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

Vyskupas Ketteleris

y

Meksika, bai. 20. —Mek
sikos vyriausybė išleido 
oficialius nurodymus mo
kytojams ir mokyklų vir
šininkams, kuriuose lie
piama iš vaikų “protų iš
rauti įvairias fanatiškas 
mintis apie antgamtinę E- 
sybę ir supažindinti juos 
su medžiagine gamta”. Ki
taip sakant, mokytojai 
privalo, sulig valdžios nu
rodymų, mokyti vaikus, 
kad nėra Dievo, nei ant
gamtinio gyvenimo, bet 
tik medžiaga; tai bedie
vybės mokslas.

Dar įsakoma vaikus iš
mokyti giedoti komunistų' 
“internacionalą”, ir juos 
prirengti “kovoti su alkiu 
ir norėti geresnės būklės” 
komunistinėje tvarkoje.
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POPIEŽIAUS SVEIKATA
SILPNĖJA Vokietijos Naciai Smarkiai 

Puola KatalikusVatikanas, bai. 21 — Jo
Šventenybės Popiežiaus 
sveikata per paskutines 
dvi dienas nuo atsikarto
jusių širdies skausmų kiek RĮĄUŠĖS STREIKO LAUKEI Ber,ynas, Vokietija, bai. tų (klapčiukų) draugija y-
susilnnėjo. Nors gydytojai 
griežtai draudžia jam dir
bti, tačiau vakar dvi va-'

20. — Vokietijos valdžia 
pradėjo smarkiai perse-

Sovietų Rusijoje, 
rašo “N. W. Journ.” 
tos ypatingai stipriai vei
kiančios nuodingosios du
jos, kurios savo veikimu 
žymiai viršija ligi šiol ži
nomą, kaip stipriausiųjų 
dujų rūšį hiperitą. Naujai 
išrastos dujos esąs violeti
nės spalvos skystis, kuris 
net vandeniu atskiestas iš
garuoja ir per trumpą lai
ką sunaikina kvėpuoja-“ 
muosius organus ir nude
gina odą. Šitie nuodai taip! 
pat sunaikina augalus ir 
net didelius medžius. Du
jos pavojingos dar ir dėl 
to, kad visos ligi šiol žino
mos kaukės nuo jų neap
saugo.

kaip 
išras-

I

ISPANIJOJE SUNAIKIN
TA SENIAUSIA BAŽNY

ČIA

ra politinė organizacija, 
veikianti prieš valstybę. 
Katalikams tėvams buvo 
pasakyta, kad jei jų vai
kai nebus leidžiami į vals
tybės mokyklas, paskiau, 
jie negausią darbų. Bal
suoti gi priešingai nacių, 
reikalavimams yra bau
džiama. Užtat nestebėtina, 
kad 90 
buvo už 
Tėvams 
balsuoti

, __________ __ _ Lewiston, Me. Balau- kioti katalikus, šį sykį
i landas praleido Apeigų -^uburn čevery- uždraudė katalikams vie-
Kongregacijos susirinki- darbininkų streiko lau- gaį daryti rinkliavas lab- 
___  12______ 2.. 1______j - K.e ,^° riaušės. Streikie- darybėms. Visose katali- 
ra nusprendęs darbuotis i- sudarė paradą gatvė-, kų bažnyčiose buvo pra

šė, kaipo^ protestą prieš negtą žmonėms apie tokį 
teismo išduotą draudimą naciu įsakymą. Berlyno 
(iniunetion) prieš 
ninkus. Policija puolė de- von Preysing

rius. Kilo riaušės. Kele- rinkliavos 
tas darbininkų sužeista. ■ neturės teisės

Tuo metu, kada vyskupas 
darė pranešimą, tūkstan
čiai uniformuotų nacių 
jaunuolių Berlyno gatvėse 
darė rinkliavas Hitlerio 
jaunimo organizacijoms.

Hitlerio pakalikas, Ru- 
dolf Hess, įspėja katalikus 
vyskupus, kad “neskaidy
tų tautos”. Jis sako, kad 
katalikai esą linkę susidė
ti su bolševikais. Girdi, 
naciai kovoja prieš bolše
vikus ir tuo būdu saugoja 
krikščionybę.

Gi žinios ateina, kad Sa-

me. Matomai, Šv. Tėvas y- riaušės.

(Viršuje). Naujosios statybos laimėjimai Kaune.
11. Tarp medžių paskendę naujieji Vytauto Didžiojo 
Muziejaus rūmai.

((Apačioje). Moderniški Kauno apskrities savi-i 
valdybės rūmai, pastatyti prieš trejus metus. Tai vie
ni gražiausių ir moderniškiausių pastatų visame 
Kaune.----------------------------------------------------------------------- ;

Ispanijos Sukilėliai Laužiasi Į Bilbao
Hendaye, Prancūzija —, 

Baskų provincijoj Ispani
jos sukilėliai laužo raudo- Į 
nųjų valdžios frontą. Su
kilėliai dideliais žinksniais 
varosi pirmyn j Bilbao.į 
Balandžio 20 d. užėmė du 
kaimu, Elgueta ir Anguio- 
zar.
raudonieji užėmė 4! 

MIESTELIUS TERUEL 
DALYJ

Nieblos bažnyčia, Ispa
nijoje, kuri buvo statyta 
300 metais po Kristaus gi
mimo, neseniai raudonųjų 
visiškai sunaikinta. Anglų 
— amerikiečių archeologi
nės draugijos narys, kuris 
specialiai aplankė šią se
niausia bažnyčią, pasako
ja, kad ją gaisras labai žy
miai apgadino, o varpinę 
visiškai sunaikino. Visi 
kaimo gyventojai, prieš jį 
užimant sukilėliams, buvo 
pabėgę, nes raudonieji bu
vo iš jų atėmę visus mais
to išteklius. Pagaliau kai 
sukilėliai iš kaimo išvijo 
raudonuosius, sugrįžę gy
ventojai ir pamatę sunai
kintą jų mylimą bažnyčią 
verkė.

v •

NEPADORI SPAUDA 
VEDA PRIE ŽMOGŽU

DYSČIŲ

vie-

Veržiasi j Geležies 
Kasyklas

ki paskutinių valandų.
Jo gimimo jukaktuvėms, 

kurios įvyks
d., yra rengiąmasi. Ta die
ną bus for:
tinta Pontifitalinė Moks
lų Akademija, kuri nese
niai tapo pc 'organizuota. 
Pats Šv. Tėv;
mėse, sveikafei 
dalyvaus.

Gegužės 31
Popiežiui su 
amžiaus.—

gegužes 31
pan
rrlaliai užtvir-
fits" --------

s tose iškil- 
leidžiant,

d. siu 
lis 80

darbi-, katedros vyskupas, grafas
„ — __ ___ _ pareiškė,

monstruojancius streikie- kad bažnyčiose bus daro-
ir valdžia 
uždrausti.

KARIUOMENĖ STREI
KO LAUKE

Auburn, Maine — Bai. 
'j 22—Po dviejų dienu riau- 

čeverykų dirbtuvių 
darbininkų streiko lauką

metu 
metų šių

KOLUMBO VYČIAI TY- užėmė valstybes milicija. 
RINĖJA AKTORIŲ KO- Gub- Barrow įsakė pasiųs-

MUNISTINIUS VEIKI
MUS

- — — Los Angeles, Cal. bai. 21.
— Kolumbo Vyčiai savo 

--------- i veikimą prieš komunistus
Ispanijos sukilėlių fron- atsuko į pagarsėjusius ak

tas praneša, kad Baskų torius, kaip tai, Errol 
provincijos fronte ir Ter- Flynn ir kitus. Susekta, 
uel sekcijoj sukilėliai kad aktoriai Ispanijos ra- 
smarkiai sumušo raudo- dikalu valdžiai iki šiol su- 
nuosius. Daug raudonųjų dėjo $1,500,000. “Jei tie 
užmušta. Be to, besimus- žmonės tokias sumas ati- 
dami vakarinėje Madrido duoda komunistams, tai 
dalyje, Casa de Campo Amerikos žmonių yra pa- 
parke, sukilėliai paėmė reiga imtis priemonių, kad 
raudonųjų 45 tankus. aktoriai negautų pasakiš- 

-------------- kų atlyginimų ir jų 1
FRANCO SUJUNGĖ VI- munistinis veikimas būtų tomas visur 

SAS ISPANIJOS PARTI- užbaigtas. ’ ' - ------- ' - ‘ ?
JAS Į VIENĄ

ti 1600 valstybės milici- 
iantų. Streikui vadovauja 
John L. Lewis CIO United 
Shoe Workers unija. Teis
mas uždraudė streiką, bet 
darbininkai pasiryžę nepa- 
siduoti. Unijos vadai įsa- ar0 įr paiatinate provinci- 
kė darbininkams laikytis jOse naciai uždarė visas 
ramiai, bet negrįžti dar-į j;ataijkįškas mokyklas, 
ban, kol kompanijos ne- jiems’tai pasisekė padarv- 

. priims jų reikalavimu.i _____ _ ti melavimu, grąsinimais 
i ir gudrumu. Tų provinci-

t AIRIJA NORI NUSIKRA- gyventojų vaikai nuo
TYTI ANGLIJOS GLO- ■ Jų - ' -

BOS
; Velykų jau lanko valstybi
nes mokyklas.

Nacių vada* Herr Buer- 
ckel i/ireiškė, kad altoris-Į

nuošimtis balsų 
nacių, mokyklas, 
buvo “patarta” 

už nacius.

SUNAIKINTOS KATALI
KŲ BAŽNYČIOS

Londonas, Anglija, bai. 
21 d. — Laikraštis “Ti- 
mes” praneša, kad Barce- 
lonijoje, Ispanijoj, kur da
bar yra radikalų valdžia, 
visos Katalikų bažnyčios 
visai ar dalinai yra sunai
kintos.
1SPANIJOS DARBININ

KAI ATSTATO SU
GRIAUTAS BAŽNYČIAS

Ispanijos Raudonųjų val
džios frontas praneša, kad 
jos kariuomenei pavyko 

■ užimti 4 miestelius artė- 
; jant Teruel geležies kasy
klų. Bet patys raudonieji 
pripažįsta, kad iš Ispani
jos sukilėlių sutiko stiprų 
pasipriešinimą. Sukilėliai 
buvo įsistiprinę Celadas 
pakalnėje, palei Corbalan 
upę, bet jie neatlaikę 
spaudimo ir raudonieji už
ėmę Caladas, Arjente, Vis- 
tedo ir Lebrun.

Pietinėje Madrido daly
je, Andujar, Jaen provin
cijoj sukilėliai smarkiai 
supliekė raudonuosius iš 
orlaivių, 
žmonės.

Per 10 
sukilėliai 
barduoja Madridą. Jie bū
tinai nori išlaisvinti sa
vuosius iš University City 
(Madrido dalis), kuriuos 
apsupę laiko raudonieji.

v •
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Užmušta 12^

dienų Ispanijos 
iš orlaivių bom-

Salamanaca, Ispanija 
Gen. Francisco Franco 
leido įsakymą, kuriuo 
sos partijos sujungiamos 
į vieną milžinišką organi-į 
zaci ją ir jai vadovauja 
pats generolas Franco, j 
Karlistų, monarkistų ir ki-

Dublinas, Airija, bai. 21 
ko- d. — čia didis sąjūdis ma- 

, nes norima
Jei Kolumbo sudaryti šalies konstituci-| ,v,^”*Tr ohnm imi"o 

Vyčiai suras, kad kaiku- ją visai nepriklausomą FRONTE SUKILIMĄ S 
rie aktoriai remia komu- Anglijai. Airiai yra pasi- 

_ nistus, jie atsišauks į žmo- vyžę nusikratyti Anglijos 
•g .nes nelankyti tų aktorių valdžios. 
vl_ paveikslų.

I -----------------
. Į PROTESTANTAS IŠ

AUKŠTINO KATALIKŲ
BAŽNYČIĄ

Hendaye, Prancūzija — 
Praneša, kad Ispanijos 
raudonųjų fronte kilo su
sikirtimas komunistų su 

ties Teruel,

Londonas, Anglija —

Granada, Ispanija —
Laikraštis Diario Vasco 
praneša, kad Granados 
darbdaviai pažadėjo Ka
talikų arkivyskupui išleis
ti vieną dieną į savaitę vi
sus darbininkus ir jiems 
užmokėti, kad jie imtųsi 
atstatyti sugriautas baž
nyčias.

ŽMONA IR 400 DARBI
NINKŲ PRIEŠ VYRĄ

New York, N. Y. bai. 21 
d. — Policistai ir teisėjai 
jabai susirūpino, kad 
žmogžudyščių skaičius žy
miai didėja, šiurpulingais 
būdais labai daug visur 
nužudoma merginų ir jau
nų moterų. Bet kodėl tei
sėjai ir vyriausybė leidžia 
šlykščiai spaudai visur 
platintis? Juk laikraščiai 
ir žurnalai pirmom vieton 
deda straipsnius apie ly
tiškus dalykus. O ir lietu
vių bedievių laikraščiai tu
ri didį pamėgimą dėti 
šlykščius paveikslus ir ap-1800 streikuojančių mainie- 
rašymus. * Spauda vedai rių vardų. Kada streiką 
prie lytiškų iškripimų ir | pradėti, mainierių 
žmogžudyščių. nutars vėliau.

Trenton, N. J. — Buttor 
Korporacijos prezidente 
Peter C. Christensen žmo
na reikalauja teismo SU' 
teikti jai divorsą, nes jos 
vyras susidedąs su kits 
moterimi. Ji reikalauja 
kad jai vyras duotų $1,- 
000.00 dolerių į savaitę 
pragyvenimui. Fabrike 
darbininkai sužinoję, kad 
prezidentas taip leidžiąs 
pinigus, pareikalavo di 
dėsnių atlyginimų. Gi ne
gavę, išėjo i streiką. Fa 
briko prezidento
kursto darbininkus strei 
kuoti ir reikalauti didės 
nių algų. Ji maišosi si 
streikieriais ir juos kurs
to. Jos vyras, žiūrėdamas 
per langą sako: “Ji tikra 
neprotinga. Aš neturiu pi 
pigų. Ir koroporacija ne
turi iš ko darbininkam1 

i pakelti algų”.

—
J. V. DARBININKAI RE
MIA FINANSINIAI KA- anarkistais
NADOS STREIKIERIUS kur šiomis dienomis vyks- 

---------- ta smarkūs mūšiai. Anar- 
Oshavva, Ont., Canada— kištų kariuomenė, vadina- 

i “geležine kolumna”,tos organizacijos panai- Lordas Notingham majo- j United Automobile Wor- ma
kintos. ras Ernestas Purser, pro- kers’ taryba nutarė teikti kuri stovi Valencijos ka-

------- -------- testantas,
BRITŲ LAIVAS JPLAU- protestantų

KĖ BILBAO UOSTAN pasakė: “

kintos.
kalbėdamas finansinę pagelbą Onta-: reivinėse, atsisakė eiti i 
susirinkime rios streikieriams. Homer karo frontą. Raudonieji 

Nėra Bažnyčios, Martin, UAW unijos pir- i komunistai bandė jėga
- - - - - • - ;uos išvaryti, bet jie pasi-NEPASTEBĖTAS SUKI- kuri taip rūpintųsi Mote-1 mininkas išvyko į Kanadą, ! 3 

LĖLIŲ vystės šventumo išlaiky- kur pats prižiūrės s * * r'vystės šventumo išlaiky- kur .pats prižiūrės strei- priešino. Kilo gatvėse mū- 
mu ir vaikų auklėjimu kai kierius ir dalyvaus pasita-' šiai. Areštuota apie 400 a- 
__ .... - - narkistų ir 125 sušaudyta.

žmon:

Bilbao, Ispanija — Bri- Katalikų Bažnyčia. Visos rimuose, 
tani jos tavorinis laivas mūsų giesmės, kurios iš- ~ " 

į Seven Spray įplaukė į uos- reiškia didžią pagarbą ir 
tą Ispanijos sukilėlių ne- meilę Jėzui Kristui yra 
sulaikytas. Tuo laivu at- paimtos iš Katalikų Baž- 
vežė į Bilbao maisto ir ki- nyčios”. 
tokiu daiktų. Britų valdžia --------------
įspėjo tą laivą neplaukti NACIAI ATIMA PILIE- 
pro Ispanijos sukilėlių1 
blokadą po to, kada gen. 
Francisco Franco pareiš
kė, kad jo laivai skandins į 
kiekvieną laivą, kuris ban
dys plaukti į Bilbao uostą, 
bet laivo Seven Spray va
dovybė nepaisė įspėjimų, 
plaukė ir nuplaukė. i

i sukilėlių1 
kada gen.

• w

TINĘS TEISES

MAINIERIŲ STREIKAS 
ANGLIJOJE

Londonas, Anglija — 
Mainierių Federacijos na
riai 444,546 balsais prieš 
61,445 nutarė išeiti į strei
ką. Streiko priežastis, tai 
kad Nottinghampshire ka
syklų savininkai atsisakė 

j tartis su unijos atstovais

atstovai

DIDELI DARBININKŲ 
NUOSTOLIAI DĖL 

STREIKŲ

Berlynas, Vokietija, bai. 
21 d. — Naciai atima pi- 

i lietines teises tremtinių 
giminėms. Pastarose die
nose 38 tremtinių giminai
čiai neteko tokių teisių.

Kalbama, kad Jung. Vai- Matyt, kad komunistų re- 
stybių General Motors žimąs Ispanijos gyvento- 
korporacijos darbininkai j lams įsiėdė iki gyvo kaulo, 
išeis į streiką, simpatizuo-! ^ad .ne^ 3^ talkininkai a- 
darni Kanados General' narkistai atsisako kariau- 

j ____ • _ 7*   i * -

Motors darbininkams. • I
Premieras Hepburn iš 

Ontario sako, kad 90 nuoš. 
darbininkų nepatenkinti 
streiku, ir jeigu General 
Motors atidarytų dirbtu- Į 
ves ir užtikrintų darbinin
kams saugumą, tai jie 
grįžtų darban. Tokia tai 
nuomonė nremiero Hen-; 
burn, bet darbininkai ki- , 
taip mano. Darbininkai 
pasiryžę streiką laimėti.

Įti prieš sukilėlius, kurie 
gina Ispanijos gyventojų 
teises.

VOKIETIJOJE YRA
23,772,000 KATALIKŲ
Berlynas, bai. 21 d.—Su

lig • paskutiniųjų sąrašų, Jungtinėse Amerikos 
dabar Vokietijoje yra 23,- Valstybėse katalikų spau-Detroit, Mich. bai. 21.

Dalykų žinovai apskai- 772,000 katalikų, kurie su-, da yra tikrai galinga: A- 
čiuoje. kad per automobi- 1 daro nuošimtį visų gy- merikos katalikai turi 10 
lių streikus darbininkai ventojų. Yra išskaičiuota, dienraščių. 150 savaitraš- 
neteko apie 70 milijonų kad į metus katalikų skai-.čių, 162 mėnesinius ir 34 
dolerių atlyginimais. I čius padidėja į 187,000. 1 trimėnesinius žurnalus.

