacinę instanciją, tačiau, 
iki bus ten byla išspręs
ta — laikraštis negalės 
eiti.

v •

I
i

baldus 
PERK RAUS

TA >ME
Visur

PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 

atėję j tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BROCKERT’S ALE

□

BOSTONO APIEIJNKF.S BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė

jas Ir Distrlbutorius CHARLES VVAYSHVILLE, pristato alų baliams, 
restoranams ir aludėms. šaukite: Ded. 1731.

UTHVATUAN FVRNITVRE CO. 
326-328 W. Broadway, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

Telefonas 
Worcester, 5 4334

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

PLAUKU SLINKIMAS

Didįjį ketvirtadienį len
kų administracijos orga
nai ištrėmė iš Vilniaus į 
Nepr. Lietuvą stud. Juozą 
Kanopką.

J. Kanopka Vilniuje gy
veno 20 metų. Lenkų ka
riuomenėj jis atliko ka-

Slinkimas, Plaiska- 
nos ir Niežtėjimas y- 
ra priežastis plikimo 
Mano Vacum Procesą. 
Electric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus. 

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr.Grady, 327£:X
Valandos: Antradleųials, ketvirta 
dieniaia Ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; aekmadlė 
nlala 10—12 tiktai

v 1 ' -----

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

merikoj gyvenančių žmonių turi visada vi
durius užkietėjusius 40.(100,000 žmonių. Gi 
kita 40.000,000 žmonių turi taip labai blo
gus vidurius, iš ko ir kitokios ligos išsi
vysto. 95 iš kiekvieno 100 žmonių turi 
Chroniškas ligas. 70 nuoš. žmonių turi su- 
kietėjuses kepenas. 80 nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 60 nuoš. 
žmonių turi apendiko {degimus (ak’ažar- 
nės). KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI. • LAX HERB TEA nesibijo nei šalčio. Kataro, Influenz<»s Ir 
kitokių ligi). Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATŪRAI, - LAX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visų kūno sistemų. Sergantieji ir rteiki, tuojaus prisiųskite $1.00 bei 
$2.00, Money Order (Chekių neprijimu), o aš Jums pasiųsiu NATŪ
RAI. - I.AN - HERB TEA ir iš ko Jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATURAL - I.AX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rašykite:

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
—i
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Published every Tuesday aud Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendence Day, 
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class inatter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptauce for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
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Domestię yearly .................. .
Foreign yearly .................. .’__  :
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Foreign onee per week yearly $2.50
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Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Viena kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ......................... $5.00

DARBININKAS

SPORTAS Kibirkštysma nė mėginti vienybės 
namą statyti. Kalbėdamas 
žmonėms Jis sakė: “Jūs 
girdėjote, kad buvo saky
ta: Mylėsi savo artimą ir 
neapkęsi savo neprietelio. 
Bet Aš jums sakau: Mylė
kite savo, neprietelius, ge
ra darykite- tiems, kurie 
jūsų nekenčia ir melskitės Į 
už tuos, kurie jus perse
kioja ir šmeižia... Nes jei 
jūs mylite tuos, kurie jūs 
myli, kokį turėsite užmo- 
kesnį? Argi ir pagonys to 

i nedaro? Ir jei jūs sveiki- 
j nate tik savo brolius, ką 
I jūs daugiau darote? Argi 
ir pagonys to nedaro? Bū
kite tat tobuli kai ir jūsų

I

BOWLING TOURNAMEN- 
TAS

%

Sports 
Broad-

būti tuojau paleistas ir 4. 
Nuo raudonosios armijos 
turi būti nuimta GPU kon
trolė.

kaiį> Tuo laiku Maskvoje bu- 
Mas- vo 90,000 raudonarmiečių, 

dalyvauti

arba Darbininkas 
Depart., 366 W. 
way, So. Boston, Mass.

Laimėjusiems rungtynė
se būtų skiriamos bran
gios įvairios dovanos, o ki
tiems pažymėjimai.

SOVIETŲ RAUDONOJI 
ARMIJA PRIEŠ STALI

NĄ

Šiomis dienomis, 
rašo N. W. Journal, 
kvoje buvo susirinkę apie kurie turėję 
1500 raudonosios armijos j manevruose paliai šiauri- 
ir inžinerijos dalių kari- nę SSSR sieną. Tačiau ji, 
ninku aptarti susidariu- solidarizuodama 
sios nepakenčiamos pade- atstovų nutarimu, 
ties sovietų Rusijoj. Pasi- kė vykti Į manevrus, 
tarime buvo pareikštas 
griežtas nepasitenkinimas rius 
Stalinu ir apskritai Sovie-. Kremliuje buvo išstatyta 
tų valdžia, kas ligi šiol 7,200 GPU karių. Vadina- 
viešai nebūdavo reiškia-1 si, ir Sovietų Rusijoj Sta- 
ma. Ypač griežtai pasisa-i 
kė karininkai prieš GPU— 
vadinama Stalino privati- ■ 
ne armija. Kalbėtojai kai
tino Staliną, kad jis laikąs 
apginklavęs kulkosvai
džiais, lėktuvais, patran
komis, šarvuočiais ir bom
bomis 200,000 vyrų, kurie 
yra jo privatinė kariuome
nė.

Šitų pasitarimų rezulta
te raudonosios armijos va
das maršalas Vorošilovas 
Stalinui Įteikęs ultimatu
mą, kuriuo raudonoji ar
mija štai ko reikalauja:

1. Raudonoji armija turi 
dalyvauti sprendžiant SS
SR užsienių politikos klau
simus ir tam tikslui trys 
karininkai dalyvauja CI- 
KO posėdžiuose, kaip pil
nateisiai jo nariai. 2. Ar
mijos reikalus ateity tvar
ko neliaudies komisarų ta
ryba, bet raudonosios ar
mijos skirtoji vykdomoji 
Komisija. 3. Maršalas Tu- 
chačevskis, kuris ryšium 
su paskutine trockininkų 
byla buvo suimtas, turi

Bowling žaidimu yra la
bai daug užsiinteresavusių 
ne tik iš jaunimo, bet ir. 
senesniųjų. Dr. Antanas 
Gassonas ir p. Antanas 
Mickūnas, vaistininkas iš
kėlė sumanymą, kad laik-Į 
raštis “Darbininkas” su-

NORWOODIEČ1AI 
LAIMĖJO su savo 

atsisa-

Pir-Norwood iVIjlss.___
ruoštų bowlerių tourna-' madienį, balandžio 12 d 
mentą* “Daroininko” re- vakare Providence at
rakcija tą sumanymą nuo- yyko lietuvių bowlerių du 

. širdžiai priėmė ir įprašė rateliai ir žaidė su Nor- 
Dangiškasis Tėvas yra to-;abu sumanytoju paruošti woodiečiais ir Norwoodie- 
bulas” (Mat. 5, 43.). Ir>----------- ’-----
Kristaus apsakymas apie 
gerąjį Samaritoną nurodo 
koki, turi būti broliška 
meilė. Kunigas ir levitas 
praėjo pro vargšą sužeistą 
žmogų, kuris buvo pakliu
vęs tarp galvažudžių, ir 
nesuteikė savo tautiečiui 
pagalbos. O nepažįstamas 
svetimtautis, neprietelis 
pasigailėjo artimo. “Vie
nas gi keleivis Samarito- 
nas ėjo pro jį ir pamatęs 
jį buvo gailestingumo su
judintas. Jis prisiartino, 
aprišo jo žaizdas, užpylė 
aliejaus ir vyno, užkėlė jį; 
ant savo gyvulio, nugabe
no į užeigą ir rūpinosi juo.

I Kas iš tų trijų tau rodosi 
j buvo artimas to, kuris bu
vo patękęs tarp galvažu
džių? Bet jis atsakė: “Tas, 
kuris parodė jam gailes
tingumą. Jėzus jam tarė: 
Eik ir tu taip daryk”. Tas 
apsakymas davė naują ir 

’ iki tol negirdėta pamoką, 
būtent, kad kiekvienas 
žmogus, kuriam reikalin-' 
ga yra pagalba, yra arti
mas, nors jis būtų ir tavo 
didžiausias neprietelius. 

Taip Kristus mokė. Jei 
šiandieną žmonės Jo mok- 

I šią priimtų ir įgyvendytų 
ar beliktų nesutikimų?

Šiandien pasaulis kamuojasi su sunkiais darbo Šiandieną mes nutolę esa- 
’ • - ... . ..v, me nuo pamatinių Kris

taus įsakymų ir pasidalinę 
į grupęs ir partijas: šian
dieną kada mums vienybė 
yra būtina, nes kitaip bū
sime nugalėti. Mes šian
dieną turime kovoti už lai
svę, už laisvę Tikėjimo, už

366 West Broadway, South Boston, Mass.
felephone SOUth Boston 2680

Maskvoje buvo susida- 
įtempta padėt i s.

Šv. Juozapas
Pagal Šv. Tėvo Pijaus XI žodžius, “katalikiško

sios akcijos esmė tai siekimas asmeninės tobulybės”. 
Kitais žodžiais, katalikiškąją akciją tas tiksliausiai 
atlieka, kas stengiasi pats būti geras bei tobulas ir 
kitiems tame darbe padeda. Gi aukščiausias tobulybės 
laipsnis yra tame, kad visados būtume klusnūs Dievo 
valiai, pasiduodami jai be atidėliojimo, išsisukinėji
mo ir murmėjimo.

Jei gerai įsižiūrėsime į šv. Juozapo gyvenimą, tai 
pastebėsime, kad Dievo valiai klusnume jis buvo ne
palyginamas. Pastatytas Kristaus ir Dievo Gimdyto- į 
jos globėju, Šv. Juozapas iš pradžių nesuprato Įsikū- į 
nijimo Paslapties ir norėjo slapta pasitraukti. Ta
čiau angelui viską išaiškinus ir jį suraminus, Šv. Juo
zapas eina Globotojo pareigas be jokio dvejojimo iki 
mirties. Kada Herodas planavo baisų nežmonišką sa
vo sumanymą išžudyti visus kūdikius žydų žemėje, 
kad tame skaičiuje būtų nužudytas ir Vaikelis Jėzus, 
— Šv. Juozapas, angelo perspėtas, kad bėgtų į Egiptą, 
be jokio išsikalbinėjimo ir delsimo kogreičiausia vyk
do Dievo įsakymą ir žiemos metu išvyksta į tolimą ir 
nepažįstamą kraštą, nežinodamas, kas ten jo laukia. 
Ir vėl, Herodui jau mirus, gauna paliepimą grįžti į sa
vo tėvynę ir apsigyventi Nazarete. Šv. Juozapas pildo 
ir šitą įsakymą, taip pat uoliai ir skubotai. Gyveni
mas Nazarete buvo vargingas. Jam savo darbu reikė
jo išlaikyti šventoji Šeimyną, šv. Juozapas atlieka tai 
be nusiskundimo. Globojimas Dieviško Vaikelio jam, 
paprastam darbininkui, galėjo atrodyti persunki naš
ta, nes sutvėrimas turėjo auklėti Sutverto ją. Bet ir 
čia Šv. Juozapas klauso Dievo sutvarkymo ir eina sa
vo pareigas be jokių išsikalbinėjimų. Kad geriau įsi
žiūrėtume į tokią Šv. Juozapo tobulybę, jis yra pasta
tytas visos Bažnyčios Globėju ir darbininkų pavyz
džiu ir užtarėju.

I

tournamento planą, kuri temis Bonigli Bowling al- 
galima Vy- įey’se. Abu vyrų rateliai 

pasirodė stiprūs, bet Nor- 
i, balandžio woodiečiams ir vėl pavyko 
Dr. Gassonas Providenciečius supliekti 

Antanas Mickūnas 28 punktais. Štai rezulta-
<4

priėmus būtų 
kinti..'

Trečiadienį
14 d. š. m.,
JI*
buvo atvykę į “Darbinin- : tai: 
ko” redakciją pasitarti. Providence 
Kadangi šių metų bowling. 
sezonas jau baigiasi, tai 
numatyta bowling tourna- 
mentą ruošti kitų metų se
zone, jeigu tik atsirastų 
norinčių įsirašyti ir daly
vauti tournamente.

Taigi visų bovvlerių, jau
nų ir suaugusių, vyrų ir 
merginų bei moterų pra
šome pasisakyti ką mano
te apie sumanymą ruošti 

i tournamentą (rugtynes) ? 
Pritariate ar ne? Rašyki
te tuojau adresu: Dr. A. 
Gasson, 937 Washington 

' St., Norwood, Mass. arba 
’iMr. A. Mickūnas, 153 Win- 

slow Avė., Norwood, Mass.

I
I

lino diktatūra braška. Ne
pasitenkinimas Stalino di
ktatūra ne tik darbinin
kuose, bet ir armijoje.

domus. Norwoodietės mer
ginos 
kinais 
neteko

F. Kairys 
(Carter)

82 98 89 269

J. Balkus 89 8K 91 268
-J. (’yronak 91 95 109 295
A . Balkonis 90 11 90 295
D. Cvronak 105 100 90 295

Viso 457 492 469 1418
Norwood —
A. Mickūnas 8« 91 93 270
J. Jasionis 89 88 95 272
B. Kudirka 104 81 95 280
A. Gasson 100 105 95 300
F. Nevinskas 108 100 116 324

Viso 487 465 494 1446
Žaidimas buvo tikrai i-

klausimais. Stengiasi juos rišti savo protu, neatsižvel-• 
giant į Dievo nustatytą tvarką, kuri reikalauja iš žmo
nių ne tik teisingumo, bet ir meilės. Todėl ir žmonių 
pastangos yra nesėkmingos. Nepasitenkinimas didėja,) 
dėlto, kad visus apėmė gobšumas, o ta yda neturi ri
bų nė soties. Metas jau grįžti prie Dievo įstatymų ir 
imtis priemonių, pagrįstų meile ir teisingumu. Metas 
atsižvelgti į Katalikų Bažnyčios Vado perspėjimus ir 
eiti jo nurodytais keliais. Klusnus ir pasižeminęs Na
zareto Dailidė, kaipo tikras darbininkas, turėtų pa-. 
traukti pasaulio darbininkų akis ir širdis, šiais nėra-I 
mybių laikais Šv. Juozapo pavyzdys ir pagalba turė
tų būti šviesi mūsų gairė, nušviečianti tamsoje kelią. 
Tebūnie jis vadas, globėjas ir ramintojas. K.

padaryti vergais, bet kaip 
kovosime, kad pasiskirstę 
esame į nežymias grupes. 
Šiandieną darbininkai ko
voja su galingais kapita-Į 
listais; kova nelygi, spau
da prieš darbininkus, val
dininkai taipgi, bet kas 
skaudžiausia, tai kad dar
bininkai prieš darbinin- 

1 kus, unija prieš uniją ko
voja, šaudo, muša. “Kara-Į 
lystė nesutinkanti pati sa-' 
vyje neišliks”. Kaip gali
ma tikėtis darbininkams 
laimėjimo, kada jie nesu
taria, nesudaro vienybės, 
ir nesudarys, kol nepriims 
Kristaus žodžių: “Mylėsi

laisvę žmonijos, nes žiau- savo artimą kaip pats sa
rus komunizmas nori mus ve”. T.‘

su Providence vai- 
taip pat žaidė, bet 
sužinoti rezultatų.