Darbininku Radio Programc 
1:30 Valandą po Pietų

šeštadienį, balandžio 24 d., 1:30 vai. po pietų Dar 
bininkų Radio Programą išpildys Nashua Lietuvii 
Radio Solistai ir Orkestras, vadovaujant muzikui p 
Jonui Tamulioniui. Prašome pasukti savo radio ro 
dyklę ant 1120 kilocyckles ir klausytis gražių lietu 
viškų dainų, muzikos ir kalbų iš radio stoties WCOP 
Boston, Mass. Draugijos savo parengimus ir biznie 
riai savo biznius skelbkite Darbininkų Radio progra 
moję, kurios klausosi apie 50,000 lietuvių. Skelbimi 
kainos žemos. Skelbimus siųskite arba asmeniai at 
neškite adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
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CHORISTAI KVIEČIA I Taigi, neužmirškime vi
si, sekmadienį, Šv. Augus
tino par. salėj, 8th ir E 
St. Choro linksmas paren
gimas. , Choristai.

fonuoja į Westfield, kad 
pusvalandžiu suvėlavo. 
Bet garadžininkui užėmė 
apie dvi valandas. Vėl tu
rėjo telefonuoti į West- 
fieldą, kad atvyks dviem 
valandom vėliau. South 
Bostoniečiams sportinin
kams vadovavo Mykolas 
Grendelis, Bostono Kolegi
jos studentas. Automobi
lio padangas sutaisė, bet 
reikia grįžti atgal ir pa
imti besišildančius sporti
ninkus. Puškoja per snie
gą, ir dainuoja: “Vai var
ge, varge”. Persunkus dar
bas. Šaukia sėdinčius 
“streikierius”, kad jie už
baigtų “streiką” ir ateitų 
pėsti. Taip ir padarė. Pra
dėjo kelionę. Jau 10:45 va
landą vakare, o Westfiel- 
diečiai laukia nuo 8 va
landos. Bevažiuojant ir vėl 
“flat tire”. Ką daryti? 
Kaip pasiekti Westfieldą? 
GalVoja, dūmoja mūsų 
sportininkai ir sugalvojo 
šauktis “taxi” iš Spring- 
field. Vėl telephonuoja, 
kad So. Bostonas tikrai 
atvyks. Atvyko apie 12 va
landą vidurnaktį. Ir kaip 
nustebo, kad Westfieldie- 
čiai tebešoka ir šokdami 
dainuoja “Good Night 
Ladies”. Niekas nesitikėjo Į 

REIKALINGAS janito- sulaukti So. Bostoniečių, i 
rius, kuris mokėtų kūren- Westfieldo jaunimas tuo- 
ti pečių ir apvalyti ofisus. 3aus pareiškė, kad baske v 
Atsišaukite tuojau, “Dar
bininkas”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS IR REFRIGIATORLUS 

GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL » 
Inž. Stasys Beleskas, Sav. 450 VV. Broadvvay, So. Boston, Mass.

N0RW0OD’O SKYRIUS: 1044 Washington St., Norvvood, Mass. Tel. Norvvood 1498-V
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Pranciškonai - Tretinin-

Ir kiti apie

IŠ PRANCIŠKONŲ 
DARBUOTES

i

I

t

1

Šv. Petro par. Choras, 
kuris rengia ateinantį sek
madienį, balandžio 25 d. 
gražų ir turiningą KON
CERTĄ ir TEATRĄ, kvie
čia visus savo prietelius Į 
tą vakarą atsilankyti.

Jau buvo garsinta, kad ______ ______
bus visko kas tik kam pa- t^ai savęs nei savo darbų 
tinka. Juokinga komedija,I negarsina. ’ ’ ’
linksmų dainų, solo, due-! 
tų, trio, beno muzika — 
tikrai atvažiuoja Jonas 
Tamulionis I 
daugybe naujų dainų.

Mes, choristai, nuošir
džiai kviečiame visus į ši 
koncertą. Ypatingai dėlto, 
kad išlaidos didelės ir dar
bas sunkus. Kad duoti vi
siems progos išgirsti šią 
programą tikietai tik po 
50 centų ir 35 centus.

v •

iš Nashua su i jabui veikia.
Bal. 21 d.. Šv. Petro pa-

' rapijos Tretininkai turėjo: 
pamaldas ir susirinkimą, j 

Susirinkimas, išklausęs j 
ligonių lankytoju rapor
tus, gvildeno prisidėjimą'

I prie parapijos pikniko. 
Paaiškėjo, kad Tretininkai 
Išparduoda Įžangos tikie- 
tus ir baigia skleisti 50 
knygučių. Be tų jie dedasi komisijos pirmininkė, 
su Blaivininkais, Maldos — 
Apatalystės ir Rožančiaus XIV Ballroom, Boston, 
dr-jomis turėti didžiausi Mass.
valgiu stalą parapijos pik- Šokiai prasidėjo 8 va-į 

nike, birž. 13 d. * iandą vakare. Grojo Royj
Sužinojo, kad atvažiuos I Ellis and his Twelve So- 

kunigas vizitatorius ir lai- ciety Players, vadovystė- 
kys'Tretininkams metines je p. J, Antanėlio, 
rekolekcijas. Reikia paminėti,

DAKTARAI I

P-lė Felicija Grendelyte, 
L. Vyčių 17 Algirdo kuo
pos veikli narė. Ji buvo į- 
vykusių sėkmingų L. Vy
čių N. A. apskričio šokių

rence, Mass. Taipgi ir p-le 
Koraitytė atsilankė į šo
kius.

Reikia padėkoti p. S. Be- 
leskui, savininkui Stanley 
Radio Co., kuris dovanojo 
sidabrinę taurę, ir kurią 
laimėjo Norwood’o 27 kp.; 
už gausiausi atsilankymą. 
Iš Norwood’o užsiregis
travo 43 kuopos nariai.

P-lė Alena Sadauskaitė, 
kuri dalyvauja “Great 
Waltz” vaidinime atvyko 
į šokius su adv. Šalnais ir 
padainavo.

Dalyvavo ir skulp. Pet
ras Rimša ir džiaugėsi 
mūsų gausiu jaunimo bū
riu.

Turiu priminti, kad salė syti į pusę valandos. Tele- 
buvo viena iš puikiausių 
Boston’e, ir telpa apie J 
1000 žmonių. Daug kom
plimentų gavome už salę.
Atsakymas: “nothing būt • 
the best” dėl Vyčių orga
nizacijos, švenčiant Jubi
liejų.

Šokių komisijoj buvo: p- 
lė Felicija Grendelyte, Ona 
Sandaitė, A. Palionis, P. 
Rakauskas ir J. Naujokas. 
Jiems priklauso daug kre
dito, nes ištikrųjų jie per 
virš du mėnesiu darbavosi.

A.E.L’.

bet sportininkai greit su
sitaisė tire’ą. Pavažiavus 
kiek toliau lietus virto 
sniegu. Sniegas taip smar
kiai krito, kad nieko ne
buvo galima matyti. Vai
ruotojas, kad automobi
lius nenuslystų nuo kelio, 
turėjo žiūrėti galvą iškišęs 
pro langą. Bet ir sniegas 
būtų buvęs “baikis”, jei 
ne keli “flat tire”.

Sportininkai gavę “ex- 
tra flat tire”, vieni turėjo 
automobilių stumti pakal
nėn į garadžių, o kiti pa
siliko šildytis. Stūmė dvi 
mylias per sniegą, kurio 
buvo jau apie pusę pėdos. 
Garadžiui pažadėjo sutai-

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODLNINKAS

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV £ 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.

PLAUKŲ SLINKIMAS

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

r

I

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas
Vartoja X-Ray 

Taipgi priskiria akinius
534 Broadv. ay 

So. Boston, Mass. 
Tel. 2712.

E'1"’...... .n....................... „,>■»■»»»■■■<>..... .■.u.ngj
Tel. S. B. 2805-R =

LIETUVIS I

IOPTOM ET R ISTASį
Išegzaminuoju akis: 
priskiriu akinius | 
kreivas akis atitie- Į 
einu ir amblijoniš-Į 

Ikose (aklose) akyse sugrąžinu j 
šviesą tinkamu laiku. Į

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. į
447 Broadway, South Boston Į 

................  ~Ė

vyčio, 
kad or- 

Nutare'nuo sekančio su- kestras buvo labai geras, 
sirinkimo pradėti iššaukti Apie 8:30 ir 9:00 valandą 
narių vardus. jaunimas iš visos Naujos

Valdyba praneša, kad Anglijos pradėjo rinktis. 
Šv. Juozapo dieną atsibu- Automobiliais atvyko vy- 
vo Šv.‘Mišios Pranciškonų, čių nariai ir draugai iš A- 
intencijai ir kad prisidėta, thol, Lawrence, Worces- 
prie bažnytinių rūbų fon- ter, So. Worcester, 
do.

Galop Tretininkai nutarė land ir Westfield. 
turėti su virš minėtomis 
trijomis draugijomis pik
niką savo naudai. Spot 
Pond pievose.

■v •

PAIEšKAU patyrusio karpen- 
terio ir vieno penterio. Atlygini
mas geras — pagal gabumo. At
sišaukite: Paul Yonkers, 374 Sii- 
ver St., So. Boston. Tel. SOUth 
Boston 0822. (23-27)

Slinkimas, Plaiska- 
nos ir Nieštėjimas y- 
ra priežastis plikimo. 
Mano Vaeum Process, 
Electric Vibrassage 

Pagelbės atgauti 
plaukus.

Pasitark su manim. Veltui 
išbandymas.

Dr.Grady,327^et”%^
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

1 ■ 6

GRABORIAI

Hud- 
son, Providence, Rhode Is-

I
iĮ

Bal. 20 d., mirė ligonine- PARSIDUODA Kriaučių šapa, 
A (T O T»1 Q ČllolioTlO AT T* _ 4. je Marijona Šilalienė, 67.537 — §th St., So. Boston. Biznis 

metų, gyv»93 Cass St., išdirbtas per daug metų. Atsišau
kite: M. S. Morris, 503 Broad- 
way, So. Boston. (20-23)

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS i

DR. M. V. CASPER |
Arti Municipal Building Į 

525 E. Broadway, S. Boston |
Ofiso Valandos į

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki | 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais Ir = 
nedgMienlais, taipgi seredomis nuo| 

12-toa dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray 

limumi,... ...........................

LIET. VYČIŲ NAUJU 
NARIŲ ĮVESDINIMAS

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, 8o. Boston
Ofiso valandos nūo 9 Iki 12, nuo 
1:80 iki 6 ir nno 6:30 iki 9 v. ▼.
Seredomis nuo 9 iki 12 r. dieną. 
Subatomls nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

I

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.

I

Liet. Vyčių 17-tos kuo
pos naujų narių ‘initiation’ 
įvyko balandžio 19-tą, pir
madienio vakare. Dalyva
vo virš šimtas narių.

Daug pagelbėjo Albina 
Narinkevičiutė, Alena Gri- 
miutė, Vincas Averka, 
Petras Griciūnas, F. Šid
lauskaitė, A. Gaputis, A. 
Jankauskas, A. Jakštas, 
B. Skrickus, E. Narinke- 
vičiūtė, A. Petrušytė, M. 
Matuzaitė, A. Sandaitė, F. 
Grendelyte ir S. Beleckas.

Priimta 30 naujų narių. 
Dalyvavo Dvasios Vadai: 
Kun. P. Virmauskis ir 
Kun. K. Urbonavičius.

Buvo užkandžių, kuriuos 
paruošė senesnieji Vyčių 
nariai. Dalyvavo ir sve-l 
čių iš Norvvood — B. Ku-: 
dirka, F. Jankauskas, p-lė 
V. Adomaitė ir A. Mickū- 
nas.

Viskas buvo gražioje 
nuotaikoje. Po to sekė pa
silinksminimas ir žaidi
mai.

Daug darbo padarė 17- 
tos kuopos valdyba, kurios 
pirmininke yra p-lė F. j 
Karlonaitė. A.E.L.

w •

Jaunimo buvo virš 600. 
Matėsi ir tėvelių. Taipgi 
biznierių ir profesionalų 
buvo nemažai. Spausdin
tos programos buvo išda
lintos visiems. Čia noriu 
priminti ir padėkoti vi
siems, kurie rėmė Vyčių 
šokius. O mes rėmėjų ne
užmiršime.

Taipgi reikia padėkoti 
p. Koraičiui, lietuvių ats
tovui iš I. J. Fox Ine. už 
dovaną, kurią įteikė giliu- 
kingai merginai (Silver 
Pointed Fox Scarf), p-lei 
S. Kabaliauskaitei iš Law-

metų, į

Roxbury. Paėjo iš Alytaus 
parapijos. Amerikos pra
gyveno 39 metus. Paliko 
tris dukteris ir sūnų. Lai
dojama bal. 24 d., 9 vai. 
ryte, iš Šv. Petro bažny
čios.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

NEVIACKAS KALTINA
MAS AUTO NELAIMĖJE

• iNonvood, Mass. — Pe
reitą sekmadienį policija 
areštavo p. Antaną K. Ne-j 
viacką ir kaltina jį, kad 
jis važiavęs būdamas gir-1 
tas ir automobiliams susi-’ 

1 mušus nesustojęs. Dedham 
Distrikto teisme iškelta 
jam byla, kuri bus spren
džiama balandžio 28 d. 
Neviackas užginčija kalti-' 
nimus. Gladys Johnson, 
gyv. Norwoode sako, kad 
ji važiavus Chapel St. ir 
kitas pravažiuojantis au- 
tomobilius sudavė į jos 
automobilių . ir nuvažiavo. 
Ji suspėjus pamatyti tik 
pirmuosius 4 numerius,' 
kuriuos ji padavė polici-, 
jai. Policija patyrinėjus 
surado Neviacką ir areš
tavo.

IŠSIRENDAVOJA 6 kamb. fia
las. Visi moderniški Įrengimai, 
štimu apšildomas. Atsišaukite: 
385 W. 4th St. So. Boston. Klau
skite ant 3-čių lubų.

(23-27-39)

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKĖR
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St 

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokai 

savininkai

bąli žaidimas įvyktų. Na, 
ir pradėjo žaisti apie 1 vai. 
rytą. Westfieldas laimėjo 
26 — 19. Bet ką dabar da- 

! ryti, galvoja So. Bostono 
Vyčių sportininkai? West- 
fieldiečiai svetingi. Vienas 
jaunuolis pakvietė į savo 
namus, davė nakvynę ir 

į ryt rytą atsikėlus padėjo 
surasti “tire” ir nuvežė 
prie “sergančio” So. Bos
toniečių automobilio. Pa

sitaisė ir grįžo j namus 
dainuodami “Home, Sweet 
Home!”

i Tokią tai kelionę turėjo 
mūsų sportininkai. Mes 

(jiems labai užjaučiame ir 
prie progos įteiksime me
dalį. Generolas i

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

i SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

Guven. vieta: 838 Dorchester Are.
Tel. Columbia 2537

-

I

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVE

BALDUS 
PERKRAUS- i

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI 
SAUGIAI

LlTHUANfAN FVRNITURE CO. 
326-328 W. Broadvvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

ll

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk, Tel. S. B. 1048

Naujos Anglijos Vyčių 
Apskričio šokiai įvyko 
šeštadienį, balandžio 17-tą, 
Hotel Somerset, Louis

N. A. VYČIŲ APSKRIČIO 
ŠOKIAI PAVYKO

Į
l

SO. BOSTONO VYČIŲ 
SPORTININKAI VA

ŽIUODAMI Į UESTFIEL 
DĄ TURĖJO NELAIMIŲ

Penktadienį, balandžio 
9 d. L. Vyčių Algirdo 17 
kuopos basketball ratelis 
vyko į Westfieldą žaisti 
su tos kolonijos basket 
bąli rateliu. Kelionę jie 
tikėjosi turėti linksmą ir 
sėkmingą. Viskas buvo ge
rai iki Worcesterio. Bet 
Worcesteryj automobilius 
biskį nuslinko nuo kelio, 
nes gavo “flat tire”. Vie
nas “flat tire” jauniems 
sportininkams, tai niekis. 
Nors tą vakarą lijo lietus

I

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai

Pirkti 
DODGE ir PLYMOUTH 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW $QUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTOit. MASS.

Prieš Andrev Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

A. KASPAR
Auto Painting & Duco 
Sprayihg Repairing 

TEL. 2469-M 
66 Victoria St., 

W. Soffflnerville, Mass.

I' JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES 
494 East Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį
Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

P. J. AKUNEVICH IR SUKUS (
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

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

i 
I 
!
I
i

Cambridge Bottling Co. Ine.
Išdirbame pirmos rūšies visokius minkštos gėrimus (Tofiie). 

Pristatome į krautuves, piknikus, balius ir į visokius parengi
mus. Krautuvėse visuomet reikalaukite tonico sn ženklu ant 
tabelio BERKSHIRE BEVERAGES. Taipgi turime ir Alaus 
Agentūrą. Reikale kreipkitės

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

Tel. TROwbridge 8374
Savininkai: Jonas Malinauskas, Jokūbas Purinas, JuOtapas P. Smilffyi.

i! 
i! 
i! 
ii 
M
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ĮVAIRIOS ŽINIOS VIEŠAS ATSAKYMAS
P. JONUI GRYBUI

PRIEŠ MISIONERIUS 
DARYS JUDAMUOSIUS 

PAVEIKSLUS

Ryga, Latvija, bai. 20 d. Į 
— Katalikų misionieriui 
pasekmės Tolimuose Ry
tuose, kai parodė įvykęs' 
Filipinų Saloje Eucharis-I 
tinis Kongresas, yra be 
galo didis smūgis Maskvos 
bolševikams. Jie randa, 
kad misionieriai sulaiko! 
komunizmo plėtimosi, ir
tas jiems yra baisu. Taigi 
bedievių generaliame su
sirinkime Maskvoje suma
nyta atsišaukti pagalbos 
pagaminimui judamųjų 
paveikslų, kurie bus už- 
vardyti: “Katalikai misio
nieriai yra tautu priešai”.

Paveikslai kainuos apie 
400,000 rublių. Sovietų be
dievių organizacija tam 
tikslui pažadėjo 100,000 
rublių, likusią sumą su
mą sumokės įvairių kraš
tų bolševikai.

Svarbiausią rolę, misio
nieriaus apsiginklavusio 
visokiais ginklais, vaidins 
Mitschurinas. Williams 
Smuts, negras, kuris jau 
nuo 1929 m. gyvena Mas
kvoje, diriguos negrus pa
veiksluose, į kurių šalį at
keliaus misionierius. Ju
damieji paveikslai bus pa
daryti nekalbamieji, kad 
būtų galima rodvti visose 
šalyse.* Ir dar bolševikai 
drįsta sakyti, kad jie ne
kovoja prieš tikėjimą ir ti
kinčiuosius.

?4uzikas Jonas Tamulionis 
iš Nashua atvyks sekma
dienį, balandžio 25 d. į So. 
Bostoną ir dalyvaus Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
Didžiojo Choro koncerto 
programoje. Dainuos solo 
ir duetą. Jonas su savo 
“Ei, Pumpi” ir kitomis 
dainomis juokins publiką.

w •

P-lė A. Koraitytė

v •

Reikia žinoti, kad I. 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 į J. 
Fox kratuvę ir pamatysite, kad čia nusipirksite aukštos rū
šies drabužius ir už labai nebrangią kainą.

tatoriui Hitleriui suėjo 48 
metai amižaus. Jis savo 
gimtadieni paminėjo su- 
ruošdamas militarines de
monstracijas. Paradas bu
vo triukšmingas. Parado 
dalyviai kėlė triukšmin
gas ovacijas Hitleriui. 
Kepėjai iškepė milžinišką 
tortą Hitleriui. Sveikino jį 
įvairių valstybių diploma
tai. Spauda sako, kad to
kios parados nėra buvę 
Vokietijoje nei Kaizerio 
laikais.

Diktatorius Hitleris, kad 
parodyti jog ir jis prijau- 
čia labdarybei, pažadėjo išPO MIRTIES SAKĖ PA- , , .

MOKSLĄ PER RADIO į partijos fondo Kasmet įs- 
____ . ; leisti 500,000 markių 
-__________ . ($200.000) sušelpimui na-

vienuolvno c*u s^onos sveikatos arba 
kun. Paulius- finansiniuose sunkumuose.

Parvžius, Prancūzija —
Benediktinų 
perdėtinis, 
Maria Chauvin, Paryžiuje,! 
įkalbėjo į gramofono pluo-j 
kštelę pamokslą. Už kiek 
laiko jis staiga mirė Pa
ryžiaus gatvėje. šešios 
dienos praėjo į 
mirties ir iš Luxembourgo > / 
radio stoties pasigirdo vė 
iionio pamokslas.

LIETUVIS GAVO 
MIESTO DARBĄ

Chicagn, III. —Brighton- 
! narkietis lietuvis, Stasys

po kunigo;Qursvįę; ąavo miesto rotu- 
v>/va '

i

HITLERIS SAVO GIMTA
DIENI PAMINĖJO MILI- 
T ARINĖMIS DEMONS

TRACIJOMIS

/ėję (City Hali) Countv 
darbą.
NUSIŠOVĖ EPISKOPA- 

LŲ MINISTERIS

Berlynas, Vokietija —
Balandžio 20 d. nacių dik-

Jau Laikas Pirkti
Pavasarinius Paltus

I. J. Fox Co. Dresių ir 
Cloth Skyriuje turi didelį 
pasirinkimą pavasarinių 
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
ja panelė A. Koraitytė. Atėję Į krautuvę visuomet klauski
te p-lės Koraitytės, kuri Tamstoms maloniai patarnaus.

Norvvood, Mass.
Pradžioje šio mėnesio p. 

Jonas Grybas, Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakci
jos Norwood kuopos se
kretorius, prisiuntė man, 
“Darbininko” redaktoriui 
laišką, neva kvietimą į de
batus su Vincu Andriuliu
iš Chicagos. Labai gerai, 
galima debatuoti, bet tik 
ne tokia tvarka, kokią yra 
nustatę Norwoodo komu
nistai. Jie mane iš anksto 
pasmerkė, pareikšdami, j 
būk a§ kalbėdamas Nor- 
woode, vasario 21 d. š. m. 
“apsimelavau”. P-nas Gry
bas rašo: “Tamsta... labai 
dauk apsilinkei su teisy
bę. Tamsta labai apsime- 
lavai ir Norwoodo publiką 
klaid ingai įfarmavai”. 
(Pacitavau laišką netaisy
damas p. Grybo rašybos. 
A. F. K.).

‘Apsimelavau’, kame da- 
Įlykas? Aš kalbėjau Nor- 
woode Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje viešame su
sirinkime, kuriame daly
vavo anie 250 žmonių, tarp 
kurių buvo lietuvių komu
nistų ir socialistų vadu
kai, rodos, buvo ir p. Gry
bas. Prakalbų ir debatų 
vedėjas ir aš pats prieš 
nradėsiant kalbėti pareiš
kėme, kad po prakalbos, 
jei kas iš susirinkusiu no
rės galės duoti kalbėtojui 
klausimus. Bet pabaigęs 
kalbėti negavau nė vieno 
klausimo ir niekas iš mi
nios nepareiškė man nro- 

1 testo, kad aš “apsilenkiau 
su teisybe” ar “apsimela
vau”, ką man p. Jonas 
Grybas primeta savo laiš- 

■ ke.
Jonas Grybas, suprantu: 

iš jo laiško (o tas laiškas’ 
tilpo Brooklvno lietuvių ramentą ir arkliu pabėgo į 
komunistų organe), kvie- kitą miestelį. Komunistai 
čia mane ne i debatus, bet atvyko ir kunigo neradę 
i komunistinį teismą. Ne, labai įniršo, davėsi vytis, 

ne sovietija, aš jūsų Bet vado arklys, kad ir 
baisiai plakamas nė iš vie
tos nesijudina. Vadas dar 
daugiau įpykintas nušovė 
arklį. Misijonierius, už ke
lių dienų sugrįžęs, rado

KATALIKU PASAULIS
Providence — P-lė Mari

jona F. Honnen, šv. Juo
zapo aukšt. mokyklos mo
kinė išlaimėjo stambią 
dovaną už sąsiuvinėlį: 
“Anglių Takai”. Anglių 
kompanija, kuri vedė kon
kursą, jai davė pasirinkti 
ar $1000, arba keturių me
tų stipendiją bile kurioj 
kolegijoje. Be to, jos tėve
liai gavo dešimts tonų an
glių, ir jos mokytojai, Se
selei M. Aloizai apmokėjo 
kelionę į Europą ir atgal. 
Providence diecezijos Vys
kupas Keogh užgirdęs a- 
pie jos laimėjimą, pasiun
tė jai sveikinimo laišką.

Kichovv, Kinija — Vieti
nis misi jonierius sužino
jęs, kad komunistai-bandi- 
tai atjoja jo miestelio už
pulti, jisai nubėgęs į kop
lytėlę, pasiėmė Švč. Sak-

I

Balan-
mi-

Chester, Vt.
džio 19 d. episkopalų 
nisteris George D. Child 
nusišovė garadžiuje. Jis 
buvęs silpnos sveikatos.

•

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 bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

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

Tel. SOUth Boston 9367
I
Pristatau Ice Creamą ir užkan 

džius piknikams ir visokiem?
' parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV JONO EV._ BL. P A. S ALPINI 
| DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkus Juozas švagždys, 

061 6tb St.. So. Boston, Mass.
Viee-I’irm. Albinas Neviera,

16 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. Jonas Glineckls,

5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,

1514 Columbia R<1., S. Boston, Mass 
Iždininkas Pranas Tulelkls,

I 109 Bowen St.. Po. Boston, Mass. 
.Varšnlka Jonas Zalkls.

7 VVlnfleld St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko snslrinklmns kas tre 

čių nedėlilienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 49? 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vlro-ptrm. — Ona Jankienė.

1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Man. 
Prot. Rašt. — Bronė Cunienė, 

29 Gonld St., W. .Roxbnry. Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. Rašt — Marijona Markonlntė. 
4115 V.nshinpton St., Roslindale, Mass.

Tel. Parkwny 0558-W
Tždlnfnkė — Ona Stanlullutft,

105 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdnr? — Ona Mlzslrdlenė, 

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

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija saro irrieirlnkimna laiko kas 

antru utarnlnk* mėnMto.

7:30 vai. vakare, pnhažnyrlnAJ m 
min*1

Vlaala draugijos reikalais kreipkite 
paa protokolu raitininke.

Ateinančiais metais kailinių kainos pakils 40 nuošimčių, 
nes neišdirbti kailiai labai pabrango. Dabar dar galite gauti 
I. J. Fox krautuvėje nupigintomis kainomis kailinius. Kad su
teikus lietuvėms progą pigiai nusipirkti kailinius, kurios nega
li atvykti i krautuvę, p. Bernardas Koraitis, I. J. Fox krau
tuvės lietuvis atstovas dabar važinėja 100 mylių Bostono apy
linkėje su I. J. Fox kailinių dideliu pasirinkimu. Taigi,• kurios 
norėtumėte pamatyti vėliausios mados kailinius ir juos pigiai 
nusipirkti, tai parašykite p. Bernardui Kuraičiui laišką ar at
virutę, o jis pas Jumis atvyks be jokių .Jums išlaidi.!, nežiūrint 
ar Tamstos pirkaite kailinius ar ne.

411 washington street 
BOSTON, MASS.

CHEVROLET AUTORI- 
ZED SALES & SERVICE 

NORWOOD, MASSA
CHUSETTS OLSON & 

LEPPER INCORPORA- 
TED

bažnycioje ir bus laikoma 
Šventos Kotrynos Šieme
tės garbei. Bus ypatingai 
pabrėžiama garbingosios 
Sienietės taikos apaštala
vimas tarp Bažnyčios ir 
valstybės.

Vatikanas — Pralotai 
sako, kad Hitlerio susitai
kymas su gen. E. Luden- 
dorff, neopagonizmo sklei
dėju, sudaro dar didesnį 
pavojų Bažnyčiai.

Paryžius — Kardinolas 
Verdier, Paryžiaus Arki
vyskupas, šią savaitę mi
nėjo auksinį savo kunigys
tės jubiliejų, šventasis Tė
vas jam atsiuntė sveikini
mą. Stud. A. J. J.
AMERIKOS LIETUVIAI i 
SPORTININKAI IŠVY

KO Į LIETUVĄ

v •

I

čia, 
teisme nedalyvausiu. Bet 
■•eigų kada nors Norwoo- 
diečiai lietuviai katalikai 
surengs prakalbas ir pa
kvies mane kalbėti, tai aš
n. Jonui Grybui ir kitiems nušautąjį arklį. Netoli bu- 
io vienminčiams užtikrinu, vo negyvi lavonai dviejų 
kad po mano kalbos gale- miestelio parapijiečiu, ku- 
site laisvai atremti mano, riuos komunistai nušovė, 
kaip Tamsta sakai, “me- $an petro _ Trijų Ka. 
lūs” ir “neteisybę”. talikų kapelionų apskai-

Antanas F. Kneižys čjavimais virš 1,500 kari-

PREZIDENTAS NORI 
SUMAŽINTI VALSTY

BES IŠLAIDAS

ninku ir jūreiviu Velykų 
ryte priėmė Švč. Sakra
mentą šešiuose karo lai
vuose, čionai paskirtuose.

New York
New York - New Jersey

Penktoji
Washington, D. C. —

Prez. Roosevelt pasiuntė valst. Dominikonų Treti- 
Kongresui savo praneši- ninku konvencijoje bus at- 
mą, kuriame jis reikalau- našaujamos šv. mišios dėl 
ja, kad Kongresas paskir- Taikos. Konvencija įvyks- 
tų bedarbių šelpimui atei- ta šv. Vincento Ferrero 
nantiems 1938 fiskali- —————----------
niams metams $1,500,000, linio vykdomojo komiteto 
000. Kaikurie kongresma- prezidiumas įsakė Sovietų 
nai nori skirti net $3,000, Sąjungos ryšių liaudies 
000,000. Prez. E_____L.1* ’
savo pranešime pareiškia,! 
kad šių metų deficitas; 
sieks net $2,557,000,000,! 
taigi jis norįs mažinti val
stybės išlaidas.

Be to, prez. Roosevelt, 
nors tiesioginiai ir nieko 
nesako apie taksų kėlimą, 
bet jis duoda suprasti, kad 
jei kitu keliu negalės su
balansuoti biudžeto, 
turės pakelti taksus.

KOMISARAS JAGODA 
TRAUKIAMAS TIESON

Roosevelt komisarą Jagodą atleisti 
iš pareigų ir patraukti tie
som Iš pareigų jis atleis
tas ir tieson traukiamas 
už kriminalinio pobūdžio 
tarnybinius nusižengimus.

tai

Maskva — “Tasso” ži
niomis, šiomis dienomis 

* Sovietų- Sąjungos centrą-’

CAMBRIDGE. MASS.
KONCERTAS

Kadangi sekmadienio 
vakare, balandžio 25-tą d.. 

, 7:30 vai. vakare įvyksta 
mūsų bažnytinėje i 
nėję milžiniškas Koncer- Mass., po vardi£ OLSON & 
tas, dera vėl šiek tiek pa- LEPPER 
rašyt kas link turinio ir TED, 
tikslo šios pramogėlės.

Turinys bus tuomi reik
šmingas, jog rengėjai 
(choras) gabioj vadovys
tėj muz. Mamerto Karbau
sko, senai lavinasi ir išsi
mokino daug naujų, gry
nai žavinančių dainelių, 
taip kad bus ko pasiklau- ekonomiški, saugus ope- 
syti. Apart dainų bus ir ruoti ir gražaus stiliaus, 
kitokių pamarginimu 
nekalbant apie svetimas metų yra skaitomi 

kurios ir iš to- geriausių ir gražiausių ka- 
Čion tik rų Amerikoje. Jie yra pla- 

kad bus sve- tūs — ruimingi. Kada su 
jais važiuoji, tai nejauti, 
nes jie nekrato, kad va
žiuotume! ir per dideles 
duobes ar kelmus.

Chevroletai ilgai tveria, 
nes jie turi geriausio sti
liaus over-head inžiną, ku
ris yra galingas ir labai 
tvirtas.

Šiais metais Chevroletai

Ši įstaiga randasi 519 
svetai- Washington St., Norwood,

i

INCORPORA- 
kurie išimtinai par

duoda Chevrolet karus 
Norwoode.

Aplankykite showrooms 
ir pamatykite naujus 1937 
m. Chevrolet karus. Pama
tę Tamstos įsitikinsite, 
kad šių metų Chevroletai 
yra vieni gražiausių karų 
Amerikoje. Jie yra labai

Chevrolet karai 1937 
vieni

pajėgas,
liau sutrauktos, 
primename, 
čiu artistų — kas jie bus 
ir ką jie veiks liekasi ma
lonus siurprizas. Atėję pa- 

ir būsite paten-

New York — Balandžio
7 d. laivu Queen Mary du 
lietuviai basket-ball’inin- 
kai, Feliksas Kriaučiūnas 
(Krause) ir Pranas Talžū- matvsite 
nas iš Chicagos išvyko į kinti. 
Lietuvą, kur jie iškviesti O jau tikslą šio koncer- 
treniruoti Lietuvos spor-lto seniau paskelbėme, bū-

• -------- visas pelnas skiria-
į mas Vargonų Fondui. Tad,
i ko daugiau bus pelno, tuo yra padarę labai didelį 
! didesnis bus Fondas ir tuo progresą —padaryta daug 
greičiau užsimokėsime už naujų pamainų visame ka- 
jau bažnyčioje įtaisytus 
Hammond vargonus. Te
rūpi visiems skolą atmo- 
kėt, nes kaip pirmiau, taip 
dabar parapijiečiai trupu
tį noro parodydami gali 
net kalnus nuverst — pas 
mus viskas galima. Tik

tininkus, pasiruošusius 
vykti į Jung. Valstybes. 
Abu sportininkai grįš į 
Jung. Valstybes kartu su 
Lietuvos sportininkais.

AREŠTAVO KASYKLŲ 
VIRŠININKĄ

me, kaip didume, grožije, 
stiprume, greitume ir tt.

Nauji Chevroletai tikrai 
verti savo pinigų, nes tą 
patvirtina tie, kurie juos 
vartoja praeityje. Perei
tais 1936 metais jų buvo 
daugiausia parduota kaip 
kitų karų. Tas reiškia, kad

Washington, D. C. —
Pereitą antradienį Federa- 
lės valdžios policija areš
tavo Ted Creech, Harlan _ __ .
County, Ky. anglių kasyk- kartais stoka geros valios, žmonės juos įvertina ir į- 
lų viršininką, kuris kaltis Tat, visi kaip vienas į kainuoja jų vertę, 
namas už neteisingą liu- 
dymą Senato komiteto 
tardyme.

Koncertą ir nejučiomis, 
už vargonus užsimokėsi
me. Pasimatysime koncer
te!

d., 8:00 vai. vak., “Darbi
ninko” kambariuose, So. 
Bostone.

Komisija smarkiai dar
buojasi ir reikia tikėtis, 

(Oakland Grove), kad §įs apskričio parengi-

POTEMKINAS — LITVI- 
NOVO PAVADUOTOJAS

Maskva — “Tass” pra
neša, kad Sovietų Sąjun
gos centralinio vykdomojo 
komiteto prezidiumas at
šaukė ligšiolinį Sovietų 
Sąjungos atstovą Prancū
zijai Potemkiną ir pasky
rė jį pirmuoju užsienių 
reikalų liaudies komisaro 
pavaduotoju.

šiais metais įvyks birže
lio 6 d., Kęstučio dr-jos 
Parke, (~ ” ' ~
Dedham. Mass.

Balandžio 8, š. m. įvy
kęs komisijos susirinki
mas Gegužinei rengti nu
tarė turėti įžangos 15c. ir 
su įžanga duoti dovanų — 
Pirmą dovaną — $5.00; 
antrą— “Darbininką” vie
niems metams; trečią — 
“surprizo” dovana.

Nutarta kviesti draugi
jas, chorus, ir šiaip orga
nizacijas bei kuopas at
vykti į šį pavasario milži
nišką parengimą.

Nutarta turėti puikią 
dienos programą, apie ku
rią bus pranešta vėliaus 
spaudoje.

Sekantis Komisijos susi
rinkimas įvyks gegužės-^ [į.

The Olson Lepper Co. 
nevien parduoda naujus 
karus, bet jie turi įrengtą 
ir taisymo šapą su vėliau- 

CHOROspondentas. mados įtaisais. Jie 
tun pirmos rusies mecha
nikus, kurių darbas yra 
pilnai garantuotas.

Taigi, kas norite pirkti 
naujų karų ar senus taisy
ti, visuomet kreipkitės pas 
Olson Lepper Company, 
kur Tamstoms bus užtik
rintas geras patarnavimas 
ir garantuotas karų taisy
mas. (Pagr.)

mas bus gražus ir visus 
atsilankius i u s palinks
mins. Rap.

’Fl
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VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS
Statistika parodo, kad iš 120,000,000 A- 

merikoj gyvenančių žmonių tnri visada vi
durius užkietėjusius 40,000,000 žmonių. Oi 
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- 
kietėjnses kepenas. 80 nuoš. iš kiekvieno 
100 žmonių turi širdies ligas. 99 nuoš. žmo
nių turi vidurių nesmagumus. 60 nuoš. 
žmonių turi apendiko jdegimna (aklažar- 
nės). KODĖL? Atsakymas. Todėl, kad jųjų 
viduriai nedirba normaliai. Vartojant NA

TŪRAI. • I.AX HERB TEA nesibijo nei šalčio. Kataro, Influensos ir 
kitokių ligi). Todėl, kad jų visada švarūs viduriai. NATŪRAI. - I.AX- 
HERB TEA netik išvalo ir sutvarko vidurius, bet taipgi ir kraujų ir 
visų kūno sistemų. Sergantieji ir dvelki, tuojaus prisiųskite $1.00 bei 
$2.00, Money Onier (Cbekių neprijimn), o aš Jums pasiųsiu NATŪ
RAI. • LAX - HERB TEA Ir iš ko jūs patys persitikrinsite, kad tie
sa yra. NATŪRAI. - I.AX - HERB TEA dėžutė kainuoja tik 50c. 
Siųskite užsakymų tuojaus. Rašykite:

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
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DARBININKAS
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Published every Tuesday and Fridą y exeept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendenee Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------------by ----------------

SAINT JOSEPH ’S LITHUANIAN E.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Aeeeptance for mailing at special rate of postage provided for in Seetion 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBBSCRIPTION BATES:
Ltomestic yearly .......................... $4.05
Foreign yearly .......................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams .......................... $5.00

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Bolševikų Apgynėjas 
Krečia Juokus

“Darbininke” buvo pareikšta, kad Popiežius dėlto 
paskelbė komunizmui karą, kad komunizmas yra gry
nai prieštikybinė organizacija . Tvarkyti ekonomiją 
tai tik priedanga, kovoti gi prieš tikėjimą tai jau tik- 
rasai komunizmo tikslas.

“Naujienoms” toks teigimas pasirodė ne tik per- 
drąsus, bet ir juokingas. “Kam čia juokus krėsti?” — 
sako “Naujienos” — “Komunistai Rusijoje atėmė iš 
privatinių savininkų bankus, dirbtuves ir krautuves 
ir net ‘sukolektyzavo’ smulkiųjų ūkininkų žemę. Tai 
kaip gi galima sakyti, kad ekonominė tvarka jiems 
tik ‘priedanga?’ Privatinę nuosavybę Rusijos komu
nistai buvo visai panaikinę ir uždraudę. Bet religija 
tenai niekuomet nebuvo uždrausta”.

Paskutinį sakinį “N-nos” atspausdino stambio
mis raidėmis. Matomai nori parodyti, kad neatsispyrė 
pagundai iškrėsti tikrą, nemeluotą juoką. Tą savo iš- 
tiesų juokingą teigimą “N-nos” paremia tuomi, kad 
Rusijoj dar ir šiandie yra daugybė bažnyčių, kurios 
per šventes yra kupinos žmonių; kad Rusijoj dar te
besą 50,000 pravoslavų dvasiškių, neįskaitant kitų ti
kybų dvasininkų ir kad pastaruoju laiku Rusijos val
džia sugrąžinusi dvasiškijai balsavimo teisę ir naujo
jo konstitucija paskelbusi tikėjimo laisvę. Taigi, pa
sak “N-nų”, kova su tikėjimu nėra svarbiausias ko
munistų tikslas.