Rap.

LIETUVAITĖ PASIŽY 
MĖJO BOWLING SPOR

TE
Bird & Son, Ine. Mergi

nų Bowling Lygos bankie
tas Įvyko Leraggis valgy
kloje.

Mes džiaugiamės ir di
džiuojamės, kad lietuvaitė 
p. Aldona Zimleckytė, Lie
tuvos Vyčių 27 kp. narė, 
gabi bowlintoja, gavo be
veik visas dovanas Bird & 
Son, Ine. Bowling Lygos 
laimėtas.

P-lė Zimleckytė laimėjo 
šias dovanas:

Jos ratelis gavo pirmą 
dovaną, turįs aukščiausi 
punktų skaičių. Ji gavo 
dovaną kaipo daugiausiai 
gavusi punktų savo rate-

v •

Lietuviai centrabiuriai 
komunistai, kada tik Is
panijos raudonies i e m s 

i pradeda nebesisekti civi- j liame kare, tai labai griež
tai ginčija žinias, kurios 
paduoda, kad raudonųjų 
fronte vadovauja sovietui 
Rusijos ir Prancūzijos ka
rininkai, kad dauguma 

• kareiviu yra suvažiavę iš 
tų dviejų valstybių. Bet 
sovietų Rusijos kareiviai 
ir kariniai ginklai ne ada
ta, nepaslėpsi. Štai šiomis 
dienomis iš Maskvos nu
vyko į Madridą dar 55 in
žinieriai ir karininkai. Iš 

; jų dalis rusai ir dalis ispa
nai, kurie kadaise buvo 
pasiųsti į Maskvos kariš
kuosius kursus. Atvyku
sieji tuojau buvo pasiųsti 

. i į karo frontą ir paskirti į 
atsakingas vietas.

lyj, būtent, 91.9; gavo do
vaną už tai, kad ji kaipo 
pavienė per 3 žaidimus pa
darė 325 punktus. Visos 
tos dovanos buvo pinigi
nės.

P-lė Aldona Zimleckytč 
taipgi bovvlina Norwood 
Town rately j. Ji čia turi 
91 punktą, šešiomis ‘pins’ 
mažiaus negu vadas.

Ji yra tik viena lietu vai
re Bird & Son, Ine. Bow- 
iing Lygoj. Sveikiname p- 
lę Zimleckytę ir linkime 
prasimušti sporte dar auk- 
ščiaus. ViBi

Prancūzų “Le Temps” 
rašo, kad ir lenkai į Ispa
niją siunčia savo ginklus. 
Ginklų transportas buvo 
pasiųstas iš kariškojo 
Westerplatto uosto prie 
Dancigo. Laikraštis pa
brėžia, kad pakraunant į 
laivą karo medžiagą visą 
uostą saugojo lenkų karei
viai. Toliau laikraštis pa
brėžia, kad lenkai turi pil
ną teisę kontroliuoti Dan
cigo ir jo teritorijoj esa
mus uostus, tačiau juos 
panaudoti ginklų kontra
bandai lenkam teisių nie
kas nėra suteikęs.

• v

Vienybe Pamatinis Įsakymas

Prof. F. Kemėšis.

Mintys Socialinei Santvarkai Pagrįsti
Jeigu yra tiesa, kad teisingumas yra val

stybių pagrindas, tai nemažesnė tiesa yra ir 
i tai, kad teisingumas yra išimtinai tvirtas ir 

Apjte vienybę visi kalba- jiems davė, kuris gali bū- tarpluominių bei tarptautinių visos žmonijos' 
x x. . x_3 ar atmestas santykių-pagrindas. Žmonių dvasia nerimo

šv. Tėvas Popiežius bet šventą įsakymą: “My- ir nerims kovodama vis dėl didesnio teisin- 
daug metų šaukia lesi savo artimą kai pats gUmo žmonių santykiuose įsiviešpatavimo, 

save”. Taigi nė vienas Daug tiesos turi tie, kurie įrodinėja, jog 
žmogus negali to įsakymo katalikai turėtų žymiai labiau susirūpinti 

nės sudarytų nesuardomą paniekinti ir tuo pačiu pa- meilės įgyvendinimu ekonominiuose santy- 
vienybę, vienybę, kurios silikti krikščionimi. Tas į- i kiuose) kaip teisingumo. Be abejo, meilė, 
jokios gyvenimo aplinky- sakymas jokių išimčių ne- kaip visų santykių širdis, šilima ir vainikas 
bes nepajėgtų suardyti, leidžia. Tikros vienybės į- vra aukštesnė už visas kitas dorybes. Tačiau 

------ - Vėberis savo sakymas reikalauja kar- įkonominiuose žmonių santykiuose, jeigu šie1 
Evangelija ir tais labai didelio pasišven- n^ra pagrįsti teisingumu, meilė dažnai neį-| 
!:c: “Aukščiau- timo iš žmonių, užtat tosi stengia atsverti neteisingumo padarinių ir 

siojo valia buvo sudaryti vienybės neprie i n a m a.| yra dažnai vcrčiama tenkintis tik gydymu 
šventą^ vienybę. Kas gi is šiandieną žmonės nebenori žaizdų ir švelninimu skausmų, kuriuos sukę- 

pasišventimų bei aukų da-. Į,a neteisinga santvarka ir neteisingi žmonių 
ryti. - -

Krikščioniškaiai vieny- cija buvo žmonijai reikalinga ir išganinga, 
bei yra keletas sąlygų: pa
kalbėsime apie pirmą:

Sunkiausias ir nemalo-! .
niausiąs Kristaus duotas dyti neapykantos ir kovos, karų ir revoliu- 
įsakymas tai mylėti savo rijų tolei, kol neteisingumas kėlė mūsų že- 
priešus. Tačiau, žinoda-; mėje pragarą ir trukdė Dievo Karalystės a- 
mas, kad to įsakymo neuž- tėiimą.
laikymas suardys vienybę, Vis dėlto turime čia pabrėžti, kad sociali- 
tai Jis griežtai pasakė, nio progreso vienas teisingumas — be meilės

me. Vienybės visi trokštanti priimtas ar atmestas,, santykių pagrindas, žmonių dvasia nerimome. f- --------------- *-------------------------------------------------------------------<«<__

per <
žmones prie vienybės;
Kristus norėjo, kad žmo-

l

I

Simonas Weberis 
knygoje “7 _ ‘ .
Darbas” sako: “Aukščiau- timo iš žmonių, užtat tos

I

jos išstoja, tas nutraukia ' 
šventus gyvenimo ryšius 
su Dievu”. Nurodydamas 
tikrą reikalingumą vieny
bės Jėzus Kristus pasakė: 
“Kiekviena karalystė ne
sutinkanti pati su savimi 
bus sunaikinta; ir kiekvie
nas miestas ar namas pa-i 
sidalinęs savyje neišliks”.’ 
(Mat. 12, 25).

Kada Kristus sujungė 
žmoniją broliškos meilės kad broliškoji meilė yra — nesugebės vykdyti. Anot Pijaus XI-ojo, 
ryšiais, Jis ne patarimą pamatas, be kurio negali- visuomeninei pažangai yra būtina abiejų ši-

elgesiai. Savaime suprantama, kaip toji ak-

Krikščionių, ir ypač Kat. Bažnyčia visais 
amžiais buvo gausi meilės darbais;

Tačiau tie meilės darbai neįstengė sutruk

tų dorybių sintezė.
Kad vis didesnio teisingumo siekimas y- 

ra būtinoji socialinio progreso ir ramumo 
sąlyga, ryškiausiai rodo istorinė privatinės 
nuosavybės institucijos ir darbo atlyginimo 
evoliucija.

Privatinės nuosavybės institucija dar ir 
pagoniškas pasaulis visuotinai pripažino ir 
jos laikėsi. Romos teisė, pripažindama tai 
institucijai teisę naudojimo, vaisių gavimo 
ir net piktnaudojimo (usus, fructus, et abu- 
sus) užfiksavo tik visuotines tų laikų pažiū
ras.

Tačiau šios pažiūros negalėjo atsilaikyti 
prieš Kristaus atneštą šviesą ir dvasią. Dėl 
to matome nuolatinį krikščionių eros metu 
pažiūrų į nuosavybę besikeitimą ir tos insti
tucijos nuolatinį, kad ir laipsnišką, prisitai
kymą prie visuomenės reikalų. Jeigu prieš 
Kristų nuosavybės teisė galėjo apimti ir dai
ktus ir žmones, tai krikščionių eroje ji beli
ko tik daiktams. Turėjo išnykti ir daiktų 
piknaudojimas jau vien dėl to, kad, krikš
čionių supratimu, žmogus nėra absoliutus sa
vo turimų gėrybių savininkas, o tik užvaiz
dą, kuris turės atsiskaityti iš savo valdymo 
prieš tikrąjį absoliutų visų gerybių Valdovą.

Ilgainiui ir visos tos teisės, kurios seniau 
buvo su privatinės nuosavybės institucija 
siejamos, buvo laipsniškai aprėžiamos pagal 
supratimą, kad asmeniški žmonių reikalai 
turi nusileisti viešosios gerovės reikalams,

kurie visada aukščiau yra statytini už indi
vidų ar jų grupių reikalus. Šitą krikščionių 
socialinės doktrinos pamatinį dėsnį ypač aiš
kiai formulavo Šv. Tomas Akvinietis. Tad 
ir suprantamas visų kraštų legislatūrų laips
niškas didinimas mokesčių, dedamų žymes
niems turtams ir didesnėms pajamoms; pali
kimų vis didesniais mokesčiais apkrovimas; 
valstybių įsikišimas į darbo ir kapitalo san
tykius su tikslu apsaugoti darbininkų teises; 
šios ir į jas panašios priemonės rodo vis au
gančią žmonijos sąmonę didesnio teisingumo 
kryptimi.

Tą pačią evoliuciją teisingumo kryptimi 
matome vis gerėjančiose darbo sąlygose. Jei
gu senovės vergai tik už pavalgymą turėjo 
dirbti, jeigu dar pereitame šimtmetyje Mal- 
thuso populiacijos teorija galėjo duoti lyg ir 
pateisinimo darbdavių mokamoms bado al
goms, tai mūsų amžiuje esame liudininkai 
jau visuotinio protesto prieš bado algas ir 
darbininkų skurdą, kiek tai yra socialinio 
neteisingumo vaisius. Beveik visuose kraš
tuose matome iš privatinės iniciatyvos, su
sidariusias visuomenės organizacijas, sie
kiančias įstatymų keliu pagerinti darbininkų 
padėtį. To siekia ir Tarptautinis Darbo Biu
ras prie Tautų S-gos.

Tačiau kapitalistinėje santvarkoje dar ir 
dabar tebėra vienas žymus pamatinis netei- 
darbo, o iš kapitalo, iš esmės ir iš pamatų 
bingumas, kurį teisingai ir plačiai išanaliza
vo Karolis Marksas, tačiau kurį anaiptol ne 
jisai pirmas surado. Apie tą neteisingumą 
jau savo laiku rašė Aristotelis, vėliau ir Šv. 
Tomas Akvinietis; pereitame amžiuje A. Si- 
mon’as, Praudhon’as, Rodbertus ir visa eilė



Penktadienis, Balandžio 16, 193?

Kelionė į Lietuvą
Iš Nevv Yorko laivu Bre- žiavome į lenkų koridorių, 

men išplaukiau kovo 10 lenkų konduktorius įėjęs 
d. ryte. Kelionę per jūras pažadino iš miego, papra- 
turėjome gerą, nes audrų šė parodyti bilietą, bet 
didelių nebuvo, tik kovo 12 mandagiai, ir išeidamas 
ir 13 kiek labiaus supo atsiprašė už išbudinimą iš 
Patarnavimas ir valgis miego. Paskui už pustre- 
buvo geras, keleivius pa- čios valandos vėl Vokie- 
tenkinantis. Judamieji pa- čių konduktoriai užėmė 
veikslai ir įvairūs koncer- savo vietas. Kovo 17 d. at- 
tai būdavo po du sykiu 
dienoje; taipgi ir šokiai su 
kitokiais žaidimais, kad 
keleiviai nenuobodžiautų.