Pirmu žvilgsniu atrodo, kad “N-nos” tarsi ir rim
tai tiki ekonominiam komunistų tikslui. Ką gi: paėmę 
valdžią, jie tuojau ir pasigriebė šalies turtą. Tačiau 
užgrobimas turto ir panaikinimas nuosavybės dar nė
ra ekonominio klausimo išrišimas. Juk ir visi senais 
laikais Romą užplūdę barbarai, Rusiją pavergę toto
riai, ar šiaip bet kokie plėšikai visų pirma pagriebia 
žmonių turtą. Ar tuomi jie išriša ekonominį klausi
mą? Jei taip, tai Atilla, Alarikas, Tamerlanas ir kiti 
laukinių tautų vadai — grobikai turėtų būti skaitomi 
didžiausiais pasaulio ekonomistais. Ne. Turtų užgro
bimas tai ne ekonomija. Tai ekonomijos paneigimas. 
Kadangi bolševikai tik suardė senąją ekonominę sis
temą, o naujosios nepastatė, tai jie ekonomijos ardy
tojai, ne kūrėjai. Ekonomijos srityje jie tokie atgrub
nagiai, kad tuoj matyt, jog imasi ne savo darbo, nes 
iš jų “gaspadoriškų” pastangų išeina tik suirutė ir 
badas. Po to visko, teigimas, kad ekonomika tai tik 
komunistų priedanga, ne toks jau juokingas. Tenka 
pripažinti, kad jis yra logingas. Pagaliau, tai ne ma
no išgalvota išvada. Visas pasaulis mato, kad iš ka
daise turtingo Europos aruodo — Rusijos komunis
tai padarė skurdžių ir vergų tėviškę. Sakysite, kad 
komunistai padarė pažangą sunkiojoj pramonėj. Taip, 
jie prisigamino tankų, kanuolių, amunicijos, tūkstan
čius karo orlaivių. Jų chemikai išdirbinėja ligi šiol 
dar negirdėtas nuodingas dujas. Taikos metu jie vai
šina žmones badu, karui užėjus, naikins žudymo pa
būklais. Toks tai komunistinės ekonomijos sutvarky
mas.

Kai dėl tikybinės laisvės sovietijoje, tai įrodinėti 
nereikia, kad jos ten nėra. Visi kiek skaitą laikraš
čius puikiai tą žino. Sakyti, kad religija niekad ten ne
buvo draudžiama, tai jau ištiesų kartus juokas. Kad 
Rusijoj, Meksikoj, Ispanijoj — visur, kur tik komu
nistai pasigriebia valdžią ar kontrolę, tikėjimas yra 
persekiojamas, — tai jau tokie aiškūs faktai, kad dėl 
jų ginčytis netenka. Persekiojimo metodai, žinoma, 
keičiasi sulig laikų aplinkybėms. Raudonojo teroro 
metu Rusijoj buvo išžudyta ir dabar Ispanijoj tebežu- 
doma ne tūkstančiai, bet desetkai tūkstančių dvasi
ninkų ir gal dešimts kartų tiek eilinių tikinčiųjų. Ru
sijoj nūnai kruvino teroro nebėra, bet įžūli kova su 
tikėjimu eina kitokiais būdais. Dvasiškijos ir tikin
čiųjų žmonių persekiojimas nesiliauja, nežiūrint nau
jos konstitucijos. Bolševikų vadai ir ištisa komunis
tų partija degte dega išrauti iš pašaknų tikėjimą, ku
rį jie vadina žmonių svaigalu (opiumu). Tam ir be
dieviškos mokyklos, ir gramozdiškos “bezbožnikų’r ei
senos, ir arši bedieviška propaganda raudonojoj armi
joj, ir visas legijonas įpareiguotų bedieviškai rašyti 
literatų, ir valstybiniai privalomas įsakymas rašyti

Darbininkų Reikalai ir Valstybe
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Darbininkų luomas užima mūsų gyvenime pirmą 
vietą. Darbininkų judėjimas apėmė visas šalis; darbi
ninkų reikalais plačiai rašo laikraščiai, darbininkų 
reikalais pagaliau ir valstybė susirūpino. Taip jai rei
kėjo seniai padaryti. Valstybė privalo labiausiai rū- 

i pintis darbininkais, nes jie yra mažiau apsišvietę, jie 
Į neturi išteklių savo reikalams kelti, dažnai jie yra be 
apsaugos ir kenčią neteisingų kapitalistų priespaudą. 

I Ir kadangi, kai sako šv. Tėvas Popiežius, “valstybės 
tikslas yra saugoti bendrąjį labą, viešąją tvarką, glo
boti silpnuosius, versti gerbti teisingumą, tai silpnų 
darbininkų reikalai turėtų jai labiausia rūpėti”.

‘‘Valstybės tikslas”, sako Popiežius Leonas XIII, 
i “yra vienas ir bendras tiek didiesiems, tiek mažie
siems. Beturčiai yra iš prigimties lygiateisiai kai ir 
turtingieji... tai valstybės privalo imtis reikalingų 

į priemonių vargšų reikalams ir gerovei apginti; to ne
darant, bus mindžiojama teisybė, kuri liepia kiekvie- 

' nam duoti kas jo yra... Išmintingai tuo reikalu sako 
i Šv. Tomas: “kai kada dalis ir visuma yra tam tikru 
s atžvilgiu tas pats dalykas, taip lygiai ir tas, kas pri- 
j klauso visumai, yra tam tikru atžvilgiu ir dalies. To- 
I dėl pirmutinė iš visų gausingųjų ir nelengvų gerų 
valdytojų pareigų — tai rūpintis lygiai visais pilie
čiais, išlaikant skirstamąją teisybę visiems”.

Valstybė privalo vadovautis teisingumo princi
pais. Išdalinimas pinigų, darbų ar dovanų turi būti 
pagal teisingumą, o ne dėl kokių politiškų sumetimų. 
Ateiti į pagalbą luomui, kuris vargsta ir kenčia prie
spaudą, nėra tai malonė, bet paties teisingumo reika
las. Taigi, kada valstybė išleidžia įstatymus apginant 
darbininkų reikalus, ji tada tik atlieka savo teisingą 
užduotį. Tiesa pasakius, valstybių ir visuomenės tur
tai ne iš kitur, kai tik iš darbininkų darbo kyla. Tam 
tikra prasme darbininkų darbas yra vienintelis turtų 
šaltinis. Ką būtų padarę arkitektai, jei nebūtų mūri
ninkų darbininkų, jų planai, braižiniai, ir pasiliktų 
ant mėlynos popieros; ką padarytų inžinieriai, meni
ninkai be darbininkų. Todėl yra teisinga, “kad valsty
bė rūpintųsi darbininko gerove, kad už tą visuomenei 
naudingą darbą ir jis turėtų ką nors, kad geroje pa
stogėje, aprengtas ir sveikas jis lengviau gyvenimą 
pragyventų. Iš čia išeina, kad reikia remti viskas, kas 
tik gali būti naudinga darbininkų būklei. Šitoks besi- 
rūpinimas ne tik niekam nepakenks, bet, priešingai, 
bus visiems naudingas, nes valstybei yra labai svar
bu, kad nevargtų tie, kurie gamina taip reikalingų 
daiktų” (R. N.)

Jei tie Popiežiaus žodžiai būtų valstybės vadų 
priimti ir pildomi, tai šiandieną darbininkams nerei
kėtų kovot už duonos kąsnį. Keturiosdešimts šeši me
tai atgal Leonas XIII šaukė žmones prie krikščioniš
kų teisingumo principų, bet nepaklausymas atnešė 
darbininkams vargą, o visuomenei nepastovumą ir 
netvarką. T.

Dievo vardą su maža raide. To viso akyvaizdoje sa
vaime peršasi išvada, kad neapykanta Dievo sukelia 
stambiausią motyvą, o persekiojimas tikėjimo sudaro 
svarbiausią komunizmo tikslą. Rusijos dvasininkų 
statistika paimta iš bolševikiškų šaltinių. Reikia, ži
noti, kad bolševikai suorganizavo taip vadinamą “gy
vąją bažnyčią” — valstybinį padarą, kurs yra įparei- 
guotas sunaikinti pravoslaviją ir likti klusniu bolševi
kų politikos įrankiu. Tos “bažnyčios” “dvasininkai” 
renkami iš komunistų partijos. Jų, žinoma, yra labai 
daug ir visi įskaityti į pravoslavų dvasiškių sąstatą. 
Dėlto ir susidaro toks didelis “pravoslavų kunigų” 
skaičius.

Kai dėl naujosios konstitucijos, kuri neva skel
bia tikybos laisvę, tai čia visiems žinomas iš caro lai
kų užsilikęs triukas: vieni įstatymai Europai paro
dyti, kiti, visai skirtingi, namie vartoti. Konstitucija 
vienas dalykas, o administracijos patvarkymas — ki
tas. Tą caristų triuką bolševikai 100 kartų patobuli
no ir su jo pagelba dedasi pasaulio akyse nekaltais a- 
vinėliais. Tačiau tas triukas perdaug jau ciniškai iš
naudojamas, ir visi žinome, ko jis vertas. K.

ŠIUOMI SKELBIAME LDS. ORGANIZACIJOS 
DVIDEŠIMTS PIRMĄJĮ SEIMĄ
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Birželio 28 ir 29 d. d., 1937
Šv. 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 vieną atstovą siųsti nuo kiekvieno 10 
narių”, Pilnateisiais nariais skaitomi tie, kurie 
yra pilnai užsimokėję mokesnius.

LDS. Centro Valdybą, 
Kun. J. Švagždys, Pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, Sekretorius.
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MUZIKAS RAPOLAS JUŠKA,
Šv. Petro lietuvių parapijos (So. Boston) vargoninin
kas, kurio vadovybėje sekmadienį, balandžio 25 d. š. 
m., šv. Augustino par. mokyklos svetainėje, E. Street, 
So. Bostone įvyks Didžiojo Parapijos Choro koncer
tas. Koncerto programa, kaip žinome iš pirmesnių 
aprašymų, bus įvairi ir turininga.

Kolchozai, Privatine Prekyba 
Ir Ūkis Sov. Rusijoj

“La Croix” rašo:
Gaunamos iš Sovietų 

Rusijos žinios apie tenyk
štę ekonomiką, ūkį ir fi
nansus yra labai įdomios. 
Komunistų pritaikinti me
todai, kuriuos ji manė e- 
sant tobulus, pasirodo, 
net tiems metodams spe
cialiai paruoštoje Sovietų 
šalyje netinka. Tartum, 
kokia nematoma jėga juos 
palaipsniui vis griauja. 
Tiesa, jei daliai Sovietui 
gyventojų ir pavyko šiek 
tiek pagerinti savo ekono-| 
minę padėtį, tai tik priva
tinės prekybos dėka. Ir 
veltui valdžios organai' 
persekioja visokiais bū
dais privatinius pirklius— 
jų visuomet atsiranda. Ša
lia šitos nelegalios speku
liacinės prekybos yra dar 
ir legali kolchazams leista 
privati prekyba.

Tačiau ko gali būti verta Į 
tokia prekyba kolchozų, 
kurie “liūto dalį” privalo 
atiduoti valstybei, o patys; 
verstis likučiais? Sovietų 
oficialūs šaltiniai tvirtina, 
kad kolchozų privatinė 
prekyba, pradedant 1932 
metais, kas kartą vis la
biau kylanti. Tačiau už
tenka pasižiūrėti į tų pa
čių oficialių įstaigų patei
ktus prekybos skaičius, 
kad suprastume, jog ta 
privati prekyba tėra lašas 
jūroje: laisvosios kolchozų 
prekybos metinė apyvarta 
tesiekia 16 milijardų rub
lių, o tuo tarpu Sovietų ū- 
kio prekyba bendrai šie-’ 
kia 100 milijardų rublių.

Kas gi yra toki tie par
davėjai? Į šitą klausimą 
Sovietų statistika neduoda 
patenkinamo atsakymo.; 
Tačiau reikia manyti, kad 
tai tie patys kolchozinin- 
kai, kurie tačiau rinkai 
patiekia ne savo individu
alinę, bet bendrą, kolcho
zų produkciją, t. y. taip 
pat valstybei priklausan
čius žemės ūkio produk
tus. Jų pačių daviniais,

kolchoznikai savo indivi
dualinės nuosavybės par
duoda per metus už... 23 
milijonus rublių. Už di
desnę sumą jie, žinoma, ir 
negali parduoti, nes neturi 
ko, kadangi jų privatinė 
nuosavybė yra apribota li
gi mikroskopiškumo. Iš to 
aiškiai matyti, kad savo 
gerovės pakelti kolchozni
kai, turėdami tokią menką 
prekybos apyvartą negali.

Pastaruoju laiku patys 
Sovietų ekonomikos vado
vai prisipažįsta, kad, ne
paisant visų dedamų pa
stangų, žemės ūkis eina 
blogyn. Kaip pavyzdį ga
lima nurodyti šig skaitli
nę, kuri daug ką pasako a- 
pie kolchozų taip vadina
mą kilimą: visuose kolcho
zuose iš viso teturima 15 
milijonų raguočių. Tie pa
tys pačių Sovietų ekono
miniai šaltiniai skundžia
si, kad negali net konser
vų gaminti, nes neturi 
jiems dėžučių. Vadinasi, 
nėra jokios koordinacijos 
tarp žemės ūkio ir pramo
nės.

Tas pat ir geležinkeliuo
se, Sovietai pravedė daug 
naujų geležinkelio linijų, 
tačiau šis didelis darbas 
atliktas be jokio plano: 
vieno linija ne tik nepapil
do kitos, o bet labai daž
nai viena kitai kliudo arba 
pasirodo esanti nereika
linga. .Geležinkeliai buvo 
statomi busimosios didžiu
lės pramonės eksploataci
jai, tačiau jie neišnaudo
jami, nes pati pramonė 
neracionalizuota ir nepla
ningai buvo organizuoja
ma: tarp geležinkelių tink
lo ir pramonės įmonių tin
klo, pasirodė, nėra jokio 
bendro ryšio. Ten, kur pa
statė pramones įmonę, nė
ra geležinkelio, o kur yra 
pravestas geležinkelis, nė
ra įmonės, kuri galėtų juo 
pasinaudoti.

Pav., valstybės finansų 
komisija asignavo 12 mili
jonų rublių geležinkelio

I
pravedimui nuo Kidrovo 
vario kasyklų ligi arti
miausios geležinkelio sto
ties, esančios už 240 kilo
metrų. Tačiau kai reikėjo 
tuos pinigus paimti iš val
stybės banko, tai pasirodė, 
kad jis tam reikalui tegali 
duoti tik 900.000 rubl. Už 
tokią sumą, aišku, geležin
kelio pastatyti nebuvo ga
lima, todėl nuo geležinke
lio atsisakyta, o jam skir
ta statybos medžiaga buvo 
perduota visai kitai įmo
nei, kuri neturi galimumo 
(susisiekimo priemonių) 
jos paimti nuo Irtišo kran
tų, kadangi tą medžiagą, 
turi vežti daugiau, kaip 
2,000 kilometrų.

Daug gendančių produk
tų dėl blogai organizuoto 
susisiekimo geležinkel i o 
stotyse išstovi net po po
ra metų ir galutinai pasi
genda. Miškų p^monėje 
tokia pat netvarka. Iš miš
ko pramonės darbų darbi
ninkų masės tiesiog pabė
ga, nes jiems nemokama 
už darbą. Patys oficialūs 
šaltiniai pripažįsta, kad 
miškų pramonės darbinin
kams yra nesumokėta 24 
milijonai rublių. Stalingra
de 2 milijonai kilogramų 
javų šiemet supuvo lauke 
tik todėl, kad te nėra ne 
tik jokio elevator., bet nė 
paprasčiausių sandėlių 
(klėčių), kur tie javai bū
tų galima bent primityviš- 
kiausiu būdu apsaugoti 
nuo gedimo. O sandėlių e- 
są negalima pakankamai 
pastatyti, nes trūksta vi
nių, lentų, geležies ir ce
mento.

Tiesa, kai kur progresas 
parodytas, bet tai tik labai 
retas atsitikimas. Pav., su
sisiekimas upėmis yra žy
miai pagerintas, tačiau ir 
čia Sovietams didelių nuo
pelnų priskirti negalima, 
nes upių susisiekimas pa
tobulintas pagal senus 
prieškarinius planus, ku
rie dėl karo nebuvo gali
ma suspėti realizuoti. Kai 
kurie planai gaminti net 
1910 metais. ‘La Croix’

KUN. M. BRUNDZA PA
KVIESTAS KAPELIONU
Newtown, Pa. — Kun. 

M. Brundza, kuris perei
tais metais atvyko iš Lie
tuvos ir lietuvių parapijo
se skelbė misijas ir sakė 
patriotines prakalbas, pa
kviestas kapelionu pas Se
seles Kazimierietes. Jis 
ten kapelionauja jau nuc 
balandžio 8 dienos š. m. 
Kun. M. Brundzai, nuošir
džiam “Darbininko” ben
dradarbiui linkime ge
riausių sėkmių naujose 
pareigose.

A.L.R.K. BLAIVININKU 
APSKRIČIO SUVAŽIAVI

MAS
įvyks sekmadienį, balan

džio 25 d., 1 vai. po pietų, 
Nekalto Prasidėjimo lietu
vių par. svetainėje, Cam
bridge, Mass. Blaivininkų 
kuopos teišrenka kodau- 
giausiai atstovų. Taipgi 
kviečiame Gerb. Dvasios 
Vadus ir visus blaivybės 
idėjos rėmėjus dalyvauti 
šiame suvažiavime.

A. L. R. K. Blaivininkų 
Apskričio Valdyba 

Dvasios Vadas
Kun. P. Virmauskis 

Pirmininkas
A. Zaveckas 

Raštininkė
M. PiktelMitė.
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Iš Musu Veikimo Centro Žinios Įį LlCtUVOS (156, blevyzgų — 864, pa-
263,

J. E. VYSK. REINIO AT
VYKIMAS IR FEDERA

CIJA

Malonu yra pranešti, 
kad J. E. Vyskupas Me
čislovas Reinys, Vilkaviš
kio vyskupijos koadjuto
rius, Vytauto Didžiojo U- 
niversiteto profesorius, ti
krai atvyks į Ameriką ir 
tikrai dalyvaus A.L.R.K. i 
Federacijos XXVI Kon-; 
grėsė, kuris bus rugpiūčio 
24, 25 ir 26 dienomis, Law- 
rence, Mass. Atsižvelgiant 
į tai, kad Jo Ekscelencija 
yra žymus mokslininkas, 
visuomenės veikėjas, Lie
tuvos jaunimo vadas, dide
lis patrijotas, aktyviai ko
vojęs dėl Lietuvos nepri
klausomybės, jo dalyvavi
mas su mumis kongrese šį 
metinį Amerikos lietuvių 
katalikų veikėjų suvažia
vimą padarys labai reikš
mingu ir istorišku. Lietu
vos krikšto 550 metų su
kaktuves tikrai iškilmin
gai galėsime paminėti. J. 
E. Vyskupas Reinys lan
kysis ir šiaip jau lietuvių 
kolonijose. Tad, Federaci
jos apskričiai ir skyriai, 
tikimės, visokuo prisidės 
prie iškilmingo Jo Eksce
lencijos pasitikimo ir pa
sinaudos Aukštojo Svečio 
patarimais dėl katalikiš
kojo ir tautiškojo veikimo. 
Kaip 1926 m. arkivysku
pas J. Matulevičius, MIC., 
1935 m. J. E. Vyskupas T. 
Matulionis, tain šiemet J. 
E. Vyskupas M. Reinys 
sustiprins mūsų religinę ir 
tautinę veiklą, taip pat su
stiprins Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių katalikų vi
suomenių ryšius.
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klikos knygučių išplatin
tumėte. Knygutę reiktų 
parduoti po 10 centų. ' 
Kiekvienas sąmoningas į 
katalikas turi gerai pa- ; 
žinti savo priešo siekimus,! 
kad sėkmingiau su juo ko-į j _
voti. Šiuo metu komunis-; klebonas, Didžioje savaitė- 
tai yra didžiausi ^katajiky-į je prįeg Velykas sugrįžo 

-j Amerikos. Klebonui 
grįžus, jo pavaduotojas 
kun. S. Bistrajis tuojaus 
išvažiavo į jam paskirtą 
vietą. Taigi per Didžiąją 
savaitę ir Velykose visas 
pamaldas laikė jau pats 
klebonas.

t

BIJUTIŠKIS

Sugrįžo Klebonas

Po devynių mėnesių kun. 
Zabulionis Bijutiškio

bes priešai. Taigi, Federa- įg 
cijos veikėjų yra svarbi 
pareiga patiems gerai su-j 
sipažinti su Popiežiaus en
ciklika ąpie komunizmą ir 
plačiąją visuomenę su ja 
supažindinti.