Katalikų kunigas tik 
vienas buvau; mišias lai- tesnis, į Karaliaučių pri- 
kydavau kasdien. Tik 12 
dieną nelaikiau dėl dides
nio laivo supimo. Cher- 
bourge — Prancūzijoj pri
buvome kovo 15 d., 7:24 
vai. ryte. Vadinasi, iš Nevv pildytos kiek 
Yorko iki Cherbourgo va
žiavome 4 dienas, 23 va
landas ir 42 minutes. Ten 
dalis keleivių išsėdo, ku
rie važiavo 
arba į kitas Europos šalis. 
Southamptono uoste, An
glijoje buvome 12:30 tą rioje buvome 11:20. .Iš 
pačią dieną. Į Bremeno 
uostą, Vokietijoje pribu- pasitiko 
vome kovo 16 d. lygiai 12:- vykę du broliukai Pranciš- Tėvai'Pranciškonai širdin-' 
00 dieną. Laivui sustojus.! konai, nes jiems buvo pir- gaį dėkoja savo gerada 1

v —

sikėliau saulei tekant, 
kuomet jau važiavome per 
gražius Vokietijos laukus. 
Bet i Karaliaučių važiuo
jant jau darėsi oras šal-

Lietuvių Mokslo Draugijos Komitetas 1911—1912 metais. Sėdi iš kaires į de
šinę: J. Kairiūkštis, Antanas Smetona, svečias iš Suomijos prof. A. R. Niemi

ag
f -rA

buvome 9:00 valandą, o
Tilžėje buvome 10:20, kur
Vokiečių valdininkai pati
krino pasus ir atsiėmė ap
likacijas, kurios buvo iš-

kuris pini- (a. a.)? pirmininkas dr. J. Basanavičius (a. a.), Antanas Vileišis (a. a.) ir Jonas 
Vileišis. Stovi: J. Balčikonis, Z. Žemaitis, M. Biržiška ir Jurgis Šlapelis.gų vežasi, kad daugiaus 

pinigų iš Vokietijos neiš- 
veštų kiek įsiveža. Tada 
Lietuvos mašinistai ir 

į Prancūziją konduktoriai perėmė trau
kinį ir už pusvalandžio į- 
važiavome į Klaipėdą, ku-

buvau pas Pranciškonus 
Vienuolyne. Tėvai Pran
ciškonai ir broliukai šir
dingai priėmė svečią iš A- 
merikos. Kiek pasikalbė- 

su Provinciolu, įtei- 
brangias dovanas 

gerb. kun. P. Juro, vardines 
Sv. Juozapo atlaidus, kur 

o__ ___ o --j jau radau suvažiavusių
patikrinus pasus ir iš lai- miaus pranešta, kada at-;rįuį kun. p. Jurui, kuris keletą kunigų ir Pralotų, 
vo į muitinę, kurioje dar j vykstu ir kad dėl Tėvų visąda gausiai juos remia 6:30 buvo iškilmingi miš-, 
užtrukome apie valandą i- Pranciškonų vežu dovanų įvairiomis aukomis. Pas- parai su įstatymu Šv. Sa-į 
ki visus bagažus peržiūri-* nuo gerb. kun. Pr. Juro. į įui Tėvas Dirvelė išve < kramento, kuriuos cele-’: 

džiojo ir parodė vienuoly- bravo Kanauninkas M. Ci- 
no įstaigas. Pats vienuo- junaitis. Po mišparų su- 
lynas atnaujintas. Tik ke- grįžus dvasiškijai ir J. E.

' turi metai atgal pastaty- Vyskupui į namus, įvairių 
ta didelė trijų aukštų gra- draugijų ir organizacijų, 
ži mūro gimnazija ir ketu- taip ir pavieni asmenys, 

gia; manęs tik paklausė rįų aukštų gražus mūro pradėjo sveikinti J. E. Vy- 
parodyti kiek turiu baga- pensionatas, kuriame jau skupą Juozapą Kuktą su 
zo, (kurio gan daug ture- gyvena keletas senelių A- vardinėmis. Pernakvojęs, 
jau savo ir kitų); tik pa- merikiečių. Pensionato na- kovo 19 d. ryte grįžau i 
klausė ar kunigas iš 
rikos važiuoji, ar 
priešingo neturi? 
kiau, kad ką vežu iš 
rikos viskas vra gera. Ta
da jis ranka pamojo, sa-

, “važiuok svei
kas į Lietuvą, ir laimingos 
kelionės”; o žydelius tai 

i labai krečia; išvarto jų 
■ mažiausi daikteli.
I

traukinio išlipus, tuojaus 
iš Kretingos at-

jus 
kiau 
nuo

!T

Užlaikykime Kiekvieną Dieną Kaipo 
Socialinės Hygienos Dieną

Dr. John L. Kiče 
Nevv Yorko Miesto 

Sveikatos Komisijonieritis
Kelios savaitės atgal pir

ma National Sočiai Hygie-

negana, kad pats palaidi
nis, o dar ir biski linojo. 
Didžiausias purvynas. Ar
kliai tik žinksniu traukia, 
o čia dar lija. Gerai, kad 
lietsargį turėjau. Taigi iš . 
Ukmergė labiaus nusibodo' vea° i ‘Ts i w

važiuoti į Bijutiškį, ne, 
kaip iš Nevv Yorko i Kau-!sa‘..° 
ną. Kitą kartą parašysiu 
daugiaus.

Kun. J. Zabulionis.

I

Į ne Diena buvo paminėta 
' visoj šalyj. Dr. Thomas
Parran, Jung. Valstybių 
Viešos Sveikatos Tarnys
tės vyriausia galva, kuris 
pripažintas veneriškų ligų 
žinovu, paskyrė tą dieną. 

; Ir šita Sočiai Hygiene 
! Diena pažymėjo pirmą vi- 
j są-tautą apimančią kova 
prieš sifilio ligą, kuri lie
čia dešimtą dalį mūsų gy-

nėjo. Muitinėje Vokiečiai Traukiniui sustojus, visų 
irgi buvo mandagūs su bagažai buvo sunešti ir 
keleiviais, ypač su svetim- suvešti į muitinę. Lietuvos 
taučiais. Manęs paprašė valdininkai 
atidaryti tik vieną ranki
nį nešulėlį. Inspektorius giai su keleiviais pasiel- 
pažiūrėjęs, liepė uždaryti 
ir rankomis nepalietė, o 
kitų nereikėjo ir atidaryti.! 
Vokiečiai visi turėjo atida
ryti bagažus.

2:00 vai. po pietų iš i 
muitinės traukiniu išva
žiavome į Bremeną, ku
riame buvome 3:15 vai. po 
pietų. Pusę valandos pa-,, 
laukę, kitu traukiniu 3:45 gydamas, 
vai. p.p. išvykome į Ber-; “as 1 16
lyną. Berlyne pribuvome 
9:30 vakare, kur turėjome 
pervažiuoti į kitą stotį ir 
pora valandų palaukti 
traukinio į Klaipėdą, per 
Dancigo koridorių. 11:45 
vai. iš Berlyno paėmiau 
miegamąjį vagoną, ir 
traukiniui išėjus, tuojaus 
atsiguliau. Porą valandų 
pavažiavus, kaip tik įva-

ir muitinės 
viršininkai labai manda-

I

Ame- 
nieko 
Atsa- 
Ame-

me pirmame aukšte yra Kauną ir keliose vietose 
didelė salė visokioms pra- apsilankęs ir atlikęs savo 
mogoms ir teatrams; joje reikalus, 3:00 vai. po pietų 
yra rodomi judamieji pa
veikslai ir yra įtaisyti ge
riausi aparatai ir savo e- 
lektrika gaminama.
nuolynas 
gimnazija 
pastatytas 
aukomis

kalus ir išdalinęs dovanas, j prasidėjo kalbos apie A- 
kurias turėjau iš Ameri-' merikos gyvenimą ir A- 
kos atvežęs, po pietų nu-’merikiečius. Besikalbant 
vykau į Kaišiadorys pas ir nepajutom kaip 12:00 
J. E. Vyskupą J. Kuktą, vai. atėjo. Pernakvojęs ir 
Pataikiau kaip tik išvaka- atsilaikęs ryte šv. mišias, 
rėse prieš Ekscelencijos atvažiavus p. Dubauskui 

ir Kaišiadoryse mane vežti pas save, prieš j 
važiuodamas pas Dubaus
kus, patelefonavau į Biju
tiškį, kad atsiųstų arklius 
į Ukmergę, nes buvo pats 
palaidinis. Bus’ai vieške
liais į Bijutiškį ir Maletus 
dar nėjo.

Nuvažiavęs pas Dubaus
kus, jau radau ir daugiaus 
giminių susirinkusių ir be
laukiančių iš Amerikos 
dovanų, kurie su džiaugs
mu patiko ir vaišino, nes 
pas jų dukteris ir gimines 
Amerikoje buvau ir nuo 
jų dovanas parvežiau. Tai
gi jiems buvo linksma ne 
tik dovanas gauti, bet ir 
išgirsti apie savuosius.

v •

Vie- 
atnauj i n t a s, 
ir pensionatas 

Amerikiečių 
ir Tėvo Dirvelės 

Muitinėje atlikę visus pasidarbavimu. Pasigerė- 
formalumus ir pietus pa- Pranciškonų r 
valgę, tuo pačiu traukiniu 
išvykome į Kretingą, kur 
buvome 1:45. Ten radau 
belaukianti su automobi
liu Provinciolą Tėvą Dir
velę. Už kelių minučių jau

‘Turime išnaikinti sifilį’, 
• Dr. Parran. ‘Mūsų 

vaikai mus skaitys krjmi- 
inališkai neatsargius ir ne
tinkamus, jeigu mes su 
mums žinomais įrankiais 
neišnaikinsime šitą baisų 

Juokinga, Ar No? j užkrėtimą mūsų gentkar- 
tėje. Šitas yra vienas prisi
dėjimas, kurį mes žinome,

— Teisėjas Gavin C., bu- kuris gali padaryti pasau- 
vo nuteistas vieniems me
lams į kalėjimą už kažko- pasauliu visiems, 
kią suktybę, bet Valstybės
Taryba^ pamiršo jį praša- ięaįp gydyti sifilį, ir kaip 
linti iš teisejaus vietos, sulaikyti užkrėtimą nuo 

; xaigi Vyr. Teismas nuta- Mūsų svarbiausia
rė, kad jis už visus metus; broblema šiandien vra 
galės atsiimti algą — 
810,000. Vadinasi, teisėjas 
ir kalėjime turėdamas “a- 
tostogas” gaus algą.
— Benas pradėjo prakti

ką su “Peliukės Mikės 
Maršu”. Jieva T., iš pran-

I cūziškos trūbos vos cypte- 
lėjimą išpučia. Direkto
rius stambus vyras, tik 
daugiau “cvptukų” išpūtė. 

Į Galutinai pripūtė tiek oro, 
! kad peliukę išpūtė. Gerai, 
kad benas nepraktikavn 
“Dramblių Drilių”, ar ne9

— Vagis įsibriovęs į vie
no Kansas City gyvento
jo namus nepasitenkini 
dešimtine, kuria rado, bet 
aplaistė kilimą ir radio 
surūgusia gretine ir kiau 
šiniais apmėtė sienas. Ki
tas būtų papirkęs kiauši
nių už visą dešimtinę iri 
turėjęs tikrą balių, ar ne?

— Jurgis ~ 
Shaw, 80 metų rašytojas dikališkam gydymui pa 
— dramaturgas, sušuko: | čioje pradžioje.
“O kaip gaila, kad aš ank
ščiau to nežinojau! Būčiau pykime 
kitu amatu i _ “ __ __________ _
Mat, Sava Botzaris, Jūgo- nąt išnaikindami šitą bai 
slavas skulptorius, pabai-iSų sveikatos pavojų. Pir 
gęs Shaw atvaizdą, papra-.mas reikalavimas yra pa 
šė io įspausti savo nykš- ciduoti savo šeimvnos ev

ii saugesniu ir linksmesniu

Šiandien gyventojai žino

problema šiandien yra 
. pritraukianti žmones, ku

rie šita liga . kenčia, kad 
jie save pasiduotu tinka
mam medikališkam gydiji- 
mui kuomet liga vra tik 
pačioje pradžioje. Tikras 
tikslas šitos tautą - api
mančios kovos yra suvesti 
visus, kurie tik šita liga 
serga po medikališku pri
žiūrėjimu ir sulaikyti juos 
nuo save-gvdymo ir varto
jimo visokių apgavingp 
vaistų — kas labai dažnai 
yra pavojinga.

Žmonės šiandien jau ne
skaito sifilio kaipo “atly 
ginimą už prasikaltimą” 
nes liga yra tokia pasalin 
ga, kad net ir nekalčiau 
sias žmogus gali visai ne 
kaltai ja užsikrėsti. Sifilis 
yra rimta liga ir turi būt 
gydoma kaip rimtos ligos 

? gydomos ir kaip džiovi 
arba vėžys ji išgydomi 

Berną r d a s jeigu ligonis pasiduos me

• v

paėmęs bus ą išvykau i; Vakare grįžau į Kurklius| 
Ukmergę, kur radau be-!įr rytojaus dieną, Verboje, 
laukiantį P. Dubauską, Di-j klebonui pagelbėjau pa- 
—Koklių par., maldoSe, nes jo vikaras: 

buvo išvykęs į Skemenys 
pagelbon rekolekcijoms.! 
Po pietų, bus’ą paėmęs 
nuvykau į Ukmergę pas 
Tėvus Marijonus. Pas juos 
pernakvojau, o ryte jau 
pasirodė ir mano vežikas 
iš Bijutiškio. Pasiėmę iš 
stoties bagažą, išvažiavo
me ir Ukmergės į Bijutiš
kį (35 kilometrų kelionė).

užiakaimio,
nes jam buvau pirma pra
nešęs, kad atvyktų į Uk
mergę su vežimu paimti 
bagažą — dovanų iš Ame
rikos. Bagažą atidavęs, 

į gražiai i sėdau į busą ir nuvykau į 
ėdama gimnazija, visur Kurklius pas kleb. kun. S. 
----- .->•---- .---- > . '“Telksnį nakvynei. Kun.

i kleboną su vikaru radau 
belaukiančius, nes jie ži
nojo, kad parvykstu. Ma-j 
loniai priėmė ir tuojaus Diena pasitaikė ne kokia;

V(

pavyzdinga tvarka ir 
brangiomis įstaig o m i s, 
pernakvojęs, kovo 18 d. 
ryte išvykau į Kauną.

Kaune atlikęs savo rei-

Todėl mes sakome, užtai 
kiekvieną dien: 

užsiėmęs”.; kaipo Sočiai Hygiene Die

kitų. Tai “teisė” turėti pajamų be darbo. Ap-j Savaime aišku, kokias gilias atmainas ši< negu dienraščio skiltys, šičia tik pažymėsiu, 
skritai imant, tik apie 3/5 visų žmonijos pa-; reforma įvestų gyvenimam Bet klausimas y-; kad visos čia paminėtos sunkenybės bus ga- 
jamų gaunama yra iš darbo, o apie 2/5 — ra ne lengvas kaip teorijos, taip ir praktiško| Įima nugalėti, jeigu patsai gyvenimas pirštu 
tenka pajamoms iš kapitalo, arba bet kokių į pritaikymo atžvilgiais. ’—:1"X----- : --------x------ --------------
nuosavybių titulu. Kadangi kapitalo apyvar-; 
ta, ypač prekyboje ir pramonėje yra gana* 
smarki ir kadangi tos pajamos iš kapitalo 
tenka tik nežymiai žmonijos daliai, tad šitos! 
pajamos be darbo ir veisia didžiausią turtų- 
ir pajamų paskirstyme nelygybę; jos ir yra 
vyriausia kapitalo koncentracijos priežastis.:

Nesunku suprasti, jog šitos pajamos ne iš 
nėra nei tikslios, nei teisingos. Kapitalas, 
būdamas žmonių darbo, vaisiaus sutaupą 
neturėtų būti paverčiamas priemone

ką nors naudoti, keno uždarbio dalį pasi
savinti, kam nors gyvenimą sunkinti;

priešingai, jisai turi būti naudojamas žmo-1 
nių gyvenimo lengvinimui, gausinimui ir ma- 
ioninimui. Antra vertus, pajamos ne iš dar
bo įžeidžia tą visuotinės darbo prievolės nuo
statą, paties visatos Kūrėjo žmonėms pareik
štą (“Tavo veido prakaite valgysi tavo duo
ną”). Daug čia pasako ir Šv. Pauliaus žo
džiai “Kas nedirba, tas tegul ir nevalgo”. 
Tad kas ne kas, bet ypač mes, katalikai, tu
rėtume nedvejodami dėti į socialinių refor
mų pagrindus principą, kad tik žmogaus dar
bas (fizi-profesinis) yra teisėtas pajamų šal
tinis. Savaime aišku, kad čia išimtį turi su
daryti seniai, vaikai ir besimokąs jaunimas, 
taip pat visi negalintieji dirbti. Juos išlaiky
ti turi stiprioji, dirbančioji visuomenė, šito 
principo gyvenimo pritaikymas reikštų pa
skolas, reikštų nusavinimą žemės rentos taip 
pat nusavinimą tos įmonių pelno dalies, ku
ri gaunamą nuosavybės titulu.

• prikišamai įrodys čia aprašomos reformos
Ekonominė teorija, tik moralinį atžvilgi! būtinumą. Iš vienos pusės, kapitalistinės sis 

imdama galvon, gali nripažinti, jog daikto temos. bankrotas ir rimtas pavojus iširti vi- 
vertę tesudaro į jį įdėtas darbas. (Tokią pa- sal musų civilizacijai, is antros puses, zmo- 
žiurą skelbė ir Adomas Smithas, Dovidas Ri-' h1!05 nenoras žengti į komnuizmo pragarą,
eardo, ir Karolis Marksas). Gi tą moralinį 
atžvilgį pamirštant tenka pripažinti, jog ir 
kiti gamybos veiksmai — k. a. gamta, kapi-i 
talas ir administravimas daug prisideda dai
kto vertei sudaryti. Jei remiantis moraliniu 
dėsniu skirti pajamas, tai kaip būtų galima 
apskaičiuoti kiekvieno darbo vertę? Tokios 
formulės, kiek mes žinome, dar niekas nesu
rado. Antra vertus, koks organas galėtų ta
da sėkmingai įkinkyti i ekonominę veiklą ir 
kitus veiksnius?

Nemažesnės susidarys ir praktiškos sun
kenybės, panorėjus panaikinti pajamas be 
darbo. Kokios reikšmės tada beturės privati
nis kapitalas? Ar bebus noro jį taupyti, kai 
jisai nebeneš procentų? Ar begalės išlikti 
privatinė pramonės gamybą, ar visa ji turės 
būti suvalstybinta? Jei nebebus galima apsi
eiti beekonominio planavimo ir tautos ir vi
sos žmonijos ūkyje, jei beveik visi ekonomi
niai siūlai, o ypač kredito priemonės, pereis 
į valstybės rankas, kuo tada besiskirs nau
joji santvarka nuo marksistinės santvarkos, 
kuri žmogų paverčia valstybės vergu? Ar re
forma nepanaikintų visai individo laisvės ir 
teisių.

Šių ir kitų į juos panašių klausimų svar.- I 
tymui labiau tinka rečiau einančio žurnalo bendri visiems.

— neišvengiamai turi privesti visus galvo
jančius žmones, prie įsitikinimo, kad būti
nai reikia ieškoti išsigelbėjimo naujoje eko
nominėje sistemoje, kuri apsaugotų žmonių 
ir jų grupių laisvę, kuri remtųsi privatine 
nuosavybe, tačiau kuri tą nuosavybę aprėž
tų ir sutvarkytų ją kuo plačiausio paskleidi
mo kryptimi. Kol žmonija, savo erškėčiuotu 
keliu eidama prieš tą naują santvarką, tuo 
tarpu jau ir nuo dabar, nebeatidėliojant, rei
kia pradėti auklėti jaunas kartas nauja dva
sia, kad ir štai kokiais šūkiais: visi, kas ga
lime, turime dirbti naudingą darbą; nenorė
kime nei svetimo turto, nei svetimo uždar
bio; tapti milijoninku yra negudri ir nedora 
svajonė, kai tie milijonai įgyjami svetimo 
darbo ir minių skurdo sąskaiton; pagaliau, 
ne milijonuose tikroji žmogaus laimė ir tik
rasis džiaugsmas; mūsų tikrasai džiaugsmas 
gali remtis tik visų kitų džiaugsmu ir paten
kinimu mūsų tėvynė susilauks gerovės ir 
ramybės tik tada, kada visi bus sotūs, apsi

dengę ir galės padoriai ir kultūringai gyven
ti; Lietuvos gerovė ir ramybė bus pasiekta 
tik tada, kada ir visi kiti kraštai.panaikins 
išnaudojimą sistemą ir įsives aprėžtos pri
vatinės nuosavybės sistemą; visa žmonija — 

| tai viena didžiulė šeima, kurios reikalai yra

šė jo įspausti savo nykš
čio anspaudą. Spaudė, 
spaudė, nieko neįspaudė. 
Pažiūri, kad jo nykščiai 
be jokių dėmių, taip ly
gūs, kaip Shaw plika gal
va. Policija džiaugiasi, 
kad mažai atsiranda tokių 
plika-nykščių, ar, ne?
— Kada Mississippi upė

patvino, Charlestono po
nios Johnson pianą van
duo pakėlė ir per išgriau
tą langą nusinešė. Ponia 
Johnson turėjo bėgti iš 
namų. “Įsivaizduokite ma-, . - - . . .
no nustebimą”, ji sako, šeimynos gydytojui ir sei 
“kada aš sugrįžau namo 2° patarimą.
ir radau, kad vanduo man; DIETAI
įnešė kitą pianą”. Kad ir Blogas dietas žmogų ti! 
tiesa, bet sunku įtikėti, ar nuvargina ir kartais net i 
re?
— Jurgis ir Motiejus 

kreivai automobiliu važia
vo. Kitas geraširdis moto
ristas bevažiuo damas 
jiems patarė saugiau va
žiuoti. “A, žiūrėk tik SA
VO reikalų”, jie atšovė. 
Geraširdis taip ir padarė: 
juos patubdė į kalėjimą. 
Jis buvo Nevv Yorko Po
licijos Komisionierius, L. 
J. Valentine. Jis netik bu
vo geraširdis, bet ir klus
nus, ar ne?

Parinko Ą. J. J.

siduoti savo šeimynos gy 
dytojui dėl pilno fiziški 
egzamino, kuris privalo Į 
imti garsųjį “VVassermai 
Tęst” kraujui. Viena 
žmogus iš dešimties paro 
dys sifilišką užkrėtimą si 
stemoje. Pasiduok išegža 
minavimui. Jeigu rasi 
kad esi užkrėstas — nesi 
rūpink. Atsimink, kad me 
dikališkas mokslas dabai 
turi priemones šitą ligą iš 
gydyti. Saugokis nuo vi 
šokių šundaktarų ir paten 

1 luotų vaistų. Pasiduo!

apsirgdina. Netinkama 
valgymas žmogų apsunki 
na ir nutukina, kuomet £ 
nergiją apteikiantieji mai 
štai pavirsta į riebumus.

Išmintingas žmogus ži 
•no, kad kraujui reik gek 
žies, celėms fosforo; oda 
dantims ir kaulams rei 
kalkio; muskulams riebi 
mų. Lai mūsų kasdienini: 
maistas tų kiek nors turi 
/z F.L.I.J

-f

Profesionalai. biznieriai, prumonli 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” til 
ral verti skaitytojų puramos.

Visi skelbkitė« “Dartinhite”. j »
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PROVIDENCE, R. I,
MOKYKLOSŠVENTINL 

MAS
Sekmadienį, balandžio 11 

d., trečią valandą po pietų, 
providenciečiai apturėjo 
garbės vainiką, kada Jo 
Ekscelencija vys kūpąs 
Keongh iškilmingai pa
šventino mokyklą.

Mergaičių ir berniukų 
būrys pasitiko ir palydėjo 
Jo- Ekscelenciją iki moky
klos, kuris pašventino pir
miausia iš lauko, oaskui 
vidų. Po pašventinimo vi
sa procesija ėjo į bažny
čią, kur sekė turiNingas 
pamokslas kun. Prano 
Juškaičio.

Vėliau sekė palaimini
mas Šv. Sakramentu kuri 
teikė Jo Ekscelencija Pro- 
videnco vyskupas Keough, 
Jam asistavo: deakonu — 
kun. J. J. Valantiejus. sub- 
deakonu — kun. J. Dillon, 
O. P., Providence College 
pirmininkas.

Po palaiminimo Šv. Sa
kramentu, Jo Ekscelencija 
tarė kelis žodžius, dėkoda
mas vaikučiams už suteik
tas gėles ir dovaną našlai
čiams, ir didžiai išgyrė 
mūsų parapijos kleboną 
kun. Joną A. Vaitekūną už 
jo nuveiktus darbus, nuro
dydamas jo pasiaukojimą 
Dievo garbei ir žmonių 
naudai. Turėdamas lietu
višką katalikišką mokyk
lą, tie berniukai ir mergai
tės įgaus tiek pat mokslo, 
kiek ir kitos mokyklos 
duoda. Be to. jie gaus ti
kėjimo pamokas, be kurių 
žmogus negali apseiti. 
Baigdamas dar kartą pa
gyrė kleboną kun. Joną A. 
Vaitekūna. ir prašė visų 
parapijiečių ir toliau sek
ti mūsų gabaus vado nu
rodymus. sprendimus ir 
pamokinimus.

Vakare, septinta valan
dą, įvyko vakarienė ir 
koncertas. Įėjus į sale, 
manytai, kad viso Provi
dence žmonės čia susirin
ko. Žmonių buvo prikimš
ta salė, kurių tarpe buvo 
matvt šen ir ten svetim
tautis. Valgyt davė gerai 
ir daug, užtat vakariene 
visi buvo patenkinti.

Vakaro vedėju buvo kur.. 
Juozas Petrauskas iš Bro-

i 
ckton, Mass., kuris savo 
iškalbumu puikiai vedė 

! programą. Iš svečių kalbė
tojais buvo kun. Pranas 
Aukštikalnis, S.J., kun. 
Dr. Jonas Navickas, MIC.. 
kun. Dr. Jonas 
kun. Paron, O.P., 
J. Valantiejus, 
Juškaitis ir kun. Pauliu- 
konis, MIC.

Koncerto programos ve
dėju ir akomponistu buvo 
parapijos vargonininkas 
dain. Antanas Giedraitis. 
Apart vietiniu dainininkų 
sudainavo kelias dainas 
p-nas Tamulionis iš Na- 
shua. N. H., kuris su savo 
juokingomis dainomis vi
sus ori juokino. Vakarą už
baigė kalba kun. Jonas A. 
Va’tekūnas. padėkodamas 
svečiams už dalyvavimą ir 
parapijiečiams už jų pa- 
adba, pasižadėdamas ir 
toliau veikti ir dirbti Die
vo garbei ir žmonių nau
dai. Trūbininkas.

•t

Starkus, 
kun. J. 

kun. P.

Verbų sekmadienį. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos choras, vadovaujant 
dain. p. Antanui Giedrai
čiui. išpildė kantatą “Sep
tyni Kristaus Paskutinieji 
Žodžiai nuo Kryžiaus”. Šią 
gražią tikybinę kantatą 
choras ne tik giedojo, bet 
ir vaidino. So!o dalis išpil- 
dė šie: dain. Ant. Giedrai
tis n. Alena Ciskevičiūtė 
ir n. V. Racevičius.

Dain. Ant. Giedraitis, 
matyt, daug laiko ir darbo 
pašventė kol išmokino 
chorą išpildyti tą sunkią 
kantata, ir reikia pažymė
ti, kad neblogai išpildė. 
Tik vertimas netikęs, bet 
tai ne dain. muziko Gied
raičio kaltė- Bet, rodos, 
kad kitu parapijų, muzikai 
turi ištaisytą vertimą. 
Taim mūsų muzikai turė
tu kreipti daugiau dėme
sio ir į vertimų žodžius.

Rap.a

ir

Į

IA. GUMAUSKAS
Generalis Kontraktorius 

Statytojas . . . i
Statome naujus ir taisome! 

senus namus. Parūpiname pla-į 
nūs ir iš Federal Housing gau- j 
name morjričius. Kaina nebran-į 
pi darbas garantuotas. 
354 Orms St., Providence, R. I.

Tel. Dexter 0156

-r

Pavasariniai Pasiulimai/

Pasiruoškite Vasaros Karščiams
Mes esame vieninteliai agentai Boston & Cam

bridge manufaktūros, kur galite užsisakyti pada
rymui Window Shades, Venitian Blinds, VVindovv 
Screens, Screen doors, Combination Screens ir 
Storm doors, Porch ir Piazza screens. Mes išimam 
mierą ir įdedame uždyką. Screens galite gauti vi
sokių rūšių, kaip tai: galv., juodų geležinių arba 
varinių. Rėmai bus nudažyti, kad atatiktų namų 
spalvai.
Ateikite ir pamatykite mūsų Fabriko padarytų 

pavyzdžių

Šį mėnesį 5 pėdų kopėčios (Step-Ladders) už $1.00

UNIVERSITY HARDWERE CO

/
JUOZAS SNAPAUSKAS, vienas iš savininkų.