KOVO MĖNESIO ĮEIGOS

I

[ procių ir apeigų
šokių ir žaidimų (šokamų 

i dainų)
ii 

Utenos apskr. dabar 
apie 122,000 gyvento-

i , i_________
I

UTENA

PABAISKO KLEBONĄ 
APIPILUSIEJI KALĖS
LIGI GYVOS GALVOS

806, gyvulių, 
paukščių ir gamtos balsų 
pamėgdžiojimų — 62, kei
ksmų — 47, giesmių — 11, 
raudų ir verksmų — 119. 
oracijų — 70, greitokalbių 
— 18, maldų — 25 ir įvai
rios tautosakos
Viso per 1936 m. surinkta 
tautosakos 56.328 dalykai

1.082.

Pernai zeeužės iš 30 i ir 45 foto?rafij°s-31 d. į Pabaisko klebono' .Iki,1935 m'. PabaiSos » 
butą įsilaužė 2 ginkluoti V1S° bu™ auPnkta: dal"'l 
su kaukėmis plėšikai. Kle- 7L824' da‘™ su “e ? 
boną paklupdė prie sienos ~pasakoji-,
ir grasindami nušausią1 . į. ... reikalavo ninigų. Bet k)e? Priežodžių 
bonas vistiek pinigų neda-į“^ _ lg935 vaikų

mušė šeimininkę - — .. - _ —

PAKELTAS ATLYGINI
MAS LIETUVOS VALS

TYBĖS TARNAUTO
JAMS

Ministerių Kabinetas ba
landžio mėn. I dien, posė
dyje priėmė valstybės tar
nautojų atlyginimo įstaty
mo pakeitimo projektą, 
kuriuo valstybės tarnau
tojams nuo balandžio mėn. 
1 dien. atnaujinamas išsi- 
tarnavimas gauti II tarny
bos laipsnio pagrindinės 
algos. Etatiniai valstybės 

•J tarnautojai, kurie iki šio } 
■ I įstatymo pakeitimo pa-

už tris ir daugiau vaikų — 
po 20 lt. kiekvienam.

Tame pačiame posėdyje 
pakeisti karininkų ir lik 
tinių puskarininkų atlygi 
mimo įstatymai, kuriai: 
karininkams ir linkti 
niams puskarini n k a m i 
mokami tokie pat vaiki 
priedai kaip ir etatiniam 
valstybės tarnautojams.

Tsb.

KVĖDARNA

— 8.963, patarlių ir parimu pa-
, priežodžių - 34.129, mįs- sktlbln?° Jau. gav0 U tar- 
I Jių - 20.009, liaudies tikė-i ‘.‘yh0* laiPs”‘° *aus

34.129, mįs-
įr‘j4 toliau pilnomis valsty-

Padavimo Vieta
Kvėdarnos vai., Kadagy 

nų kaime randasi bedug 
nė duobė. Jos ilgis apie 1 
m., plotis — 8 m. Sudar 
namo išvaizdą. Gyventc 
jai tos duobės gilumo neiš 
matuoja, matyt, -— laba 
gili. Apie šios duobės atsi 
radimą yra padavima: 
Senovėj, prieš 300 meti 
šioj vietoj buvusi smuklė 
Galu £<ile smuklės lankj 
tojai ėmę tyčiotis iš ba; 
nytinių apeigų. Dėl t 
smuklė nugrimzdusi ir šie 
ji vieta liko liudininku an 
nelemto įvykio.

, Parapijiečiai ir išapylin- vgt gakg neturįs. Tada plė-. i“ 'bes tarnautojų atlyginimo!
kės kitų parapijų žmones, gikai mušė šeimininkę?., bl9_-.. _ , ,-g j įstatymo nustatytomis
suzmoję, kad jau sugrįžo Stankevičiūtę ir reikalavo! L. . ’_  ’2' normomis. Etatiniams vai-

pasakyti kur slepiami kle-'>» . f9 _ - stybės tarnautojams, ku-
,, . . x. .. r/f bono pinigai. Ji surado —----— —---------

Federacijos 23 sk. Chi-!^aug žmonių net ir iš kitų dėvėtą kojinę, į kurią bu- 
cago, Vilniaus reikalams—: ParaPGU privažiavo, kad vo pįnįgaį sudėti ir nlėši- 
.......... Pries Rezurekciją, 5 va-,kams atidavė. Kojinėje . .

landą, jau buvo bažnyčia buvo a pie 4 000 litų> kelio-'
pilna ir daugybė švento- bką doleriu ir rusų aukso 'er avi!
riuje stovėjo ir laukė pro- rubHų.

. cesijos. Tai pirmos Biju
tišky tokios Velykos, su 
tiek daug žmonių.

Mišiose klebonas po pa
mokslo, sveikino parapijie
čius, džiaugėsi kuriuos ra
dęs sveikus ir apgailesta
vo, kurių neberado. Prane
šė visiems linksmą naujie-

" Fed. Pittsburgho apskri- ną, kiek daug įvairių do- 
tys Vilniaus ženkleliai — vanų, ypač iš drabužių at- 
$19.25.

Racine, Wisc. per. Kun.!
J. Marti Vilniaus reika-'
lams — $13.70.

Fed. sk. Šv. Kazimiero!
par., Philadelohia, dr-jų
duoklės — $4.00.

Fed. sk. Šv. Andrejaus 
par., Philadelphia, dr-jų 
duoklės — $2.00.

Fed. apskr. Philadelphia,}melsti už Amerikiečius ge-
Pa. Vilniaus reikalams —
$7.00.

Bridgeville, Pa. draugijų
duoklės — $3.00.

Federacijos 50 sk. Ar- 
cher Heights, Chicago, 
duoklė — $1.00.

Easton, Pa. per M. Son
gailą už Vilniaus pasus ir 
ženki. — $5.00.

Šia proga primename, 
kad dar nevisi Federacijos 
skyriai prisiuntė į centrą 
prie jų priklausančių dr- 
jų duokles. Prašome at
kreipti į tai savo dėmesį.

Leonardas Šimutis,
ALRK. Federacijos Sekr.

Kovo mėnesyje i Federa- ’ , ,
cijos centro iždą įplaukė klebonaf- Velykose nors ir 
šios pinigu sumos: slapias kelias buvo,

$17.65.
Federacijos 3 sk. Boston, 

Mass., Vilniaus 
čiams — $30.00.

Fed. 3 sk., Boston, Mass. 
Nukryžiuoto Jėzaus Sese
rims — $30.00.

Fed. 19 sk. Chicago.) 
Vilniaus reikalams $15.57.! 
Fed. 19 sk. Chicago, drau
gijų duoklės — $4.00.

Fed. 15 sk. Chicago, dr 
jų duoklės — $9.00.

našiai

I

I

i įstatymo nustatytomis
pasakyti kur slepiami kle- •r ape^^

Ji surado! , w. -.; gyvulių, paukščių ir gam- 
į tos balsų pamėgdžiojimų 
i — 522l keiksmų — 402,

‘ } — 199, raudų ir
! verkavimų — 173, oracijų
— 149, greitokalbių — 35, r----— r....... ...... ,

i maldų — 25, valgių apra- čia ir vaikų priedus. Da-!
J7icaią.ux iiu»ižs.<xiuiiiiv y’7. i§ymų — g įr įvairios tau- bar etatiniai valstybės

( ku
rie šiūo įstatymo pakeiti
mu įgija teisę gauta II tar
nybos laipsnio algą, moka- 
ma nuo 5 m. IV. 1 d. I lai
psnio algą su 5G priedu.

Įstatymo pakeitimas lie- 
Da-

i

KĄ MANOT APIE ENCI
KLIKOS ATSPAUSDINI

MĄ

Prieš mėnesį laiko Po
piežius Pijus XI paskelbė 
svarbią encikliką — apie 
komunizmą ir jo pavojus. 
Jei Federacijos Centro 
Valdyba žinotų, kad sky
riai stengsis tos enciklikos 
tekstą platinti, išleistų ją 
į atskirą knygutę lietuvių 
kalboje. Skyriai ir apskri
čiai tą klausimą pasvars
tykite savo susirinkimuo
se ir praneškite kiek enci-

Plėšikai nusikaltimo vie
toje paliko kaltą. Pagal Jittosakos — 5.507. Viso iki tarnautojai gaus kiekvie- 
k”m“*1935 ">• P*ba«os surink- nam vaikui iki 14 metų 

’ i ta 174.239 tautosakos da- amžiaus
i Jykai ir 81 fotografijos.

Per 1936 m. užrašyta f o- 2) už du 
nografu 199 plokštelės (i- kas mėnuo kiekvienam, 3) 
ki 1935 m. pabaigos — 
321). Plokštelėse užfik
suota: melodijų — 1.218, 
sutartinių melodijų — 53, 
raudu — 23, religinių gie
smių — 2, šokių ir žaidi
mų melodijų 48, instru- 
mentalinės muzikos daly
kų (tautiniais instrumen- į 
tais įgrotų) — 94, pasakų 
— 4 ir oracijų — 2.

Viso tautosakos varian
tų iki 1935 m. pabaigos 
buvo surinkta 176.564, per 
1936 m. — 57.772. Tuo bū
du iš viso šiuo metu lietu
vių tautosakos archyvas 
turi surinkęs 234.336 tau- 

11 osakos variantus.
Tautosakos rinkimo dar-

i bas gyvai tęsiamas toliau. 
' nes bijoma, kad nežūtų 
brangiausias turtas. Tau
tosakos archyvui vado
vauja dr. J. Balys. Tsb.

kriminalinė policija suse
kė, kad plėšime dalyvavo? 
kauniškis Jonas Dransei- 
ka. Padarius jo bute kratą: 
rasta apie 2.000 lt. pinigų, 
o kedėje su dvigubu dugnu 
— du revolveriai. Dransei- 
ka gynėsi ir kaltę metė 
Jonui Dranovui, girdi, jis 
atnešė pasaugoti pinigus

~—> — 1) už vieną
vaiką 10 litų kas mėnuo, 

vaikus 15 litų

i
Siela — didžiųjų brai 

genybių kasykla; mokė 
ją iškasti — suprasti si< 
los didenybę.

i I į 
į ir ginki fs. Bet prie klebo- 
Į nijos lango rasta pėda, 

sakė, kad" neužilgo‘pradės’ kuri buvo Dranseikos. Va- 
statyti naują kleboniją ir dinasi, H-*— 0-. 
paskui altorių. Parapijie
čiams buvo 
ir didžiausia naujiena. Pa
skui klebonas visiems pa
rapijiečiams užsakė pasi-

vežė iš Amerikos nuo savo 
geradarių dėl Bijutiškio 
par. bažnyčios. Taipgi pa-

radarius.
Antrą dieną Velykų, mo

kyklos svetainėje, buvo 
mokyklos vaikų Velykų 
margučių programa: vai
dinimas su dainelėmis. Po 
vaidinimo, visus vaikus 
klebonas apdovanojo sal
dainiais. Po to buvo šokiai 
iki vėlumui. Publikos atsi
lankė gan daug ir visi gra
žiai užsilaikė. Visi dėkin
gi mokyklos vedėjui p. J. 
Rinkevičiui ne tik už pa
vyzdingą vaikų mokinimą, 
bet ir už dažną surengimą 
įvairių programų.

Vietinis. '

, kleboną apiplėšė 
juodu abudu. Kadangi juo- 

finksmiausia du už sukčiavimus, plėši
mus ir vagystes jau yra 
anksčiau kelis kartus bau
sti, Kauno apygardos teis
mas šiuo kart nubaudė ka
lėjimu ligi gyvos galvos.

s

t

SPARČIAI RENKAMA 
LIETUVIŲ TAUTOSAKA

Lietuvių tautosakos ar
chyvas per 1936 m. surin
ko labai daug įvairios tau
tosakos: dainų — 19.187, 
dainų su meliodijomis — - 
3.178, pasakojimų (pasa
kų, legendų, atsitikimų)— 
5.973, patarlių ir priežo
džių — 6.738, mįslių — 
5.664, liaudies tikėjimų 
(burtų, prietarų, sapnų, 
liaudies, medicinos ir oro 
spėjimų) — 10.107, vaikų 
ir piemenų tautosakos —

ŠIAULIAI

Kiek Yra Gyventojų
Šių metų pradžioje Šiau

lių mieste buvo 24.442 gy
ventojų, o apskrityje 21.- 
079.

‘ Darbininko’’ Knygyne Galite 
Gauti Sekančių Knygų

ABC Pradžiamokslis, vaikams ele
mentorius, 40 pusi, kaina ....... 30c. ;

ARITMETIKA lietuvių kalboj, 63 
pusi. Kaina ............................... 20c.

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽO-
DINĖIJS ................................... 75c.

AR SOCIALIZMAS ĮVYKDO-
MAS? 24 pusi. Kaina ............... 10c.

ATSARGIAI SU UGNIMI!— apie 
spaudos itekmę, 41 pusi. Kaina 10c. 

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė
Kun. A. Alekna 245 pusi. Kaina 50e. 

COOPERATION AMONG THE
LITIIUAN1ANS IN THE UNI
TED STATĖS OF AMERICA, 
parašė Kun. F. Kemėšis 86 pus
lapiai ........................................... 25c.

“ I )ARBIKINKAS” IR JO REI-
KALAL Parašė Kun. K. Urbo
navičius, 16 pusi. Kaina ........... 5c.

DANGAUS KARALIENĖ, pada
vimai apie Švč. Paną Mariją, 
157 pus.l. drabužio apdarai. Kai
na .............................................

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ 
DIEVO KARALYSTĖ JUMYSE

YRA. Vertė Kun. P. L. 73 pusi. 
Kaina ...........................................

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKI
MAS ANT KALNO LA SALE- 
TTE, vertė Jg. A. Abromaitis. 
65 pusi. Kaina ...........................

DORYBĖS, parašė Kun. Dr. K. 
Matulaitis. MIC. gerais apda
rais. 189 pusi. Kaina ........... $1.00.

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI.
Tomas UI. kietais apdarais.
267 pusi. Kaina ...........................  75c.

30<*.

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS, I 
dalis Netryvoji gamta: Žemė, 
vanduo ir Oras, parašė J. Ba
ronas. 112 pusi. Kaina ...............

GAMTA IR ŽMOGUS. Parašė Dr.
S. šultė 20 pusi. Kaina .................5c.

GEGUŽfiS MĖNUO. Iš vokiško 
vertė Kun. Pr. Žadeikis, 182 
pusi. Kaina .................................... 25c.

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, apysaka 06 
pusi. Kaina  ............................. 20c.

GERAS IR BLOGAS AUKLĖJI
MAS PAVYZDŽIUOSE. Vertė 
Bendruskis, 84 pusi. Kaina .........25c.

GYVENIMO GABALĖLIAI, 50
pusi Kaina ............................... 20c.

IDĖJA IR DARBAS, 84 pusi.
Kaina .......................   20c.

Į IR AŠ MAŽAS BUVAU. Parašė 
' Pr. Mašiotas. 69 pusi. Kaina .... 10c. 
į JONO KMITO EILĖS. 189 pusi.
i popieriniais apdamis .....    50c.
į Storais drabužio apdarais....... $1.00

i

$1.00. KAIP ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGA- 
$1.00 L£JO, parašė Pr. Mašiotas, 44

j pusi. Kaina .................................... 20c.
t į 

15c. *(

25c.

LfiJO, parašė Pr. Mašiotas, 44 
pusi. Kaina ...................................

Į KATALIKŲ TIKYBA sulig Apaš
talu sudėjimo. Parašė Vvskupas 
P. Bučys. MIC. I Tomas. 215 
pusi. Kaina ................................... 75c.

KATORGOM Atsitikimai Murav
jovo laikais Vilniuje. Parašė P. 
B. 18 pusi. Kaina .......................

TRUMPAS KATEKIZMAS, vado
vėlis pradžios mokykloms ir pir
mai vaiku išpažinčiai. Parengė 
Kun. J. B. Končius, S.T.D.. Rai
na ....................... -........................

10c.
I

20c.

KATEKIZMAS vaikeliams ren
giantiems prie Pirmos Išpažin- 
Kun. V. Kulikauskas. Kaina .... 20c.

KATEKIZMAS mažiems vaikams, 
anglų ir lietuvių kalbose. Vertė 
Kun. J. K. Miliauskas. Kaina.... 20c.

KAUKAZO LEGENDOS. 30 pusi. 
Kaina ............................................. 10c.

KITTŪROS VIEŠPATIJA, para
šė J. Jakštas. 23 pusi................... 10c. '

LEGENDOS APIE KRISTŲ. Iš
vertė Kun. A. Alekna, 136 pusi. 
Kaina ............................................  35<-. ;

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO REI
KALU. Parašė Kan. Prof. F. 
Kemėšis. 15 pusi. Kaina ............ 5c.

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJE
KARĖJE. Parašė Kun. J. F. Jo
naitis. 64 pusi. Kaina' ................ 10c.

MEILĖ. Poema, parašė Kun. M.
Gustaitis, 24 pusi. Kaina........... 15c.

MŪSŲ DAINIAI. KRITIKOS
BRUOŽAI, parašė Kazys Pui
da. 142 pusi. Kaina ....................  35c.

MŪSŲ JAUNUOMENĖS IDEA
LAI. Parašė Pr. Penkauskas, 68 
pusi. Kaina .....................................  10c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS, vertė Jonas
M. Širvintas. 100 pušį. Kaina.... 35c. 

MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. 216
pusi. Kaina  .................................35c.

MARIKĖ, parašė Vargšas. 60 pus
lapių. Kaina ................................. 10c.

NAUJOS EILĖS IR DEKLAMA
CIJOS. parašė P. P. Mikalaus
kas, 92 pusi. Kaina ....................  25c.

NOVENA prie Šv. Pranciškaus A-
syžiečio. Vertė K. ....................^515c.

NUSIŠYPSOK. Surašė J. K. M.
Joje tilpsta daugybė juokų. Ge
ri audeklo apdarai, 150 pusi. 
Kaina ......-..................................... 60c.

PAMALDŲ VAIKJVĖLIS, stacijos 
ir graudūs verksmai, sutaisė

kun. J. B. Koncevičius. Kaina 10c. 
PETRIUKAS, apysaka, vertė S.

Rakauskas 30 pusi. Kaina ....... 10c.
Pilietybės Katekizmas, pamoki

nantis apie Amerikos piliečio 
teises ir priedermes. Parašytas 
lietuvių ir anglų kalboje. Kaina 20c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, pa
rašė Gerutis. 87 pusi. Kaina .... 20<-.