1079 Cambridge Street, Cambridge, Mass.
Telefonas TROwbridge 9263.

4*

Ir
Buteliuose

Iš KranoNaujos Anglijos 
Nuosavas

T a ri Banner Ale 
\ I A K Pale Ale 
cj I /ll 1 Lager

STAR BREWING CO

BOSTON, MASS

6
;Prie šio darbo kviečiami; Laikraštėlio turinys įvai- 
visi, kas tik gali, 
jo yra daug lietuvių, 
tai dvasiškių, profesijona- 

■ lų ar net ir paprastų žmo
nių tarpe, kurie namuose 
turi knygų, kurios jiems 
nenaudingos, o gal ir daž
nai mėtosi; o šios knygos 
seminarijoje gali kaip tik 
būti labai pageidaujamos, 
naudingos. Tat, būtų gera, 
ir pageidaujama, kad šie 
žmonės malonėtų jiems 
nenaudingas knygas su-

Be abė- rus. Garbė Sodaliefems, 
ar kurios savo tarpe turi ga- 

I bias nares, kaip p-lės Ona 
Dirsaitė, Alena Didikaitė 
ir Alena Saulinaitė. Lin
kiu joms geriausio pasise
kimo.

Būsiu senbernėlis.

nenaudingas knygas su- Kovo 21 d., d., š. m., i- 
rinkti ir prisiųsti Marijo- vyko L. Vyčių 127 kuopos 
nų seminarijos knygynui, 
kur jos bus kaip tik ata- 
tinkamiausiai sunaudoja
mos.

Knygas prašoma siųsti 
adresu: Marian Seminary, 
Hinsdale, Illinois. Arti
mesnėse, prieinamose vie
tose, davus seminarijai ži
nią, ji pati pasirūpins 
knygas atsiimti. A.J.M.

IOWEI.L, MASS.
BALIUS

Keletą savaičių atgal, 
Šv. Juozapo pašalpos dr- 
ja turėjo savo metinį ba
lių. Žmonių atsilankė gan 
daug. Gaila, kad mažai 
jaunimo atsilankė.

NOmOD, MASS.
Sekmadienį

11 d. Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnytinėje sve
tainėje, 7:30 vai. vakare į- 
vyko Lietuvos Vyčių kuo
pos vakaras. Worcesterio 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos Vyčiai mėgėjai 
suvaidino komediją “Eks
celencija”. Vaidino šie: 
Bumblienės rolėje — Ona 
Bačienė: Keidės — Vikto
rija Augustinaitė: Zigmo 
Dielės — Juozas Svirskas: 
Baltro Karoso — Vincas 
Kereišis: Styvio Baravy
ko — Feliksas Puzaras; 
Džiovo I.-ydekos — Jonas 
Bačinskas: Tarnaitės — 
Damita Regalauskai t ė: 
Kiemsargio — Juozas Ba- 
čys: Policininko — Ado
mas Taparauskas; Page1- 
bininko — Prąnas Tumas.

Vaidinimas buvo iš A- 
merikiečiu gyvenimo ir 
nuotykių Lietuvoje. Vai
dintojai gerai vaidino, tik 
ne visi mokėjo savo roles. 
Jeigu tVorcesteriečiai bū
tų mokVę atmintinai savo 
roles, tai vaidinimas būtų 
išėjęs visai gerai.

Tarpuose dainavo p. Lu
koševičius, o jo sesutė jam 
akompanavo. Armonistas 
Pranas Šimkus, kuris kiek 
laiko atgal laimėjo Major 
Bowes programoje, tikrai 
gerai pasirodė. Žmonės po 
kiekvieno išėjimo reikala
vo aplodismentais, kad jis 
grotų daugiau. Tai nepa-

Parapijos istoriją rašo p. 
i Vincas Kudirka, vienas iš 
pirmųjų Šv. Jurgio para- 

balandžio pijos organizatorių ir pa
rapijiečių.

Sekmadieni, balandžio 
18 dieną, vakare, įvyks 
Šv. Cecilijos choro, vado
vaujant muzikui A. Šlape
liu!, koncertas, bažnytinė
je svetainėje. Programa 
susidės iš dainų ir vaidi
nimu. Visi ruošiasi daly
vauti.

P-lė Alena Jasionytė, ku
ri buvo sunkiai susirgus, 
jau

u-

R> J 
baigia išsveikti. Rap.

SE-

REMONTAS
Pereitą savaitę meistrai 

užbaigė vidaus taisymo 
darbą Šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčioje. Bažnyčios sie
nos ir lubos atremontuo
tos ir pagražintos. Visas 
darbas užmokėtas, už tai 
parapijai nėra skolų.

grafijos, istorijos, apysa
kos, apologetinio ir dvasi
nio turinio.

PADĖKA
Šiuomi, tat, Marijonų 

seminarijos vyresnybė ir 
auklėtiniai taria ■ nuošir
džiausi ačiū minėtam a.a. 
kun. Svirsko giminaičiui 
(vardo neteko sužinoti),! 
kuris malonėjo šias kny
gas seminarijai padovano
ti. Ačiū taipgi ir a.a. kun. 
Svirsko testamento išpil- i 
dytojams (Didžiai gerb. 
Pralctui kun. M. Krušui, 
kun. J. Paškauskui ir kun. 
J. Šaulinskiui), kurių pa
tarimu, šios knygos teko 
seminarijos knygynui.

KVIEČIAMI IR KITI
Kad kuri bent mokslo į- gelių padarė S490.00. 

staiga galėtų pilnai ir at
sakančiai paruošti savo 
auklėtinius gyvenimui, i- 
dėjiniui darbavimuisi. rei
kalinga, kad ji turėtų tam 
tikslui atatinkamu šalti
nių — knygų — iš kurių 
studijuojantieji galėtų 
semtis sau reikalingų ži
nių bei mokslo.

Marijonų Seminarija dar 
trumpame sa

vo gyvavimo laikotarpyje

susirinkimas. Šiame susi
rinkime baigė rinkti val
dybą. Sekantieji yra val
dyboj: Pirmininkas — An
tanas Kerdokas; vice-pir- 
mininkė — Julė Stanvtė; 
finansų raštininkė — Ona 
Morkūnaitė; protokolų 
raštininkė — Antanina 
Kerdokaitė: iždininkas — 
Jonas Sedlevičius; iždo 
globėjai — Marijona Su- 
bačiūtė ir Feliksas Davai
nis; maršalka — Jonas 
Tamašiūnas; koresponden
tė — Veronika Stanytė. 
Nutarė vakarienę pas n. 
Joną Sedlevičių, bal. 3 d., 
7 vai. vakare ir nutarė su
rengti “Whist Party” po 
kito susirinkimo. Taip pat 
buvo svarstyta rengti šo
kius, Išrinko Julę Stanvte, 
Joną Januli ir Joną Sedle
vičių į šokių komisiją.

V. Stanyte.
DAYTON, OHIO,

CENTINIS KERMOŠIUS
Bal. 10, parapijos Šv. 

Cecilijos choras turėjo sa
vo “Centinį” kermošių. 
Kiek teko girdėti uždirbo 
arti $25.00.

UŽDIRBO $490.00
Parapijos nariai, norė

dami sukelti didesni kapi
talą bažnyčios vidaus pa
taisymui, sumanė padaryti 
knygeles. Pelno iš tų kny-

Balandžio 10 d. iš Chi- 
cagos Marųuette Park L. 
Vyčių basket bąli ratelis 
buvo čia atvykęs ir žaidė 
basket bąli su mūsų L. Vy
čių basket bąli rateliu. 
Chicagiečiai laimėjo 28— 
24.
Pasibaigus žaidimui, sve

čiai sportininkai buvo 
nuoširdžiai priimti ir pa
vaišinti. Kleb. kun. L. 
Praspalius nuoširdžiai 
sveikino Vyčius 
dar didesnėje 
darbuotis Dievo 
išeiv'/cs labui, 
kalbėjo 
Juozaitis.

Balandžio 23 d. L. Vy
čiai, vadovybėje Alenos 
Žilinskaitės ir Adelės Mi- 
liškevičiūtės, rengia Eu- 
cherį. Kviečia visus daly
vauti. Pelnas skiriamas L. 
Vyčių seimo rengimo rei
kalams. L. Vyčių Seimas 
Įvyks Daytone, rugpiūčio 
3, 4 ir 5 d.d.

Korespondentė

ir ragino 
vienybėje 

ir mūsų 
Iš svečių 

sportininkas J.

ŽYMIAI PADIDĖJO 
MINARUOS KNYGYNO 

ĮTALPA
Paskutinėmis dienomis 

žymiai padidėjo Marijonų 
Seminarijos knygyno įtal
pa kai susilaukta nemažai 
knygų iš knygynėlio nese
nai mirusio a. a. Kun. Juo
zapo Svirsko, buvusio Šv. 
Mykolo parapijos (Chica- jaunutėlė; 
go, III.) klebono.

A. a. kun. Svirskas tęs- ji dar nesuspėjo įsitaisyti 
tamente savo knygyną pa
liko vienam savo giminai
čiui Lietuvoje gyvenan
čiam. Šis asmuo parsitrau
kė sau tas knygas, kurios 
jam reikalingos. Kadangi patys mokytojai ir auklė- 
būta taip pat ir nemaža tiniai kad ir norėtu dažnai 
knygų, daugiausia anglų pagilinti savo žinias, ta- 
kalbo.je, kurios a. a. kun. čiau negali* kadangi tam 
Svirsko giminaičiui nebu- tikslui trūksta reikalingų 

prastai gabus savamoks- vo naudingos, šis testą- mokslo knygų.
lis armonistas, taip pat ir mento išnildytojų pataria- namasi kur ir kaip galima 
dainininkas Šiain ar tain moc malnnS-in -ii>«t r»adrws»- b-nTrmma
bet VVorcesteriečiai gerai 
pasirodė. Žmonių buvo 
pilna svetainė. Rap.

I

pakankamo knygyno, ku
ris aprūpintų visus ten 
dėstomų šakų reikalus. O 
ir ši stoka, spraga kaip tik 
ir labai atjaučiama, nes

KONCERTAS
Trečiadienio vakare, bal. 

14 dieną įvyko parapijos 
koncertas. Dalyvavo virš 
700 žmonių. Programą iš
pildė parapijos mažasis ir 
didysis choras. Kitą dalį 
programos išpildė vietos 
Lowellio miesto artistai iri 
šokėjai. Programa buvo 
gan įvairi ir turininga. 
Tai pirmą sykį Lowellie- 
čiai matė tokį artistiškai 
ir gražiai suruoštą vakarė
lį.

I

v •

• v •

Tat, rūpi-

dainininkas. Šiaip ar taip, mas, malonėjo jas padova- seminarijos knygyną da- 
i noti Marijonų seminarijos pildyti ir įsigyti reikalin- 

' knygynui. gų knygų. Sunkūs metai
Knygų iš viso padovano- ir statybos kol kas neįei

ta arti pus ketvirto ar ke- džia šiam tikslui skirti pi- 
turiu šimtu, kurių tarpe nigų sumos, todėl tikima- 
randasi ir keletą enciklo- si, jog geraširdžiai žmonės 
pediju ir šiaip jau pilnes
nių rinkinių, k. a., “Centu- 
ry Encyclopedia” (8 tom.: 
“National Encyclopedia” 
(10 tom.); “Builders of 
the Nation” (24 tom.): 
“Harvard Clasšics” (20 
tom.); Modem Eloųuence” 
(9 tom.); “Conan Doyle 
Series” (9 tom.): Little 
Leather Library” (60 kny
gelių). Kitos knygos dau-, šiam sumanymui talkinin- 
gjausia rankvedžiai, bio- Į kų gali būti daug daugiau.

Sekmadienį, balandžio 
11 d. Šv. Jurgio parapijos1 
parapijiečiai buvo labai 
“busv”. Ryte, 8 valandą 
tos parapijos bažnyčioje 

, įvyko Šv. Vardo draugijos 
Komunija. Po mišių visa 
draugija nusifotografavo, 
kad rp.lėtų įdėti tos drau
gijos narių paveikslą Į 
rengiamą parapijos Jubi
liejinę istoriją; Taipgi tą 
pačią dieną, po sumos, fo
tografavosi kitos katali
kiškos draugijos.

nagal savo išgalės maloilės 
šiam kilniam darbui ateiti 
į talką.

Tenka pastebėti, jog lai
kui bėgant, karts nuo kar
to atsirado geraširdžių 
žmonių, kurie seminarijai 
malonėjo prisiųsti šiokių 
ar tokių knygų. Jiems se
minarija yra ir bus dėkin
ga. Tačiau, jaučiama, jog 
šiam sumanymui talkinin-

v •

MOKYKLOS VAKARĖ
LIS

Sekmadienį, bal. 18-tą 
dieną įvyks parapijos mo
kyklos vaikučių vakarėlis. 
Seniai parapijiečiai laukia 
to vakarėlio. Seselės Ka
ži mieriet ės jau trys mėne
siai kaip rengiasi prie va
karėlio. Žmonės, kad atsi
mokėtų už vaikelių tokį 
gražu auklėjimą, perka ti- 
kietėlių.

KORTA VIMO VAKARĖ
LIS

Merginos Sodalietės, tre
čiadienio vakarą, bal. 21 
dieną, rengia “Kortavimo 
vakarą”. Jaunimas ir su- ! 
augę gausiai perka tikietė-1 
liūs.

NAUJAS LAIKRAŠTIS
Sekmadienį, bal. 11 d., į 

pasirodė Merginų Sodalie- 
čių antras numeris laik
raštėlio, kurį jos leidžia 
kas mėnuo savo nariams.)