PRAMONĖS DEMOKRATIJOS 
PAGRINDAI. Parašė Uosis. 146 
pusi. Kaina ................................... 35c.

RELIGIJOS MOKYMO METODI
KA. sutaisė K. J. Skruodys, 157
pusi. Kaina ................................... 50c.

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠ
TAI. Parašė Pr. Mašiotas, 67 
pusi. Kaina .....................................20c.

SKAITYK — RASI UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė Kun. V. Kuli
kauskas. MIC., Kaina ............... 20c.

SOCIOLOGIJA, 73 pusi. Kaina .... 15c. 
SPARNUOTI LIETUVIAI — Da

rius ir Girėnas. Parašė kap. P.
Jurgėla. gerais apdarais, pavei
ksluota. Kaina ......................... ,. $1.60

ŠVENTIEJI METAI IR KATA
LIKIŠKOJI AKCIJA. Kaina .... 5c.

TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖ
JAS. 137 pusi. Kaina ............... 25c.

TIK NE KOMUNIZMAS, parašė 
Udarnikąs. Kaina ...................... 5c.

TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA. Sutaisė. Juozas 
Damijonaitis. 119 pusi. Kaina ....40c.

TRUMPA LIETUVOS ISTORIJA 
PAVEIKSLUOSE 13 - 7 - 1937, 
parašė Kun. M. Urbanavičius. 
MIC., Kaina ....................... .....*. 50e.

VAIKŲ LjARBYMEčIUI, J. Mur- 
ka, vaikams skaitymų knyga, 
164.pusi. Kaina .............................40c.

VALGIŲ GAMINIMAS ir NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS, 215 pusi.

De! informacijų kreipkitės į:

DIDELE 
EKSKURSIJA

I

COSMOPOUTAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 \Valnut St.. Newark. N. J. 

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
183 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., V/orcester Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass. 

PAUL MOLIS
1730—24th St.. Detroit Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago. III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Avė., 

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
206 All Nations Bank Building 
1200 Carson St.. Pittsburgh. Pa.

ties ir šv. Komunijos. Sutaisė 
i VIENUOLINĖ LUOMĄ, parašė 
' kun. P. Saurusaitis. 191 pusi. 

Kaina .............................................  35c.
ZOOLOGIJA. Parašė Jurgis Eliso

nas. Knyga iliustruota Įvairiais 
paveikslais. 272 pusi. Kaina........75c.

MALDAKNYGĖS
AUKSO ALTORIUS maža knyge

lė ................     50c.
MALDAKNYGĖ ..........................  60e.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais o- 

dos apdar................................... $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, celiuloi- 

do balt, apd............................... $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais 

apdarais ...................................... 75c. ,
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais 

celuiloido apd........................... 90c.
PULKIM ANT KELTŲ, skuros 

juodais apd................................  $2.50 :
TINKAMI SCENAI VEIKALAI

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvi- 
das. šioje knvgoje tilpsta tris 
veikalai: “GĖRMANA”. 2 ak
tu. Vaidina 2 vvrai ir 7 mote
rys. “FABIOLA”, 5 aktu. Vai
dina 12 asmenų ir grupė. Daly
vauja 7 vyrai. 5 moterys, minia, 
sargai ir kareiviai. “LIURDO 
STEBUKLAS”, 4 aktą drama. 
Dalyvauja 21 moteris, šios kny
gutės kaina .............................. 65c.

DILPELIS MINISTERIJ O J E 
TARNAUJA. parašė Sofija 
Čiurlionienė. Tilpsta monologas 
ir laišką:. .Kaina ............  15c. <:

ĖMĘS rR KALBĖK, parašė J. V. 
Kovas. Joje tilpsta vakarų pro- 
gramams prakalbėlių. monologų, 
dialogų ir deklamacijų ........... 30c. \

ESUMAS III Dramos dalis “Gims I 
Tautos Genius”, parašė kuu.. “

I LIETUVA
w ir

Rengia ir prižiūri

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš Neu Yorko

GEGUŽĖS 16 d., 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

L. Vaičekauskas .................   1(
GYLICKINGAS VYRAS. 2 aktų 

komedija ir CTCIL1KAS. mono
logas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 
6 vvrai ir 3 moterys ................. U

IŠG AG N YMO A PSIREIŠKI MAT 
arba Atėjimas ir gy venimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė
V. Juozas K-s. Vaidinimas su
dainomis. Dalyvauja 65 asmenys 
ir choras ......................................

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto 
komedija. Sulietuvino Gineitis. 
Vaidinime dalyvauja 4 asmenys 
3 vyrai ir 1 moteris. Kaina.......

SNIEGAS. 4-rių veiksmų drama. 
Vertė V. Akelaitis. Dalyvauja 
6 asmenys — 3 vyrai ir 3 mo
terys

l'BAGŲ BET ELGETŲ GUDRU
MAS. 3 veiksmų komedija, pa
rašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų. 8 vyrai ir 4 mot. 
Kaina ..... . ..... ......... .......... .........

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RA

SI

11

31

BINU l-n<> veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 
4 asmenv.s — 4 vvrai ............... 11

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ 
BALIUS, vienoje knygoje dvi 
komedijos su dainomis. Parašė 
Seirijų Juozukas. Ubagų Aka
demijoje dalyvauja 5 asmenys 
ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje 
dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti
3 asmenys. Kaina ....................... 31

VAIKŲ TE ARAI. Tilpsta trvs 
veikalėliai: ‘‘IštyFsime paskui”, 
“Antanukas našlaitis” ir “Mė
ginimas” ...................................... 1!

Visus užsakymus prašome siųsti: 
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, So. Boaton, Ma
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ĮKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MAINIER1A! KELIA 
RIAUŠES

■ kun. Kurui pasimirus. Ne
tikėtas reginys pakišo 
man mintį, kad tai tur 

. būti žmonės renkasi pasi- 
' tikti naująjį kleboną, apie 

Kaip kurį laikraščiai pasauliui 
yra pranešę, kad suteiktų 
jam iškilmingas priimtu
ves. Arčiau man priėjus, 
matau ne draugiškas jų 
veidų išreiškas. Žingeidi! 
buvo sužinoti, koks čia da
lykas. Vos tik lietuviškai

, i H ------— ........... .

kleboną negaus ir t. p., bet J 
įtužusioms galvelėms ma
no tvirtinimai buvo tuš
čias bandymas; nors, rei
kia pripažinti, girdėjau 
ten pat ir skirtingų, su
tinkančių su mano išvado
mis nuomonių, apgailes
taujančių, kad apjakusių- 
jų būrys taip elgiasi. At
sidūręs, galvą palingavęs, šokiai su Al Guog’s orche 
apleidau tą vietą. C ?

D A R BININKAS
I

Justinas Balsis. Juokda
riai bus sekantieji: Elz-Į 
bieta Rugenytė, Birutė i 
Lukaitė, Albinas Vieraitis, į 
Juozas Matačinskas, Da-j 
nielius Burdas, Kazys Ka- 

1 tinas.
Programa bus įvairi. 

Choras susidės iš šimto 
balsų. Po Minstralio įvyks

6

Refrigeration - Heating - Air Donditioning 
Home Furnishings And Appliances

r

Scranton, Pa.
aukštai kultūringi ir man
dagūs yra šio miesto lietu- 
viai-mainieriai, lai spren
džia skaitytojas iš to kas 
atsitiko balandžio 6 d. Va
žiuojant pro šalį, maniau 
sustoti šio miesto dalyje,
taip vadinamoje Providen- prašnekinau, tuoj iš visų 
ce, kur lietuvių tirštai ap-! pusių tapau apsuptas ir 
gyventa, turi savo bažny-_ vienas drąsuolis pareika - 
eią, parapijinę mokyklą lavo nuo manęs “paspor 
su daugel triobesiu, bet, to”: kas aš? kaip vadinuo- 
regimai, tos įstaigos į; si? iš kur? ir ko čia no- 
juos nekaip veikia. Susto- riu? Nepratęs šioje šalyj? 
jęs prie k-po North Main 
ir Theodore gatvių paste
bėjau nepaprastą minią 
vyru, moterų ir jaunimo, 
stovinčių ant bažnyčios 
laiptų, šaligatvėse. aplink 
kleboniją ir prie kitu kam
pų. Pati bažnyčia dar ro
do gėdulos ženklus a. a.

I

I

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Ndrwood, Mass.

Tel. Nortvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 \VALXTT AVĖ. 
Tel. N<trw<w><l 1O2O

JAMES B. CEITTE3
GRABORIUS

I

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

S.S. stra, net iš Fitchburg, 
Mass. Įžangos tikietai tik- 

LIETUVIO PROGRAMA
KATALIKO UNIVERSITETt ’’.rašo™.. kuoskaitimgiau- 

c______  šiai atsilankyti.
Širdingai kviečia visus

Rengimo Komisija, 
per Juzę Kašėtaitę. 

lawrėnčTmass.

• v

II

I

j b

tokio žiauraus kamantinė-^ 
jimo dienos laike, Į tuos tate 
paklausimus neatsakiau. Cleveland 
tiktai 
noriu poroms valandų, ap
silankyti. ’ 
iš veido “gangsteris” atsi 
liepė: “Nevalia”.
— Kaip tai. sakau, nas 

jus i kleboniją pakeleiviui 
nevalia užeiti, nei pas Se
sutes Kazimieriet.es atsi
lankyti?
— Pakol mes negausime 

tokį kunigą, koki norime, 
natol čia nė vienam kojos 
Įkelti neduosime — atsilie
pė keli balsai.

Dalykas tuoj paaiškėjo: 
keliamos, reiškia, riaušės 
nr;eš vyskupo paskvrimą; 
vedama su bažnyčios vv- 
riausvbe kova, kuri tęsėsi 
kiek atgaliaus kelis metus.

Bandžiau kiek argumen
tuoti Įrodinėdamas, kad 
toks jų žygis neišmintin
gas; turįs pagrinde “sit- 
down” straiko pobūdį ir 
galu gale jie praloš, savo 
numatyto kunigėlio už

VVashington, D. C. —
Balandžio 2 d.. Katalikų 
Universiteto Music Buil- 
ding auditorijoj įvyko 
vien lietuvių programa. 
Dr. Herbert Wright, tarp
tautinės teisės profesorius Vyčių 26 kuopa turėjo su
puvo programos vedėju, sirinkimą. P-lei Onai Os- 
Pasak.ęs keletą žodžių apie travukaitei, vice - pirmi- 
Lietuvą ir lietuvius, pers-1 ninkei Dirminmkauiantj

Penktadienį, Lietuvos

ninkei pirmininkaujant, 
nutarta tęsti L. Vyčių per
organizavimo planą. Išrin
kta nauja valdyba iš se-

p. K. S. Karpių iš 
kalbėti, kuris 

į paskutini — jog kalbėjo apie Lietuvių Kul- _ _
‘ ■ tūrinį Darželį. Po to prof. įįnčių asmenų':"'’~

Tuojaus vienas Anght perstatė brolius Pirmininkas:' Petras S. 
. Matuzus parodyti juda- Zareckas Jr„ Vice - Pir-

Pirmininkas:' Petras S.

paveikslus iš Lietu- mininkas — p-lė Ona Os-mus
vos. Visi paveikslais gere- trarakaitė. ftaštinlnkė — 
JOSI.
nių,
luomų.
buvo gausiausiai

Dalvvavo dauą žmo- 
įvairių tautybių ir 

Bet lietu viai 
susirin

kę, nes tai jų vakaras. 
Lietuvos Pasiuntinys pulk 
Žadeikis buvo pasižadė
jęs dalyvauti ir būtu daly
vavęs, jei ne Dr. M. Bag
dono mirtis. Jis turėjo 
•vykti į laidotuves.

Pasibaigus programai. į- 
vyko neformali vakarienė 
Mayfair Cafe visų tautų, 
kur I »atvi jos ministeris 
pagerbė visus susirinku
sius savo dalyvavimu.

Keturiu skirtingų vals
tybių diplomatai dalyvavo 
lietuviu parengime, Kata
likų Universitete. B.

p-lė Ona Veličkaitė, Fi-> 
nansu Raštininkė — p-lė 
Amelia Šimonytė, Kasie- 
rius: p-lė Albina Kvara- 
ciejutė.

Toliaus buvo nutarta tu
rėti pirmą susirinkimą 
sekm. balandžio 25, 4 va
landą po pietų. Visi kvie
čiami sueiti, kurie įdo
mauja Vyčių akcija ir ka
talikybe. Rap.

PHILAllM, pa.

I

Vaikų Drabužių Kratuve J✓
Mes parduodame vaikams Įvairius drabužius,

t

£ kaip tai: siūtus, dreses, pančiakas ir kitokius da-

i lvkus, kurie tik yra vaikams reikalingi. J

jI
1^.

K

K

I
I

SEWELLS CHILDREN SHOPPE

191 Main St.,

I
Brockton, Mass.

PUBLIC AUCTION OF HIGH GRADE

FURNITURE — PRASIDĖS KETVIRTADIENĮ

Balandžio 22 d. 2 vai. po pietų ir išpardavi
mas trauksis iki 7 vai. pakol viskas bus parduota.

Daiktai susideda iš bedroom — miegamų ir 
kitų kambarių setų, lempų, karpėtų, klijonkų, 
vaikų baldų. Įvairių kėdžių ir kitokiu čia neįvar- 
dintu dalykų.

/

01d Colony Furnitnre Co.
274 Main St., Brockton, Mass.

I
i
i 
j
I

The sensational new norge low-temp 
costs no more to operate than ordinary electric 
refrigerators, būt it keeps foods PRIME FRESH— 
retains full natūrai flavor and natūrai moisture—2 to 
5 times longer. Only LOW-TEMP combines louer 
temperatures with higber humidity to give this 
sensational, new kind of refrigeration. See it today! 
THE NORGE ROLLATOR* COMPRESSOR 

. . . exclusite Norge cold-making mech
anism, has būt three slouly moving 
parts. lt employs smooth, easy, rolling 
pouer instead o j the usual hurried 
back-and-fortb action. Result— A 
more cold jor the current used 
and an almost everlasting mechan- 
ism. Only Norge has the Rollator. O
• REtt. U. S. PAT. OFF. Z''

..‘•'•“•'“J//

. «

BUY NOW and SAVE

FOR A REFRIGERATOR AND ONE a 
OTHER APPLIANCE

Ii? 
f

^PRGlJįKAZYS KISIELIUS
Kaipo lietuvių radio pro- 

gramo entuziastas, trupu
tį sužinojęs, pranešu vieti
niai gerb. lietuviškai pub
likai apie radio garsinto
ją p. Kisielių. Kaip žinome 
jis garsino kas vakaras iš 
stoties WPEN, paskui iš 
WDAS virš 4 metus. Atli
ko apie 15-ką šimtų lietu
vių kalboje programų. Jei 
būtų garsinęs tik vieną sy
kį į savaitę, būtų ėmę virš 
28 metai laiko. Tai pirmu- 

. tinis lietuvis, kurs taip il
gai išbuvo radio garsinto- i 
ju, ir tiek daug lietuviams 
programų išpildė. Vargiai 
kada nors ir atsiras kitas i 
lietuvis ar lietuvė, šiame į 
mieste, kad tiek daug lie
tuviams programų be 
pertraukos atliktų. Už tai i 
didelis Valio! Kaziui Ki
sieliui!

Sustojo dėlto, kad kon
traktas išsibaigė, ir naujo 
neatnaujino. Kai kas vaka 
rą girdėdavom per radio 
liet, programas, tai kar
tais nelabai ir paisyda- 
vom. Bet kai sustojo, tai 
veik visi lietuviai nusimi
nė. Prasidėjo klausinėji
mas viens kito: kam ir 

| kodėl sustojo garsinęs per 
■radio Kazys Kisielius? 
Į Lietuviai nusiminė netekę 
Kazio Kisielio, svarbiau
sia manoma dėlto, kad jis 
buvo nebrangininkas, gar
sindamas visokius paren
gimus, kaip tai: varduves, 
gimimus, mirimus, ir kito
kius garsinimus. Čia yra 
radio stotis, bet perbran- 
giai reikia mokėti už bile 
garsinimus.

Kai per tokį ilgą laiką 
lietuviai buvo ipratę gar
sinti įvairias dienas ir pa
rengimus per radio lietu
viškoje kalboje, tai ir pla
katų mažai kas bevarto
davo. Todėl, daugelio lie
tuvių prašomas, ir suda-

i

I

I

i
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Vos keletą savaičių be
liko iki seniai laukiamo 
Aušros Vartų parapijos 
iaunimo rengiamo muzika- 
liško vakaro “Minstrel 
Show”, kurs įvyks gegu
žės 3 d., Mechanics salėje, 
7:30 valandą vakare. Šio 
miesto lietuviu jaunimo 
“smetona” jau kelintas 
mėnuo kaip mokinasi nau
jausiu dainelių; visi dirba 
smarkiai.

“Minstrel Show” direk
torium yra vargonininkas

POPE OPTICAL CO
Albert R. Barker

Kada Jums reikalinjri aki 
niai. leiskite mums išegzami 
nuoti akis ir pritaikinti aki 
niiis. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6 1944 

Worcester, Mass
275 Main St. Webster, Mass

I

I

I

i
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A1
-T NORGE 

AUTOBUILT WASHER 

AND DUOTROL IRONER

NORGE CONCENTRATOR RANGĖS 
Norge Concentrator Rangės lead in in- 

creased economy—lead in katutes that 

make cooking and baking eaner, faster, 

more certain in results. See them today.

€ *
Exclusive Norge
1937 home laundry units make them the 
greatest values Norge has ever offered. 
New Pressure-lndicator Wringer on Auto- 
b ui lt Washer savęs clothes. Duotrol Ironer 
leads vrith improved Finger-Tip control.

features on these great

Pirm Pirksiant, Ateikite pas Išsimokės mokant 20c. j dieną.

C. C. Peter
Boston, Mass731 Boylston St.

(Just Above Copley Sųuare)
TEL. KENMORE 7930 — 7931

330 Bowdoin St. Dorchester, Mass. 27 Centrai Sq. Cambridge, Mass.

MIRĖ LIETUVIS AIDO- 
BLISTŲ ORGANIZATO

RIUS

ręs kiek pradžiai finansų, 
i tas pats visiems gerai ži
nomas p. Kazys Kisielius, 
žada vėl pradėti per radio 
lietuvių kalboje progra- 
mus, bent du kartu į sa
vaitę, tarp 7-tos ir 8-tos 
vai. vakarais. Tuo tikslu, 
tai yra, dėl naujos radio 
programos, Kazys Kisie
lius rengia balių ir šokius 
balandžio (April) 25 d. va
kare, Šv. Kazimiero parap. . _.
salėje. įžangos bilietai tik fev- Kryžiaus kapuose. 
35c. Prašo visų lietuvių 

i minėtoje dienoje būtinai 
atsilankyti ir linksmai lai-' 
ką praleisti. Galėsite as
meniškai pasikalbėti su to i 
vakaro garbės nariu p. 
Kaziu Kisielių. Tiek daug 
laiko pasidarbavęs lietu
viams, jis dar daugiau su
tinka noriai pasidarbuoti.

Liet. Radio Klausytojas.

Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytoji} paramos.

I

Philadelphia, Pa. — Ko
vo 27 d. staiga širdies liga 
susirgęs mirė buvęs aido- 
blistų unijos organizato
rius, Kazys Geležėlė, kilęs 
iš Panevėžio apskričio, 
Rozalimo par., Liutkūnų 
kaimo.

I Palaidotas kovo 31 d.
i 
i

■m* B* G . A ta M.

Smarkūs iJtrynlmaa' — 
malonumu ir palenrvin!- 

maa kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
žinomu lietuvių teimomi 
jau per tris geatkartes.

PAiN EXPELLER

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GPABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORVOOI). MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL Brockton 2005

A. GUMAUSKAS
Gcneralis Kontraktorius ir 

Statytojas
Statome naujus ir taisome 

senus namus. Parūpiname pla
nus ir iš Federal Honsing gau
name morgičius. Kaina nebran
gi — darbas garantuotas.
354 Onns St., Providence, R. I. 

Tel. Derter 0156 
 . J

Kazimieriet.es
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LAIMINGOS MIRTIES 
SEKMADIENIS

Kaip antrą po Velykų 
sekmadienį dienos evange
lija suteikė tam sekmadie
niui Gerojo Ganytojaus 
Sekmadienio vardą, taip 
pereito sekmadienio, Šv. 
Jono atpasakota ištrauka 
iš Kristaus pamokslo po 
Paskutinės Vakarienės a- 
pie VALANDĖLĘ mūsų 
parapijoj davė progos pa
simelsti ypatingu būdu už 
mirštančius ir pasiprašy
ti sau Laimingos Mirties. 
Ryte per Sumą pamoksli
ninkas, kalbėdamas apie 
trumpą gyvenimo valan
dėlę, visiems priminė, kad 
permaža mes visi meldžia
mės už mirštančius, per
maža mes atmename tuos, 
kurie atlieka paskutinį gy
venimo mūšį. Tačiau iš 
visų gyvenimo kovų, iš vi
sų gyvenimo susirėmimų, 
mūšys atliktas prie silp
nos grabnyčios žvakės 
šviesos yra svarbiausias, 
nes nuo jo priklauso sielos 
laiminga arba varginga 
amžinastis. Po pietį; įvyko 
ypatingos pamaldos už 
mirštančius. Gan didelis

v •

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

būrys dalyvavo. Visi atė
ję pasimeldė ne tik už mir
štančius bet ir sau prašė 
laimingo persiskirimo su 
šiuo pasauliu.

mokėti už naują šildytuvą, 
kur3L.buvo įdėtas pereitą 

J rudenį, kad tinkamai baž-, 
nyčią apšildyti, ir kurs 
kainavo $1680.00. Vakaras į 
buvo sujungtas su laimė
jimu. Kun. Mendelis as- 
meniai šiam tikslui auka
vo $100.00. Ta pinigų su
ma išleista knygutėms. 
Pirmąsias dvi davanas ga- Į 
vo svetimtautės. $25.00 
teko Helen Nelson, 1508 
Olmstead St. Curtis Bay: 

į $15.00 laimėjo Helena Me- 
yers, 513 Sheridan Avė.,! 
Baltimore. Trečią tačiau 
$10.00 dovaną gavo ponia 

; Voksienė, lietuvė, gyv. 749 
W. Lexington St. Iš de
šimties dovanų po $5.00, 
tik viena teko lietuviui, 
būtent, Jonui Letkauskui, 

I nuo 1240 James St.
Kortuoti susirinko virš 

400 žmonių. Dovanos buvo 
gražios ir gan brangios. 
Net penki durių prizai bu
vo duoti. Ant ypatingo 
stalelio buvo sukrautos 
trys už kvoterį dovanos, 
15 iš viso — apie $30.09 
vertės. Komisija kuri gel- 

. bėjo kun. Mendeliui dirbo 
pasišvejntusiai. Tvarka bu
vo gera ir viskas buvo tin
kamai aprūpinta. Sekma
dienį visi nudžiugo išgir
dę bažnyčioj, kad visas tas 

atnešė $1000.09

i

i

ART. MARIJONA ČIŽAUSKIENĖ,
mūsų išeivijos žymi dainininkė, bal. 25 d. š. m. Balti- 
morėj vadovaus Moterų Choro programoje ir dainuos 
solo.

TRIBULSKIS - JONAITIS
Penktadienį, bal. 16 d. 

su mišiomis ir kitomis 
bažnytinėmis apeigomis 
buvo palaidotas Stasys 
Tribulskis. Velionis tetu
rėjo tik 53 metus, bet ilga 
ir sunki džiovos liga jį 
kankino per kelius metus. 
Mirė miesto ligoninėje.

šeštadienį, bal. 17 d. su 
trejomis mišiomis buvo 
palaidotas vienas iš se
niausių mūsų kolonijos 
gyventojų — Motiejus Jo
naitis. Išgyvenęs virš 80 
metų, jis galėjo daug ką 
papasakoti kaip apie Lie
tuvą, taip apie Baltimore. 
Mirus žmonai keli mėne
siai atgal, jis gyveno pas
savo dukterį Oną Žydulie- i darbas 
nę, 2537 W. Lafayette A- gryno pelno.. Nors ir nebu
vę. Iš jos namų ir buvo pa- vo surinkta reikalinga su- 

I laidotas. Už mirusiųjų šie- ma pilnai apmokėti už į- 
i las tariame nuoširdų Am- taisytą šildytuvą, tačiau 
žiną Atilsį. į daugiau kaip pusė pinigų

----------- ; jau yra parūpinta ir liku- 
KUN. MENDELIO KOR-tsius kelius šimtus nebebus

TAVIMO VAKARAS taip sunku surinkti. Už vi- 
Didžiulė metinė pramo- i su pramogos rėmėjų ir pa- 

ga, kun. dr-o Mendelio glo
bojamas kortavimo vaka- 1 
ras, įvyko penktadienį, ba- 

. landžio 16 d. Šio vakaro 
I pelnas buvo skiriamas ap-

t
jungą lietuviai nešė per ii- ASMENIŠKAI LYDIMOS 
gus metus.

Šią savaitę visos šios | 
parapijos draugijos suren
gė vakarėlį, kuriame da-; 
lyvavo pilnutėlė svetainė 
žmonių. Labai linksmai 
praleido vakarą ir draugi
joms liko nemažai pelno.

Kun. Silvius, kuris pa
tarnauja Šv. Jurgio para
pijoj ir ' 
parapijoj, sunkiai susirgo 
ir jam padaryta operaci
ja Providence ligoninėje, j 
Operacija pavyko. Veli-! 
jam greito išsveikimo.

I

ir kartais Šv. Petro YORK-KLAIPĖDA
ijoj, sunkiai susirgo

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

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

Antanas Kvedaras susir- - 
go, ir nuvežus Michigan 
ligoninėn, padaryta opera
cija, kuri pavyko. Bet L 
praeis ilgas laikas kol ga
lės išeiti iš ligoninės. Lin 
kime Antanui išsveikti.

iš

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

Laivo nemainant

Šve»
Kal-
Ma-

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Gothenburgo geležinkeliu per

diją apie 7 valandas j Kalmarą. Iš 
maro. 1934 m. statytu garlaiviu 

parapijos choristę, rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS U2GYRĖ 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

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

KITI IŠPLAUKIMAI 16 NEW YORKO 
GRIPSHOLM Gegužės 1,

.. Gegužes 15. 

. . . Birželio 5. 
. . Birželio !».

Sekmadieni įvyks “sho- 
wer”
p. Marijoną Kirelytę pa
gerbti, kuri neužilgo pasi
ruošus ištekėti. Velijam 
jai geriausio pasisekimo.

šmingus darbus nuveikti, išpildys skaitlingas Mote- 
kuomet yra vienybė ir rų Choras. Bus solo, due- 
bendra veikimas. tų, kvartetų. Dainuos dau

giausia senovės lietuviš
kas dainas. Žmonėms pa
geidaujant, pati veSėja ir
gi žadėjo keletą linksmų 
dainų padainuoti. Moterys 
suvaidins labai juokingą 
komediją “Teisme”. Po to 
bus balius iki vėlumos. Į- 
žanga nebrangi, tikimasi 
daug svečių.

28 d.

dėjėjų intencijas kun. 
Mendelis atnašaus Šv. mi
šias penktadienį, bal. 23 d. 

į Šis vakaras yra aiškus į-į 
' rodymas, kad galima reik-

Važiuokite į Lietuvą

_______
GLAVECKŲ JUBILIE

JUS
į Trečiadienį, bal.
Jonui ir Benediktui Gla
veckam sukanka 25 metai 
moterystės luome. Tą pa
čią dieną bus atnašautos 
Šv. Mišios už jubilijantų 
intencijas. Sveik i n a m e 
gerb. pp. Glatieckus jų si
dabrinio jubiliejaus proga 
ir linkime jiems ilgiausių 
metų, daug Dievo malonių 
ir sulaukti auksinio — 50 
metų sukaktiftffiį jubilie- vo sesutę Aleną, kuriai iš- 
jaus moterystėje.

Žvalgas.

Šią savaitę užsibaigia 
Lietuvių bowlerių sezonas.
Buvo 16 ratelių. Petriniai urottninghoi.m .. 
užbaigia neblogiausiai. Iš m ngshoi.m ............
lietuvių vienas ratelis bu- ,h:o', !'x,ngho1m •
vu nuvykęs Į New Yorką S\vki>ish american line 
ir dalyvavo tautiniame I’oston, Mass. 154 Boylston Street, 

bowling tournamente. Pa- | 
sirodė gerai, ir jam teko j.
keletą desetkų dolerių už 
žaidimą.

kas atvažiuoja, o senesni 
žmonės mažėja. Jie buvo 
ir yra stambūs mūsų para
pijų rėmėjai. Jie mažai 
uždirbdami suorganizavo 
parapijas ir jas išlaiko, 
nes nesigailėjo sunkiai už
dirbtų centų Bažnyčiai.

SU “DARBININKO” EKSKURSIJOMIS

Laivu

Mag. Juozas Kriščiūnas

Gegužes - May 29 d.

Birželio - June 19 d.

“GRIPSHOLM”
TIESIOG J KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMŲ 

KURIAI VADOVAUS PATYRUS VADO
VAS Juozas krisčicnas.

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

r

Kita “Darbininko” Ekskursija 
Išplauks

Pastaromis dienomis p. 
Čižauskienė buvo išvykus 
į New Yorką aplankyti sa-

tiko skaudi nelaimė.
Baltimoriečiams gerai 

žinoma p-lė Alena Pelec- 
kaitė virš penkis metus 
dirbo Lietuvos Atstovybė; 
Washingtone, daug kartų 
dalyvavo mūsų parengi-

Laukiamas Moterų Choro 
Vakaras .jau čia pat

Sekmadienį,“ bal. 25 d., 
6:30 vai. vakare, Šv. Al
fonso parap. svetainėje į- muose, kaip tai operetėse, 
vyks tokia programa, ko
kią vietos lietuviai tik an
trą kartą Baltimorės isto
rijoj gauna progos pama
tyti.

Virš minėtas choras per
nai buvo surengęs savo 
pirmą vakarą, kuris pada
rė tokį įspūdį, kad daly
vavę žmonės klausinėja ir 
nekantriai laukia sekan
čio panašaus parengimo.

Pirmą dalį programos

Lietuvių jaunimas pra
deda rengtis priimi i Lietu 
vos sportininkus, kurie 
vasarą atvyks iš Lietuvos, i _ 
Lietuvos sportininkai De- jeįgU mūsų jaunimas taip 
troite tikrai atsilankys. remtų lietuviškas parapi

jas, tai lietuvių parapijos 
kaip kad iš- 

; nyksta kitu tautų. Tiesa, 
i bažnyčios dėl visų, bet 
kiekvienam yra malonu 

savo 
kalba, 
lietu-.

Jaunimo metinis bankie- neišnyktų, 
tas jau prirengtas. Toast- 
masteriu bus laikraštinin
kas Bud Shaver. Bus žy
mių kalbėtojų. Iš anksto girdėti bažnyčioje
žinome, kad kur Bud Sha- prigimta tautos 
ver yra vakaro programos Taigi palaikykime 
vedėju, ten visuomet bū- viškas parapijas, 
na linksmas vakaras. .------------------------

viTf.nT r.iiur

i i iit
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 AGENTŪRĄ
366 W. Broadway, . So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680 !
• 1

i •

koncertuose ir solo giedo
jo mūsų bažnyčioj. Ketvir
tadienį, bal. 15 d. važiuo
jant į savo ofisą Chrysler 
buildinge kaž kaip užkabi
no koją tarp platformos ir 
požeminio traukinio ir 
puldama skaudžiai užgavo 
galvą ir sužeidė koją ir 
ranką. P-lės Alenos pažįs
tami Baltimoriečiai linki 
jai greitai pasitaisyti.

“Aš”

—
Šiomis dienomis apkrikš

tyta dukrelė Antano An- 
driulaičio, taipgi ir Nor
berto. Turėsime naujų pa- 
rapijonkų. Lietuvių para
pijų ateitis, tai geras lie
tuviškas mūsų jaunimas. 
Dabar iš Lietuvos mažai

I VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgią 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptą — nurodymą 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairią vaisią vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PAR.

Šiame mieste visiems 
gyventojams pasidarė lin
ksmiau ir maloniau gyven
ti, kada visi automobilių 
streikai pasibaigė it dar
bininkai gerai dirba. Dar
bininkai laimėjo. Linkime, 
kad susipratimas tarp 
darbininkų ir darbdavių 
pasilaikytų ilgai, kad dar
bininkai visados gautų 
atlyginimą už savo darbą 
tokį, kuris reikalingas tin
kamam su šeima pragy
venimui, kad darbdaviai 
ir darbininkai suprastų, 
kad jie vieni kitiem reika
lingi.

Taipgi dainavo ir solistai 
bei solistės: Angelė Juo- 
zūniūtė, Ona Zimnickaitė, 
S. Vasiliauskas ir Jonas 
Alkevičius. Sodalicijos 
choras taipgi visiems pa
tiko. Labai gražiai sudai
navo duetą p. D. Juozu- 
niutė ir V. Karpavičiūtė. 
Vasiliauskas ir Litvaitis 
juokino publiką savo dai
na.

Kun. J. Čižauskas sudai
navo keletą Naujelio kom- 
pozieijų labai jausmingai 
ir savo parašyta kompizi- 
ciją. Kun. J. Čižauskas y- 
ra vienas iš žymiausių 
mūsų išeivijos kompozito
rių ir. muzikų. Kalbėjo 
vietinis klebonas kun. V. 
Masevičius. Jis kalbėjo a- 
pie Lietuvą labai gyvai ir 
jausmirtgai ir kartu pa
smerkė tuos, kurie šmei-

“Šykštuolis” ir “Našlaitis”
Marianapolio Kolegijos Studentu vaidinimas 

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

Po Velykų bus vaidinama šiose vietose:
New Britain, Conn.—Balandžio-April 25 d. 2 vai. p. p 
Cambridge, Mass. — Gegužio-May 2 d., 3 vai. po pietų 
So. Boston, Mass. — Gegužio-May 2 d., 7:30 vai. vak

y

Asmeniškai lydima

DIDŽIOJI VASAROS EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Milžiniškuoju ekspresiniu laivu

BERENGARIA BIRŽ-JUNE 19 d.
Išplaukia iš New Yorko tiesiai j Chcrbourgą 

o iš ten geležinkeliu j Klaipėdą

VAŽIUOKIT z 11 u a d n ŠIAIS
PER V U N A K M METAIS

Pereitą savaitę šios pa
rapijos programa pavyko. 
Žmonės buvo pilnai užga
nėdinti. Didysis choras, 
vargonininko p. Smalio
vadovybėje, sudainavo ke- žia Lietuvą ir ją nori pri- 
letą dainų labai ;gerai. jungti prie Rusijos, kurios

Ekskursiją lydės pinčiai žinomas ir nuodugniai kelionės rei
kalus ištyręs vadas p. P. BUKŠNAITIS.

I*uiki prosą keliauti vienu pasaulio didžiausiųjų laivų.
Gražūs kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard pa
tarnavimas '-sios klasės keleiviams. Tik šešios dienos 

vandenio!
Platesnių paaiškinimų teikia jums arčiausias agentas, ai

CUNARD WHITE STAR
393 BOYLSTON ST

Boston, Mass.

f
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Sis Tas Apie Spaudą
Šiandieną

tiek plačiai visur išsišako- kėjimą, begalės išleidžia 
jusi ir pasiskleidusi, kad visokių laikraščių, lapelių,1 
1_ _ _?_____1 _ •__________________“_____ V _ 1________ _ J___ • y______ 1 • 1 *•

su išeleis-| 
sumomis

spauda yra Dievą, krikščionybę ir ti- .w • w - i , _ . .  - - _ . v . • J v •

be jos laisvesnėse šalyse atsišaukimų ir knygelių 
neapsieina nė vienas, mo- bet, palyginus 
kąs skaityti, asmuo. Kai- . tomis pinigų 
kurie asmenys net už savo spaudai, jos vartojimu ir 
paskutinius centus perka paskleidimu, nedaug lai- 
laikraštį, o jei negali nu- mi. Užtenka mažos geros 
sipirkti, pasiskolina pas spaudos, kad jų tą triūsą 
kitą asmenį laikraštį, ar ir spaudą suvarytų ožio 
išsiima įmestą keno nors ragan.
gurban, varto jo didelius Žmonių negalima per 
iapus ir ieško svarbesnių daug apgauti ir dažnai už 
dalykų, žinių ar šiaip ko- nosių juos vedžioti, maiti- 
kių įvykių ir seka diena nant bloga spauda, nes jie 
ir dienos visuomenės ar turi protą ir, beskaityda- 
pasaulio valstybių gyveni- mi įvairią spaudą, tuoj 
mą, ir sotina įvairiomis pastebi, kur teisybė, kur 

savo melas, kuri spauda gera ir 
naudinga, o kuri bloga ir 

apie net kenksminga.

_________ DARBININKAS 
Į krikščionybės kelią.

Dabartiniais laikais Ru-Į 
sijoje tarp jos vadų vyks
ta vienas kitu nepasitikėji
mas, įtarinėjimas, ir net 
vieni kitų žudymai todėl, 
kad ten nėra geros spau
dos, o tik vien blogoji, ku
ri yra priežastimi tų visų 
ten įvykių.

Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, CONN. " *
Balandžio 19 d. p. A. J. 

Tamošaičių namuose įvy
ko Trilypės Gegužinės Ko- 

Jel bedieviai laiku nesu- misijos susirinkimas. Ge-

, bū
tent: dramą “Našlaitis” ir 
komediją “šykštuolis”. 
Vaidinimas įvyks Šv. An
driejaus par. bažnytinėje 
svetainėje, Stanley ir 

, Church Sts. Visi kviečia-

Barnsda-| vavimu paremti Tėvų Ma-
sipras ir nesugrįš prie Die- sružinė įvyks birželio 13 d.,1 mi dalyvauti ir savo daly- 
vo ir Jo duoto žmonijai ti- Shuzhen parke, Barnsda-Į vavimu paremti Tėvų Ma- 
kėjimo, ilgainiui jie vienas Pe» New Britaine. Komisi- rijonų vedamą Marianapo- 
kitą> ir daugybę nekaltų j jos nariai išdavė raportus lio Kolegiją.
žmonių išžudys. Jie žus ir iš savo darbuotės. Komi- -----------

' BROOKLYN, N. Y.
APREIŠKIMO PARAP.

I

8

KEARNEY, N. J.

ir sotina 
žiniomis ar raštais 
alkaną dvasią.

Neveltui susidarė 
spaudą net įvairios nuo- Paprastai bloga spaudai 
monės, posakiai ir patar- paveikia tik tuos asmenis, j 
lės. kurie neprotauja ir tik ją

Buvusis Lietuvos Žemės vieną skaito, bet tai tik 
Ūkio Ministeris M. Kru- laikinai. Užtenka tokiam 
pavičius sako: “Mūsų lai-į asmeniui retkarčiais pasi-; 
kais vienas stipriausių skaityti gerą spaudą, kad; 
ginklų yra gera, krikščio- jis vėliau mestų blogą 
r iškaiš ir tautiškais idea- SDauda šalin ir pradėtų ja: 
Jais paremta spauda, biaurėtis. 
Spauda nugali ir armijas”.! ~

Jei mes katalikai taip 
uoliai ir rimtai platintu
me ir palaikytume 
soaudą, kaip daro 
r riešai — bedieviai, 
nasaulvje neliktų nė 
netikėlio, nes patyrimai ir 
gyvenimo įvykiai rodo,;saulio spaudą, apie vyks- 
xad tik gera, teisinga ir■ tančias Ispanijoje bedievių 
katalikiška spauda yra su sukilėliais kovas, nera- 
galinga, o priešingoji^ ne- sįme nieko daugiau, kaip 
turi tokios didelės jėgos bedievių pasigyrimą 

laimėjimais. Kad ir pra-i 
laimi, vis rašo ir skelbia, 
kad laimėjo.