DKRBININKASPenktadienis, Balandžio 16, 1937

Laivu

VYKDAMI Į LIETUVĄ SU “DARBI
NINKO” EKSKURSIJA TURĖSITE MALO
NUMĄ, NES LAIVE TURĖSITE GERĄ EK
SKURSIJOS VADĄ, KURIS JUMS VISAME. 
KAME PADĖS.

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMŲ 
KURIAI VADOVAUS PATYRUS VADO
VAS JUOZAS KRISČICNAS.

Važiuokite į Lietuvą
SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

t

Rusijos Bedievių S-ga Pradėjo Irti

GERO GANYTOJO 
SEKMADIENIS

Antrą po Velykų sekma
dienį, evangelijai esant a- 
pie Kristų gerą Ganytoją, 
kai kuriuose Europos 
kraštuose diena įgavo ‘Ge
rojo Ganytojo’ Sekmadie-i po mišių, 
nio vardą. Keli metai at-į traukė 
gal diena Tjuvo paminėta 
ypatingu būdu mūsų para
pijoj, bet nė vieną metą 
nebuvo švęsta taip iškil
mingai kaip šįmet. Per ŠŠ. 
Vardo vyrų dr-jos mišias 
kun. dr-as Mendelis išaiš
kino; kad šis sekmadienis 
privalėtų turėti ypatingą 
svarbią, ypatingą reikšmę 
mūsų katalikiškame vi
suomeniniam gyvenime. 
Kaip gegužės mėn. mesi 
turim Motinų dieną, kaip 
birželio mėn. pradeda įeiti I 
iprotin Tėvų diena , taip 
panašiai jau kitur yra lai
koma Gero Ganytojo sek
madienis —dvasinių gany-i 
tojų, parapijos kunigų iri 
parapijiečių diena. Išdės
tęs gero ganytojo žymes, 
anot dienos evangelijos, 
pamokslininkas priminė, 
kad tikintieji iš savo pu
sės privalo rodyti paklus
numą ir dėkingumą. Ap-| 
gailestavo pamokslinin
kas, kad mūsų žmonės ka
talikai permažai meldžiasi 
už savo sielų ganytojus: 
deja, dėl mažiausios prie
žasties juos įtaria ir ne
kartą visai nekaltai juos 
smerkia. Reikalinga yra 
atsiminti, kad kunigai yra 
žmonės, o ne angelai. Jų 
žmogiška prigimtis nėra 
sunaikinta per šventini
mus ; mokslas, net ir Dievo 
malonė nepadaro juos to
bulais. Tad kaip tik dėlto 
yra girtina ir reikalinga 
už juos melstis, kad jie bū
tų žemės druska, pasaulio 
šviesa, kad jie visuomet 
savo gyvenimu, savo pa
vyzdžiu galėtų visus vesti 
tiesos ir išganymo keliu.

vienas Kuibiševo raj. bu
vo sudaręs antireliginės 
veiklos planą, tačiau nė 
vieno to plano punkto ne
išpildė. Taip pat antireli
gine kova visiškai nesido
mi ir centralinė profesoju- 
zų taryba. Prieš kelis mė
nesius tai tarybai buvo pa
siūlyta pagaminti antireli
ginės veiklos planą, ta
čiau tarybos sekretorė 
draugė Nikolajevą tuo 
klausimu visiškai nesido
mi.

“Tai reiškia, — rašo to
liau straipsny Petrovas,— 
kad net pats narkompro- 
sas (švietimo komisaria
tas) nesupranta antireli
ginės propagandos svar
bos. Dar blogiau — jis 
(narkomprosas) neseniai 
likvidavo net 5 antireligi
nius muziejus ir centralinį 
antireliginės propagandos 
dėstymo už akių institutą, 
kuriame mokėsi 3.000 mo- 

i kytojų. Be to, narkompro
sas išbraukė iš šių dienu

Kovo 10 dienos ‘Izvesti- 
jose’ atspausdintas S. Pet
rovo straipsnis “Apie ko
vojančius ir tylinčius be
dievius”, iš kurio galima 
daryti išvadą .kad Sovie
tų bedievių sąjungai gre
sia suirimo pavojus ir kad 
vienintelis bedievis beliko 
pats S. Petrovas. Straips
nio pradžioje pastebėjęs, 
kad pastaruoju laiku pra- 

I sidėjęs “bažnytininkų” ju
dėjimas, rašo, jog tie ‘baž- 

i nytininkai’ sudaro pavojų, 
nes jie stengiasi išplėsti 
savo įtaką. Esą, remda- 

: miesi naująja konstituci
ja, dvasininkai tikintie
siems bažnyčiose jau da
bar aiškina jų religines 
teises, tvirtina, kad naujo
ji konstitucija jiems ga- 

i rantuojanti religijos ir a- 
peigų laisvę. Jis pripažįs
ta, kad naujoji konstituci
ja tokią pat laisvę duoda 
ir bedieviams, ir puola be
dievių sąjungą už jos ne- 

; veiklumą. “Prieš 4 metus sas išbraukė iš šių dienų 
; bedievių sąjunga turėjo 5 biudžeto sumas, skiriamas 
; milijonus narių, rašo S. antireliginiams 
I' Petrovas, o šiandien cen- leisti, 
i tralinio bedievių komiteto 
; generalinis sekretorius 
; jau sako, kad sąjunga te- 
! turi 2 mil. narių. Tačiau 

atsakingasis sąjungos se
kretorius Olešukas sako, 
kad jų dar mažiau. 16 a- 
pygardų, iš kurių reikia 
paminėti stambesnės, kaip nejauku darosi... 
Sibirą, Tolimuosius Rytus 
ir Omsko sritį, sąjungos 
skyriai jau dabar forma
liai neveikia. Kelis kartus 
pasitaikė, kad nuvažiavęs 

j iš centro komandiruotas 
instruktorius

vietoje nerado jokios 
bedievių organizacijos”.
Toliau S. Petrovas rašo, 

kad ir komsomolas jau ne
besidomi bedievybės pro- 
poganda. “10 komsomolo 
suvažiavimas nepriėmė jo
kio formalaus nutarimo 
kovoti su besiplečiančia 

j ‘bažnytininkų’ akcija. Tik

per draugijų mišias. Seka
si kuopuikiausiai. Tary
tum nebylės mūsų bažny
čios sienos po ilgų metų 
tylėjimo vėl prabylo. Pe
reitą sekmadienį kuomet 
ŠŠ. Vardo vyrų draugija 

visi sustoję už- 
TAVE DIEVE 

GARBINAME, tai ne vie
nam ašaros kokio tai ne
suprantamo džiaugsmo bi- 
rėjo per veidus. Mūsų Kle
bonas negali atsidžiaugti 
šių kuklių pastangų vai
siais. Prie bendro giedoji
mo kaip žmones, taip baž
nyčia tarytum nebe tie pa
tįs. Visai kitas ūpas, visai 
kita nuotaika! Svarbu tik 
kad grras darbas nepakri
ktų. Sodalietės ir ŠŠ. Var
do vyrai per savo mišias 
gieda; pageidaujama kad 
savo skirtais sekmadie
niais ir moteris prisidėtų 
prie šio gražaus darbo; 
kad kaip Altoriaus - Ro
žančiaus dr-jos narės taip 
Tretininkės giedotų per 
mišias. Nėra nė persunku, 
nė negalima. Lauksim!

SVEČIAI BALTIMORĖJ
Pereitą sekmadienį baž- 

i nyčioj teko matyti AME- 
i RIKOS bendradarbį p. Jo- 
I ną Uždavinį, kurs atvyko 
Baltimorėn laikraščio A- 
merikos reikalais. Jis ap
sistojo pas p. Joną Kara
lių, kurs jau nuo kiek lai
ko bendradarbiauja šiam 
paskučiausiai pasirodžiu
siam katalikiškam savait
raščiui. P. Uždavinys ma
no paviešėti mūsų koloni
joj per nekurį laiką, kad 
geriau susipažinus su mū
sų kolonijos savybėmis. 
Sveikiname gerb. svečią ir 
linkime malonių vaišių.

Tarp kitų svečių matėsi 
Sesutės Efremos, mūsų 
parapijinės mokyklos Vy- 

i resniosios, tėveliai pp. Že- 
kai su savo sūnumi Jur
giu ir kiti giminės. Ar ne
bus jie tik sustoję pakely
je į Washingtoną, kur ką 
tik šiuo laiku žydi gražieji 
Japonijos vyšnių medžiai? 

Per visas mišias mūsų 
bažnyčioj pereitą sekma
dienį pastebėta nepapras
tas daugumas svetimtau
čių. Manomi, kad tie ir 
buvo keleiviai, kurie vyko 
į Washingtoną pamatyti 
pagarsėjusių medžių, ku
rie žydi šiomis dienomis J. 
V. sostinėj.

BALANDŽIO MĖNESIO 
JAUNIEJI

šeštadienį, bal. 3 d. Edu
ardas Skabickas ir p-lė E- 
velina Raguckaitė priėmė 
sakramentą moterystės, o

I

i

i

YPATINGOS PAMAL
DOS PO PIETŲ

. Ryte per visas mišias 
žmonės buvo ] 
melstis už kunigus ir kvie
čiami ateiti 4 vai. po pietų 
į ypatingas už kunigus ir į 
visus dvasiškius pamal
das. Paklausė. Bažnyčia 
buvo pilnoka. Mišparai lai
komi buvo su išstatymu 
ŠŠ. Sakramento. Po tam 
sekė rožančius ir suplika- 
cijds — visos ihaldos ūži 
visus katalikų Bažnyčios j 
vyskupus ir kunigus. Die
nos minėjimas suartinoj 
ganytojus su savo avelė
mis. Visi sutiko, kad tik-j 
rai yra šventa ir išganin
ga mintis bent kartą į me- pereitą šeštadienį, bal. 10 
tus pašvęsti dieną kurioje d. p-lė Elžbieta Braziutė 
tikintieji nors malda at- susituokė su Juozu Bock- 
mins savo dvasios tėvus, lage. Pirmųjų ištikimybės 
Tikimės, kad kitą metą įžadus priėmė kun. Anta- 
gal dar iškilmingiau bus nas Dubinskas; pastarieji 
galima Gerojo Ganytojo prie kun. dr-o Mendelio 
sekmadienį paminėti. pasižadėjo vienas kitam i- 

ki mirčiai. Pagirtina, kad 
daugiau ir daugiau mūsų

--- I Į 
raginami'

sekmadienį paminėti.

fcteNDfeAS GIEDOJIMAS 
per Mišias

Jau antras mėnuo kaip, 
dėka kuri. Antano Dubins- 
kb pastangoms, yra ban-( 
domas ir vykdomas bęn-i 
dras draugijų su mokyk-, 
los vaikučių giedojimas,

I

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE. MD.

Mag. Juozas Kriščiūnas

Kita “ Darbininko” Ekskursija 
Išplauks

Birželio - June 19 d.
Milžinišku Laivu - “BERENGARIA”

Kurie manote važiuoti į Lietuvą, ruoškitės iš ank
sto, nes Lietuvos piliečiams reikalinga išgauti sugrį
žimo dokumentai.

Visais kelionės reikalais kreipkitės į

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680

raštams
Esą, dabar ši pro

paganda jau nėra būti
na...”

Ir baigdamas savo strai
psnį S. Petrovas sušunka, 
kad toliau šitoks apsilei
dimas negali būti paken
čiamas. Aišku, pasilikus 
vienam S. Petrovui tikrai 

XX.

TEGYVUOJA DIEVAS 
IR TĖVYNĖ

Worcester, Mass VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa- 

. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa- 

Rengimo'komitetas buvo W
Jos karna tik $1.00. Knyga tun 
223 puslapius.

j

MOKSLEIVIŲ VEIKLA I Ona Landžiuvienė, Ona
Sekmadienį, balandžio 11 Zurinškienė, Rozalia Kan- gaminti valgius, 

d., įvyko Marianapolio takevičienė. 
Studentų teatras, Šv. Ka- : ?
ziimero par. bažnytinėje sekantis: kun. A. Petrai- 
svetainėje, 7:30 valandą lis, kun. Pr. Skrodenis, 
vakare, kuriame dalyvavo Vladas Rimša, Jonas Dau- 
virš 700 žmonių. čiūnas, Pranas Lengvinas,

Studentai vaidino “Naš- Vincas Parulis, Magdale- 
Jaitis” ir “šykštuolis”, na Urmonas ir Magdalena 
Veikiantieji asmenis buvo 
sekanti: Pranas Nevulis, 
Antanas Dranginis, Anta
nas Akstinas, Jonas Gri
na, Stasys Saplys, Andrius 
Muizis, Vincas Parulis, 
Albinas Šeputa, Jonas Mi- 
kelionis, Jonas Parulis, i 
Leonardas Gylys ir Jonas 
Petrauskas.

Žmonės vaidinimu gėrė
josi.

Tuojaus po vaidinimo į 
vyko vakarienė studen-; 
tams. Vaišintojos buvo p.

I

Delionienė.
Tūvų Marijonų 12 kp. 

taria širdingą ačiū visiems 
aukotojams dėl šio vaka
ro.

KRIKŠTAS 
Gerald Maiiasas

Albertas ir Vita (Ra
kauskaitė) Manasai nese
niai susilaukė sūnelio, 

' kurs balandžio 11 d., tapo 
. pakrikštytas Gerald - Al- 

: berto vardu. Krikštino ku
nigas Pr. Skrodenis. Ktik- 
što tėvais buvo: Vincas J. 

jaunųjų vengia popietinių Vieraitis ir Florencija Ma- 
šliūbų, bet priima šį sa- nasaitė. 
kramentą su šv. mišiomis. 
Abiem porelėms linkime 
šviesios ateities.

DEVYNI ANTRADIE
NIAI PRIE ŠV. ANTANO

Antradienį, bal. 13 d. 
prasidėjo 9 antradienių 
novena prie šv. Antano, to 
garsaus Paduvos stebuk
ladario. Per 9 antradie
nius bus laikomos novėnos 
pamaldos ir duodama svei
kinti švento Antano relik
vija. Kas antradienis mi
šios 8 vai. ryte bus atna
šaujamos už noveną da
rančius. Novena užsibaigs 
iškilmingu šventinimu šv. 
Antano lelijų, šv. Antano 
dienoj, birželio 13 d.

Žvalgas.

ŠV. VARDO DR-JOS 
VAKARAS GEGUŽĖS 22

Šv. Vardo Jėzaus dr-jos 
susirinkimds įvyko šešta
dienį, balandžio 10 d., baž
nytinėje svetainėje. Nu
tarta rėngti metinį balių 
Maironio Parke, Shrews- 
būry, gegužės 22 d.

Draugijos metinis pikni
kas įvyks birželio 27 d., 
Maironio parke. Kitas mė
nesinis draugijos šuširin- 
kitnas įvyks gegužės 8 d.

Šv. Liudviko dr-jos ba
lius įvyks Aušros Vaitų 
par. svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. Visi malonėkite 
atsilankyti, nes bus daug 
linksmumo.

Korešp.M. Y.
z*'

KUN, JONO BBUŽIKO, SJ.

Ispanijoj dabar vyksta 
baisus naminis karas. Dr. 
Timmermanns savo kny
goje ‘Alkazaro Karžygiai’ 
aprašo tokį atsitikimą: 
Kai nenorėję pasiduoti ko
munistams, dešinieji užsi
darė Alkazaro pily, raudo
nieji milicininkai Toledo 
mieste suėmė pulkininko 
Moskado sūnų ir atvedę 
jį prie telefono reikalavo, 
kad jis lieptų tėvui pasi
duoti kairiesiems, o jei ne,

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

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

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

CHESTNEY’S CANTEEN
Geriausia lietuviška užeiga, 

kur užlaikomas geriausias alus 
ir kiti gėrimai.

90 Millbnry st.;
VVorcester, Mass.

—
Tel. 2-3381 Domestic and

Delivery Ittiported Branda

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtine, Vyną Ir Alų.

278 Millbury Street 
lYbfcestėr, Mass.

uA. A-/ < M. m o.

RCA VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Kaūjos Rūšies Radio 
Magiška akis 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S 
20 Trumbnil St. 
WOrcester, Mass.

ADRESAS: licijoš viršininko grąsini- 
mus pulk. Moskado atsa
kė: — “Aš nepasitrauksiu 
nuo to kelio, kurį pasirin
kau pareigos verčiamas!” 

Tuomet milicijos virši
ninkas prie telefono pri
vedė berniuką.
— Alio, tėveli! — 

skamba jo balsas.
— Kas naujo, sūnau?
— Nieko ypatingo, tėveji. 

Jie sako, kad mane sušau- 
I ays, jei tu nepasiduosi.

— Tu gerai žinai, sūnau, 
I ką aš manau. Jeigu jie ta- 
: ve sušaudys, ramiai ati
duok sielą Dievui, prašy- 

: damas Šv. Mergelės pagal- 
; bos. Ir kai išgirsi paskuti- 
Į nę komandą “ugnis”, tavo 
: paskutinis žodis tebūna 
“Tegyvuoja Ispanija!”

’ — Dievas ir Tėvynė, tė- 
Nuolatlnis&adresas: Rev.
J. Bružikas, S. J., 259 N.! „ . ... . ..5th Str., Brooklyn, N. Y.I Kai pHj, atėję dosiniu 
T. Bružikas tarpininkau- P^gallron, išvadavo, kar- 
ja visų kat. laikraščių už- zygiskam berniukui Car- 
sisakymui arba atsinauji- dar buvo lemta rusi
nimui, dėl to prašoma tikti su tėveliu. Sušaudė 
kreiptis prie jo. jo vyresnįjį brolį.

I

Nuo baland. 12 iki 18, 
1529 Metropolitan St., 

Pittsburgh, Pa.
Nuo bal. 19 iki geguž. 4,

259 N Str.,
Brooklyn, N. Y.

Nuo geg. 7, iki 16,
25 So. Broad Mt. Avė., 

Frackville, Pa.
Nuo geg. 16 iki geg. 23, 

545 Hudson Avė., 
Rochester, N. Y.

Nuo geg. 24 iki 30, 
191$ E. Falls Str.,

Niagara Falls, N. Y.
Nuo geg. 31 iki birž. 4,

260 E. Main Str.,
% Amsterdam, N. Y.
Nuo birž. 4 iki 13,

425 Lafayette Str. 
Utica, N. Y.

Nub birž. 21... — 
2601 W. Marąuette 

Chicago, III.

I

•9

Rd

su-

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentu vaidinimas 

šiais metais susideda iš dviejų dalių: dramos — 
“NAŠLAITIS” ir komedijos “ŠYKŠTUOLIS”.

Po Velykų bus vaidinama šiose vietose:
Westfield, Mass.—Balandžio-April 18, 7:30 vii. vak. 
New Britain, Conn.—Balandžio-April Ž5 d. 2 vai. p. p. 
Cambridge, Mass. — Gegužio-May 2 d„ 3 vii. po.pietų. 
So. Boston, Mass. — Gegužio-May 2 a., 7:30 vai. vak.
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Rytinių Valstybių Žinios
VIEŠAS PRANEŠIMAS

LDS. CONN. APSKRIČIO 
KUOPOMS

Šiuomi pranešu, kad 
LDS Connecticut apskri- j 
čio pusmetinis ir priešsei-l 
minis suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 16 d., 
1937 m., Šv. Juozapo lietu
vių parapijoj, Congress 
Avė., Waterbury, Conn., 1 
vai. po pietų. Kuopos tuo
jau sušaukite susirinki
mus ir išrinkite atstovus į 
suVažiavimą. Taipgi pra
šome pagaminti įnešimų 
organizacijos gerovei. Ka- i,. . .
dangi suvažiavimas busjT aYS 
^riešseiminis, tai svarbu, 
kad kuodaugiausiai atsto
vų suvažiuotų. Būtų ma
lonu šį kartą pamatyti su
važiavime ir Bridgeportie- 
čius. Artinasi mūsų aps
kričių trilypė gegužinė. 
Kaip tik bus laikas ir apie 
tai pasvarstyti, kad toji 
gegužinė būtu sėkminga.

B. Miciūnienė, ____ ___ ____
LDS. Conn. Apskričio moksle. Aštunto skyriaus 

Raštininkė. ii ................... "

i šventimo. Mes velinam pa- 
| sisekimo jųjų darbe, ir 
kad trumpoje ateityje bū- 

) tų tikras orkestras, pana
šus j svetimtaučių, o gal 
dar ir geresnis.

KUN. JONAS BRUŽI
KAS, S.J.

Šio pirmadienio vakare 
misionierius kun. Bruži
kas pradės misijas mote
rims ir merginoms. Gal

! būt 1/us šioje parapijoje 
paskutinės misijos, nes jis 

j- grįžta į Lietuvą. Todėl vi- 
j sos parapijos moterys ir 

merginos ruošiasi uoliai 
lankyti šias misijas, pasi- 

1 paskutinį 
kartą Tėvo Bružiko labai 
naudingų ir iškalbingų pa
mokslų.

MOKYKLA
Apreiškimo mokykloje 

egzaminai, vadinasi “Mid- 
Term Tests” praėjo labai 
sėkmingai. Seserys Domi- 
nikietės labai džiaugiasi, 
kad šį metą mokiniai, ypa
tingai gerai pasižymėjo

no tėveliai, p-lė O. Jankiu- 
tė, G. ir S. Balchunaitės, 
O. Sukodolskaitė ir B. 
Matusevičiūtė. Vakaro ve
dėja p. O. Sukodolskaitė.

Svečiai iš Bostono pp. M. 
ir J. Jakštai, F. Jakštai, 
R. ir E. Ketvirčiai, A. Jak
štas ir V. Janulevičius, aš 
jiems tariu širdingai ačiū 
už atvykimą. Negaliu pa
miršt ir vietinių, kaip tai: 
Kun. J. Ambotui ir kun. J. 
Kripui tariu ačiū. Taipgi 
kun. Kripo broliukui ir se
sutei ir giminėms: 1 
giams, Hartfordo 
čiams, Šv. Cecilijos cho- dis. -----------

Čekanauskui,'žmonių ir visi
7 I 1 v • — •

v •

lietuvių vardą. Diręktoriai 
Jonai Stokes užtikrina, 
kad tasai “magical show” 
bus patenkinantis. Paskui 
bus šokiai, kuriems gros 
garsioji Fitz Gerald’s or
kestras. Taigi puikiausia 
proga pasilinksminti.

LIETUVIS STUDENTAS
LAIMĖJO DOVANA

V

APREIŠKIMO MOKYK
LAI GARBĖ

mokinių didelis nuošimtis, 
užbaigę šią mokyklą, ren
giasi stoti į katalikiškas 
aukštesnes mo k y k 1 a s. 
Gražus apsireiškimas.

Spindulys.

APREIŠKIMO PARAP.
Brooklyn, N. Y. — Šiuo 

laiku sužinojome, kad vie
nas iš mūsų mokyklos pra
eities mokinių, Albertas 
Čižauskas, dabarties stu
dentu Bishop LoughJin 
gimnazijoj (High School), 
išlaimėjo pirmutinę dova
ną už parašymą kompozi
cijos, “Kodėl Brooklyn 
Tabletas Turėtų Būti 
Skaitomas”. Buvo didelė 
minia jaunuolių, kurie mė
gino pasiekti šios garbės, 
tiktai mūsų mokyklos era- 
duantas, geras katalikas 
ir lietuvis, išlaimėjo. Al
bertas gavo dovaną dvide
šimts penkis dolerius; ge
ras atlyginimas už jojo 
darbą. Jo tas straipsnis 
tilpo Brooklvn Tablete,! 
balandžio 3-čią d. trečia-; 
me puslapyj. Mums para- į į”giau tokių’vZkanj”

~( Lai būna garbė ir padė- 
. ka Šv. Cecilijos chorui ir 

yra taipgi jo vaduį p k žalnierai- 
čiui.

GERAI PAVYKO
Pereitą sekmadienį, 8 

vai. vakare, Lietuvių 
Park St. svetainėje įvyko 
Šv. Cecilijos choro, vado
vaujant p. K. Žalnierai- 

į čiui, vakaras. Choras išpil
dė oneretę “Tiesos Kara
laitė” ir suvaidino kome
diją “Velnias ne boba”. 
Publikos buvo pilnutėlė 
svetainė. Programa buvo 
graži ir linksma. Merginos 
labai gerai atliko savo ro- 

i les, ypatingai p. K. Ražai- 
tytė. Jos pasižymėjo aiš
kia kalba ir gražių dainų 
dainavimu. Malonu pažy
mėti, kad scenoje buvo ir 
p. V. Sintautas iš Hart
fordo, kuris visuomet sa- 

’ vo gražiu balsu sužavi 
į publiką. Pageidau j a m a

I

pijiečiams džiaugsmas, nes 
jis mūsų mokyklą yra bai
gęs. Mums ; 
džiaugsmas kaipo katali
kams, nes tokis aukštos 
garbės išlaimėjimas daug 
pasako apie katalikiškos 
mokyklos vertę, nes ran
dasi nesusipratėlių, kurie 
savo lietuviškai katalikiš
ka mokykla mažai pasiti
ki. Taipgi reikia linkėti 
Albertui Čižauskui dar 
aukštesnių mokslo ir ka
talikiškumo laipsnių, kad 
ir toliau galėtu tverti kil
niuose pasiryžimuose.
APREIŠKIMO MERGAI

ČIŲ ORKESTRAS
Mes parapijiečiai visi e- 

same girdėję apie mokyk
los vaikų beną. Bet dar ne 
visi žinome, kad yra ir 
mergaičių orkestras. Šis 
orkestras prasidėjo nese
niai, bet smarkiai eina 
pirmyn. Domini kiečių Se
serų mokytojų sutvertas, 
jau gerai yra išsimokė 
groti. Jas mokina mūsų 
tarpo jaunuolis, Leven- 
dauskas. Šiuo laiku dar 
nėra pasiryžusios imtis vi
sų instrumentų. Bet reikia 
manyti, kad vėlesniu laiku 
sugebės susitverti i tikrą 
orkestrą. Tai gana sunkus 
užsiėmimas, reikalingas, 
gabumų ir didelio pasiėmė” (Kettleris).

I

MARIANAPOLIO STU
DENTAI NEW BRITAI- 

NE
Balandžio 25 d. į New 

Britain atvyksta Mariana
polio Kolegijos Studentai 
ir 2 vai. po pietų, Šv. An
driejaus par. svetainėje, 
Stanley ir Church Sts. su
vaidins dramą “Našlaitis” 
ir komediją “šykštuolis”. 
Patartina visiems daly
vauti tame parengime ir 
pasidžiaugti mūsų Kolegi
jos Studentų gabumais. 
Be to, savo gausiu atsi
lankymu paremsime Ma
rianapolio Kolegiją, kuriai 
parama šiais sunkiais lai
kais labai reikalinga. Tad 
balandžio 25 d., 2 vai. po 
pietų visi būkime svetai
nėje. T. M.

...“Aš matau pasaulyje 
galingų pastangų, drąsių 
bandymų pasiekti gražiau
sią idealą, kokį tik žmo
gaus protas gali nuvokti, 
bet, iš kitos pusės, bujoja 
žemoji, aistra, kurios pa
vyzdžiu, kaip tik dabar 
matome žmonių gyveni-

L. Kat. Studentų ir Profesijonalų sąjungos baliaus rengimo komisija. Sėdi iš 
kairės į dešinę — N. Plangytė, J. Stulginskaitė, Al. Stasiliūnaitė, Jakštaitė; 
stovi: V. Urbonas, komp. Al. Aleksis, Dr. Hiil-Aukštakalnis, Klimas ir Jaku
tis. Balius įvyksta šį šeštadienį, balandžio 17 d., Elton viešbutyje, Waterbury, 
Conn.

Virginią.
Pranas Markus irgi pa

sižymėjo tarpe hartfor- 
diečių bowlininkų. Jo pa
veikslas tilpo Hartfordo 
laikraščiuose.

Bill Bartush lietuvis ris- 
tikas iš Chicago čia ritosi 
aną vakarą, bet pralaimė
jo. Jis turi gerą vardą 
kaipo ristikas.