Giliau protaujant, išrodo 
tie visi ju pasigyrimai di
džioje spaudoje yra gerai 
apmokami, kad apdūmus 
pasauliui akis.

Žmonės, linkę protauti ir 
tose žiniose aiškiai įžiūri 
melą ir pasigyrimus, neti
ki joms ir labai atsargiai 
jas priima todėl, kad jos 
yra labai vienšališkos ir 
išpūstos.

Labai dažnai didžiausi 
ir karščiausi bedievių rė
mėjai, vadai ar sekėjai at
siverčia ir sugrįžta atgal 
prie Dievo ir Jo tikėjimo 
todėl, kaip jie patvs vėliau

sijos valdyboje yra šie;; Sekmadienį, balandžio 
pirm. P. Poškus; vice-pir- 25 d. prasideda Dienos 
mininkas — P. Andriulio- šviesos Taupymo laikas, 
nis; rast. J. Janušaitė: Taigi laikrodžius pasukite 
ižd. A.-Mičiūnas; _kores- vieną valandą pirmyn, 
pondentė B. Mičiūnienė. §v. Andriejaus lietuvių 
Spaudos darbai ir susira- parapijos bažnyčioje sek- 

. „ . __ : balandžio 25 d.,
. ir rasti- kaip pranešė Dvasiškiai, 

ninkui. Skelbimu rinki- pamaldos įvyks senu laiku 
(ĖST). T. M.

jų pėdsakai išnyks, bet 
žmonijai padarytos jų 
skriaudos ir žaizdos ilgai 
pasiliks ir liudys pasau
liui, kokia žiauri ir baisi 
yra bedievystė ir jos dar
bai.

Visa tai yra vien tik 
blogos spaudos padarai— likta vije-pirm. 
vaisiai. ninkui. C------

Nėra stebėtina, kad tose Inas pavesta B.^ Mičiūnie- i 
šalyse, kur tik kiek įsigali ne* A. Tamošaitienei. Į 
bedieviai, tuojau pirmiau- ; Nutarta, kad skelbimus 
šia yra persekiojama ir kolonijų turi pri-,
naikinama gera spauda, siusti ne vėliaus kaip ge- 
Jie bijo jos, kad ji būda- g^žės 21 d. 
ma laisva ir nevaržoma, _ LDS.,

šinėjimas su kuopomis pa- madieni

WATERBURY, CONN.
DĖMESIO

LDS 5-tos kp., mėnesi-

savo 
mūsų 

tai 
vieno

Gerą spaudą beskaitanti; 
asmenį, labai sunku nuo 
jos atpratinti, nes gera 
spauda, lig tas magnetas, 
traukia prie savęs žmogų, 
laiko ir neleidžia jam nuo 
savęs atsitraukti.

i Pažiūrėję į didžiąją pa-

ir reikšmės žmonijos gy
venime.

1936 metais Jung. Ame
rikos Valstybėse vyko pre
zidento rinkimai. Visos 
partijos, o iš jų daugiau
sia komunistai, naudojo
si spauda, kad patraukus 
savo pusėn piliečius ir ga
vus jų balsų daugumą. Jos 
daug pinigų spaudai išlei
do ir Įvairiu niekniekių 
viena apie kitą prirašė. 
Vėliau, rinkimams praė
jus, pasirodo, kad laimėjo 
tie, kurie teisingiau spau
doje skelbėsi ir kitų nenie
kino ir nešmeižė.

Visokie bedieviai, komu
nistai ar laisvamaniai, ku
rie nors ir visokiais var-____ _ x „
dais pasivadina, kad ap- pareiškia, kad šalia bedie- 
dūmus žmonėms akis, bet viškos snaudės retkar- 
tikrumoje visi yra vienų čiais pasiskaitydavo gerą 
pažiūrų ir nusistatymo, 'spaudą, kuri ir yra prie- 
kurių bendras ir svarbiau-žastimi jų atsitraukimo 
sias tikslas yra kova prieš nuo bedievystės į tikrąjį

• v
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BROCKERT’S ALE
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

Telefoną?
Worcester, 5-4334

BOSTONO APTELTNKftS BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS PanlavS- 
Jas Ir Distributorhis CHAŪLES \VAYSHVTLLE, pristato alij baliams, 
restoranams ir niūriems. Saukite; Deri. 1731.

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję į tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s n e vien iš krano, bet ir buteliuose.

nekeltų aikštėn jų nedory- LRKSA. ir LRKMS. Conn. nis susirinkimas įvyks a- 
bių ir nešvarių darbų, ir apskričių kuopų nesivėluo- teinantį sekmadienį pirmą 
nenurodytu žmonėms jų Li su skelbimais. Be to, pri- vai. po pietų paprastoje 
blogųjų valdymo pusių ir mename, 
jų tikslų.

Todėl jie visur, kur tik 
kiek nors pirštus prie val
džios prikiša, tuojau sten
giasi jiems priešingąją, 
tai yra gerą spaudą su
varžyti ar panaikinti, kad 
nekieno netrukdomi galėtu 
pragaištingą visuomenei 
ir tautoms darbą varyti, 
kad nebūtų tos spaudos, 
kuri žmonėms pasakytų, 
ką jie blogą ar gerą daro, 
ir kaip visuomenę išnaudo
ja siauriems savo asmens 
tikslams.

Visi mes pastebime, kad 
bedievių - komunistų lei
džiami laikraščiai dau
giausia tik rašo ir giria 
dabartinę Rusijos valdžią 
ir jos tvarką. Pasiskaičius 
jų raštų, išrodo, kad Rusi
joje yra tikras žemės ro
jus ir kad net geriau kaip 
danguje, bet mes tam neti- i 
kim todėl, nes mes lietu- 
viai geriau žinom ir pažįs
tame nuo senovės i 
bartinį Rusijos gyvenimą, 
negu kitos tautos, kurios 
ją tik iš rašto žino.

Jei Lietuvos kraštas per 
aštuonioliką metų, visas 
jėgas sukaupus ir gerai 
tvarkomas, nesuspėjo dar 
iš po karo atsigauti ir už
gydyti jo padarytas jai 
žaizdas, ir visur dar yra 
žymių jo pėdsakų, tai ką 
bekalbėti ten apie Rusiją, 
kur po karo dar per keletą 
metų ėjo baisūs pervers
mai paskui perversmą, 
žiaurūs naikinimai ir viso
kios kruvinos žudynės, 
kur turtingiausiuose ir 
derlingiausiuose Rusijos 
kraštuose dar ir šiandien 
milijonai žmonių neturi 
kuom apsirengti ir badau
ja.

Tik iš to vieno aišku ir 
kiekvienas 
kad jeigu Rusijoje taip 
gera būtų, kaip komunis- 

I tų spauda rašo, nei vieno 
komunisto čia neliktų, bet 
visi galvotrūkčiais ten iš
važiuotų. Jei neleistų jų 
ten įvažiuoti, tai slaptai 
bėgtų ten ir naktį, kur 
nors per Kinijos rubežių, 
papirkę sargus, pilvu žemę 
šliaužtų, kad tik į rojų pa
tekus ir jo linksmybių pa
ragavus. O dabar ką mes 

’ regime? Jie vengia Rusi
jos, kaip šėtonas kryžiaus 
ir bėga iš jos. Tas reiškia, 
kad tęn nėra rojus, bet

, kad kuopos pa- vietoje. Prašome visų na- 
kviestu chorus ir kitus da- rių ateiti susirinkiman. 
lvvauti programoje ir a- Kurių “Darb.” prenumera- 
pie tai pranešti iš anksto tas jau pasibaigė galėsite 
komisijai, kad būtų gali- vėl atnaujinti. Skolingi 
ma idėti į programą. nariai prašome atsiteisti, 

Kitas komisijos susirin- kad nebūtų laikraštis su
kimas įvyks gegužės 25 d., laikytas.
8 vai. vakare p.p. A. B. šį subatvakari įvyksta 
Mičiūnų namuose, 74 Bei- Darbininkų pasflinksmini- 
den St. Kor-tė mo vakaras — šokiai, 48

Green St. svetainėje. Mu
zika bus gera ir įžanga pi
gi. Širdingai kviečia visus 
atsilankyti. Valdyba.

Tėvas Bružikas, S. J.
Laimingi esame turėti 

Tėvą Bružiką šį kartą su 
misijomis. Moterys ir mer
ginos labai skaitlingai 
naudojasi Dievo malonė
mis. Netik vakarais, bet 
ir rytais ateina išklausyti 
devintos valandos mišių, 
ir pamokslo. Nors Tėvas 
Bružikas jau ne pirmą 
kartą šioje parapijoje dir
ba dvasinėje dirvoje, bet 
kada tik jis atvyksta, vėl 
visi džiaugiasi ir su atsi
dėjimu klausosi jo gražių 
pamokslų. Per jojo misi
jas visuomet atsiranda 
daug atsivertimų ir ypa
tingai uoliai eina prie 
šventų Sakramentų. Mer
ginų ir moterų misijos bai
giasi nepaprastu pasiseki
mu. Reikia manyti, kad ir 
virų misijos lygiai bus pa
sekmingos, nes Tėvas Bru
žikas yra skaitomas, ypač 
vyrų misionieriumi. Be to, 
šios jojo misijos mūsų pa
rapijoje bus paskutinės, 
nes šią vasarą jisai grįžta 
į. Tėvynę Lietuvą.

i
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PRIMINIMAS
Sekmadienį, balandžio 

25 d., 2 vai. po pietų at
vyksta iš Marianapolio 
Kolegijos studentai ir su- Šv. Juozapo lietuvių pa

rapija rengiasi vasaros 
darbams. Birželio 10, 11 ir 
12 d.d. įvyksta karnivalas. 
Tarp dovanų bus ir 1937 
Packard six touring auto
mobilius, Super 6 norceli
nis šaldytuvas, Philco ra
dio, Universal prosinimo 
mašina, Vacum cleaner. 
Bilietai jau platinami. 
Dvyliką bilietų parduoda 
už vieną dolerį. Jų galima 
gauti klebonijoje arba pas 
parapijos komisijos na
rius.

Vyry Misijos Prasidės
pirmadienį bal. 26-tą d. 

pusė po septintai valandai 
vakare. Vyrai ir jaunikai
čiai ruoškitės visi daly
vauti.

Balandžio 16 d., šv. Var
do draugijos svetainėje į- 
vyko LRKSA. 165 kp. va
karas. Broliai M. ir K. Ma- 
tuzai rodė judamus garsi
nius paveikslus iš Lietu
vos. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Paveikslai buvo 
gražūs ir įdomūs.

LRKSA. kuopa dėkoja 
Šv. Vardo draugijai, kuri 
davė svetainę dykai. M.K.

HARTFORD, CONN.
Šv. Jono E v. draugija šį

met sparčiai auga. Kiek
vieną mėnesį prisirašo po 
keletą naujų na^ių. Perei
tame susirinkime priėmė 
priesaiką 8 nauji nariai 
tarpe kurių buvo ir šie: 
Dr. V. M. Mikolainis; J. 
Jakštas, policininkas; J. 
Rūkas, paštos darbinin
kas ir daug jaunų smarkių 
vyrukų. Taipgi padavė ap
likaciją Jonas Šeigis, poli
cininkas. Tai nuopelnas 
draugijos darbštaus pir
mininko, p. Stasio šrupšos 
ir protokolų rašt. Edvardo 
Mončiūno. Pastarasis yra 
jaunas vaikinas, o kaip 
jis gabiai ir gražiai lietu
viškai surašo protokolus. 
Visiems yra malonu turėti 
tokį gabų raštininką.

Bal. 11, LDS 6kp. suren
gė judamus paveikslus. 
Publikos buvo pilnutė sve
tainė. Davė gražaus pelno 
parapijai. Tarpuose trum
pai kalbėjo klebonas kun. 
Ambotas, p-lė M. Joku- 
baitė iš New Haven ir du 

i studentai iš Marianapolio 
Kolegijos. A. J. P.

Amžinasis Rąžančius
Praeitą sekmadienį, bal.

18-tą d., Amžinojo Ražan- 
čiaus draugija turėjo iš 
eilės antrą savo skaitlin
gą vakarienę. Šis parengi
mas buvo tikslu paminėti 
dviejų metų draugijos gy
vavimą. Ryte per aštuntos 
valandos mišias nares 
skaitlingai ėjo prie Komu
nijos, o po mišparų daly
vavo procesijoje. Vakarie
nę atidarė generalinė pii - 
mininkė, Viktorija Janu- 
šonienė trumpa kalba, pri
mindama, kad draugija 
jau susideda iš dvylikos 
vainikų, kiekvienas vaini
kas turi dvidešimts ketu
rias nares ir savo atskirą 
pirmininką. Po to vakarie
nę vesti pavedė pirmojo 
vainiko pirmininkei, Onai 
Šarkaitei. Vakarienėj kal
bėjo mūsų klebonas, kun. 
Pakalnis, kun. Kartavi- 
čius, Gyvojo Ražančiaus 
pirmininkė Ona Stagniū- 
nienė ir kiti. Visi kalbėto
jai pabriežė pirmininkių 
darbštumą ir visos drau
gijos kilnų uždavinį. Mu- 
zikalę programą išpyldė 
vietinis vargonininkas 
savo choristėmis. Vaka
rienėje viešpatavo graži | 
ir jauki nuotaika. Geisti- džiaugiasi naujomis kny- 
na, kad ir kitos draugijos gomįs, kurios buvo atsiųs- 
rūpintusi panašiais paren- ^og Į^^farianapolį iš įvai-

Spindulys. rįų įįetuvių kolonijų. Bib
liotekos prižiūrėtojas pra
neša, kad jis dar turi vie- 
tos knygyne lietuviškoms 
arba angliškoms kny
goms. Rudis

MARIANAPOLIO ŽINIOSpragaras.
Jei patys Rusijos gero

vės skelbėjai bijo, net 
kviečiami, ten važiuoti ne
važiuoja, reiškia ten yra 
negerai, ir tie jų visokie 
Rusijos gyrimai yra me
las, ir kad jie dirba komu
nizmui tik už atlyginimą.

Mes gerai atsimename, 
kaip žmonės prieš karą iš 

ir da- tos Pači°s Rusijos bėgo į
Ameriką dėlto, kad čia bu
vo geriau, negu ten. Jei 
tada, kada Rusiją valdė 
caras ir buvo ten žmoniš-' Birželio 27 d. ir rugpiū- 
ka tvarka, buvo negerai ir čio 29 d. įvyksta parapijos 
bloga, tai ką bekalbėti da- išvažiavimai, Union City, 
bar, kada ten nėra jokio Conn.; karnivalas įvyksta 
žmoniškumo, kada ten ei- prie parapijos bažnyčios, 
na baisiausi žmonių perse
kiojimai ir žudymai, kada 
ten valdžia laikosi tik jėga 
durtuvų ir kulkosvaidžiu, 
kada ten nėra tikėjimo lai
svės ir gera spauda panai
kinta, kada kiekvienas garsaus magiko Le Roi 
žmogus sekamas šnipų ir vakaras Šv. Juozapo para- 

l žmonės net be teismo šau- pijos vaikų švilpukų ir mi- 
I domi vien tik dėlto, kad litariško beno naudai. Ma- 
jie kitaip galvoja, kaip be- giko programa buvo įdomi, 
dieviai - komunistai, kad Po to sekė šokiai. Žmonių 
jie nori į Vieną Tikrąjį buvo neperdaugiausiai.
Dievą tikėti ir tik Jį gar- -----------
binti. Jei galėtų ir Rusijos; Balandžio 17 d. įvyko 
rubežiai nebūtų kariuome- paskutinis basketball žai- 
nės stropiai saugomi, visi dimas. 1
žmonės iš Rusijos, komu
nistų rojaus išbėgtų į kai
mynines valstybes,

Prašome draugijų ir klu
bų tomis dienomis nieko 
nerengti, bet dalyvauti 
parapijos parengimuose.

Balandžio 14 d. įvyko

gimais.

• v •

šeštadieni, balandžio 17, 
Marianapolio Kolegijos 

į sviedinio ratelis buvo nu
važiavęs į Pomfret, Conn. 
ir žaidė su Pomfret Aka
demijos sviedinio rateliu. 
Žaidimas buvo labai įdo
mus. Abu rateliu buvo be- 

. veik lygūs, ir tik prie pat 
žaidimo užbaigos Maria- 

i napolio žaidikai parodė sa- 
vo galybę. Žaidime pasižy
mėjo V. Svirskas, Brock- 
tonietis, ir P. Nevulis, 
Worcesterietis. Vedėjas n. 
Rakauskas tikisi, kad šie 
žaidikai šute i k s jam 
džiaugsmą ir kituose žai
dimuose.

Ateinanti šeštadienį Ma
rianapolio ratelis važiuos 

j i Hartford žaisti su Šv. 
Tomo Seminarijos sviedi
nio rateliu.

Marianapolio studentai

iš įvai-

I 
!

gali suprasti,
Darbai šioje kolonijoje 

kur' eina gerai. Darbininkai 
laisviau, kur žmonės nėra ! pusėtinai uždirba. Užtat 
šaudomi už savo įsitikini- daugelis perka naujus au- 
mus. tomobilius. Namų savinin-

Komunistų spaudos gv- kai pradeda kelti nuomas, 
rimas Rusi jos yra vien tik Narm> trūksta, nes yra to- 
melas ir dėlto jų spauda, kių, kad du asmenis turi 
maitinanti savo skaityto- užėmę 5 kambarius. Bet 
jus melagingomis žinio- namus mažai kas perka, 
mis, yra bevertė, neturinti nes nedarbo laiku išgąs- 
platesnėje visuomenėje pa- dinti bijosi įdėti pinigus, 
sitikėjimo ir pasisekimo, kad vėl neprarastų. Jeigu 
nes kiekvienas melas yra taip darbai eitų per kelis 
aiškiai pažįstamas. metus, tai darbininkai at-

Tik tas melo nepažįsta, sigautų ir neturėtų kuo 
kas nenori jį pažinti. S. L. skustis.

aiškiai pažįstamas.

Koresp.
' ' A f '
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ELIZABETH, N. J.
Balandžio 25 d. įvyksta 

New Jersey parap. Chorų

st. KUN- JONO BRUŽIKO, S J.
Įėję 220 Ripley place, 7-tą 
vai. vakare.

Koncerto programą iš
pildys New Jersey’s Cho
rai su savo vedėjais, vado
vaujant komp. p. J. Žile
vičiui. Vertėtų į šį kon
certą atsilankyti kaip Eli-i 
zabetiečiams, taip ir iš a- 
pylinkės; paremti šį gražų 
darbą. Programa bus gra
ži ir įdomi. Po koncerto 
bus šokiai; gros J. Akulio- 
nio Orkestras.

Korespondentas.

ADRESAI:
Nuo bal. 19 iki geguž. 4, 

259 N Str.,
Brooklyn, N. Y. 

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

Frackville, Pa. 
Nuolatinis adresas: Rev. 
J. Bružikas, S. J., 259 N. 
5th Str., Brooklyn, N. Y. 
T. Bružikas tarpininkau
ja visų kat. laikraščių už
sisakymui arba atsinauji
nimui, dėl to prašoma 
kreiptis prie jo.
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