South Windsor neseniai 
susitvėrė lietuvių klubas. 
Turi apie 150 narių. Pir
mininkas Bronius Matulis 
pasakoja, kad jiems seka
si. Malonu matyti, kad lie
tuviai organizuojasi ir ne
sigėdi lietuvių vardo ir 
tautybės.

Lietuvis Aidentas iš So. 
Windsor, kuris yra buvęs 
ilgą laiką “constable” šio
mis dienomis tapo paskir
tas “dog vvarden”.

Apie South Windsor Wa- 
pping ir tt. randasi daug 
lietuvių farmerių, kurie 
valdo dideles farmas. 
Sveikiname ir linkime 
jiems toliau organizuotai 
darbuotis.

Lietuvis magikas Juozas 
Rūkas šiomis dienomis 
‘busy’ su savo monais. Jis 
važiuoja per visą Connec
ticut ir turi nemažą pasi
sekimą. Jis rodo savo ga
bumus įvairioms draugi
joms, klubams ir daug ra
šo savo paties išgalvotų 
triksų. Skaičiau pats ma- 
gikų žurnale, kad jis ir 
vienas kitas visoj Ameri
koje yra per anuos metus 
įteikęs daugiausiai savo 
naujų triksų.

PADĖKOSŽODIS
Kovo 6, š. m. mano tėve

liai su pagelba mano drau
gių surengė ‘Surprise par- 
ty’, mano gimtadienio pro
ga, Lietuvių Mokyklos 
svetainėje. Aš tokio poky
lio nesitikėjau, nes tėve
liai leido mane išvažiuoti 
į Bost.on, Mass. pas savo 
draugę O. Jankiūtę. Bos
tono jaunimas, žinodamas 
apie “Party” parūpino 
man “vežimą” ir atvežė 
atgal į Hartfordą. Atvykę 
į Hartfordą ir įėję į salę 
radome didelį būrį jauni
mo iš Hartfordo ir apylin
kės; taipgi kitas būrys iš 
Bostono, kuris skubinosi 
pirm manęs atvykti. Tad 
gi aš labai susijaudinau— 
tur būt iš džiaugsmo.

Visiems dėkoju už tokias 
gražias dovanas ir atsilan
kymą. Daugiausiai pasi
darbavo surengimui ma-

MOKYKLOS VAIKUČIU 
GIMNASTIKOS VAKA

RAS
Pereitą penktadienio va

karą, mokyklos salėje, į- 
Plun- vyko mūsų parapijos vai- 

Vy- kūčių gimnastikos vakarė- 
’ . Atsilankė nemažai 

ristams, .p. Čekanauskui, žmonuĮ ir vis* bei visos 
bet daugiausiai ačiū mano'džiaugėsi su vaikučiais jų 
mamytei ir tėveliui, kad sporte ir gimnastikoje ga- 
mane taip gražiai pamylė-1 bumais. Visi skyriai daly- 
jo, nes aš žinau, kad be jųiYaV° įr b_uvo basketball, 
pagelbos nebūtų įvykęs šokimai, bėgimai ir tt. Tai 
toks gražus parengimas.

Visiems širdingai Ačiū, 
Valerija J. Kaunetytė.

Hartford, Conn.

I

į

NEWARK. N. J.
VYČIŲ ŠOKIAI

mūsų mokykla lavina vai
kučių sielas protą širdį ir 
kūną. Lietuviai turėtų 
daugiau ir daugiau įver
tinti mūsų lietuviškąsias 
katalikiškąsias mokyklas. 
Jas sunku užlaikyti dėlto, 
kad nevisi remia, kurie tu
rėtų. Lietuviai remkime

ROCHESTER, N. Y.
i 

—

PARAPIJOS VAKARIE-1
NĖ

Seniai laukiamoji para
pijos vakarienė praėjo la
bai geroje nuotaikoje. 
Žmonių prisirinko tiek, 
kad visos vietos buvo už
pildytos ir visi buvo užga
nėdinti. Labai apgailes
taujame, kad dėl svarbių 
priežasčių negalėjo pribū
ti “Amerikos” redakto
rius, p. J. B. Laučka, todėl 
ir programa susidėjo tik
tai iš kelių dainelių, ku
rias išpildė mergaičių 
kvartetas, sudainuodamos;
— ‘Kaipgi gražus gražus’ 
ir ‘Aš pasėjau balandėlę’. 
P-lė Anita Poluikaitė pa- į 
šoko “Tap Dance”, p-lė 
Stašaitė padainavo solo — 
“Siuntė mane Motinėlė” ir 
“Pamylėjau vakar”. Bro
liai Samuoliai padainavo
— “Karių Dainas”. Užbai- 
bė broliai Samuoliai ir 
mergaičių kvartetas, su
dainuodami — “Gale Lau
ko”. Pianu akompanavo 
visiems muzikas K. Ba- 
zys.

HARTFORD, CONN.
VYČIŲ MINSTREL 

SH0W
Sekmadienį balandžio 4, 

mokyklos salėje mūsiškiai 
Vyčiai-tės surengė parapi
jos naudai sėkmingą ‘min
strel show”. Tai buvo link
smas vakarėlis. Dalyvavo 
daug žmonių, kad nebuvo 
nei vietos kur atsisėsti. 
Parengimas tęsėsi beveik 
dvi valandas. Juokų buvo 
iki sočiai. Po to buvo šo
kiai. Reikia duoti kreditą 
visam mūsų Vyčių kuopos 
jaunimui, vargoni n k u i 
Burduliui, o ypatingai Jo
nui Gaučui, kuris dirigavo 
ir apie kurį sukėsi visas 
“minstrel show” organiza
vimas. Protarpiais kalbėjo 
trumpai kunigas Ambotas, 
dėkodamas jaunimui ir ra
gindamas jį toliau gražiai 
darbuotis, organizuotis ir 
mus linksminti. Buvo lie
tuviu ir iš New Britain, 
Waterbury ir Bristol.

GARBUS SVEČIAS
Klebonas pranešė baž

nyčioje ir taipgi laike va
karienės, kad gegužės 9 d. 
mūsų kolioniją aplankys 
svečias, Lietuvos Genera
linis Konsulas, p. Budrys. 
Jis lankysis mūsų Biznie
rių Sąjungos rengiamame 
vakare. Bus labai malonu 
sutikti tą aukštą svečią ir 
jį užgirsti. Jis yra daug 
pasidarbavęs Lietuvos lai
svės atgavime ir aktyviai 
kovojęs Klaipėdos atvada
vime, buvęs Klaipėdos gu
bernatorium.

ŠV.,JURGIO ŠVENTĖ
Šv. Jurgio, mūsų parapi

jos globėjo šventė įvyksta 
ir bus minima balandžio 
25 d. Tą dieną suma 10:30 
vai ryte bus laikoma prie 
išstatyto Švč. Sakramento. 
Šv. Jurgio draugijos na
riai dalyvaus tose pamal
dose “in corpore”. Tos dr- 
jos pirmininkas p. Petras 
Norkeliūnas įspėjo visus 
narius, kad būtinai visi 
turi dalyvauti pamaldose. 
Nedalyvavusieji nariai, 
jeigu tik neįrodys svar
bios priežasties, bus bau
džiami pagal draugijos 
konstituciją. Vyturys.

VILNIAUS VADAVIMO 
SKYRIAUS VEIKIMAS
Balandžio 8, vakare, mo

kyklos saliukėje įvyko 
Vilniaus Vadavimo Sky
riaus susirinkimas. Atsi
lankė nemažai žmonių na
rių ir šiaip besiįdomaujan- 
čių. Susirinkimas buvo gy
vas ir rimtas. Nutarta tu
rėti kortavimo vakarą, ba
landžio 18. Laukiama ži
nutės iš gerb. Vinco Užda
vinio, kuris gal atvyks į 
tą vakarėlį. Hartfordo 
kuopa labai veikli ir gerai 
žinoma Amerikoje ir visoj 
Lietuvoj. Linkime jai ir 
toliau gražiai darbuotis 
dėl pavergtosios sostinės 
Vilniaus.
LIETUVIAI ATSIŽYMĖ- 

JO
Lietuvis vaikinas iš 

Windsor Locks (netoli 
Hartfordo), Stakonis šio
mis dienomis gavo dovaną 
nuo Sporting Show Komi
sijos, kuri buvo Statė Ar- 
mory Hartforde. Jisai pri
kimšo žvėrelių ir paukš
čių odas, kaip tai: vove
rių, muskrats ir tt. Jisai 
turi didelį rinkinį namuo
se. Labai įdomu.

Šiomis dienomis p. Šim- 
kiutė nuvažiavo į Virginią, 
bowlyti su kitomis mergai
tėmis. Ji, rodos, dirba, A- 
etna Insurance ir yra vie
na iš geriausių mergaičių 
bowlerių. Jos sesutė Alena 
važiuoja kitą savaitę į

šeštadienį, balandžio 17,
d. įvyks Lietuvos Vyčių savo įstaigas. Nepavydė- 
kuopos šokiai, Šv. Jurgio ^ime vaikučiams 1---- „
draugijos svetainėje, 180 kiško ir lietuviško išauklė- 
New York Avė. ___
Johnny Mack and his Ro- sutčs gan gabios vesti mo
vai Commanders. Rengė- kytojavimo darbą.
jai visus kviečia dalyvauti 
šokiuose.

kime vaikučiams katali-

Qros ’jimo. Mūsų lietuvaitės Se

Per pereitas dvi savaites 
Komitetas, mažai tilpo žinučių iš 

mTrumiRi/ AAiin Hartford dėlto, kad Di- WATERBURYj CONN. džioji Savaitė, daug ligo- 
_____ nių, daug bažnytinio dar

bo ir tt. Be to dabar par
davinėjame tikietus dova
noms parapijos naudai. 
Taigi, lietuviai čia auksi
nė proga įsigyti nauja 
modernišką automobilių ir 
remti savo parapiją.

IŠ DARBININKŲ VEIK
LOS

Pereitame LDS 5-tos kp. 
susirinkime, veikiančioji 
komisija pareiškė, kad 
kuopos pirmi metiniai šo
kiai įvyks šio mėnesio 24 
d., Nemuno svetainėje, 48 
Green gatvė. Įžanga 25 
centai. Gros Glaudenio or
kestras. Pelnas bus pada
lintas pusiau: Šv. Juozapo 
par. Našlaičiams ir LDS . 
5 kp.

Kuopos užprašytos meti
nės Šv. Mišios įvyks atei
nantį sekmadienį, aštuntą 
vai. ryte, Šv. Juozapo par. 
bažnyčioje. Visi nariai-ės 
prašomi atsilankyti ir iš
klausyti savo Šv. Mišių.

Prisirašė prie kuopos, 
Dominikas Smolskis.

J. Totilas, Kp. Rašt.
-------------------- IBalandžio 14, Švento 

Juozapo Mokyklos salėje, 
magikas LeRoy rodys ma
giškas štukas lietuviams/ 
Tai bus dėl naudos Švento 
Juozapo parapijos Fife 
and Drum Corps, Militarv 
Band ir orkestros. Lietu
viai turėtų ateiti paremti 
tuos vaikus, kurie taip 
gražiai darbuojasi ir kelia

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI

Kas ketvirtadienio va- 
3 vai., mokyklos 

kambaryje įvyko lietuvių 
kalbos kursai. Mažai atei
na jaunimo, turėtų dau- 

s giau ateiti. Taigi, ir kvie- 
~ čiame atsilankyti. Didžio

je savaitėje nebuvo pamo
kų, nes bažnyčioje buvo 
išpažinčių klausymas. Bet 
dabar vėl pradedame. Tė
vai paraginkite savo jau
nimą mokytis nors lietu
viškai skaityti.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

Lucky Strike Perstato “Your News Parade” 
Su Edwin C. Hill Priešakyje

Columbia Broadcasting Systema bus 
panaudota ir tuomet programa bus 
girdima pradedant Maine ir baigiant 
California valstijomis.

Edwin C. Hill

EDWIN g HILL, vienas iš įžy
miųjų laikraščių ir radio reporte

rių dabar bus girdimas radio progra
moj, kur bus perduodama ištisa eilė 
šios šalies ir užsienio vėliausių nau
jienų. Si programa bus žinoma kaipo 
"Your Lucky Strike News Parade”. 
Ji bus perduodama kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:15 vai. 
po pietų E.S.T. per Columbia Broad
casting radio tinklą. Tai bus penkio
likos minučių i.ucky Strike cigaretų 
išdirbėjų patiekiama programa.

Per daugiau, katp trisdešimt metų 
Edwin C. Hill dirbo Amerikos laik
raščiuose. kur jo pareigos dažnai jį 
vertė vykti i Europos ir j Pietų ir 
Centralinės Amerikos valstijas. Sis jo 
patyrimas ir vra nem»Veič’"mtt šiame 
jo darbe

1932 metais patekęs ant radio jis 
veikiai įgijo kaipo vieno iš įžymiausių 
politinio stovio išnagrinėtojo ir nau
jienų apžvalgos atpasakotojo vardą, ir 
Amerikos radio programos sutvarky- 
tojai 1933. 1934. 1935 ir 1936 metais 
tą pirmenybę oficialiai jam pripažino.

“Your Lucky Strike News Parade” 
susidės iš vėliausių šios šalies ir užsie
nio muiienų. kurias p. Hill taip jau- Patiekiant šią programą Lucky 
dinančiai su įvairiais paaiškinimais (Strike cigaretų išdirbėjai seka prog- 
savo tain turtingo patyrimo šviesoje resą. kas duoda jiems galimybės pa- 
atras.-kn;a. j tiekti rūkytojams Lucky Strike ciga-

Tki bus įvesta dienos šviesos taupy- retų. Tai yra lengvas užsirūkymas. 
mo laikas (davlight savings time) sto- 
tvs vakarinėse prie Ramiojo Vande- . , „ ..
nyno valstijose nebus naudojama Bet maišų, prašalintų l ucky Strike išim- 
pradedant gegužės mėnesio 3 d. ištisa tino “It's Toasted” proceso.

| tiekti rūkytojam* Lucky Strike ciga- 

šveinn* rūkyto) tJ gerklei, ir laitvas 
nuo tūly šiurkščių erzinančių prie- 

tino “It'» Toaated" proceso.
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